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הקדמה
מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה פועל באופן מתמיד ושיטתי לשיפור הביצועים והגברת היעילות של עבודת משרדי הממשלה, זאת על- ידי הגדרת 
מדדים כמותיים, ניהול מערך דיווח על ביצועים ושיתוף הציבור. 

במסגרת זו, מפרסמת הממשלה דיווח שנתי על ביצוע תכניות העבודה של משרדי הממשלה, דיווח חצי - שנתי על תמונת המצב התקציבית 
לטווח הקצר והבינוני )עדכון ה”נומרטור”(, דיווח על תוצאות התכנית הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי וכן דיווח שנתי מפורט על 

ביצוע ההחלטות שקיבלה הממשלה.

בהמשך לעיל, משרד ראש הממשלה מפרסם דיווח שנתי מפורט על ביצוע ההחלטות שקיבלה הממשלה. פרסום זה מעיד על הצעדים 
המשמעותיים שעושה הממשלה בדרכה לשיפור התרבות הארגונית, השקיפות והאחריותיות שלה. אנו מאמינים כי התמקדות במעקב אחר 
החלטות ממשלה, לצד פרסום מידת ביצוען, מהווים אבן בוחן של התקדמות הממשלה בסוגיות חברתיות וכלכליות וכן כלי שיפור מתמיד 

במידת האפקטיביות של שירות המדינה.

בברכה,
רונן פרץ
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מדריך לקורא

על הדו"ח

הדו"ח המובא בפניכם עוקב אחר ביצוע החלטות הממשלה ה-34 שיועדו להתבצע בשנים 2015-2018׳. בעבור כל החלטה המופיעה בדו"ח 
מוצג סטטוס ביצוע עדכני, בהתאם לדיווחיהם של משרדי הממשלה ויחידות הסמך. 

המעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה מרוכז על-ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה וצוות משרדו, בהתאם לאמור בתקנון עבודת הממשלה.1 
ההחלטות שעליהן חל המעקב הינן החלטות ביצועיות במהותן, המסווגות בשיטת הסיווג הממשלתית כהחלטות ביצועיות, החלטות על הנעת 

תהליך עבודה או החלטות על אופן עבודת הממשלה.2 

באופן דומה, המעקב אחר הביצוע של כל החלטה מתבצע עבור סעיפי ההחלטה שהינם ביצועיים במהותם. לפיכך, סטטוס הביצוע בדו"ח 
שלפניכם מוצג ברמת הסעיף, בהתאם לאחראי על ביצוע הסעיף כפי שהוגדר בהחלטת הממשלה.

בהתאם לתקנון עבודת הממשלה, דו"ח זה אינו כולל מעקב אחר החלטות בענייני חוץ וביטחון, המוטל על ראש המטה לביטחון לאומי, 
ומעקב אחר החלטות ייעודיות הנוגעות לדיוני התקציב בממשלה, המוטל על הממונה על התקציבים במשרד האוצר. 

1 תקנון עבודת הממשלה שאושר ביום 26.5.2015 - סעיף 4 )ד(; סעיף 88.
2 בהתאם ל"מסמך עזר לסיווג הצעות ההחלטה המובאות לממשלה".
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מה כולל הדיווח על החלטת ממשלה?

עבור כל החלטת ממשלה שמוצגת בדו"ח זה יופיעו הפרטים הבאים: 

קישור להחלטת הממשלה – כפי שמופיעה באתר . 	
משרד ראש הממשלה.

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל . 	
במהלך שנת 5	0	 / 6	0	 / 7	0	 / 8	0	 – הצגת 
לדיווח  המועד  לפי  מחולקת  ההחלטה  סעיפי 
שנקבע עבורם בהחלטת הממשלה )2015 - 2018(.

החלטת . 	 מתוך  הסעיף  מספר  פירוט   – סעיף 
אחר  המעקב  כאמור,  הסעיף.  ותוכן  הממשלה 
ביצוע החלטת הממשלה מוצג ברמת הסעיף, עבור 

סעיפים שהינם ביצועיים במהותם.  

שר אחראי למעקב – השר האחראי למעקב אחר ביצוע הסעיף, בהתאם לאמור בהחלטת הממשלה.3 . 	

גורם אחראי על דיווח הביצוע – הגורם האחראי על דיווח סטטוס הביצוע. לרוב מדובר במנהל הכללי של המשרד שבראשו עומד השר האחראי . 5
למעקב, אלא אם צוין אחרת בהחלטת הממשלה.4  

בוצע – יצוין האם סעיף ההחלטה בוצע או לא בוצע, בהתאם לדיווח של הגורם האחראי על דיווח הביצוע. . 6

ביאור – בעמודה זו יובאו דגשים והערות של הגורם האחראי לדיווח הביצוע, בנוגע לביצוע הסעיף. . 7

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 8	0	 - כאמור, בדו"ח זה מתפרסם המעקב על סעיפי ההחלטה שמועד . 8
הדיווח על ביצועם חל בשנים 2015 - 2018. בחלק זה יצוין מספר סעיפי ההחלטה, שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2018.

*יצוין כי סעיפים שעבורם לא התקבל דיווח מהגורם האחראי עד למועד פרסום דו"ח זה, יסומנו ככאלו שלא בוצעו, ובביאור יצוין כי טרם נמסר 
הדיווח על-אודות הביצוע למשרד ראש הממשלה.

3  בהתאם לסעיף 4 )ד( בתקנון עבודת הממשלה.
4  בהתאם לסעיף 88 )ג( בתקנון עבודת הממשלה.
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החלטת ממשלה מס׳ 1848

החלטת ממשלה מס' 1848: קריטריונים לבניית כיתות לימוד 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1848.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / גיבוש תכנית למימון 2,500 כיתות 
הלימוד שאינן ממומנות על-ידי מקורות 

תקציביים הקיימים במגבלות התקציב הרב-
שנתי, ממקורות נוספים, לרבות בשיטות 

רכש מתקדמות, כמפורט בסעיף 2 להחלטת 
הממשלה.

 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 1

1

2

3

8

4567
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תוכן עניינים

2015 אפריל - יוני
22 החלטת ממשלה מס' 8: גיבוש תוכנית לפיתוחה הכלכלי של ירושלים לשנים 2016-2020 
23 החלטת ממשלה מס' 9: גיבוש תוכנית לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי 
24 החלטת ממשלה מס'11: עידוד חינוך ותרבות יצירתית בירושלים 
25 החלטת ממשלה מס' 35: תוכנית חומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי 2020-2016 
30 החלטת ממשלה מס' 107: אירועים לציון חלוף עשור ממועד פינוי חבל עזה וצפון השומרון 
31 החלטת ממשלה מס' 125: התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור 
35 החלטת ממשלה מס' 145: אימוץ הערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה ה-34 
38 החלטת ממשלה מס' 146: קידום הסוגיה האסטרטגית "פיתוח כלכלי-אזורי" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה 
40 החלטת ממשלה מס' 147: קידום הסוגיה האסטרטגית "טיפוח ומיצוי ההון האנושי" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה  
43 החלטת ממשלה מס' 148: קידום הסוגיה האסטרטגית "תשתיות מימון" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה  
44 החלטת ממשלה מס' 149: קידום הסוגיה האסטרטגית "דיור אסטרטגיה" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית  
45 החלטת ממשלה מס' 150: קידום הסוגיה האסטרטגית "היערכות להזדקנות האוכלוסייה" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה 
47 החלטת ממשלה מס' 151: קידום הסוגיה האסטרטגית "ישראל דיגיטלית" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה 
25 החלטת ממשלה מס' 153: הגדלת פוטנציאל ההון האנושי בתחום הסייבר בישראל באמצעות פרויקט "מסע" 

2015 יולי - ספטמבר
54 החלטת ממשלה מס' 181: מותבי גיור מקומיים - תיקון החלטת ממשלה 
55 החלטת ממשלה מס' 203: הרחבת התוכנית לדיור במחיר מופחת 
56 החלטת ממשלה מס' 204: תוכנית לעידוד תיעוש הבנייה 
57 החלטת ממשלה מס' 205: ייעול והאצת הליכי פדיון קרקע 
58 החלטת ממשלה מס' 206: תוכנית לעידוד בנייה מהירה 
59 החלטת ממשלה מס' 207: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור 
60 החלטת ממשלה מס' 208: אימוץ המלצות "צוות 120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים 
61 החלטת ממשלה מס' 209: המרת דירות בשימוש חורג לשימוש מגורים 
62 החלטת ממשלה מס' 210: תוכנית יעדי תכנון, שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2015 
68 החלטת ממשלה מס' 315: תוכנית למתן הנחות בקרקע, מענקים וסבסוד פיתוח בבנייה רוויה 
70 החלטת ממשלה מס' 316: הסרת חסמים הכרוכים במעבר "התעשייה הצבאית לישראל" בע"מ לנגב 
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71 החלטת ממשלה מס' 317: סיוע ממוקד להגדלת היקף פעילות הבנייה למגורים 
75 החלטת ממשלה מס' 319: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור 
76 החלטת ממשלה מס' 320: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור 
77 החלטת ממשלה מס' 324: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית 
80 החלטת ממשלה מס' 341: חיזוק מעמד המגדלים בהתארגנויות בענפי הצומח - אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה 
81 החלטת ממשלה מס' 343: הגדלת התחרות בשוק האשראי הקמעוני על ידי הקמת מאגר מרכזי לנתוני אשראי - אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה 
82 החלטת ממשלה מס' 345: הקמת רשות החשמל המאוחדת 
83 החלטת ממשלה מס' 346: יישום המלצות "צוות 120 הימים" לעניין תכנון ובנייה במגזר המיעוטים - אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה 
90 החלטת ממשלה מס' 352: האצת חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי - אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה 
96 החלטת ממשלה מס' 358: תשתיות, מבני ציבור ומענקים מוניציפליים ביטחוניים ביהודה ושומרון 
98 החלטת ממשלה מס' 359: יישום הסכמים קואליציוניים 
99 החלטת ממשלה מס' 360: הגדלת המלאי של פתרונות דיור לזכאי הדיור הציבורי 

100 החלטת ממשלה מס' 361: כלי סיוע לטיפול בעוני וליצירת שוויון הזדמנויות 
104 החלטת ממשלה מס' 363: סיוע לאוכלוסיית העצמאים במשק אשר נקלעים למצב אבטלה 
105 החלטת ממשלה מס' 364: שיפור תנאי השכר לחיילי חובה 
106 החלטת ממשלה מס' 370: הגברת השוויון בתנאי התעסוקה בין מבוטחי הפנסיה התקציבית למבוטחי הפנסיה הצוברת 
107 החלטת ממשלה מס' 371: צמצום גירעון המוסד לביטוח לאומי 
109 החלטת ממשלה מס' 372: הסדרת התקציב המועבר לקרן קיימת לישראל לטובת פיתוח ודיור 
110 החלטת ממשלה מס' 373: משיכת דיווידנד חריג מחברות ממשלתיות 
111 החלטת ממשלה מס' 386: צוות לבחינת הכנסות עולים חדשים בגיל פרישה 
112 החלטת ממשלה מס' 387: ייעול אופן ההקצאה של תקני השירות הלאומי-אזרחי 
113 החלטת ממשלה מס' 394: איחוד גופים הפועלים בתחום מניעת פשיעה ואלימות במשרד לביטחון הפנים 
115 החלטת ממשלה מס' 396: סיוע לאברכים 
116 החלטת ממשלה מס' 401: מבנה הממשלה – טווח ארוך 
117 החלטת ממשלה מס' 402: מיקוד הפעילות הממשלתית בחו"ל 
119 החלטת ממשלה מס' 406: הליך ראשוני לסקירת הוצאות לשנת התקציב 2017 
125 החלטת ממשלה מס' 473: אשרור הסכם בין ממשל מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של בלרוס בדבר פטור מאשרה למחזיקים בדרכונים לאומיים 

 החלטת ממשלה מס' 476: מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופק משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לווייתן" "כריש" ו"תנין" 
126 ושדות גז טבעי נוספים 
129 החלטת ממשלה מס' 528: הטבה למעסיקים בתחום הגנת הסייבר בקריית הסייבר הלאומית בבאר שבע 
132 החלטת ממשלה מס' 529: תוכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה 
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142 החלטת ממשלה מס' 534: הקמת צוות בינמשרדי לצמצום בעיית המפחמות 
143 החלטת ממשלה מס' 541: הסדרת כניסת עובדים זרים לביצוע עבודות רטובות בענף הבניין – הוראת שעה 
150 החלטת ממשלה מס' 542: הפחתת פליטות של גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק 
151 החלטת ממשלה מס' 543: סיוע מיידי לשנת 2015 לרשויות מקומיות במגזר הערבי והבדואי 

2015 אוקטובר - דצמבר
153 החלטת ממשלה מס' 598: העסקת עובדים זרים בענף הבנייה באמצעות חברת יילמזלר 

 החלטת ממשלה מס' 609: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית - תוכניות משרד החינוך, משרד הרווחה 
154 והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות וצוות יישום ומעקב אחרי התוכנית 
160 החלטת ממשלה מס' 624: הקמת "החברה הישראלית לשירותי איכות הסביבה" בע"מ - תיקון החלטות ממשלה 
161 החלטת ממשלה מס' 631: שינוי שם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל"המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל" והתפטרות השר אריה מכלוף דרעי מתפקידו כשר הכלכלה 
163 החלטת ממשלה מס' 641: מסגרות לימודיות נוספות של משרד החינוך 

 החלטת ממשלה מס' 666: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית - תוכניות משרד החינוך, משרד הרווחה 
164 והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות 
166 החלטת ממשלה מס' 672: מתווה להסדר עם הקרן הקיימת לישראל 
167 החלטת ממשלה מס' 714: תוכנית להקטנת מספר התלמידים בכיתה בבית הספר לחינוך יסודי 
169 החלטת ממשלה מס' 715: הקמת מינהלה לפיתוח חברתי-כלכלי של המגזר הדרוזי והצ'רקסי 
170 החלטת ממשלה מס' 716: הבאתם לישראל של אחרוני בני קהילות הממתינים באדיס אבבה ובגונדר  
172 החלטת ממשלה מס' 747: הפעלת קרן הסיוע ללומדי תורה )קהל"ת( והגדלת התקציב של קרן הסיוע לסטודנטים 
174 החלטת ממשלה מס' 748: בחינה של הקמת יישובים חדשים בנגב 
175 החלטת ממשלה מס' 773: תוכנית לעידוד תיירות בנתיבי ההיסטוריה, הדת והמורשת באזורי עדיפות לאומית 
178 החלטת ממשלה מס' 774: תוכנית אסטרטגית לעידוד ולחיזוק ההתיישבות 
179 החלטת ממשלה מס' 775: הכרזה על העיר באר שבע כיישוב בעל עדיפות לאומית לצורך ביסוסה כמטרופולין אזור הנגב 
181 החלטת ממשלה מס' 777: שדרוג מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית 
185 החלטת ממשלה מס' 788: הרחבת תוכנית "מרום" לפיתוחה הכלכלי של ירושלים 
187 החלטת ממשלה מס' 801: העלאת דמי הקיום של חיילים בשירות חובה 
188 החלטת ממשלה מס' 831: קיום אירועי המכבייה ה-20 בקיץ 2017 
191 החלטת ממשלה מס' 833: קידום ההגנה על בעלי חיים ורווחתם 
195 החלטת ממשלה מס' 834: קידום הסוגיה האסטרטגית "היערכות להזדקנות האוכלוסייה" – שילוב מבוגרים בתעסוקה 
198 החלטת ממשלה מס' 863: הוספת טיפולי שיניים משמרים לילדים בגילאי 12 עד 14 – הרחבת סל שירותי בריאות 
199 החלטת ממשלה מס' 867: מענה להוצאות מיוחדות לשנת 2015 לרשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון 
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200 החלטת ממשלה מס' 869: קידום המלצות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה 
208 החלטת ממשלה מס' 870: סיוע בהקמת העיר חריש 
215 החלטת ממשלה מס' 884: תזכיר חוק מס ערך מוסף )תיקון – פטור ממס בשירותי תחבורה ציבורית ומים( 
216 החלטת ממשלה מס' 890: עידוד עסקים חדשים 
227 החלטת ממשלה מס' 922: פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020 
242 החלטת ממשלה מס' 923: יישום סיכום בעניין שינוי מבנה שכר הנגדים בצבא ההגנה לישראל, במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר והכרה בתוספות קבועות 

2016 ינואר - מרץ
244 החלטת ממשלה מס' 955: הוספת שירותים לסל שירותי הבריאות לשנת 2016 
245 החלטת ממשלה מס' 958: פרויקט "תגלית" – תוכנית "תגלית אקסל" 
246 החלטת ממשלה מס' 959: תוכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016-2019 
275 החלטת ממשלה מס' 967: תוכנית "מורשה" – המשך קיום סיורים לימודיים בישראל לסטודנטים יהודים בתפוצות בשנת 2016  
276 החלטת ממשלה מס' 1006: הקמת מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת )מערך מאו"ר( 
277 החלטת ממשלה מס' 1007: יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים 
280 החלטת ממשלה מס' 1008: העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפנייה אל הממשלה כחלופה לפקסימיליה 
306 החלטת ממשלה מס' 1014: סגירת חוות הגז באזור התעשייה המזרחי של באר שבע – תיקון החלטת ממשלה 
308 החלטת ממשלה מס' 1065: קביעת יעד לייצוג הולם בשירות המדינה ליוצאי אתיופיה ואצילת סמכות הממשלה לראש הממשלה לקבוע משרות ייעודיות 
309 החלטת ממשלה מס' 1066: פטור חד-פעמי ממכרז למשרות עוזרי רופא 
310 החלטת ממשלה מס' 1074: הקמת מאגר מידע בתחום התשתיות הלאומיות במרכז למיפוי ישראל 

 החלטת ממשלה מס' 1107: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית - אישור תוכניות משרד הביטחון וצה"ל, 
312 משרד הכלכלה והתעשייה, נציבות שירות המדינה, השלמת תוכנית המשרד לביטחון הפנים והקמת צוות לטיפול בגזענות  
318 החלטת ממשלה מס' 1117: סבסוד הוצאות פיתוח באזורי תעשייה 
319 החלטת ממשלה מס' 1125: טיפול בתופעת ההסתננות - תיקון החלטת ממשלה 
320 החלטת ממשלה מס' 1153: הארכת תקופת ההתקשרות עם המרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות בערבה – תיקון החלטת ממשלה 
321 החלטת ממשלה מס' 1229: תוספת תקציבית להקמת היכל הזיכרון לחללי מערכות ישראל בהר הרצל בירושלים 
322 החלטת ממשלה מס' 1236: חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי באמצעות תעסוקת עובדים פלסטינים בישראל 
324 החלטת ממשלה מס' 1249: מניעה וטיפול באלימות במשפחה 
325 החלטת ממשלה מס' 1257: אימוץ המלצות דו"ח הוועדה הציבורית לגיבוש הסדר פיצוי מיוחד לעובדי הוועדה לאנרגיה אטומית, שחלו במחלת הסרטן )"ועדת ריבלין"( 
326 החלטת ממשלה מס' 1258: עידוד השתתפות בני נוער וסטודנטים בתחרויות בינלאומיות למדע, טכנולוגיה וחדשנות 
327 החלטת ממשלה מס' 1287: גיבוש תוכנית פעולה לאומית בנושא בריאות וסביבה 
329 החלטת ממשלה מס' 1316: תוכנית יעדי שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2016 
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330 החלטת ממשלה מס' 1317: קידום הקמתם של מעונות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל 
331 החלטת ממשלה מס' 1320: תיעוש והגדלת פריון 
341 החלטת ממשלה מס' 1321: הבאת חברות בנייה זרות 

 החלטת ממשלה מס' 1334: התוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2015-2016, ומענה לצרכים מיידיים עקב מבצע 
342 "צוק איתן" – תיקון החלטת ממשלה 

2016 אפריל - יוני
344 החלטת ממשלה מס' 1366: ייעול רגולציה בדבר אכרזת תקנים רשמיים 
345 החלטת ממשלה מס' 1367: הגברת היכולת ליישום מדיניות הממשלה באמצעות שינויים בהסדרי ניהול המשאב האנושי בשירות המדינה 
346 החלטת ממשלה מס' 1402: שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי וחיזוק הביטחון בירושלים 
347 החלטת ממשלה מס' 1403: תוכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית 
363 החלטת ממשלה מס' 1419: תגבור פעילות ממשלתית ברמת הגולן 
366 החלטת ממשלה מס' 1443: השתתפות מדינת ישראל בתערוכת "אקספו 2017" באסטנה, קזחסטן, ומינוי נציב ישראל ל"אקספו 2017" 
369 החלטת ממשלה מס' 1444: ציון 25 שנים ליחסים הדיפלומטיים בין ישראל ובין רוסיה – 2016 
371 החלטת ממשלה מס' 1445: הגדלת הגיוון בייצוג קהילות, עדות ומגוון האוכלוסייה הישראלית בפרסומים מטעם הממשלה 
380 החלטת ממשלה מס' 1447: הטבות לחיילי מילואים והקמת ועדת מנכ"לים לעניין האמור 
384 החלטת ממשלה מס' 1454: ביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שיווקי הקרקע בתחומה 
385 החלטת ממשלה מס' 1466: מיסוד הליך לבחינת האפקטיביות הכלכלית של תכניות באחריות משרד הכלכלה והתעשייה 
386 החלטת ממשלה מס' 1478: תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים ומקיימים פעילות חקלאית משמעותית באזורי עדיפות לאומית 
388 החלטת ממשלה מס' 1480: תוכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואיים בצפון לשנים 2016-2020 
411 החלטת ממשלה מס' 1483: תוכנית "היובל" לפיתוחה הכלכלי של ירושלים  
413 החלטת ממשלה מס' 1484: קריית ספורט לאומית בירושלים 
414 החלטת ממשלה מס' 1485: הקצאת קרקע להקמת מוסד להכשרת הנהגה לחינוך יהודי בארץ ובתפוצות בירושלים  
415 החלטת ממשלה מס' 1486: הקצאת קרקע בירושלים למשרתים בכוחות הביטחון  
416 החלטת ממשלה מס' 1487: שיפור השירותים בתחום הבריאות, הרווחה, החינוך ותרבות הפנאי בירושלים 
417 החלטת ממשלה מס' 1488: הנצחת מורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה 
418 החלטת ממשלה מס' 1521: הפחתת הנטל הרגולטורי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר – תכשירים כימיים לצמחים ותכשירים לשימוש וטרינרי 
420 החלטת ממשלה מס' 1528: צוותים לייעול שוק השכירות למגורים ועידוד שכירות ארוכת טווח 
421 החלטת ממשלה מס' 1531: בית ספר לרפואה בצפת – הקמת מתחם הקבע 
422 החלטת ממשלה מס' 1532: פיתוח והעצמה כלכלית של המועצה המקומית חצור הגלילית – תיקון החלטת ממשלה 
423 החלטת ממשלה מס' 1559: חיזוק אכיפת דיני תכנון ובנייה 
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426 החלטת ממשלה מס' 1560: יעדים בתחום החינוך בקרב אוכלוסיית המיעוטים 
427 החלטת ממשלה מס' 1561: סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון 
432 החלטת ממשלה מס' 1585: חיזוק הקשרים הכלכליים ושיתופי הפעולה עם מדינות יבשת אפריקה 
440 החלטת ממשלה מס' 1587: שימוש בקנביס למטרות רפואיות ולמחקר  

2016 יולי - ספטמבר
442 החלטת ממשלה מס' 1626: תוכנית רב-שנתית לפיתוח הדרום – תיקון החלטת ממשלה 
446 החלטת ממשלה מס' 1627: שדרוג מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית – תיקון החלטת ממשלה 
449 החלטת ממשלה מס' 1628: מרכז טיפולי לאוכלוסייה מיוחדת בגליל המזרחי 
451 החלטת ממשלה מס' 1652: תוכנית סיוע מיוחדת לקריית ארבע וליישוב היהודי בחברון 
456 החלטת ממשלה מס' 1653: "עתודות לישראל" – תוכנית אסטרטגית לבניית עתודות הון אנושי למגזר משרתי הציבור 
457 החלטת ממשלה מס' 1759: הסדרת העסקתם של בני/בנות זוג של עובדים זרים מומחים בתחום ההיי-טק בישראל 
458 החלטת ממשלה מס' 1823: תכנון ושיווק מקרקעין לאוכלוסייה החרדית 
460 החלטת ממשלה מס' 1825: הקמת יישוב חדש לאוכלוסייה הבדואית בוואדי אל נעם 
461 החלטת ממשלה מס' 1826: קידום של עירוב שימושים בין תעשייה ומסחר למגורים לייעול פעילותן של ועדות הערר 
462 החלטת ממשלה מס' 1828: מדריך הקצאת שטח לצורכי ציבור 
464 החלטת ממשלה מס' 1837: העברת המשק לגז טבעי 
472 החלטת ממשלה מס' 1838: תוכנית השקעה רב-שנתית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולינים 
482 החלטת ממשלה מס' 1839: אסדרת משק הביוב 
484 החלטת ממשלה מס' 1840: ייעול מדיניות הענישה ושיקום האסירים בישראל 
492 החלטת ממשלה מס' 1841: הקמת קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות 
494 החלטת ממשלה מס' 1842: ייעול והסדרת עבודת הממשלה בתחום מוסדות הציבור 
496 החלטת ממשלה מס' 1844: צמצום פערים במערכת החינוך 
499 החלטת ממשלה מס' 1845: קליטת עובדי התאגידים תוך חיזוק ושיפור הניהול במערך האשפוז הלאומי והגברת המשילות במרכזים הרפואיים הממשלתיים 
508   P2P החלטת ממשלה מס' 1846: הגברת התחרות באשראי הצרכני באמצעות הסדרת עיסוק בפלטפורמות
509 החלטת ממשלה מס' 1848: קריטריונים לבניית כיתות לימוד 
510 החלטת ממשלה מס' 1849: גיבוש תוכנית לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לחיפה 
511 החלטת ממשלה מס' 1851: פתיחת ענף המוניות לנסיעות שיתופיות ופיתוח תחום מוניות השירות 
513 החלטת ממשלה מס' 1852: תחרות במשק הגפ"מ למגזר הביתי 
515 החלטת ממשלה מס' 1853: חיסכון וסיוע לעצמאים 
516 החלטת ממשלה מס' 1854: הורדת יוקר מחיה בתחום מוצרי הצריכה 
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518 החלטת ממשלה מס' 1855: שיפור אופן עשיית העסקים בישראל 
523 החלטת ממשלה מס' 1856: הגברת התחרות בשוק התקשורת 
524 החלטת ממשלה מס' 1857: שינוי מבני בענף התקינה 
526 החלטת ממשלה מס' 1858: הפחתת הנטל הרגולטורי בייבוא מוצרי חשמל 
527 החלטת ממשלה מס' 1859: הגברה של אטרקטיביות המשק הישראלי להשקעות 
528 החלטת ממשלה מס' 1860: ייעול פעילות הפיתוח ברשויות המקומיות באמצעות קביעת דמי פיתוח רוחביים 
529 החלטת ממשלה מס' 1861: הפחתת הרגולציה לרישוי עסקים 
531 החלטת ממשלה מס' 1865: גיוס איגרות חוב על ידי חברת "רכבת ישראל" בע"מ 
532 החלטת ממשלה מס' 1870: ייעול והפחתת הוצאות האבטחה במשרדי הממשלה 
533 החלטת ממשלה מס' 1871: קביעת כללי ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים לשנים 2017-2019 
535 החלטת ממשלה מס' 1873: העברת עודפי מזומן בתקציב רשות שדות התעופה 
536 החלטת ממשלה מס' 1874: תעדוף הוצאות משרדי הממשלה לקראת דיוני התקציב לשנים 2017-2018 ועמידה בסך המחויבויות של הממשלה לשנת 2016 
537 החלטת ממשלה מס' 1876: שינוי תזרים תשלומי העברה 
539 החלטת ממשלה מס' 1877: תוכנית לפיתוח חברתי וכלכלי לחברה הבדואית בנגב 
540 החלטת ממשלה מס' 1878: עדכון מודל החלפת כלי רכב 
541 החלטת ממשלה מס' 1879: הסדרת התקציב המועבר מקרן קיימת לישראל לטובת פיתוח ודיור 
542 החלטת ממשלה מס' 1880: התאמות ביישום החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )קבינט מדיני-ביטחוני( 
543 החלטת ממשלה מס' 1882: הליך סקירת הוצאות לשנות התקציב 2017-2018 
545 החלטת ממשלה מס' 1885: שיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל 

 החלטת ממשלה מס' 1887: דו"ח הצוות להתאמת מבנה הממשלה ליישום תיקון מס' 1 לחוק יסוד: הממשלה )תיקון( )הגברת המשילות( – הקמת צוות 
547 בין-משרדי לבחינת המלצות הצוות 
548 החלטת ממשלה מס' 1888: ייעול מערך הגבייה של המוסד לביטוח לאומי וצעדים נוספים לצורך שיפור מצבו הפיננסי 
549 החלטת ממשלה מס' 1889: הגדלת האפקטיביות של השירות האזרחי-לאומי לצורך שיפור השילוב של אוכלוסיית המיעוטים 
550 החלטת ממשלה מס' 1896: הרחבת סל שירותי הבריאות וחיזוק האיתנות הפיננסית של קופות החולים 
551 החלטת ממשלה מס' 1901: מנגנונים משלימים להפחתת הנטל הרגולטורי 
552 החלטת ממשלה מס' 1902: אימוץ המלצות הוועדה לבחינת ייעול שוק ההימורים החוקיים בישראל והקצאת הרווחים לציבור 
555 החלטת ממשלה מס' 1903: תוכנית מקיפה לאוכלוסיית הנכים בישראל 
556 החלטת ממשלה מס' 1904: עמידה בהוראות חוק התקציב לעניין כוח אדם 
561 החלטת ממשלה מס' 1907: הפחתת הוצאות השכר במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי 
562 החלטת ממשלה מס' 1908: יישום הסכמים קואליציוניים לשנים 2017-2018 
563 החלטת ממשלה מס' 1911: כניסה לישראל מטעמי איחוד משפחות לבני הקהילות גונדר ואדיס אבבה 
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565 החלטת ממשלה מס' 1912: השלמת מבני ציבור ביישוביי קבע של המפונים 
570 החלטת ממשלה מס' 1933: שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור 
577 החלטת ממשלה מס' 1936: שינויים מבניים בארנונה – תיקון החלטת ממשלה 
579 החלטת ממשלה מס' 1941: עידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואירן 
580 החלטת ממשלה מס' 1950: אימוץ המלצות הצוות הממשלתי לטיוב אופן האספקה של שירותים חברתיים הניתנים במיקור-חוץ 
588 החלטת ממשלה מס' 1957: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית – תוכנית משרד התרבות והספורט 
592 החלטת ממשלה מס' 1958: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית – אימוץ המלצות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה 
595 החלטת ממשלה מס' 1972: מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת )מערך מאו"ר( 
596 החלטת ממשלה מס' 1973: תוכנית סיוע לרשויות המקומיות בהפחתת מפגעי הלישמניאזיס )"שושנת יריחו"( 

2016 אוקטובר - דצמבר
599 החלטת ממשלה מס' 1998: אצילת סמכויות הממשלה בתחום ההתיישבות והסדרת מערכת היחסים שבין ממשלת ישראל לבין החטיבה להתיישבות 
601 החלטת ממשלה מס' 2003: הסדרת פרסומי הממשלה בתחום נתוני הנדל"ן 
602 החלטת ממשלה מס' 2014: תוכנית לאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון – תוכנית "יתד" 
604 החלטת ממשלה מס' 2015: תוכנית רב-שנתית לחיזוק קצרין – תיקון החלטת ממשלה 
606 החלטת ממשלה מס' 2023: העברת האחריות לטיפול בקבורת חללים יהודים וקבורה אזרחית )בני ספק ובני דת( בשעת חירום ממשרד הפנים למשרד לשירותי דת 
607 החלטת ממשלה מס' 2040: חשיפת חומרי ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1948-1954 

 החלטת ממשלה מס' 2047: מתן עדיפות בהקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות בשנים 2017 ו-2018 לחקלאים ביישובי הספר ולחקלאים 
608 המעבדים שטחים חקלאיים באזור עוטף עזה  
610 החלטת ממשלה מס' 2073: תוכנית רב-שנתית לחיזוק קצרין - תיקון החלטת ממשלה 
612 החלטת ממשלה מס' 2093: תוכנית סיוע לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם בקהילה - תוכנית "יחד" 

 החלטת ממשלה מס' 2118: א. הקמת רשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול במשרד לביטחון הפנים. ב. טיוטת חוק הרשות למאבק באלימות, 
614 בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2016 - הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה 
615 החלטת ממשלה מס' 2122: השלמת פיתוח חוות ואדי עתיר 
617 החלטת ממשלה מס' 2143: מנגנון תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה 
618 החלטת ממשלה מס' 2144: הטבות מס לעניין עידוד בניית השכרה למגורים 
619 החלטת ממשלה מס' 2150: הליכי מינוי למשרות בכירות בשירות המדינה וקציבת תקופות הכהונה 
620 החלטת ממשלה מס' 2156: תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה לשנים 2017-2018   
637 החלטת ממשלה מס' 2157: 1. ציון יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאירן  2. תיעוד מורשת קהילות היהודים בארצות ערב ובאירן 

 החלטת ממשלה מס' 2174: הגדלת היקפי התעסוקה של עובדים פלסטינים בישראל מאזור יהודה ושומרון, ייעול אופן הקצאת היתרי עבודה והבטחת 
639 תנאי העסקה הוגנים לעובדים פלסטינים  
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641 החלטת ממשלה מס' 2178: הקמת אתר מגורים זמני לתושבי עמונה ותשעת המבנים בעופרה וסיוע לתושבים   
645 החלטת ממשלה מס' 2184: השלמת מבני ציבור ביישובי קבע של המפונים - תיקון החלטת ממשלה   
647 החלטת ממשלה מס' 2205: הנושא המרכזי לשנת העצמאות ה-69 למדינת ישראל   
648 החלטת ממשלה מס' 2206: אירועים לציון יובל שנים לאיחודה של העיר ירושלים   
649 החלטת ממשלה מס' 2207: אירוע הצדעה לכוחות הכיבוי, ההצלה והביטחון, שפעלו בזמן השריפות בסוף חודש נובמבר 2016   
650 החלטת ממשלה מס' 2209: הפחתת הנטל הרגולטורי במשרד התיירות - הסרת חסמים וקידום ענף המלונאות לשם הוזלת מחירי הנופש בישראל   
656 החלטת ממשלה מס' 2238: מענה להוצאות מיוחדות לשנת 2016 לרשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון   

2017 ינואר - מרץ
658 החלטת ממשלה מס' 2244: הקמת מטה לאירועי חגיגות 70 שנה למדינת ישראל   

 החלטת ממשלה מס' 2253: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית - תוכנית משרד הבינוי והשיכון 
659 בתחום ההלוואות לדיור ובתחום ההתחדשות העירונית   

 החלטת ממשלה מס' 2254: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית - תוספת להחלטה מס' אתפ/10 
662 מיום 19.8.2016 בעניין אימוץ המלצות הוועדה למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה   
664 החלטת ממשלה מס' 2256 העסקת עובדים זרים בענף הבנייה באמצעות חברות בנייה זרות  - תיקון החלטות ממשלה   
665 החלטת ממשלה מס' 2261: גיבוש תוכנית לחיזוק התעשייה הישראלית   
666 החלטת ממשלה מס' 2262: פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה 
686 החלטת ממשלה מס' 2292: תוכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק   
698 החלטת ממשלה מס' 2308: חדשנות בהתקשרויות ממשלתיות   
701 החלטת ממשלה מס' 2311: הקמת מרכז מבקרים ומורשת להנצחת רבי ישראל אבו חצירא )באבא סאלי( 
704 החלטת ממשלה מס' 2316: תוכנית לאומית לתחבורה חכמה   
710 החלטת ממשלה מס' 2317: הקמת מתחם רב-ייעודי לקידום אנשים עם מוגבלות   
711 החלטת ממשלה מס' 2318: שדרוג תשתיות, שיפוץ, שימור והנגשה לציון קבר התנא ר' יונתן בן עוזיאל בעמוקה, קבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה 
713 החלטת ממשלה מס' 2335: מימון מנהרות תשתית בישראל   
714 החלטת ממשלה מס' 2336: ייעול רגולציה בחוק התכנון והבנייה   
715 החלטת ממשלה מס' 2345: התמודדות עם תופעת הפוליגמיה 
718 החלטת ממשלה מס' 2369: שכר רב עיר שנבחר לתפקיד החל מיום 1.1.2006 - תיקון החלטת ממשלה   
719 החלטת ממשלה מס' 2376: מסגרות לימודיות נוספות של משרד החינוך - תיקון החלטת ממשלה 
720 החלטת ממשלה מס' 2388: נוהל הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ועובדי מדינה  - תיקון החלטת ממשלה 
721 החלטת ממשלה מס' 2393: תוכנית להפחתת הרגולציה והסרת חסמים בתחום רישום המקרקעין - הקמת צוות בין-משרדי   
723 החלטת ממשלה מס' 2394: תוכנית להפחתת הרגולציה ולשיפור השירות הציבורי בתחום האפוטרופסות והחלופות לתמיכה והגנה על בגירים - הקמת צוות בין-משרדי 
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724 החלטת ממשלה מס' 2397: תוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2017-2021   
737 החלטת ממשלה מס' 2414: הקמת צוותים בין-משרדיים בנושאי מערכים טכנולוגיים והמשך הפעלת "מוקדים רואים אזוריים"   
738 החלטת ממשלה מס' 2415: תוכנית לחיזוק הביטחון האישי במרחב הכפרי   
740 החלטת ממשלה מס' 2416: מניעת אלימות בחופי הכנרת ותגבור תוכנית "עיר ללא אלימות" באילת   
742 החלטת ממשלה מס' 2457: תוכנית אסטרטגית לדיור   
744 החלטת ממשלה מס' 2461: תיקון החלטת ממשלה -  מינהל המחקר למדעי האדמה והים והסדרת פעילות מכוני המחקר   
746 החלטת ממשלה מס' 2462: המשך תמיכה בארגונים ללא מטרות רווח, המסייעים בתחומי הטיפול בחללים כתוצאה מאירועים לא טבעיים או לא שגרתיים   
748 החלטת ממשלה מס' 2469: הגדלת היקפי התעסוקה של עובדים פלסטינים בישראל בענף התעשייה   
749 החלטת ממשלה מס' 2472: פיתרון קבע למפוני דהנייה והסדרת מעמדם 
751 החלטת ממשלה מס' 2474: אישור מדיניות אכיפה כלפי שימוש בקנאביס והקמת ועדה בין-משרדית ליישום המדיניות   
752 החלטת ממשלה מס' 2490: תקציב פרויקט "מסע" לשנים התשע"ו-התשע"ז 

2017 אפריל - יוני
754 החלטת ממשלה מס' 2592: עידוד מאגרים קטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי   
756 החלטת ממשלה מס' 2607: הטבות למשרתים בשירות המילואים 2017 - אישור המלצות ועדת השרים לענין מערך המילואים   
761 החלטת ממשלה מס' 2610: הקמת צוות שרים לעניין התגמולים וההטבות לניצולי שואה   
762 החלטת ממשלה מס' 2621: הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו של השר רחבעם זאבי   
766 החלטת ממשלה מס' 2625: הכרזה על אסון טבע לפי חוק פיצוי נפגע אסון טבע )פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות(, התשמ"ט-1989   
767 החלטת ממשלה מס' 2652: פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה - תיקון החלטת ממשלה   
768 החלטת ממשלה מס' 2659: סבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים   
770 החלטת ממשלה מס' 2678: תוכנית לפיתוח אגן העיר העתיקה בירושלים   
771 החלטת ממשלה מס' 2679: הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי   
774 החלטת ממשלה מס' 2680: הגדלת המסגרת התקציבית של תוכנית החומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי     
775 החלטת ממשלה מס' 2681: הקמת רכבל תיירותי למרחב ירושלים הקדומה 
776 החלטת ממשלה מס' 2682: שיפור השירותים הציבוריים בתחום הבריאות, התחבורה, החינוך והרווחה בעיר ירושלים   
778 החלטת ממשלה מס' 2683: צמצום זיהום האוויר מתחבורה בירושלים 
780 החלטת ממשלה מס' 2684: צמצום פערים חברתיים-כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח כלכלי   
784 החלטת ממשלה מס' 2685: מתחם בנייני האומה בירושלים   
786 החלטת ממשלה מס' 2686: עידוד עובדי מדינה להתגורר בעיר ירושלים   
787 החלטת ממשלה מס' 2692: פיתוח והעצמה של המועצה המקומית חצור הגלילית    
788 החלטת ממשלה מס' 2710: חיזוק הביטחון האישי בערים מעורבות   
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789 החלטת ממשלה מס' 2711: יישום מודל ייחודי להתמודדות עם אירועי אלימות נגד נשים בחברה הערבית   
790 החלטת ממשלה מס' 2712: תוכנית לאומית למניעת אלימות נגד סגל רפואי    
792 החלטת ממשלה מס' 2715: אישור הסדר תגמול לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה   
793 החלטת ממשלה מס' 2716: קיום אירועי המכביה ה-20 בקיץ 2017 - תיקון החלטת ממשלה   
794 החלטת ממשלה מס' 2733: אישור התוכנית הדיגיטלית הלאומית, קידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" ותיקון החלטות ממשלה   
796 החלטת ממשלה מס' 2748: תוכנית לצמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה באזור מפרץ חיפה ותיקון החלטת ממשלה   
799 החלטת ממשלה מס' 2750: עדכון תורת ההפעלה המשולבת בנושא הטיפול באירועי חומרים מסוכנים במדינת ישראל   
800 החלטת ממשלה מס' 2752: תקציב פרויקט SHARE )סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה( לשנים 2017-2019 
803 החלטת ממשלה מס' 2754: הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות בייבוא מוצרים באמצעות ייבוא אישי   
804 החלטת ממשלה מס' 2777: הענקת סיוע משפטי לבני משפחותיהם של נפגעי עבירות המתה כתוצאה מפעולת איבה ולמשפחות שכולות   
805 החלטת ממשלה מס' 2783: חיזוק הקשרים עם הרפובליקה של הודו   
822 החלטת ממשלה מס' 2807: קידום פתרונות לאספקת אמוניה למשק לטווח הקצר והארוך   

 החלטת ממשלה מס' 2820: הצגת תוכנית פעולה ליישום המלצות ועדת המנכ"לים למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה, אשר הוקמה 
823 בהחלטת הממשלה מס' 1249)אלמ/5( מיום 10.3.2016   

2017 יולי - ספטמבר
827 החלטת ממשלה מס' 2825: פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה - תיקון החלטת ממשלה 
828 החלטת ממשלה מס' 2874: העברת מזון ייעודי לאחריות קופות החולים     
829 החלטת ממשלה מס' 2878: ציון יום פטירתו של זאב ז'בוטינסקי וקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו   
832 החלטת ממשלה מס' 2880: הקמת רשות צעירים ושיתוף צעירים וצעירות בגופים שונים בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות     
833  )IIASA( החלטת ממשלה מס' 2912: הצטרפות למכון הבין-לאומי לניתוח מערכות יישומיות
835 החלטת ממשלה מס' 2960: אישור המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה   
836 החלטת ממשלה מס' 3008: פיתוח ומיצוב העיר אילת כעיר תיירות וספורט בין-לאומית - החלטה מעודכנת   
838 החלטת ממשלה מס' 3012: תוכנית רב-שנתית לפיתוח תשתיות בישראל   
840 החלטת ממשלה מס' 3015: הקמת יישוב ואתר מגורים זמני למפוני עמונה במועצה האזורית מטה בנימין   
841 החלטת ממשלה מס' 3016: הקמת רכבל תיירותי באזור הר תבור ונצרת עילית   
842 החלטת ממשלה מס' 3020: הגדלת סכום הסיוע במימון ביטוח סיעודי לנכי צה"ל 
844 החלטת ממשלה מס' 3026: שנת השותפות צרפת ישראל 2018   
849 החלטת ממשלה מס' 3028: סיוע לקהילה היהודית ביוסטון עקב נזקי סופת ההוריקן הרווי   
850 החלטת ממשלה מס' 3033: הצדעה לירושלים ולהתיישבות   
851 החלטת ממשלה מס' 3043: הרחבת מטרות החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 
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2017 אוקטובר - דצמבר
853 החלטת ממשלה מס' 3070: טקס לציון 70 שנה למבצע הפריצה לכלא עכו   
854 החלטת ממשלה מס' 3073: קידום מיזם מורשת לציון 100 שנים לנפילת מחתרת ניל"י 
856 החלטת ממשלה מס' 3075: שיפור הליכי האיוש של משרות בכירות בשירות המדינה ותיקון החלטת ממשלה - המשך הדיון   
857 החלטת ממשלה מס' 3080: האצת השימוש בגז טבעי בתעשייה וצמצום זיהום האוויר ותיקון החלטת ממשלה   

 החלטת ממשלה מס' 3084: פיתוח אתר שער הגיא שבפארק רבין לצורך הקמת מרכז לימודי להנחלת מורשתם ולהנצחת זכרם של פורצי הדרך לירושלים 
859 ומלווי השיירות במלחמת העצמאות 
860 החלטת ממשלה מס' 3101: עדכון תוכנית התקציב לשנים 2019 עד 2021 )"נומרטור"( ועמידה במגבלות הפיסקאליות לשנת 2018   
861 החלטת ממשלה מס' 3115: בחינת העתקת מרכזי השיקום והאחזקה ממחנות תל השומר, צריפין וחיפה אל ציפורית 
862 החלטת ממשלה מס' 3141: אישור גיוס וקבלת תרומות לאירועים במסגרת קמפיין "שנת היובלות" בנציגויות ישראל בחו"ל 
863 החלטת ממשלה מס' 3142: הקמת בית ספר בין-לאומי למקצועות התיירות בירושלים 
864 החלטת ממשלה מס' 3143: תוכנית סיוע לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם בקהילה - תוכנית "יחד" - תיקון החלטת ממשלה 
865 החלטת ממשלה מס' 3181: תוכנית עידוד עלייה ממדינות אירופה ופרויקט לאומי לעידוד עלייה מכלל ארצות העולם - תיקון החלטת ממשלה 
866 החלטת ממשלה מס' 3187: שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות 
869 החלטת ממשלה מס' 3188: תוכנית לפיתוח דרך תיירותית לאורך ישראל 
870 החלטת ממשלה מס' 3189: תיקון צו העונשין, העוסק בנושאים הקשורים לקו הצינור אילת אשקלון 
871 החלטת ממשלה מס' 3192: הקמת יישוב חדש "שבי דרום" עבור מפוני גוש קטיף 
872 החלטת ממשלה מס' 3197: הרחבת תוכנית "היובל" לפיתוחה הכלכלי של ירושלים 
873 החלטת ממשלה מס' 3209: היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות - תיקון החלטת ממשלה 
874 החלטת ממשלה מס' 3214: רישוי עסקים דיפרנציאלי - הקלה לעסקים קטנים ובינוניים ותיקון החלטות ממשלה 
877 החלטת ממשלה מס' 3229: גיבוש תוכנית לאומית למאבק בתופעת ההטרדות המיניות 
878 החלטת ממשלה מס' 3237: הקמת צוות בין-משרדי לקידום פתרונות דיור מוגן לאזרחים ותיקים 
879 החלטת ממשלה מס' 3239: תוכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה - תיקון החלטת ממשלה 
881 החלטת ממשלה מס' 3260: חתימת הסכמי גג עם רשויות מקומיות בשנים 2016-2018 - תיקון החלטת ממשלה 
882 החלטת ממשלה מס' 3269: אישור תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית 

 החלטת ממשלה מס' 3270: 1. איחוד יחידות מערך הסייבר הלאומי; 2. מתן פטור ממכרז למשרת ראש מערך הסייבר הלאומי; 3. הוספת משרת 
885 ראש מערך הסייבר הלאומי לתוספת לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה )מינויים(; 4. קביעת שכר ותנאי שירות של ראש מערך הסייבר הלאומי 
886 החלטת ממשלה מס' 3288: הקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום ערכי לכידות חברתית, צמצום פערים בחברה וערבות הדדית 
888 החלטת ממשלה מס' 3290: תוספת לקצבת הנכות הכללית ושמירה על זכויות ניצולי השואה תוך עמידה במגבלות הפיסקאליות 
890 החלטת ממשלה מס' 3298: סבסוד הוצאות פיתוח באזורי תעשייה 
891 החלטת ממשלה מס' 3299: מיזם לצורך מאבק בתופעת הדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל 
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892 החלטת ממשלה מס' 3302: הסדרת שהותם של היהלומנים מהודו בישראל 
893 החלטת ממשלה מס' 3320: מענה להוצאות מיוחדות לשנת 2017 לרשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון 

2018 ינואר - מרץ
896 החלטת ממשלה מס' 3326: טיפול בתופעת ההסתננות 
897 החלטת ממשלה מס' 3344: צוות לקידום הקמת איים מלאכותיים מול חופי ישראל 
898 החלטת ממשלה מס' 3345: תוכנית רב-שנתית לפיתוח הדרום )"עלה נגב"( - תיקון החלטת ממשלה 
902 החלטת ממשלה מס' 3371: גילום עלויות סביבתיות במיסוי דלקים 
903 החלטת ממשלה מס' 3373: רשות שדות התעופה ושיפור כושר התחרות של הספנות הישראלית 
905 החלטת ממשלה מס' 3377: סבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים - תיקון החלטת ממשלה 
906 החלטת ממשלה מס' 3380: עידוד תעסוקה בקרב משפחות שבראשן הורה עצמאי 
907 החלטת ממשלה מס' 3382: צמצום תאונות העבודה במשק 
909 החלטת ממשלה מס' 3389: מתן ודאות לתקציב הספורט באמצעות ניתוק התלות בהימורים והמשך הסדרה וייעול של שוק ההימורים החוקיים 
911 החלטת ממשלה מס' 3392: חיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית 
916 החלטת ממשלה מס' 3393: יישום הסכמים קואליציוניים לשנת 2019 
917 החלטת ממשלה מס' 3397: הגנה על זכויות המדינה ועל נכסיה 
918 החלטת ממשלה מס' 3398: התאמת מבנה הממשלה 
919 החלטת ממשלה מס' 3400: גיבוש אסטרטגיה אזורית לפעילות הממשלה בחו"ל 
920 החלטת ממשלה מס' 3401: כלל רב-שנתי לכוח האדם 
921 החלטת ממשלה מס' 3404: משיכת דיווידנד חריג מחברות ממשלתיות 
922 החלטת ממשלה מס' 3405: הליך סקירת הוצאות לשנת התקציב 2019 
923 החלטת ממשלה מס' 3409: תעדוף הוצאות משרדי הממשלה לקראת דיוני התקציב לשנת 2019 ועמידה בסך מחויבויות הממשלה לשנת 2018 
924 החלטת ממשלה מס' 3410: הצעת תקציב המדינה לשנת 2019 
925 החלטת ממשלה מס' 3411: יישום החלטות והקמת ועדת שרים 
926 החלטת ממשלה מס' 3413: הגדלת קצבאות הנכות 
928 החלטת ממשלה מס' 3419: רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל 
933 החלטת ממשלה מס' 3420: הפחתת הוצאות השכר במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי 
934 החלטת ממשלה מס' 3423: הסרת חסמים בייבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר מחיה 
943 החלטת ממשלה מס' 3424: הסרת חסמים לייבוא מוצרי תקשורת 
945 החלטת ממשלה מס' 3425: האצת פרישת רשת חלוקת הגז הטבעי, עידוד תחרות במשק הדלק והתקנת מתקנים פוטו-וולטאיים 
946 החלטת ממשלה מס' 3428: צמצום נזקי הגודש ועידוד נסיעה ברכבים מרובי נוסעים 
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947 החלטת ממשלה מס' 3429: ייעול עבודת רשות העתיקות 
948 החלטת ממשלה מס' 3430: הרפורמה להוזלת מחירי ניתוחים 
949 החלטת ממשלה מס' 3431: מדיניות הממשלה בנושא העסקת עובדים לא ישראלים ותיקון החלטות ממשלה 
951 החלטת ממשלה מס' 3433: קידום פיתוחו וניהולו של פארק איילון על שם אריאל שרון ותיקון החלטת ממשלה 
953 החלטת ממשלה מס' 3436: הגברת התחרות בשוק הטלוויזיה 
954 החלטת ממשלה מס' 3437: ניהול ביקושים במערכת המשפט 
956 החלטת ממשלה מס' 3438: הקמת מוסד ליישוב סכסוכים בין חברות הביטוח לבין מבוטחים 
957 החלטת ממשלה מס' 3439: מערך הרגולציה ברשות הארצית לכבאות והצלה 
958 החלטת ממשלה מס' 3441: הקמת סביבת ניסוי לחברות טכנולוגיה פיננסיות 
959 החלטת ממשלה מס' 3462: תוכנית לחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים ואוכלוסיית העצמאים במדינת ישראל 
960 החלטת ממשלה מס' 3515: הקמת יישוב במועצה האזורית שומרון 
961 החלטת ממשלה מס' 3542: אישור התקשרות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ לתפעול הגן האריכאולוגי על שם דוידסון 
962 החלטת ממשלה מס' 3595: שדרוג מערך הכליאה והרחבת מרחב המחיה בבתי הסוהר 

 החלטת ממשלה מס' 3598: הקמת אתר מגורים זמני לתושבי שכונת "נתיב האבות", סיוע לתושבים המפונים וחיזוק ההתיישבות במועצה האזורית גוש עציון 
965 ותיקון החלטת ממשלה 
968 החלטת ממשלה מס' 3627: תוכנית מתאר ארצית לכרייה ולחציבה - תמ"א 14/ב - ערר משרד הבריאות 
969 החלטת ממשלה מס' 3649: הסדרת שירותי הדת עבור יוצאי אתיופיה וקידום שילובם המיטבי במערך שירותי הדת 
974 החלטת ממשלה מס' 3661: מיצוי זכויות, מינוי מתכלל ושיפור המענים לניצולי שואה 
975 החלטת ממשלה מס' 3664: קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית בתחומים שונים 
976 החלטת ממשלה מס' 3666: שמירה על מסגרות פיסקאליות לשנת 2019, יישום הסכמים קואליציוניים ותיקוני החלטות ממשלה 
977 החלטת ממשלה מס' 3674: הקמת מרכז מבקרים ומורשת להנצחת רבי ישראל אבו-חצירא )באבא סאלי( - תיקון החלטת ממשלה 
978 החלטת ממשלה מס' 3699: תמיכה בפיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות 
980 החלטת ממשלה מס' 3705: תוכנית יעדי תכנון, שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2018 ותיקון החלטת ממשלה 
983 החלטת ממשלה מס' 3709: תוכנית לאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה 
987 החלטת ממשלה מס' 3710: חשיפת החומרים הארכיוניים בעניין קליטת העלייה הגדולה בראשית שנות המדינה 
988 החלטת ממשלה מס' 3711: אימוץ דו"ח הצוות הבין-משרדי לבחינת שחרור קטינים ממאסר 
989 החלטת ממשלה מס' 3712: מתן מענק מינהלי להסבת מבנים לטובת מלונאות בתל-אביב 
990 החלטת ממשלה מס' 3717: פיתוח שכונות חדשות בעיר מודיעין עילית 

2018 אפריל - יוני
993 החלטת ממשלה מס' 3740: תוכנית להעצמה ולפיתוח היישובים קריית שמונה, שלומי ומטולה 
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1002 החלטת ממשלה מס' 3741: תוכנית רב-שנתית לחיזוק ירוחם 
1010 החלטת ממשלה מס' 3742: סיוע ליישובים ולרשויות באזור ים המלח להתמודדות עם נזקי הבולענים ותיקון החלטת ממשלה 
1021 החלטת ממשלה מס' 3751: שיקום והעצמת אתרי תש"ח לרגל ציון 70 שנה להקמת המדינה 
1023 החלטת ממשלה מס' 3756: המשך הפעלת תוכנית למניעת אלימות בקרב נוער ברשויות מקומיות ביהודה ושומרון 
1024 החלטת ממשלה מס' 3757: הרחבת מערכים טכנולוגיים למניעת אלימות ברשויות מקומיות 
1025 החלטת ממשלה מס' 3758: תוכנית למניעת אלימות בחופי הים ובסביבתם 
1026 החלטת ממשלה מס' 3759: התוכנית למניעת אלימות וונדליזם בחופי הכנרת המוכרזים - עדכון החלטת ממשלה 
1027 החלטת ממשלה מס' 3780: פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים - תיקון החלטת ממשלה )תחום תעשייה ומסחר( 
1029 החלטת ממשלה מס' 3788: חיזוק ומיצוב מרחב אגן העיר העתיקה בירושלים 
1031 החלטת ממשלה מס' 3789: התוכנית הלאומית לחשיפת ירושלים הקדומה )תוכנית "שלם"( 
1033 החלטת ממשלה מס' 3790: צמצום פערים חברתיים-כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים 
1040 החלטת ממשלה מס' 3794: קידום השימוש בדירות המועברות מהאפוטרופוס הכללי לטובת זכאי הדיור הציבורי 
1041 החלטת ממשלה מס' 3797: שינוי בעלות סל שירותי הבריאות בעקבות "ועדת גורן" 
1042 החלטת ממשלה מס' 3835: הקמת צוות בין-משרדי לתיאום והסרת חסמי דיור בתחום מכונים לטיהור שפכים לצורכי דיור 

 החלטת ממשלה מס' 3837: תוכנית החדשנות בחברות ממשלתיות ואישור מותנה לפי חוק החברות הממשלתיות לחברות ממשלתיות להקים או לרכוש 
1043 חברות בתחום החדשנות 
1044 החלטת ממשלה מס' 3859: רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל ותיקון החלטת ממשלה 
1050 החלטת ממשלה מס' 3866: תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים בשנים 2018-2030 
1052 החלטת ממשלה מס' 3868: שדרוג תשתיות ,שיפוץ ,שימור והנגשה לאתר מערת אליהו הנביא בחיפה והמשך שיפוץ פרויקט קבר הרמב"ם בטבריה 
1054 החלטת ממשלה מס' 3907: תוכנית רב-שנתית לפיתוח מצפה רמון - תיקון החלטת ממשלה 

2018 יולי - ספטמבר
1057 החלטת ממשלה מס' 3934: תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף עזה לשנים 2017-2018 - תיקון החלטת ממשלה 
1058 החלטת ממשלה מס' 3955: הסדרת מערך המסגרות הפועלות לטיפול בילדים מגילאי 0-3; תיקון החלטת ממשלה והסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה 
1059 החלטת ממשלה מס' 3979: תוכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה - תיקון החלטת ממשלה 
1060 החלטת ממשלה מס' 4015: תקציב רשויות הניקוז לשנת 2018 
1061 החלטת ממשלה מס' 4021: קידום הפעילות הישראלית בתחום הפיתוח הבין-לאומי 
1062 החלטת ממשלה מס' 4023: הגדרת אזורים שבהם שיעור מסתננים גבוה כאזורי עדיפות לאומית 
1066 החלטת ממשלה מס' 4078: תוכנית חירום לאומית בתחום הדיור הציבורי 
1068 החלטת ממשלה מס' 4079: היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים: יישום ההמלצות לממשלה לאסטרטגיה ולתוכנית פעולה לאומית 
1069 החלטת ממשלה מס' 4080: הפסקת פעילות יחידות ייצור חשמל 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין" 
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1071 החלטת ממשלה מס' 4097: הטבות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם - אישור החלטת ועדת השרים לעניין מערך המילואים 
1073 החלטת ממשלה מס' 4098: תוכנית להעצמה ולפיתוח היישובים קריית שמונה, שלומי ומטולה - תיקון החלטת ממשלה 
1074 החלטת ממשלה מס' 4099: הקמת צוות לבחינת דרכי יישום של דו"ח הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת זנות ולבחינת האפשרות להפללת לקוחות זנות 
1075 החלטת ממשלה מס' 4100: צמצום חובת הפריסה של חברת התקשורת - תיקון החלטות ממשלה 
1076 החלטת ממשלה מס' 4101: קידום והבאת עובדים זרים לתחום המלונאות - המשך הדיון 
1079 החלטת ממשלה מס' 4109: תוכנית סיוע מיוחדת לקריית ארבע וליישוב היהודי בחברון - תיקון החלטת ממשלה 
1080 החלטת ממשלה מס' 4110: הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים למקצועות ענפי התעשייה 
1082 החלטת ממשלה מס' 4114: ציון 70 שנה למדינת ישראל - אישור אירועים נוספים 
1083 החלטת ממשלה מס' 4116: תוכנית סיוע לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם בקהילה - תוכנית "יחד" - תיקון החלטות ממשלה 
1084 החלטת ממשלה מס' 4138: תיעוש והגדלת פריון העבודה בענף הבנייה - תיקון החלטת הממשלה מס' 1320)דר/59( מיום 24.3.2016 
1085 החלטת ממשלה מס' 4149: פעולות להגברת המודעות ולהנחלת המורשת היהודית בחברון ובקריית ארבע 
1086 החלטת ממשלה מס' 4170: הצדעה לירושלים ולהתיישבות 

2018 אוקטובר
1089 החלטת ממשלה מס' 4178: המשך כניסה לישראל מטעמי איחוד משפחות עם הורים מבני קהילות גונדר ואדיס אבבה ותיקון החלטת ממשלה 
1091 החלטת ממשלה מס' 4188: הגברת בטיחות הפעלתם של אופניים עם מנוע עזר וקורקינט ממונע 
1093 החלטת ממשלה מס' 4189: איגום תקציבי לצורך ביצוע עבודות בבסיס צה"ל "פלוגת המתקנים" לטובת בניית מתחם רובע חזקיה בחברון 
1095 החלטת ממשלה מס' 4217: הקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום והנחלת מורשתו של ראש הממשלה השביעי, יצחק שמיר 
1096 החלטת ממשלה מס' 4262: חידוש חלקת גדולי אומה בהר הרצל בירושלים ופיתוחה - תיקון החלטת ממשלה 
1097 החלטת ממשלה מס' 4280: שינוי בסדרי העדיפות הממשלתית 
1098 החלטת ממשלה מס' 4307: עידוד פיתוח אזורי תעשייה בצפון - תיקון החלטת ממשלה 
1099 החלטת ממשלה מס' 4328: תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה לשנים 2019-2020 ותיקון החלטות ממשלה 
1100 החלטת ממשלה מס' 4369: תוכנית סיוע מיוחדת לקריית ארבע וליישוב היהודי בחברון - תיקון החלטת ממשלה 



2015 אפריל - יוני
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החלטת ממשלה מס׳ 8

החלטת ממשלה מס' 8: גיבוש תוכנית לפיתוחה הכלכלי של ירושלים לשנים 2016-2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des8 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הבאה לאישור הממשלה של תוכנית פיתוח חמש-2, 3
שנתית, לשנים  2016-2020, תוך 60 יום, שתתמקד 

במנועי צמיחה לחיזוק העיר ירושלים )תוכנית "היובל"(. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

גובשה תוכנית חמש-שנתית בוצע
לירושלים ואושרה בממשלה. 

גיבוש התוכנית באחריות המשרד 
לענייני ירושלים. בעקבות חוק 

הנומרטור יובא ככל הנראה 
במסגרת תקציב המדינה.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

העברת הצעה לקבינט הדיור בנושא תוכנית ניסיונית 4
לתקופה של ארבע שנים להפעלת מינהלה, לצורך 

קידום פעילות בתחום ההתחדשות העירונית בירושלים 
ולשם הגדלת היקף מימוש הפרויקטים והיצע יחידות 

הדיור.  

שר הבינוי 
והשיכון

מנהל הרשות 
להתחדשנות 

עירונית

הרשות להתחדשות עירונית בוצע
מסייעת במימון המינהלת 

בירושלים לא בעקבות החלטה 
זו, אלא כחלק ממהלך רוחבי של 

הקמת מינהלות עירוניות במסגרת 
"קול קורא" שהרשות פרסמה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des8
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החלטת ממשלה מס׳ 9

 החלטת ממשלה מס' 9: גיבוש תוכנית לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת 
הכותל המערבי

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des9 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הבאה לאישור הממשלה של תוכנית המשך לתוכנית 1, 2
לשיפור, לבינוי ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל 

המערבי, עבור השנים 2016-2020 )תוכנית "החומש"(.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

תוכנית המשך לתוכנית לשיפור, בוצע
לבינוי ולעידוד ביקורים ברחבת 

הכותל המערבי עבור השנים 
2016-2020 אושרה בממשלה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des9
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החלטת ממשלה מס׳ 11

החלטת ממשלה מס'11: עידוד חינוך ותרבות יצירתית בירושלים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des11 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הבאה לדיון במועצה הצעת החלטה להקצאת הזכויות א
בחוזה חכירה בדמי חכירה סמליים לעיריית ירושלים 

בנכסים המפורטים בסעיף א', אשר יחולו עליהם 
הכללים האמורים בסעיף ב' בהחלטת הממשלה.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

לא שייך לתקציב השנה. ייושם בוצע
בכפוף למקור תקציבי.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des11
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החלטת ממשלה מס׳ 35

 החלטת ממשלה מס' 35: תוכנית חומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת 
הכותל המערבי 2020-2016

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec35 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3.5 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.א
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ב
)2016-2020(, עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

להקצות 3 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ג
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ד
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקצות 3.5 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ה
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec35
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח בשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ו
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה הקצאה בשנת 2016.בוצע

להקצות 3 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ז
)2016-2020( לטובת מימון ביקורי חיילים בכותל 

המערבי והשתתפותם בתוכניות החינוכיות.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

התקציב הוקצה בכל שנה ומבוצע בוצע
בשוטף.

להקצות 2 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ח
)2016-2020( עבור תקנת השתתפות במשרד ראש 

הממשלה לטובת מימון ביקורי חיילים בכותל המערבי 
והשתתפות בתוכניות החינוכיות.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

המשימות המתחייבות  מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3.5 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.א
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ב
)2016-2020(, עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ג
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ד
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקצות 3.5 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ה
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ו
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצעה הקצאה בשנת 2017.בוצע

להקצות 3 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ז
)2016-2020( עבור לטובת מימון ביקורי חיילים בכותל 

המערבי והשתתפותם בתוכניות החינוכיות.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

התקציב הוקצה בכל שנה ומבוצע בוצע
בשוטף.

להקצות 2 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ח
)2016-2020( עבור תקנת השתתפות במשרד ראש 

הממשלה לטובת מימון ביקורי חיילים בכותל המערבי 
והשתתפות בתוכניות החינוכיות.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצעה העברה למשרד ראש בוצע
הממשלה.
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המשימות המתחייבות  מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3.5 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.א
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ב
)2016-2020(, עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

 משרד התחבורה נערך לעמידה 
בהחלטות הממשלה בהתאם 
למקורות תקציביים שנקבעו 

בשנים קודמות. משרד האוצר 
בחר שלא להמשיך בהסדר 

זה ועל כן לא הוסכם על ידו 
התשלום כפי שהתקיים עד כה.

להקצות 3 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ג
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ד
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקצות 3.5 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ה
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ו
)2016-2020( עבור תקנה ייעודית במשרד ראש 

הממשלה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ז
)2016-2020( עבור לטובת מימון ביקורי חיילים בכותל 

המערבי והשתתפותם בתוכניות החינוכיות.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

להקצות 2 מלש"ח לשנה בכל אחת מהשנים האמורות 2.ח
)2016-2020( עבור תקנת השתתפות במשרד ראש 

הממשלה לטובת מימון ביקורי חיילים בכותל המערבי 
והשתתפות בתוכניות החינוכיות.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 16



30  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 107

החלטת ממשלה מס' 107: אירועים לציון חלוף עשור ממועד פינוי חבל עזה וצפון השומרון
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec107 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

העמדת תקציב תוספתי של 1.5 מלש"ח מתקציב יחידת 1
"תנופה" למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

העברת סך של 375 אלש"ח למועצה אזורית לכיש לציון 2
עשור להתנתקות, בהתאם לתקנה הייחודית.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

העברת סך של 465 אלש"ח למועצה אזורית נחל שורק 2
לציון עשור להתנתקות, בהתאם לתקנה הייחודית.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

העברת סך של 660 אלש"ח למועצה אזורית חוף 2
אשקלון לציון עשור להתנתקות, בהתאם לתקנה 

הייחודית.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

כתיבת תקנה ונוהל ייחודים להעברת כספים לרשויות 5
מקומיות לטובת אירועי עשור להתנתקות.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

כתיבת התקנה המוזכרת עניינה בוצע
תקנה תקציבית ולא תיקון חקיקה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec107
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 החלטת ממשלה מס' 125: התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה להתמודדות 
עם משבר הדיור

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec125 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון במשותף עם הממונה על השכר במשרד האוצר 6.2.1
את האפשרות לקבוע, שתנאי השכר וההעסקה של 

מנהל מינהל התכנון יהיו בדרגת מנהל כללי של משרד 
ממשלתי ולהמלץ על כך לממשלה.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

בוצע

לבחון יחד עם נציב שירות המדינה את האפשרות 6.2.1
לקבוע, שתנאי השכר וההעסקה של מנהל מינהל 

התכנון יהיו בדרגת מנהל כללי של משרד ממשלתי 
ולהמליץ על כך לממשלה.

 בוצעהממונה על השכרשר האוצר

להפעיל את סמכותו יחד עם נציב שירות המדינה על 6.2.5
מנת למנות ליחידת הסמך יועץ משפטי, מנמ"ר וחשב.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec125
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש יחד עם מנהל מינהל התכנון נוהל לגיוס עצמאי 6.2.6
של כוח אדם למינהל.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

נציבות שירות המדינה קיימה בוצע
דיונים יחד עם מינהל התכנון, 
וגובש נוהל גיוס של כוח אדם. 

במסגרת הנוהל הופעלו תהליכי 
גיוס חדשניים, כגון: מנגנון 

לגיוס אקטיבי, בניית מאגר 
מועמדים פוטנציאליים, אישור 

מועמדות ראשוני על פי הצהרת 
מועמדות. ב-13.3.16 פורסם 

מכרז מאגר - מוביל תוכניות )24 
משרות(. על מנת להרחיב את 

מאגר המועמדים הפוטנציאליים 
הוחלט להרחיב את תנאי הסף 
שפורסמו )מתח הדרגות ושינוי 

בתנאי הסף(, וההרשמה הוארכה 
עד יום 1.5.16. למכרז הוגשו 272 

מועמדויות.

לסכם יחד עם מנהל מינהל התכנון, נציב שירות 6.3
המדינה ומנכ"ל משרד הפנים את מספר התקנים, אשר 

יועברו ממשרד הפנים למינהל התכנון, שאינם מקרב 
עובדי מינהל התכנון ולשכות התכנון כיום.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

הועברו 10 תקנים.בוצע

 בוצעהחשב הכללי שר האוצרלאתר נכס ייעודי לכלל יחידות מטה מינהל התכנון.6.6

לפעול על מנת שתנאי שכרם ועבודתם של העובדים 6.9
האמורים לא ייפגעו כתוצאה מהמעבר האמור.

בוצעהממונה על השכרשר האוצר

מנכ"ל משרד שר האוצרלמנות חברים לוועדה לתכנון ופיתוח.7
האוצר

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

מנכ"ל משרד שר האוצרלהקים את מטה הדיור.9
האוצר

 בוצע

לפנות למועצת מקרקעי ישראל בתוך 21 יום בהצעה, 15.1
שעניינה הסדרת מתן הרשאות תכנון וקביעת עלויות 

פיתוח בהתאם לאמור בהחלטה זו.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

החלטת מועצה מס' 1429.בוצע

לפנות לוועדת השירות, כדי לבחון החלת פטור מחובת א.16.4
עריכת מכרז פומבי לעניין משרת יו"ר מטה הדיור, 

ולהגיש את הצעתה לממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לבחון יחד עם הממונה על השכר באוצר אפשרות ב.16.4
לקבוע, שתנאי ההעסקה והשכר של יושב ראש מטה 
הדיור יהיו מוקבלים לאלה של מנהל כללי של משרד 

ממשלתי.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

על בסיס חוות דעתם החיובית בוצע
של נציב שירות המדינה והממונה 

על השכר שהוגשה לממשלה - 
הבקשה אושרה.

לפנות לוועדת השירות, כדי לבחון החלת פטור מחובת ג.16.4
עריכת מכרז למשרות זמניות.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

הממונה על שר האוצרלהקצות 6 תקני כוח אדם לפעילות המטה.ד.16.4
התקציבים

 בוצע

להעביר לוועדה להרשאות תכנון ופיתוח את המידע 17
הנדרש לצורך פעילותה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

מנהל רשות שר האוצרלהעביר לוועדה את המידע הנדרש לצורך פעילותה.17
מקרקעי ישראל

 בוצע

להעניק למטה הדיור את השירותים הנדרשים לו, תוך 18
הנגשה גיאוגרפית והצגה לשותפים ולציבור ובתיאום 

עם המרכז למיפוי ישראל.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול לתיקון החלטות המועצה מס' 1310 ומס' 1291 20
כך, שיותאמו לאמור בהחלטה זו באופן שיחולו על כלל 

המתחמים שישווקו לדיור להשכרה על ידי החברה, 
בהתאם למסלול השיווק שייקבע בכל מתחם ומתחם.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

החלטת מועצה מס' 1446.בוצע

להפיץ תזכיר חוק לביצוע כלל תיקוני החקיקה, 22
הנדרשים לשם יישום החלטה זו בתוך 14 יום מיום 

קבלתה. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע
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 החלטת ממשלה מס' 145: אימוץ הערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית 
לממשלה ה-34

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec145 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ריכוז העדכון השנתי של שרי הממשלה לממשלה על ו
אודות סטטוס ההתקדמות של יישום ההחלטה במסגרת 
פעילות משרדם. במסגרת עדכון זה יציג הצוות לניהול 

אסטרטגיה עדכון על אודות יישום האסטרטגיה, תוך 
הצפת נושאים הדורשים הכרעה של הממשלה, כגון 

חסמים לביצוע. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

משרדי הממשלה מדווחים בוצע
למועצה הלאומית לכלכלה 

על אודות ההתקדמות ביישום 
משימותיהם מהחלטות הממשלה 

של הערכת המצב האסטרטגית 
)145-151(.המועצה הלאומית 

לכלכלה עובדת בימים אלה על 
כתיבת דו"ח מעקב יישום הערכת 

המצב במטרה לפרסמו לציבור. 
נבחנת האפשרות של קיום דיון 
בממשלה בחודשיים הקרובים, 
שבמהלכו יוצג עדכון על יישום 

הערכת המצב.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec145
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ריכוז העדכון השנתי של שרי הממשלה לממשלה על ו
אודות סטטוס ההתקדמות של יישום ההחלטה במסגרת 
פעילות משרדם. במסגרת עדכון זה יציג הצוות לניהול 

אסטרטגיה עדכון על אודות יישום האסטרטגיה, תוך 
הצפת נושאים הדורשים הכרעה של הממשלה, כגון 

חסמים לביצוע. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ריכוז העדכון השנתי של שרי הממשלה לממשלה על ו
אודות סטטוס התקדמות יישום ההחלטה במסגרת 

פעילות משרדם. במסגרת עדכון זה יציג הצוות לניהול 
אסטרטגיה עדכון על אודות יישום האסטרטגיה, תוך 

הצפת נושאים הדורשים הכרעה של הממשלה, כגון 
חסמים לביצוע. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

דו"ח מעקב אחר יישום הערכת בוצע
המצב האסטרטגית נמצא בשלבי 

הכנה אחרונים.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ריכוז העדכון השנתי של שרי הממשלה לממשלה על ו
אודות סטטוס התקדמות יישום ההחלטה במסגרת 

פעילות משרדם. במסגרת עדכון זה יציג הצוות לניהול 
אסטרטגיה עדכון על אודות יישום האסטרטגיה, תוך 

הצפת נושאים הדורשים הכרעה של הממשלה, כגון 
חסמים לביצוע. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

המועצה הלאומית לכלכלה ריכזה בוצע
דיווחים על אודות יישום כל אחד 

מסעיפי 7 החלטות הממשלה 
של הערכת המצב האסטרטגית 
ופרסמה לשרים ולציבור דו"ח 

מעקב אחר יישום הערכת המצב 
האסטרטגית.

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 3
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החלטת ממשלה מס' 146: קידום הסוגיה האסטרטגית "פיתוח כלכלי-אזורי" כנגזרת 
מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec146 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש תוכנית לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון, כמפורט א.1
בסעיף א )1( להחלטה זו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה גיבש בוצע
את הפרק הכלכלי בתוכנית 

לפיתוח כלכלי של מחוז צפון, 
אשר פורסמה כחלק מהחלטת 

ממשלה מס' 2262 מיום 8.1.2017.

גיבוש תוכנית לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון, כמפורט א.1
בסעיף א )1( להחלטה זו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec146
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש סל כלים לתמרוץ שיתופי פעולה בין-רשותיים, א.2
לרבות אשכולות של רשויות מקומיות, ולהסרת חסמים 
בכל הנוגע לשיתופי פעולה כאמור, כמפורט בסעיף א 

)2( להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

תוקן חוק איגודי ערים, ובמסגרת בוצע
התיקון הוסף פרק "אשכול 

רשויות מקומיות", שיוצר מסגרת 
משפטית חדשה לשותפות של 

רשויות מקומיות במסגרת איגוד 
ערים חדש מסוג אשכול רשויות 

מקומיות. התיקון נועד לעודד 
ולקדם פיתוח אזורי ושיתופי 
פעולה בין רשויות מקומיות. 
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 החלטת ממשלה מס' 147: קידום הסוגיה האסטרטגית "טיפוח ומיצוי ההון האנושי" 
כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec147 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הצגה לממשלה של תוכנית משרד החינוך לקידום א.1
מיומנויות המאה ה-21.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

התכנית הוכנה להצגה. בוצע

גיבוש תוכנית להגדלת מספר הבוגרים בעלי תעודת א.2.א
בגרות "איכותית", המאפשרת השתלבות בחזית 

הצרכים של המשק הישראלי והעולמי, כמפורט בסעיף 
א)2()א( להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

קיימת תוכנית מפורטת לנושא בוצע
זה.

הקמת פורום היוועצות עם מעסיקים וגורמים רלוונטיים א.2.ב
נוספים בתחום התעשייה עתירת הידע, במטרה לקדם 

טיפול רב-מערכתי במחסור קיים ועתידי בכוח אדם 
מיומן במשק הישראלי.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בהמשך להחלטה זו גובשה בוצע
החלטת ממשלה חדשה מס' 2292 
מיום 15.1.17, שעיקרה הגדלת כוח 

אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק. 

הקמת צוות מקצועי, כמפורט בסעיף א)2()ג( להחלטה א.2.ג
זו, אשר יפעל ליישום תוכניות ופעולות בתיאום עם 

הממונה על התקציבים, במטרה להגדיל את היצע כוח 
האדם המיומן, הנדרש בתעשייה עתירת הידע.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec147
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש תוכנית לאומית במטרה לשפר הישגים ולהוביל א.3
להגברת שילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת ישראל 

באמצעות מערכת החינוך, כמפורט בסעיף א )3( 
להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

תוכנית המשרד מורכבת בוצע
משלושה אפיקים מרכזיים: 1. 

הוראת עברית לדוברי ערבית - 
התוכנית גובשה ותוקצבה. היא 
פועלת החל משנת הלימודים 

תשע"ו ובאופן מלא החל משנת 
הלימודים תשע"ז. 2. טיוב איכות 
עובדי הוראה - התוכנית גובשה 

במינהל עובדי הוראה ואושרה 
על ידי משרד האוצר. יישומה 
החל בתשע"ו. 3. חיזוק החינוך 

הלא פורמלי - בימים אלו נבנית 
התוכנית בשיתוף משרד האוצר. 

תחילת יישום משוער - שנת 
הלימודים תשע"ז. מדדי הצלחה 

שנדרשו בהחלטת ממשלה 
עוקבת יועברו לממשלה בחודש 

מאי 2016. 

הגשת המלצותיו של צוות בין-משרדי במטרה לשפר א.4
את מערך הקרדיטציה בין מערכות ההכשרה השונות, 

כמפורט בסעיף א)4( להחלטה זו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

המלצות הצוות הוגשו ופורסם בוצע
דו"ח בנושא. חלק מההמלצות אף 
אושרו בהחלטות ממשלה. למשל, 

הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית 
אושרה בחוק ההסדרים.

גיבוש תוכנית לעידוד עלייה באמצעות צוות מקצועי א.5
ייעודי לנושא, כמפורט בסעיף א)5( להחלטה זו.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

לא 
בוצע

הצוות לא התכנס.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

בחינת החסמים הניצבים בפני ילדים וצעירים א.6
ממשפחות עניות וילדים ונוער בסיכון, בבואם לטפח 

את הונם האנושי, מהגיל הרך ועד כניסתם לשוק 
התעסוקה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

המשרד תקצב את הפעילות ב-7 בוצע
יישובים. יישובים אלה קולטים 
כוח אדם ומתחילים בפעילות 
לאחר שעברו הכשרה בנושא.
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החלטת ממשלה מס' 148: קידום הסוגיה האסטרטגית "תשתיות מימון" כנגזרת מהערכת 
המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec148 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש והפצה של תזכיר חוק בנושא הקמת ועדה א
ליציבות פיננסית, בהסכמה עם נגידת בנק ישראל. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בשלבי חקיקה בוועדת הכספים.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec148
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החלטת ממשלה מס׳ 149

החלטת ממשלה מס' 149: קידום הסוגיה האסטרטגית "דיור אסטרטגיה" כנגזרת מהערכת 
המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec149 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הבאה לאישור ועדת השרים לענייני תכנון, בנייה, א
מקרקעין ודיור )קבינט הדיור( מתווה אסטרטגי לתחום 

הדיור ל-25 השנים הקרובות, שיכלול, בין היתר, 
התייחסות לביקושים העתידיים, לפיזור גיאוגרפי, ליעדי 

מחירים, למלאי תכנוני-אסטרטגי, להיקף התחדשות 
עירונית נדרש ולייעול שרשרת הייצור. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec149
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החלטת ממשלה מס׳ 150

החלטת ממשלה מס' 150: קידום הסוגיה האסטרטגית "היערכות להזדקנות האוכלוסייה" 
כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec150 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הגשה לממשלה של תוכנית לקידום שילוב מבוגרים א.2
מעל גיל 60 בתעסוקה ובקהילה, תוך התייחסות 

לעבודת המטה, שנעשתה על ידי הוועדה לשילוב 
מבוגרים בתעסוקה ובקהילה.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בחודש דצמבר 2015 הוגשה בוצע
לממשלה הצעת מחליטים בנושא 

שילוב מבוגרים בתעסוקה. 
החלטת ממשלה מס' 834 נמצאת 

בתהליכי יישום.

גיבוש תוכנית לטיפול בגירעון הנוכחי והאקטוארי של א.3
המוסד לביטוח לאומי בראייה ארוכת טווח. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

הפעולות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הצגה לממשלה של ממצאי בדיקת כלל ההיבטים א.1
הפיננסיים של מערכת הפנסיה בישראל, לרבות הצפי 

להתפתחות הנכסים הפנסיוניים ב-25 השנים הקרובות, 
ובכלל זה אגרות חוב מיועדות.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec150
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החלטת ממשלה מס׳ 150

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש תוכנית מקיפה להיערכות מערכת הבריאות ב
להזדקנות האוכלוסייה, כל זאת תוך התייחסות 

למשאבי כוח אדם, מיטות אשפוז, תקציבים, מחירים, 
כלים דיגיטליים ותשתיות, שיידרשו ב-20 השנים 

הקרובות. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

שרי הבריאות והאוצר סיכמו בוצע
בסוף 2017 על תוכנית מקיפה 

לטיפול סיעודי בקשישים 
בישראל, אשר אושרה במסגרת 

תקציב 2019. כמו כן, המשרד 
מקדם תוכניות לאומיות בתחום 
הזקנה: מניעת נפילות, דמנציה 

וסוף החיים. תוכנית פריסת 
המיטות עד לשנת 2022 נותנת 

מענה מסוים לגידול האוכלוסייה, 
אך יש להקצות עוד משאבים על 

מנת לתת מענה גם להזדקנותה.
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החלטת ממשלה מס׳ 151

 החלטת ממשלה מס' 151: קידום הסוגיה האסטרטגית "ישראל דיגיטלית" 
כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec151 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הבאה לאישור הממשלה של תוכנית דיגיטלית לאומית כד.1
רב-שנתית.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

סיום גיבוש התוכנית הדיגיטלית המשרדית המפורטת, כד.2.א
הנובעת מהתוכנית הדיגיטלית הלאומית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

גובשה תוכנית מפורטת לנושא בוצע
זה, בשיתוף מטה ישראל 

דיגיטלית.

סיום גיבוש  התוכנית הדיגיטלית המשרדית המפורטת, כד.2.א
הנובעת מהתוכנית הדיגיטלית הלאומית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

תוכנית ל-2016 אושרה בוצע
לביצוע וכוללת מגוון משימות, 
העולות בקנה אחד עם הסוגיה 

האסטרטגית. כמו כן גובשה 
ואושרה התוכנית האסטרטגית 

הדיגיטלית של המשרד.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec151
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החלטת ממשלה מס׳ 151

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

סיום גיבוש התוכנית הדיגיטלית המשרדית המפורטת, כד.2.א
הנובעת מהתוכנית הדיגיטלית הלאומית.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

המשרד כתב תוכנית עבודה בוצע
במסגרת ועדות. יישום התוכנית 
מחולק ליעדי עבודה ולתוכניות. 

פעולות ראשונות תוקצבו 
ומבוצעות. המשרד פועל 

בהתאם לתוכנית האסטרטגית 
שגובשה ומפעיל ועדות ייחודיות, 

המובילות את הנושאים שזוהו 
בתוכנית האסטרטגית ופועל 

ברוח זו.

סיום גיבוש התוכנית הדיגיטלית המשרדית המפורטת, כד.2.א
הנובעת מהתוכנית הדיגיטלית הלאומית.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

תוכנית פרויקטלית רב-בוצע
שנתית, הכוללת היבטי 

תשתית מערכתיים והיבטים 
אפליקטיביים, תואמה עם מטה 

ישראל דיגיטלית. המשרד שותף 
לבניית התוכנית, וחלקים ממנה 

אף שולבו בתוכנית האסטרטגית 
של משרד הבריאות "עמודי 

האש".

הקמת צוות יישום משרדי במוסד לביטוח לאומי, כד.2.ב
בהמשך לסעיף 3)א( להחלטת הממשלה מס' 1046.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הקים בוצע
צוות יישום, אשר תפקידו לקדם 

פרויקטים דיגיטליים.
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החלטת ממשלה מס׳ 151

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת צוות יישום משרדי במינהל השלטון המקומי כד.2.ב
במשרד הפנים, בהמשך לסעיף 3)א( להחלטת הממשלה 

מס' 1046.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הצוות גיבש מודל וביצע פיילוט בוצע
ראשון באשכולות, של מובילים 
דיגיטליים ומאיצים דיגיטליים. 

פותח מדד לבגרות דיגיטלית של 
הרשות המקומית, והמשרד עובד 
כעת על מתווה הטמעה ברשויות 

המקומיות. 

הקמת צוות יישום משרדי במשרד המשפטים, בהמשך כד.2.ב
לסעיף 3)א( להחלטת הממשלה מס' 1046.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

הושג סיכום לתקצוב שיתוף בוצע
הפעולה. מסגרת התקציב אושרה, 

והוקם צוות ליישום ישראל 
דיגיטלית במשרד. בהתאם 

לתוכנית העבודה המאושרת 
לשנת 2016 החל שיתוף הפעולה 
עם מטה ישראל דיגיטלית. נבחר 

מוביל דיגיטלי, שיסייע בהכנת 
תוכנית דיגיטלית אסטרטגית 

למשרד. 

הקמת צוות יישום משרדי ברשות המסים, בהמשך כד.2.ב
לסעיף 3)א( להחלטת הממשלה מס' 1046.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

גיבוש תוכניות לתהליכים דיגיטליים בין-משרדיים עד כד.2.ג
תום שנת 2015.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

לפרסם להיוועצות, בתוך 90 יום ממועד קבלת החלטה כד.3.ב
זו, את רמות ההזדהות הדרושות לצורך קבלת שירותים 

)Levels of Assurance(, כתוצר ראשון של המדיניות 
להזדהות בטוחה, טרם הבאתה לאישור הממשלה.

ראש 
הממשלה

ראש מטה הסייבר 
הלאומי

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש צעדים אופרטיביים לקידום הפריסה של תשתית כד.3
הסיבים האופטיים.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

במסגרת רפורמת השוק הסיטואני בוצע
)פס רחב( החלה פריסת סיבים 
אופטיים על ידי ספקי השירות 

)"פרטנר" ו"סלקום"(. כמו כן, 
מתקיימת עבודת מטה עם חברות 

 )"IBC" ,"התשתית )"בזק", "הוט
להאצת פריסת התשתית.

לעדכן את הממשלה מדי שנה, בחודש מרץ, על אודות כו
סטטוס ההתקדמות של יישום החלטה זו. 

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

הועבר דיווח בישיבות ממשלה בוצע
השונות, בכל פעם דיווח על נושא 

אחר.

לעדכן את הממשלה מדי שנה, בחודש מרץ, על-אודות כו
סטטוס התקדמות היישום של החלטה זו. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

לעדכן את הממשלה מדי שנה, בחודש מרץ, על אודות כו
סטטוס ההתקדמות של יישום החלטה זו. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

לעדכן את הממשלה מדי שנה, בחודש מרץ, על אודות כו
סטטוס ההתקדמות ביישום החלטה זו. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

לעדכן את הממשלה, מדי שנה בחודש מרץ, על אודות כו
סטטוס ההתקדמות של יישום החלטה זו. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

המשרד פרסם 10 מכרזים לתחומי בוצע
תוכן שונים, בהתאם לתוכנית 

האסטרטגית. השנה תתחיל 
הפעילות, לרבות מיצוי זכויות, 

תיק לקוח, הנגשת שירות ברשות 
ועוד. כמו כן, מופעלת קהילת ידע 

ייחודית והכשרות מתוקשבות.
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החלטת ממשלה מס׳ 151

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לעדכן את הממשלה מדי שנה, בחודש מרץ, על אודות כו
סטטוס ההתקדמות של יישום החלטה זו.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

לעדכן את הממשלה מדי שנה, בחודש מרץ, על אודות כו
סטטוס ההתקדמות יישום החלטה זו. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע
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החלטת ממשלה מס' 153: הגדלת פוטנציאל ההון האנושי בתחום הסייבר בישראל 
באמצעות פרויקט "מסע" 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec153 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

עריכת חוזה למימוש המחויבויות הרלוונטיות מול 1.א
חברת "מסע". 

ראש 
הממשלה

ראש מטה הסייבר 
הלאומי

נערך חוזה למימוש המחויבויות בוצע
מול חברת "מסע"

העברת תוספת תקציב של 9,000 דולר למשתתף 1.ב
מתקציב מטה הסייבר הלאומי, בהתאם למספר 

המשתתפים בתוכנית.

ראש 
הממשלה

ראש מטה הסייבר 
הלאומי

הועברה תוספת תקציב בסך בוצע
9,000 דולר ממטה הסייבר 

הלאומי.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec153
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החלטת ממשלה מס׳ 181

החלטת ממשלה מס' 181: מותבי גיור מקומיים - תיקון החלטת ממשלה 
 https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec181 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ראש הקמת מותבי גיור מקומיים.ב
הממשלה

ראש מערך הגיור 
הממלכתי

לא 
בוצע

החלטת ממשלה זו בוטלה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec181
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החלטת ממשלה מס׳ 203

החלטת ממשלה מס' 203: הרחבת התוכנית לדיור במחיר מופחת 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec203 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הבאה לאישור המועצה הצעת החלטה ליישום תוכנית 1
"מחיר למשתכן", כמפורט בהרחבה בסעיף 1 להחלטת 

ממשלה זו.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

החלטת מועצה מס' 1442 על בוצע
תיקוניה.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

בחינת הצלחתה של התכנית על ידי המועצה לאחר 1.10
שיווק של 20,000 יחידות דיור והגשת המלצות לקבינט 

הדיור. 

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

דווח לקבינט במסגרת סעיף בוצע
דר/117 בתאריך 9.1.17. תיקונים 
במדיניות המועצה נעשים בזמן 

אמת, תוך הפקת לקחים.

הבאה לאישור המועצה הצעת החלטה לעדכון ההנחות 2
לבנייה צמודת קרקע ביישובי עדיפות לאומית, 

המעדכנת את החלטת המועצה מ' 1274 מיום 23.4.2013, 
כמפורט בהרחבה בסעיף 2 להחלטת ממשלה זו.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec203
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החלטת ממשלה מס׳ 204

החלטת ממשלה מס' 204: תוכנית לעידוד תיעוש הבנייה 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות צוות משרדי, אשר יגבש תוכנית כוללת, 1
שמטרתה עידוד תיעוש הבנייה ושיפור הפריון לעובד 

בענף הבנייה. 

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להגיש את מסקנות הצוות לשר הבינוי, לשר האוצר, 2
לשר הכלכלה ולשר לביטחון הפנים.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להביא את מסקנות הצוות לעידוד תיעוש הבנייה 3
ושיפור הפריון לעובד בענף הבנייה שמינה משרד 

הבינוי לאישור קבינט הדיור.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להביא את מסקנות הצוות לעידוד תיעוש הבנייה 3
ושיפור הפריון לעובד בענף הבנייה שמינה משרד 

הבינוי לאישור קבינט הדיור.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה טיפל בוצע
בנושאים שהיו תחת אחריותו. 

להביא את מסקנות הצוות לעידוד תיעוש הבנייה 3
ושיפור הפריון לעובד בענף הבנייה שמינה משרד 

הבינוי לאישור קבינט הדיור.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec
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החלטת ממשלה מס׳ 205

החלטת ממשלה מס' 205: ייעול והאצת הליכי פדיון קרקע 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec205 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא בפני ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת החלטה 1
להחלת דין רציפות על פרק ד' וסעיפים 43)ב( ו-46 

בהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec205


58  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 206

החלטת ממשלה מס' 206: תוכנית לעידוד בנייה מהירה 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec206 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את החלטת המועצה מס' 1400 מיום 21.1.2015 א
בהתאם לאמור בהחלטת הממשלה הנוכחית.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

.בוצע

לעדכן בנוהלי המשרד את גובה הערבויות, אשר משרד ב.1
הבינוי גובה  מקבלנים במסגרת שיווק קרקעות, וכן את 

מועדי הביצוע לצורך חילוט הערבות.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לפעול לשינוי תנאי הסף הקבועים במכרזי המשרד ב.2
כך, שמכרזים אלה יהיו פתוחים להשתתפות של כל 

יחיד, קבוצה או חברה, ללא מגבלה של ניסיון או צורת 
התאגדות.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec206
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החלטת ממשלה מס׳ 207

החלטת ממשלה מס' 207: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
 https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec207 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגדיל, במהלך התכנון, את הצפיפות בתןכניות 5
המנויות בסעיף 2 בהחלטת הממשלה.

לא יו"ר הותמ"לשר האוצר
בוצע

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec207
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החלטת ממשלה מס׳ 208

 החלטת ממשלה מס' 208: אימוץ המלצות "צוות 120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור 
ביישובי המיעוטים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec208 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקדם את יישום ההמלצות של דו"ח "צוות 120 הימים" 2
לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים בהיבטי תקציב.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

החלטת ממשלה מס' 922 מיום בוצע
.30.12.2015

לקדם את יישום ההמלצות של דו"ח "צוות 120 הימים" 2
לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים בהיבטי תקציב.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לקדם את יישום ההמלצות של דו"ח "צוות 120 הימים" 2
לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים בהיבטי תקציב.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לקדם את יישום ההמלצות של דו"ח "צוות 120 הימים" 3
לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים בהיבטי תקציב.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

תיקוני חקיקה בוצעו במסגרת בוצע
חוק ההסדרים.

לקדם את יישום ההמלצות של דו"ח "צוות 120 הימים" 3
לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים בהיבטי תקציב.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לקדם וליזום תיקוני חקיקה ליישום ההמלצות של 3
דו"ח "צוות 120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור ביישובי 

המיעוטים.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec208
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החלטת ממשלה מס׳ 209

החלטת ממשלה מס' 209: המרת דירות בשימוש חורג לשימוש מגורים 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec209 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבצע את תיקוני החקיקה הנוגעים להיתר לשימוש 1
חורג, המפורטים בהחלטת הממשלה, כהוראת שעה 

לשנים 2015-2020.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לפנות לשר הביטחון בבקשה לשקול אימוץ עיקרי 7
החלטה זו גם באזור יהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec209
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החלטת ממשלה מס׳ 210

החלטת ממשלה מס' 210: תוכנית יעדי תכנון, שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec210 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא לפני קבינט הדיור, בתוך 14 ימים, את המלצתה 2
של מועצת מקרקעי ישראל לעניין מספר יחידות דיור 

לדיור בהישג יד.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

בוצע

להביא לאישור קבינט הדיור את יעדי התכנון, השיווק 4
והעסקאות בקרקעות מדינה לשנת 2016.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להביא לאישור קבינט הדיור את יעדי התכנון, השיווק 4
והעסקאות בקרקעות מדינה לשנת 2016.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

.בוצע

להנחות את יושבי הראש של מוסדות התכנון ואת נציגי 5
הממשלה במוסדות התכנון להביא לאישור תוכניות 

מפורטות למגורים בהיקף שלא יפחת מ-82 אלף 
יחידות דיור )תיקון החלטת ממשלה מס' 2019 מיום 

.)15.7.2010

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

הגשת התייחסות לתוכניות שהוגשו על ידי מינהל 6
התכנון. התייחסות המשרדים תכלול ממשקי תכנון 

וריכוז הפעולות הנדרשות על ידי המשרד ואת 
דרישותיו המקצועיות ביחס לתוכנית, על מנת לעמוד 

ביעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec210
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החלטת ממשלה מס׳ 210

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הגשת התייחסות לתוכניות שהוגשו על ידי מינהל 6
התכנון. התייחסות המשרדים תכלול ממשקי תכנון 

וריכוז הפעולות הנדרשות על ידי המשרד ואת 
דרישותיו המקצועיות ביחס לתוכנית, על מנת לעמוד 

ביעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

הגשת התייחסות לתוכניות שהוגשו על ידי מינהל 6
התכנון. התייחסות המשרדים תכלול ממשקי תכנון 
וריכוז של הפעולות הנדרשות על ידי המשרד ואת 

דרישותיו המקצועיות ביחס לתוכנית, על מנת לעמוד 
ביעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

המשרד מנהל דיאלוג שוטף בוצע
עם מוסדות המקדמים תוכניות 
דיור, בעיקר עם הותמ"ל )ועדה 

למתחמים מועדפים לדיור(.

הגשת התייחסות לתוכניות שהוגשו על ידי מינהל 6
התכנון. התייחסות המשרדים תכלול ממשקי תכנון 

וריכוז הפעולות הנדרשות על ידי המשרד ואת 
דרישותיו המקצועיות ביחס לתוכנית, על מנת  לעמוד 

ביעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

התייחסות המשרד הוגשה כנדרש.בוצע

הגשת התייחסות לתוכניות שהוגשו על ידי מינהל 6
התכנון. התייחסות המשרדים תכלול ממשקי תכנון 

וריכוז הפעולות הנדרשות על ידי המשרד ואת 
דרישותיו המקצועיות ביחס לתוכנית, על מנת לעמוד 

ביעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

הגשת התייחסות לתוכניות שהוגשו על ידי מינהל 6
התכנון. התייחסות המשרדים תכלול ממשקי תכנון 

וריכוז הפעולות הנדרשות על ידי המשרד ואת 
דרישותיו המקצועיות ביחס לתוכנית, על מנת  לעמוד 

ביעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הוגשה התייחסות כנדרש.בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הגשת התייחסות לתוכניתוכניות שהוגשו על ידי 6
מינהל התכנון. התייחסות המשרדים תכלול ממשקי 

תכנון וריכוז הפעולות הנדרשות על ידי המשרד ואת 
דרישותיו המקצועיות ביחס לתוכניתוכנית, על מנת 

לעמוד ביעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

לגבש רשימת תוכניות מפורטות למגורים שיובאו 6
בשנת 2015 על מנת לעמוד ביעדים שנקבעו בהחלטות 

הממשלה בהתאם לכתוב בהחלטת ממשלה זו.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

רשימת התוכניות גובשה, והופצה בוצע
למנכ"לי המשרדים הרלוונטיים 

ביום 12.7.2015.

לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד 7
ביעדים שקבעה הממשלה לדיור בתוכנית העבודה של 

משרדם.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד 7
ביעדים שקבעה הממשלה לדיור בתוכנית העבודה של 

משרדם.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד 7
ביעדים שקבעה הממשלה לדיור בתוכנית העבודה של 

משרדם.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

במרבית המקרים משרד בוצע
החקלאות התייחס בחיוב ותמך 
בתוכניות, אשר יצרו יור מ-150 

אלף יחידות דיור בשנה האחרונה. 
בכמה מקרים המשרד העיר 
והסתייג לגבי היקף הפגיעה 
בקרקע חקלאית, במשבצות 

חקלאיות וביישובים חקלאיים.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד 7
ביעדים שקבעה הממשלה לדיור בתוכנית העבודה של 

משרדם.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

נערכו בדיקות תחבורתיות בוצע
מערכתיות לשלושת המתחמים 
של פינוי מחנות צה"ל )סירקין, 

תל השומר, צריפין(. תוכניות 
הרכבת הקלה )קו ירוק, חום, 

סגול( הוגשו לותמ"ל ונמצאות 
בהליכי אישור.

לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד 7
ביעדים שקבעה הממשלה לדיור בתוכנית העבודה של 

משרדם.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד 7
ביעדים שקבעה הממשלה לדיור בתוכנית העבודה של 

משרדם.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות, על מנת לעמוד 7
ביעדים שקבעה הממשלה לדיור בתוכנית העבודה של 

משרדם.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הפעולות הנדרשות הוכנסו בוצע
לתוכנית העבודה המשרדית, ואנו 

פועלים בתיאום עם מטה הדיור 
ומינהל התכנון במשרד האוצר. 

לרכז את המעקב והבקרה על יעדי התכנון שקבעה 8
הממשלה ולדווח לממשלה על ההתקדמות, תוך 
התייחסות למגוון נושאים נוספים ובהם חסמים.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

ריכוז הנתונים של שנת 2015 הוצג בוצע
לקבינט הדיור ביום 4.1.2016. 
מספר יחידות הדיור שאושרו 

בשנת 2015 עמד על 99,500 והיה 
גבוה מהיעד שנקבע על ידי 

הממשלה )82,500(.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לרכז את המעקב והבקרה על יעדי התכנון שקבעה 8
הממשלה ולדווח לממשלה על ההתקדמות תוך 

התייחסות למגוון נושאים נוספים וביניהם חסמים

לא יו"ר מטה הדיורשר האוצר
בוצע

להביא לאישור קבינט הדיור את יעדי התכנון בקרקעות 9
מדינה ובקרקעות פרטיות לשנת 2016.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

יעדי התכנון לשנת 2016 אושרו בוצע
על ידי קבינט הדיור ביום 

.7.3.2016

לפרסם את תוכנית העבודה השנתית לשנת 2015 10
בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח באתרי האינטרנט של 

הגופים.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לפרסם את תוכנית העבודה השנתית לשנת 2015 10
בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח באתרי האינטרנט של 

הגופים.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

 בוצע

לפרסם את תוכנית העבודה השנתית לשנת 2015 10
בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח באתרי האינטרנט של 

הגופים.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

התוכניות מפורסמות באתר בוצע
"שיווקים" ובחוברת תוכניות 
העבודה של רשות מקרקעי 

ישראל. 

לפרסם את תוכנית העבודה השנתית לשנת 2015 10
בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח באתרי האינטרנט של 

הגופים.

מנכ"ל דירה שר האוצר
להשכיר

 בוצע

לפרסם את תוכנית העבודה השנתית לשנת 2016 11
בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח באתרי האינטרנט של 

הגופים.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

תוכנית העבודה ליעדי תכנון 2016 בוצע
פורסמה באתר האינטרנט של 

מינהל התכנון.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם את תוכנית העבודה השנתית לשנת 2016 11
בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח באתרי האינטרנט של 

הגופים.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

התוכניות מפורסמות באתר בוצע
"שיווקים" ובחוברת תוכניות 
העבודה של רשות מקרקעי 

ישראל. 

לפרסם את תוכנית העבודה השנתית לשנת 2016 11
בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח באתרי האינטרנט של 

הגופים.

מנכ"ל דירה שר האוצר
להשכיר

 בוצע

לפרסם את תוכנית העבודה השנתית לשנת 2016 11
בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח באתרי האינטרנט של 

הגופים.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע
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 החלטת ממשלה מס' 315: תוכנית למתן הנחות בקרקע, מענקים וסבסוד פיתוח 
בבנייה רוויה 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec315 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

קביעה והפעלה של תוכנית למתן מענקי רוכשים 2
וסבסוד פיתוח, אשר תופעל בשנים 2015-2017, כפי 

המפורט בהחלטה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

קביעת עקרונות לקביעה של ערכי קרקע ממוצעים על 4
פי הכתוב בסעיף זה.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

בוצע

קביעת עקרונות לקביעת  שומה פרטנית על פי הכתוב 5
בסעיף זה.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

בוצע

העמדת המשאבים הנדרשים ליישום החלטה זו 6
במסגרת התוכנית הכלכלית לשנים 2015-2016.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

המשאבים מוקצים עם התקדמות בוצע
התוכנית.

בחינת האפשרות לרכוש לא יותר מ-5% מהדירות 7
ששווקו בפרויקטי "'מחיר למשתכן"' עבור זכאי הדיור 

הציבורי.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec315
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

בהמשך להחלטת הממשלה, בוצעהחשב הכללי שר האוצרקביעת תנאי המותנה לזכאי משרד הבינויא.2
פורסמה על-ידנו )לאחר הליך 
היוועצות עם בנק ישראל , עם 
משרד השיכון, עם מטה הדיור 
ועם אגף תכנון( הוראת ביצוע 

לבנקים למשכנתאות, המגדירה 
באופן מפורט את תנאי המענק 

ויתר ההנחיות לביצוע תכנית 
"מחיר למשתכן" החדשה. ההוראה 

מיושמת בבנקים ומעודכנת 
עלידינו בהתאם לשינויים. יש 

לציין, כי לאחרונה עברה החלטת 
ממשלה, המעדכנת ומרחיבה את 
החלטת ממשלה מס' 315. כמו כן, 
פרסם בנק ישראל הנחיות חדשות 

הרלוונטיות למענק. לפיכך, אנו 
פועלים כעת לעדכון ההוראה 

ונפיצה ליישום הבנקים בהקדם. 
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החלטת ממשלה מס' 316: הסרת חסמים הכרוכים במעבר "התעשייה הצבאית לישראל" 
בע"מ לנגב 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec316 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפיץ תזכיר חוק לתיקון סעיפים 159 ו-172 לחוק 1
התכנון והבנייה על פי המפורט בהחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

הופץ תזכיר חוק. משרד האוצר בוצע
מסר, שהועברו אליו הערות 

לתזכיר החוק על ידי כמה גופים. 
אנו ממתינים לקבלת ההערות 

ממשרד האוצר.  

להפיץ תזכיר חוק לתיקון סעיפים 274ב1 על פי 2
המפורט בהחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

הופץ תזכיר חוק. משרד האוצר בוצע
מסר, שהועברו אליו הערות 

לתזכיר החוק על ידי כמה גופים. 
אנו ממתינים לקבלת ההערות 

ממשרד האוצר.  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec316
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החלטת ממשלה מס' 317: סיוע ממוקד להגדלת היקף פעילות הבנייה למגורים 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec317 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

מתאם פעולות שר הביטחוןהשלמת עבודות תשתית להרחבת המעברים ביו"ש.1.א
הממשלה 
בשטחים

לא 
בוצע

טרם הועמד התקציב.

קביעת קריטריונים למתן היתרים לעובדים פלסטינים 1.א
לענף הבנייה.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

ביום 27.8.2015 פורסם באתר בוצע
הרשות נוהל עבודה חדש, 

שפורט בו בהרחבה המתווה 
בדבר היתרים להעסקת עובדים 

פלסטינים בבנייה למגורים, 
ובישיבות הוועדה הבין-משרדית 

נקבעים עקרונות לחלוקת 
המכסה.

שר התחבורה תגבור שירותי התחבורה האזורית באזור יהודה ושומרון. 1.א
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

ב-2016 הוספו 30% תוספות בוצע
שירות בכל מטה בנימין. ב-2017 
תוגבר השירות משמעותית בהר 

חברון ובקריית ארבע, ובספטמבר 
הקרוב תהיה הגדלה של 40% 

בתוספות השירות בגוש עציון. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec317
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הגדלת המכסה המרבית של היתרים להעסקת עובדים 1
פלסטינים מאזור יהודה ושומרון ב-8,000 עובדים. 

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

המכסה הוגדלה והוקצתה בוצע
במלואה. מדי חודש בחודשו 
מתכנסת ועדה בין-משרדית, 

הקובעת כיצד תחולק המכסה 
שמתפנה מעת לעת.

הקצאת 8 תקני כוח אדם למינהל שירות למעסיקים 3.א
ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

העברת תקציב תוספתי חד-פעמי בסך 8.5 מלש"ח 3.ב
להתאמת בינוי ותשתיות במעברים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

העברת תקציב תוספתי בסך 4 מלש"ח למשרד 3.ו
התחבורה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

הקמת צוות בראשות מנכ"ל משרד הבינוי, שיהיו 4.ה
חברים בו מנכ"ל משרד הביטחון, הממונה על 

התקציבים באוצר, מנכ"ל משרד הכלכלה, מנהל רשות 
האוכלוסין וההגירה, ראש מטה הדיור והיועץ המשפטי 

לממשלה, או נציגיהם. הצוות יהיה מוסמך לבחון 
החרגה של מתן היתרים לעובדים זרים לענף הבנייה 
בפרויקטים, אשר יש בהם תועלת להגדלת היצע של 

דירות למגורים כפי שמפורט בהחלטה זו. 

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

קביעה, יחד עם הממונה על התקציבים, מנכ"ל משרד ב.3
הכלכלה ומנכ"ל משרד הבינוי, של מנגנון ההפחתה 

של מכסות והתאמות, בהתאם ל"מנגנון חיסון לשוק 
העבודה" כאמור בהחלטה זו.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

יישום סעיף זה מותנה בהודעת בוצע
הממונה על התקציבים במשרד 

האוצר על הרעה במצבו של 
שוק העבודה בישראל ועל גידול 

במספר הלא מועסקים. עד כה 
לא התקבלה הודעה כאמור מן 

הממונה על התקציבים במשרד 
האוצר.

הקמת צוות ביו-משרדי בראשות מנכ"ל משרד הבינוי ג.2
ובהשתתפות נציגים ממשרדי הכלכלה, המשפטים, 

האוצר, הביטחון, רשות האוכלוסין וההגירה ומטה הדיור 
לשינוי שיטת ההקצאה של היתרים להעסקת עובדים 

פלסטינים בישראל.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

פעולה במשותף עם מנכ"ל משרד הכלכלה ומנכ"ל ג.3
משרד הבינוי ליישום מהיר ואפקטיבי לעידוד תעסוקת 

ישראלים בענף הבנייה.

יחד עם זרוע העבודה )אז כלכלה, בוצעיו"ר מטה הדיורשר האוצר
היום עבודה ורווחה( עשינו תיקוני 

חקיקה, קיצרנו משך זמן של 
קורסים למנהלי עבודה ולמפעילי 

עגורנים, הקלנו בתנאי הסף 
לכניסה לקורסים, הקמנו קורסי 
הכשרה באתרי העבודה ועדיין 

הצלחנו להכשיר סדר גודל של 60 
ישראלים. זו התנובה העגומה של 

כל הניסיונות להביא ישראלים 
לעבודות בנייה.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הגדלת המכסה המרבית של היתרים להעסקת עובדים 1.א
פלסטינים מאזור יהודה ושומרון ב-4,000 עובדים 

נוספים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

המכסה הוגדלה והוקצתה בוצע
במלואה. מדי חודש בחודשו 
מתכנסת ועדה בין-משרדית, 

הקובעת כיצד תחולק המכסה 
שמתפנה מעת לעת.

העברת תקציב תוספתי חד-פעמי בסך 3.8 מלש"ח ד.3.ג
החל משנת 2016 לשם תגבור כוח אדם ייחודי המצוי 
במעברים. בשנת 2015 יקצה משרד האוצר את החלק 
היחסי מתקציב זה )ממועד ההחלטה ועד סוף השנה(.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע
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החלטת ממשלה מס' 319: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
 https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec319 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

תכנון והגשה של המתחמים המועדפים לדיור 1
המפורטים בהחלטה.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec319
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החלטת ממשלה מס' 320: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec320 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

תכנון והגשה של המתחמים המועדפים לדיור 1
המפורטים בהחלטה.  

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec320
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החלטת ממשלה מס' 324: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא 
אתיופי בחברה הישראלית 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des324 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הבאת תוכנית ממשלתית, התואמת את אבני היסוד 2
ומגבשת את התוכניות המפורטות של המשרדים 
השותפים, כמפורט בסעיף 2 להחלטת הממשלה, 

לאישור ועדת השרים לעניין קידום שילובם של אזרחי 
ישראל ממוצא אתיופי.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

הכנת תוכניות מפורטות לקידום שילובם המיטבי של 2
אזרחי ישראל ממוצא אתיופי והגשתן למשרד ראש 

הממשלה. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

תוכנית לקידום השילוב של יוצאי בוצע
אתיופיה גובשה במשרד החינוך 

ויושמה באופן חלקי )שנת תשע"ו 
הוגדרה כשנת מעבר(.

הכנת תוכניות מפורטות לקידום שילובם המיטבי של 2
אזרחי ישראל ממוצא אתיופי והגשתן למשרד ראש 

הממשלה. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

אושרה החלטת ממשלה מס' בוצע
1107 מיום 4.2.2016 לתוכנית 
ארבע-שנתית לקידום שילוב 

מיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה 
הישראלית.

הכנת תוכניות מפורטות לקידום שילובם המיטבי של 2
אזרחי ישראל ממוצא אתיופי והגשתן למשרד ראש 

הממשלה. 

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des324
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הכנת תוכניות מפורטות לקידום שילובם המיטבי של 2
אזרחי ישראל ממוצא אתיופי והגשתן למשרד ראש 

הממשלה. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

הכנת תוכניות מפורטות לקידום שילובם המיטבי של 2
אזרחי ישראל ממוצא אתיופי והגשתן למשרד ראש 

הממשלה. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

התוכניות של משרדי הבריאות, בוצע
החינוך והרווחה אושרו בוועדת 

השרים וקיבלו תוקף של החלטת 
ממשלה מס' 609 מיום 29.10.15 - 

בוצע.

הכנת תוכניות מפורטות לקידום שילובם המיטבי של 2
אזרחי ישראל ממוצא אתיופי והגשתן למשרד ראש 

הממשלה. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

הכנת תוכניות מפורטות לקידום שילובם המיטבי של 2
אזרחי ישראל ממוצא אתיופי והגשתן למשרד ראש 

הממשלה. 

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הכנת תוכניות מפורטות לקידום שילובם המיטבי של 2
אזרחי ישראל ממוצא אתיופי והגשתן למשרד ראש 

הממשלה. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התוכנית של משרד הבריאות בוצע
עלתה לאתר האינטרנט של 

המשרד ב-19.8.16 לקבלת 
תגובות והערות הציבור. התוכנית 

המפורטת מפורסמת באתר 
משרד הבריאות ונמצאת בשלבי 

יישום.

הכנת תוכניות מפורטות לקידום שילובם המיטבי של 2
אזרחי ישראל ממוצא אתיופי והגשתן למשרד ראש 

הממשלה. 

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

התוכניות הוכנו והוגשו כנדרש. בוצע
המשרד מבצע את ההחלטות 
אשר התקבלו ואושרו בוועדת 

שרים, שהוקמה לנושא זה.  
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הכנת תוכניות מפורטות לקידום שילובם המיטבי של 2
אזרחי ישראל ממוצא אתיופי והגשתן למשרד ראש 

הממשלה. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

יש סל תוכניות, המיועדות בוצע
לקשישים, למשפחות ולנוער 

ממוצא אתיופי ברשויות 
המקומיות; מינהל המוגבלויות 

)אגף מש"ה( פיתח עם בית 
הספר המרכזי, בשיתוף מרכזת 
מינהלת קליטה, דפני מושייב, 

מכינה למטפלים ממוצא אתיופי, 
כדי שיוכלו להתקבל בהמשך 
לקורס מטפלים מוסמכים – 

וזאת במטרה להעשיר את הידע 
המקצועי שלהם ולקבל שכר 

גבוה יותר כמטפלים מוסמכים; 
כמו כן, יש גידול בקליטת כוח 

אדם של אזרחים ממוצא אתיופי 
במשרד. בנוסף, הוגשה תוכנית 

מפורטת, הכוללת מדדים ותקציב, 
לטובת קידום תעסוקתי של יוצאי 

אתיופיה בשוק העבודה.

הצגה בוועדת השרים של מתווה היערכות למעקב 4
על ידי משרד ראש הממשלה אחר יישום התוכנית 

הממשלתית וניהול תהליך העברת האחריות בין משרד 
העלייה והקליטה למשרדים הביצועיים, כאמור בסעיף 

3 בהחלטת הממשלה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 341החלטת ממשלה מס׳ 341

 החלטת ממשלה מס' 341: חיזוק מעמד המגדלים בהתארגנויות בענפי הצומח - 
אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_spoke341 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות )שחבריו מפורטים בסעיף 2(, אשר יבחן 1
ולפי הצורך ימליץ על הצעה לתיקון חוק מועצת 

הצמחים, אשר יסדיר אפשרות להתארגנות וולונטרית 
של מגדלים העוסקים בענפי הצומח.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקים צוות )שחבריו מפורטים בסעיף 2(, אשר יבחן, 1
ולפי הצורך ימליץ על הצעה לתיקון חוק מועצת 

הצמחים, אשר יסדיר אפשרות להתארגנות וולונטרית 
של מגדלים העוסקים בענפי הצומח, בתוך 180 יום 

ממועד קבלת החלטה זו.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

מונתה ועדה לקביעת המלצה פה בוצע
אחד.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_spoke341
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החלטת ממשלה מס' 343: הגדלת התחרות בשוק האשראי הקמעוני על ידי הקמת מאגר 
מרכזי לנתוני אשראי - אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des343 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם בהקדם תזכיר חוק נתוני אשראי, במקביל לחוק 1
התוכנית הכלכלית לשנים 2015-2016.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des343
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החלטת ממשלה מס' 345: הקמת רשות החשמל המאוחדת 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des345 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת רשות חשמל מאוחדת, בהתאם להוראות 1
המפורטות בהחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des345
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החלטת ממשלה מס' 346: יישום המלצות "צוות 120 הימים" לעניין תכנון ובנייה במגזר 
המיעוטים - אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des346 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

בחינה של הקמת ועדות מקומיות לתכנון ובנייה 1
בכל אחת מהרשויות המפורטות בסעיף 1 להחלטת 

הממשלה  כך, שהן יפוצלו מוועדות מרחביות. 

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

נעשתה בחינה בכל אחת בוצע
מהרשויות המפורטות בהחלטה. 

בהתאם, גובש מתווה פעולה 
להמשך התהליך בכל רשות. 

בשפרעם ובכפר קאסם הוחל 
בהליך לקראת הקמת ועדה 

מקומית.

בחינת הקמת 10 ועדות מקומיות במהלך השנים -22016
2019 ברשויות מקומיות במגזר המיעוטים, אשר יימצא 

כי הן מתאימות לכך על בסיס חוות דעת של מנהל 
מינהל התכנון.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

במהלך שנת 2016 הוחל בהליכי בוצע
בחינה לצורך ארגון מחדש 

בוועדות מרחביות במחוזות צפון 
וחיפה, ונקבעו שלבי המשך, 

הנדרשים לצורך השלמת הבחינה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des346
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש תוכנית להכשרת מתכננים ביישובי המיעוטים, 3
וכן תוכנית השתלמות לנציגי רשויות מקומיות, לרבות 
מחלקות הנדסה ולרבות ללימוד ההיבטים השונים של 

תוכניות איחוד וחלוקה והקניית יכולות של קידום תכנון 
וגישור.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

גובשה תוכנית לקורס משותף בוצע
להכשרת מתכננים ולנציגי 

הרשויות המקומיות ביישובי 
מיעוטים. מאז חודש מאי 2016 

התקיימו כבר 4 מחזורים של 
התוכנית, ביישובים סחנין, 

ערערה, דליית אל כרמל ונצרת.

הבאה לפני המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, במסגרת 4
הדיון על תיקון תמ"א 35, הצעה להרחבת שטחי 

הפיתוח ברשויות המקומיות במגזר המיעוטים בהתאם 
להערות הוועדות המחוזיות.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

הוועדות המחוזיות דנו במהלך בוצע
שנת 2015 בשינוי מס' 1 לתמ"א 

35 והעבירו הערות למועצה 
הארצית, לרבות לנושא הרחבת 

המרקמים העירוניים ביישובי 
מיעוטים. בדיון במועצה הארצית 

ביום 1.3.2016 ניתנה התייחסות 
פרטנית לנושא.

הבאה לפני המועצה הארצית לתכנון ולבנייה הצעה, 5
שלפיה תתאפשר בתוכניות למגורים ברשויות 

המקומיות במגזר המיעוטים גמישות מגבולות השטח 
לפיתוח על פי תמ"א 35.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

בתאריך  1.3.2016 החליטה בוצע
המועצה הארצית לאשר את שינוי 

מס' 1 לתמ"א 35, שבמסגרתו 
נכללו הוראות גמישות להרחבת 
שטחי הפיתוח ביישובי מיעוטים 

במחוז צפון והרחבות משמעותיות 
של המרקמים העירוניים ביישובי 

מיעוטים.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת ועדת משנה ייעודית קבועה למגזר המיעוטים, 7
לעניין רישום ואישור תוכניות בהיקף מצומצם, בוועדות 
המחוזיות צפון, חיפה ומרכז, בהתאם להוראות המנויות 

בסעיף 7 )א'-ד'( בהחלטת הממשלה.  

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

ועדות המשנה הייעודיות למגזר בוצע
המיעוטים הוקמו במחוזות צפון, 

חיפה ומרכז.

הבאה לאישור מועצת מקרקעי ישראל הצעה לתיקון 8
החלטתה מס' 1375 מיום 20.11.2014, בהתאם למפורט 

בסעיף 8 בהחלטת הממשלה.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

החלטת מועצה מס' 1475.בוצע

הבאה לאישור קבינט הדיור את ההמלצות להתאמות 9
במכרזים ברשויות המקומיות במגזר המיעוטים, 

שיתייחסו, בין היתר, לצורך תרגום המכרזים ולהנגשתם 
לציבור.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הבאה לאישור קבינט הדיור של המלצות להתאמות 9
במכרזים ברשויות המקומיות במגזר המיעוטים, 

שיתייחסו, בין היתר, לצורך בתרגום המכרזים 
ובהנגשתם לציבור.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

לא 
בוצע

התקיימו בזמנו במשרד השיכון 
דיונים בעניין יישום הסעיף.
המשפטנים סברו, כי מעבר 
לקשיים הטכניים שבתרגום 

חוברות המכרז לשפה הערבית, 
קיים חשש משמעותי לכך שיתגלו 

מחלוקות באשר לפרשנות 
חוברות המכרז בשל פערי 

התרגום בין החוברת בעברית 
לזו בערבית, בייחוד כאשר 

מדובר על עסקאות במקרקעין, 
עם כל הרגישויות הקיימות בהן 

והחשיבות בדיוק ובהבנה חד-
משמעית בתוכן המכרז.

בכל מקרה, הוחלט בזמנו, וכך 
נעשה גם כיום, לפרסם את 
מודעות הפרסום בעיתונות 

הערבית בשפה הערבית.

הגשה לשר המשפטים ולשר האוצר של תוכנית עבודה 12
משותפת לממונה על מרשם המקרקעין במשרד 

המשפטים ולמרכז למיפוי ישראל, לטיפול בהסדר 
קרקעות במגזר המיעוטים, אשר תכלול יעדים, לוחות 

זמנים ותשומות נדרשות לנושא.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הגשה לשר המשפטים ולשר האוצר של תוכנית עבודה 12
משותפת לממונה על מרשם המקרקעין במשרד 

המשפטים ולמרכז למיפוי ישראל, לטיפול בהסדר 
קרקעות במגזר המיעוטים, אשר תכלול יעדים, לוחות 

זמנים ותשומות נדרשות לנושא. 

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הכנת תוכנית חלוקה )פרצלציה( בקרקעות ברשויות 13
מקומיות במגזר המיעוטים, אשר שווקו מאז שנת 2000 
על ידי משרד הבינוי ואשר טרם בוצעה בהם פרצלציה, 

בתיאום עם רשם המקרקעין במשרד המשפטים. 

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

איתור מתחמים בקרקעות פרטיות שבבעלות לפחות 14
50 בעלים, אשר ניתן לתכנן בכל אחד מהם לפחות 

500 יחידות דיור, וכן להכין בתחומם תוכנית למגורים 
ולקדמה במסגרת הותמ"ל.

מנכ"ל דירה שר האוצר
להשכיר

לא 
בוצע

הבאה לאישור מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה, 15
בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 15 )א'-ד'( 

בהחלטת הממשלה.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

לא 
בוצע

המשימה לא בוצעה.

הבאה לאישור מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה, 16
שלפיה אפשר יהיה לקבוע ברשויות מקומיות במגזר 

המיעוטים את שיעור ההפרשות לצורכי ציבור 
מקרקעות המדינה, לרבות לצורכי תשתית, אשר יהיה 
גבוה מזה המופרש מקרקע בבעלות פרטית. המועצה 

תקבע קריטריונים לעניין זה.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

לא 
בוצע

מבוצע בפועל בשטח.

הקמת ועדת היגוי למעקב ובקרה אחר יישום התוכנית, 17
בהתאם לחברים המפורטים בסעיף 18 להחלטת 
הממשלה, אשר תתכנס לפחות אחת לחצי שנה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הצגת התקדמות התוכנית ותוצאותיה לממשלה על ידי 19
ועדת ההיגוי אחת לשנה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הצגת התקדמות התוכנית ותוצאותיה לממשלה על ידי 19
ועדת ההיגוי אחת לשנה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

המשימות המתחייבות  מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הצגת התקדמות התוכנית ותוצאותיה לממשלה על ידי 19
ועדת ההיגוי אחת לשנה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע
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המשימות המתחייבות  מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הצגת התקדמות התוכנית ותוצאותיה לממשלה על ידי 19
ועדת ההיגוי אחת לשנה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1 
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 החלטת ממשלה מס' 352: האצת חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי - 
אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des352 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את תקנות משק הגז הטבעי )תוכנית עבודה 2.א
לרשת חלוקה(, התשס"ז-2006, בהתאם לאמור בהחלטה 
זו, לרבות בעניינים המפורטים להלן, וזאת בתוך 30 יום 
ממועד השלמת תיקוני החקיקה המפורטים בהחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לתקן את תקנות התכנון והבנייה )מתקנים נלווים לקו 2.ב
תשתית תת-קרקעי(, תשע"ה-2015, ככל הנדרש בשל 

הוספת קווי חלוקת והולכת הגז הטבעי והמתקנים 
הנלווים למתקנים שלגביהם חל פטור מהיתר לפי סעיף 
261)ד( לחוק התכנון והבנייה, וזאת בתוך 30 יום ממועד 

השלמתם של תיקוני החקיקה לפי סעיף 1.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des352


91  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 352

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את פקודת הבטיחות בעבודה כך, שתיקבע בה 5
החובה של מי שמפעיל מתקן גז טבעי לצריכה עצמית 

להחזיק אישור תקינות תקף ולשמור את המסמכים 
הנדרשים לעניין מתקן כאמור, בהתאם לתקן או לפי 

חוק הגז )בטיחות ורישוי(.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

כבר כיום סמכותו של מפקח 
עבודה מאפשרת לו להטיל צו 

בטיחות או צו שיפור על מתקן גז 
טבעי. לכן, בשל עומס המשימות 

החקיקתיות במנהל הבטיחות, 
ובפרט נוכח התמקדות המנהל 
בפעולות חקיקתיות להגברת 

המאבק בתאונות בענף הבניין, 
משימה זו לא הושלמה.

לתקן את חוק ארגון הפיקוח על העבודה כך, שהסמכות 6
למתן צווי שיפור וצווי בטיחות בעניין בטיחות השימוש 

בגז טבעי במתקני גז טבעי לצריכה עצמית תחול רק 
לעניין הפרת החובות בעניינים המפורטים בסעיף 5.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

כבר כיום סמכותו של מפקח 
עבודה מאפשרת לו להטיל צו 

בטיחות או צו שיפור על מתקן גז 
טבעי. לכן, בשל עומס המשימות 

החקיקתיות במנהל הבטיחות, 
ובפרט נוכח התמקדות המנהל 
בפעולות חקיקתיות להגברת 

המאבק בתאונות בענף הבניין, 
משימה זו לא הושלמה.

תיקון תקנות התכנון ובנייה )רישוי מתקני גז טבעי( 10
ואת תקנות התכנון והבנייה )הקמת מתקן גז בלחץ נמוך 

מאוד( לפי המפורט בסעיף זה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

קביעה בצו של הסדרים לגבי הנושאים המפורטים 11
בסעיף )4)ב()11(, לאחר התייעצות עם השר לביטחון 

הפנים.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

סעיפים 4)ב()11()ב(-)ג( להחלטה בוצע
נקבעו בתקן. תוקפו של התקן, 

כפי שנקבע בסעיף )ד( להחלטה, 
נקבע בחוק )סעיף 8ד)ד( לחוק 

הגז )בטיחות ורישוי((. בנוגע 
לסעיף )א( להחלטה - החוק קבע, 

שבמקום שהשר יקבע בתקנות 
את התנאים והדרישות להסמכת 
הגופים הבודקים, הנושא ייקבע 

על ידי הרשות להסמכת מעבדות. 
הנושא עתיד להיקבע בקרוב על 

ידי הרשות להסמכת מעבדות, 
כאשר נערכו כבר כמה דיונים 

בנדון.

קביעה בתקנות של הדרישות בהגשת בקשה לאישור 13
מפרט של קווי חלוקת גז טבעי.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

התקנות יצאו לשימוע, אשר בוצע
הוארך בהתאם לבקשות שהופנו 

לרשות הגז הטבעי. תקופת 
השימוע הסתיימה, וכרגע אנשי 

רשות הגז הטבעי עובדים על 
עיבוד ההערות שהתקבלו בשימוע 

לקראת הכנת נוסחים לאישור 
השר.

שר הכלכלה בדיקת ההתקדמות של מכון התקנים בכתיבת תקן.14
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

בחינה בתוך שנה ממועד יישומם של תיקוני החקיקה 16
לפי החלטה זו את התפתחות התחרות בענף הגופים 

הבודקים המוסמכים )בתיאום עם מנכ"ל משרד 
הכלכלה ומנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות(.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

מבחינה שערכנו בשיתוף עם בוצע
משרד הכלכלה עולה, שעד היום 
הוסמך רק גוף בודק אחד )מלבד 

מכון התקנים(, וגופים נוספים 
נמצאים עדיין בתהליך. עם זאת, 

ניכרת ירידת מחירים משמעותית 
בענף.

לבחון את הצורך בתיקון חוק משק הגז הטבעי כך, 17
שייקבע בו, כי רוכש גז טבעי לייצוא שאינו בעל חזקה 

יהיה חייב ברישיון על מנת להקים ולהפעיל צינור גז 
טבעי באזור הכלכלי הבלעדי של ישראל.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

התקנת צווים, אשר יסדירו את בטיחות מתקני הגז 12
שאינם לצריכה עצמית.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

טיוטת הצווים הועברה לבחינת בוצע
משרד המשפטים. לאחר סיום 

העבודה במשרד המשפטים 
יועברו הצווים לוועדת הכלכלה 

לצורך התקנתם. 

הצגת דיווח על ההתקדמות בביצוע ההחלטה בפני 15 
הקבינט הכלכלי-חברתי, לרבות עמידתה של הממשלה 

ביעדים המפורטים בסעיף 8.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

עד סוף שנת 2016 התחברו כ- בוצע
70 צרכנים לרשת הגז הטבעי, 
מתוכם 37 צרכנים מחוברים 

לרשת החלוקה, והוקמו כ- 245 
ק"מ של רשת חלוקה.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הצגת דיווח על ההתקדמות בביצוע ההחלטה בפני 15
הקבינט הכלכלי-חברתי, לרבות עמידתה של הממשלה 

ביעדים המפורטים בסעיף 8.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הצגת דיווח על ההתקדמות בביצוע ההחלטה בפני 15
הקבינט הכלכלי-חברתי, לרבות עמידתה של הממשלה 

ביעדים המפורטים בסעיף 8.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בישיבת ממשלה שנערכה בוצע
ביום 12.08.18 הציג המשרד את 

ההתקדמות בביצוע החלטת 
הממשלה.

מספר ההמשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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 החלטת ממשלה מס' 358: תשתיות, מבני ציבור ומענקים מוניציפליים ביטחוניים 
ביהודה ושומרון

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des358 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת צוות בין-משרדי, שיקבע תקנות ייעודיות 1
לחלוקת הכסף שבסעיף. בצוות יהיו חברים: מנכ"ל 
משרד הביטחון, מנכ"ל משרד התחבורה, מנכ"לית 

משרד הפנים, מנכ"ל משרד החינוך, מנכ"ל מורשת או 
נציג מטעמם.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

לא 
בוצע

הנושא אינו מובל על ידי משרד 
הביטחון.

הקצאת 240 מלש"ח לצורך הקמת תשתיות לאומיות 1
ומבני ציבור ולטובת מענקים מוניציפליים ביטחוניים 

ביהודה ושומרון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

 החלטה ישנה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des358
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 50 מלש"ח לצורך הקמת תשתיות לאומיות 1
ומבני ציבור ומענקים מוניציפליים ביטחוניים ביהודה 

ושומרון.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

תוקצב פרויקט עוקף נבי אליאס. בוצע

הקצאת 50 מלש"ח לצורך הקמת תשתיות לאומיות 1
ומבני ציבור ומתן מענקים מוניציפליים ביטחוניים 

ביהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

משרד הביטחון הקצה 50 מלש"ח בוצע
לטובת תשתיות יהודה ושומרון 

)מחנה מג"ב(.
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החלטת ממשלה מס' 359: יישום הסכמים קואליציוניים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des359 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 1.45 מיליארד ש"ח  לצורך יישום הסכמים 1
קואליציוניים שלא נכללו בהחלטות שנתקבלו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להגיש הצעת החלטה לממשלה בדבר התאמת תקציבי 1
הממשלה כפועל יוצא מהקצאה כאמור בהחלטה זו, 

ובכלל זה פירוט בדבר אופן ההקצאה לפי חלוקה 
לסעיפי תקציב בהתאם לייעוד הכספים לפי ההסכמים 

הקואליציוניים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

הפעולות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 2.5 מיליארד ש"ח לצורך יישום הסכמים 1
קואליציוניים שלא נכללו בהחלטות שנתקבלו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des359
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החלטת ממשלה מס' 360: הגדלת המלאי של פתרונות דיור לזכאי הדיור הציבורי
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec360 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקצב 280 מלש"ח בתקציב משרד השיכון בשנת 2016 1
לצורך הגדלת מלאי פתרונות הדיור הציבורי.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להקציב 280 מלש"ח בתקציב משרד השיכון בשנת 2016 1
לצורך הגדלת מלאי פתרונות הדיור הציבורי.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec360
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החלטת ממשלה מס' 361: כלי סיוע לטיפול בעוני וליצירת שוויון הזדמנויות
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec361 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר לסטטיסטיקן הראשי את רשימת ההטבות 2
ו/או כלי הסיוע השונים הניתנים על ידם והמידע 

הרלוונטי לחישוב ממד העוני הנוסף )כמפורט בנספח 
א' להחלטה זו(.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

כלל המידע לעניין הנחות לזכאים בוצע
הונגש באתר המשרד. 

להעביר לסטטיסטיקן הראשי את רשימת ההטבות ו/או 2
כלי הסיוע השונים הניתנים על ידם והמידע הרלוונטי 

לחישוב מדד העוני הנוסף.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

להעביר לסטטיסטיקן הראשי את רשימת ההטבות ו/2
או כלי הסיוע השונים הניתנים על ידי משרד העבודה 
והרווחה והמידע הרלוונטי לחישוב ממד העוני הנוסף 

)כמפורט בנספח א' להחלטה זו(.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

החל מחודש מאי מפורסמים בוצע
כלי הסיוע באתר האינטרנט של 
המשרד, המהווים מבחני תמיכה 

לסבסוד שכר לימוד במעונות, 
במשפחתונים ובצהרונים.

להעביר לסטטיסטיקן הראשי את רשימת ההטבות 2
ו/או כלי הסיוע השונים הניתנים על ידם והמידע 

הרלוונטי לחישוב ממד העוני הנוסף )כמפורט בנספח 
א' להחלטה זו(.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec361
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החלטת ממשלה מס׳ 361

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר לסטטיסטיקן הראשי את רשימת ההטבות ו/2
או כלי הסיוע השונים הניתנים על ידם ושל המידע 

הרלוונטי לחישוב ממד העוני הנוסף )כמפורט בנספח 
א' להחלטה זו(.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

רשימת ההטבות הועברה.בוצע

להעביר לסטטיסטיקן הראשי את רשימת ההטבות 2
ו/או כלי הסיוע השונים הניתנים על ידם והמידע 

הרלוונטי לחישוב ממד העוני הנוסף )כמפורט בנספח 
א' להחלטה זו(.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

כל מידע שנדרש מהמשרד הועבר בוצע
לגורמים הרלוונטיים.

להעביר לסטטיסטיקן הראשי את רשימת ההטבות ו/2
או כלי הסיוע השונים הניתנים על ידי משרד העלייה 

והקליטה והמידע הרלוונטי לחישוב ממד העוני הנוסף 
)כמפורט בנספח א' להחלטה זו(.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

משרדנו העביר ומעביר כל מידע בוצע
שמבוקש כשפונים אלינו.

הקמת צוות בהשתתפות יו"ר מרכז השלטון המקומי, 3.א
אשר יחליט על יישום מתווה מוסכם של תגבור 

התקצוב בשירותי החינוך והרווחה ברשויות חלשות על 
חשבון רשויות חזקות.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

הצוות לא הגיע להסכמות עם 
המרכז לשלטון מקומי, כך 

שהנושא לא קודם.

קביעה בצו מכוח סמכותו לפי חוק פעוטות בסיכון 3.ב.1
)הזכות למעון יום(, של שיעורי ההשתתפות של הרשות 

המקומית. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

לא נערכה התקדמות בנושא.

קביעה בצו מכוח סמכותו לפי חוק פעוטות בסיכון 3.ב.1
)הזכות למעון יום( של שיעורי ההשתתפות של הרשות 

המקומית. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 361

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

שר העבודה, קביעה של שיעורי ההשתתפות של הרשות המקומית. 3.ב.1
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

בשנת 2016 נקבעה ועדה לדון 
בהחלטת ממשלה 361. הוקם צוות 

ברשות הממונה על התקציבים 
באוצר ויו"ר המרכז לשלטון 
מקומי, שלא הצליח להגיע 
להחלטה. האחריות לקבלת 

החלטה בסוגיה הועברה לראש 
הממשלה שלא הודיע בינתיים על 

החלטתו. לפיכך נותרה הסוגיה 
תלויה ועומדת ללא הכרעה.

שינוי האופן של מימון ההשתתפות של הרשויות 3.ב
המקומיות בשירותי הרווחה עבור שירותים חדשים 
ותוספות, שיינתנו משנת התקציב הקרובה, על פי 

השיעורים הכתובים בהחלטה זו

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

בשנת 2016 נקבעה ועדה לדון 
בהחלטת ממשלה 361. הוקם צוות 

ברשות הממונה על התקציבים 
באוצר ויו"ר המרכז לשלטון 
מקומי, שלא הצליח להגיע 
להחלטה. האחריות לקבלת 

החלטה בסוגיה הועברה לראש 
הממשלה שלא הודיע בינתיים על 

החלטתו. לפיכך נותרה הסוגיה 
תלויה ועומדת ללא הכרעה.

קביעת חוזר מנכ"ל לעניין הסעות במועצות אזוריות 3.ג
כך, שתוספות תקציביות שניתנות לרשויות המקומית 

מעבר לתקציבן בשנת הלימודים תשע"ה יועברו 
לרשויות בהתאם לחוזקן החברתי-כלכלי, ככתוב 

בהחלטת משמשלה זו.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

לא 
בוצע

סעיפי ההחלטה הנוגעים למשרד 
החינוך לא יושמו עקב אי הסכמה 

בנוגע למתווה היישום בין נציגי 
האוצר לנציגי השלטון המקומי.
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החלטת ממשלה מס׳ 361

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

תיקון צו לימוד חובה לעניין השתתפות בשירותי עזר 3.ג
כך, שתוספות תקציביות שניתנות לרשויות המקומית 

מעבר לתקציבן בשנת הלימודים תשע"ה יועברו 
לרשויות בהתאם לחוזקן החברתי-כלכלי, ככתוב 

בהחלטת ממשלה זו.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

לא 
בוצע

סעיפי ההחלטה הנוגעים למשרד 
החינוך לא יושמו עקב אי הסכמה 

בנוגע למתווה היישום בין נציגי 
האוצר לנציגי השלטון המקומי.

הקמת ועדה משותפת למשרדי החינוך והאוצר לבחינת 3.ה
התקצוב הדיפרנציאלי בחטיבה העליונה

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

הקמת ועדה משותפת למשרדי החינוך והאוצר לבחינת 3.ה
התקצוב הדיפרנציאלי בחטיבה העליונה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 363

החלטת ממשלה מס' 363: סיוע לאוכלוסיית העצמאים במשק אשר נקלעים למצב אבטלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec363 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות, בראשות הממונה על התקציבים במשרד 2
האוצר ובהשתתפות הממונה על שוק ההון במשרד 

האוצר, מנכ"ל משרד הכלכלה והיועץ המשפטי 
לממשלה, או מי מטעמם, לשם בחינה של מנגנון 

וכללים, שבאמצעותם ישולמו דמי אבטלה לעצמאיים. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

הצוות הוקם וגיבש המלצותיו, בוצע
אשר עוגנו בהחלטת ממשלה 
ובחקיקה במסגרת התוכנית 

הכלכלית לשנים 2017-2018 - 
פרק חיסכון וסיוע לעצמאים.

הממונה על שר האוצרלהגיש את מסקנות הצוות עד סוף שנת 3.2015
התקציבים

הצוות הוקם וגיבש המלצותיו, בוצע
אשר עוגנו בהחלטת ממשלה 
ובחקיקה במסגרת התוכנית 

הכלכלית לשנים 2017-2018 - 
פרק חיסכון וסיוע לעצמאים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec363
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החלטת ממשלה מס׳ 364

החלטת ממשלה מס' 364: שיפור תנאי השכר לחיילי חובה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec364 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות סכום של 600 מלש"ח לצורך שיפור תנאי 1
השכר של חיילי החובה, או הגדלת הפיקדון הניתן 

במועד השחרור. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצעה העלאת שכר חיילי בוצע
החובה. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec364
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החלטת ממשלה מס׳ 370החלטת ממשלה מס׳ 370

החלטת ממשלה מס' 370: הגברת השוויון בתנאי התעסוקה בין מבוטחי הפנסיה התקציבית 
למבוטחי הפנסיה הצוברת

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec370 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להיוועץ עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה בנוגע 1
לתיקון חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל כפי 

הכתוב בהחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec370
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החלטת ממשלה מס׳ 371

החלטת ממשלה מס' 371: צמצום גירעון המוסד לביטוח לאומי
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec371 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את חוק הביטוח הלאומי כך, ששיעור הקצבות 2.א
אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי, הנובע מתקבולים 

שיגבה המוסד בכל שנת כספים בכל ענפי הביטוח, 
כאמור בסעיף 32 לחוק ולרבות תשלומי אוצר המדינה 
בגין ענפים אלה, כאמור בסעיף, יאוחד לשיעור קבוע, 

שייקבע כאחוז מהתקבולים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

כיום, סעיף 32, המסדיר את בוצע
השתתפות תקציב המדינה 

בתקציב המוסד לביטוח לאומי, 
הינו אחוז אחד כללי בגין כלל 

הענפים.

לתקן את חוק הביטוח הלאומי ולקבוע, כי תינתן 2.ב
האפשרות להעברת סעיפי זכות או חובה תקציביים בין 

כלל ענפי הביטוח השונים, לצורך גירעונות ענפיים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

באישור מועצת המוסד ניתן בוצע
להעביר יתרות בין ענפים 

בתקציב הקצבאות השוטף של 
הביטוח הלאומי.

להקים, יחד עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, צוות, 2.ג
אשר יבחן ויפשט את אופן הקצבת תקבולי המוסד 

לענפי הביטוח השונים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בתקציב 2017 בוצע תיקון חקיקה, בוצע
הקובע את שיעור השיפוי כאחוז 

מהגבייה.

לתקן את חוק הביטוח הלאומי כך, שאוצר המדינה 3.א
ישפה את המוסד על הוצאות שהוציא למתן מענק 
אשפוז, כהגדרתו בסעיף 43 לחוק הביטוח הלאומי, 

במלוא סכום ההוצאה למענקי אשפוז.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec371
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החלטת ממשלה מס׳ 371

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את פרק נפגעי עבודה בחוק הביטוח הלאומי, 3.ב
כמפורט בסעיף.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

תוקן במסגרת חוק ההסדרים של בוצע
2015-2016, נכנס לסל הבריאות 

בשנת 2016 ולבסיס התקציב 
בשנת 2017.

לשפות את המוסד לביטוח לאומי עבור קצבאות 3.ג
זקנה, שאירים וסיעוד כגובה הגידול במספר הזכאים 

לקצבאות אלה, אשר מעבר לגידול הטבעי באוכלוסייה 
ובהתאם לאמור בהחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לתקן את סעיף 355 בחוק הביטוח הלאומי, כמפורט 4
בסעיף.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

תוקן בחוק ההסדרים - ישנו בוצע
טופס 126 חצי שנתי.

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 3
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החלטת ממשלה מס׳ 372

 החלטת ממשלה מס' 372: הסדרת התקציב המועבר לקרן קיימת לישראל לטובת 
פיתוח ודיור

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec372 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת ועדת תיאום, אשר תורכב ממנכ"ל משרד ראש 1
הממשלה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, 

מנכ"ל קק"ל ונציג נוסף מטעמם. הוועדה תמליץ על 
הפרויקטים הלאומיים, שיבוצעו במסגרת הכספים 

המועברים מרשות מקרקעי ישראל לקק"ל.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוועדה מתכנסת מעת לעת בוצע
בהתאם לצורך.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec372
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החלטת ממשלה מס׳ 373

החלטת ממשלה מס' 373: משיכת דיווידנד חריג מחברות ממשלתיות
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec373 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות את רשות החברות הממשלתיות לפנות 1
לדירקטוריון חברת "רפאל" או חברת "התעשייה 

האווירית" וככל שיידרש לדירקטוריונים של חברות 
אחרות, על-מנת שידונו בחלוקת דיווידנד למדינה 

מרווחים שנצברו בסכום כולל של 500 מלש"ח בנוסף 
לדיווידנד בגין רווחיהם השוטפים. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

 

לבחון את עמדת הדירקטוריון כאמור בסעיף 1 ולפעול 2
ככל האפשר לביצוע החלטה זו, לרבות בדרך של הבאת 

ההחלטה לאישור הממשלה.

מנהל רשות שר האוצר
החברות 

הממשלתיות

יצאה החלטה של דירקטוריון בוצע
"רפאל" לא לאפשר דיווידנד 

חריג. רשות החברות הממשלתיות 
בחנה את ההחלטה ולדעתה ניתן 

למשוך דיווידנדים, אך הדבר 
כרוך בהחלטת ממשלה על פי 
סעיף 33)ג(. הנושא דורש את 

החלטת שר הביטחון ושר האוצר.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec373
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החלטת ממשלה מס׳ 386

החלטת ממשלה מס' 386: צוות לבחינת הכנסות עולים חדשים בגיל פרישה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec386 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת צוות לבחינה של הכנסות עולים חדשים בגיל 1
פרישה. בצוות יהיו חברים נציגים ממשרד העלייה 

והקליטה, ממשרד האוצר, מהמועצה הלאומית לכלכלה 
ומהמוסד לביטוח לאומי. בראש הצוות יעמוד נציג 

משרד העלייה והקליטה.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

דיוני הצוות הסתיימו, וטיוטת בוצע
הדו"ח הועברה להתייחסות 

הנהלת המשרד.  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec386
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החלטת ממשלה מס׳ 387

החלטת ממשלה מס' 387: ייעול אופן ההקצאה של תקני השירות הלאומי-אזרחי
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec387 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 15 מלש"ח לרשות לשירות לאומי-אזרחי החל 1
משנת השירות התשע"ו לטובת כך, ששיעור תקני 

אנשים עם מוגבלות בשירות לאומי מכלל תקני השירות 
לא יפחת מ-10%.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות, בראשות נציג משרד החקלאות ופיתוח 1
הכפר ובהשתתפות המנהל הכללי של הרשות לשירות 

לאומי אזרחי, החשבת הכללית במשרד האוצר והממונה 
על התקציבים במשרד האוצר או נציגים מטעמם, 

לגיבוש וליישום של צעדי התייעלות באופן שיבוץ תקני 
השירות הלאומי-אזרחי ובתעריף השירות הלאומי-

אזרחי.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec387
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החלטת ממשלה מס׳ 394

החלטת ממשלה מס' 394: איחוד גופים הפועלים בתחום מניעת פשיעה ואלימות במשרד 
לביטחון הפנים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec394 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע מדיניות של מניעה, טיפול ושיקום בתחום 2.א
המלחמה באלימות ובשימוש בסמים ובאלכוהול ולפעול 

ליישום המדיניות, בהתאם לתפקידים המפורטים 
בסעיף 5)ב( לחוק.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לאחד את הפעילות בתחום המלחמה בסמים 2.ב
ובאלכוהול, המפורטת בסעיף א', עם תוכניות בתחום 

מניעת פשיעה ואלימות, הפועלות במסגרת המשרד 
לביטחון הפנים – "עיר ללא אלימות" ואגף מציל"ה, 
כך, ששלושת התחומים הללו ינוהלו תחת אגף אחד 

במשרד לביטחון הפנים. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לבחון, יחד עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר, 3
את המבנה הארגוני החדש, ובהתאם - לקבוע תקנים 

במשרד לביטחון הפנים לקליטת עובדי הרשות 
הנדרשים בהתאם למבנה החדש.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

הנושא הסתיים בנציבות. נשארו בוצע
כמה נושאים בודדים שמטופלים 

ברמה הפרטנית.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec394
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החלטת ממשלה מס׳ 394

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון, יחד עם נציבות שירות המדינה, את המבנה 3
הארגוני החדש, ובהתאם - לקבוע תקנים במשרד 

לביטחון הפנים לטובת קליטת עובדי הרשות, הנדרשים 
בהתאם למבנה החדש.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לפעול להסדרת הפסקת העסקתם של עובדי הרשות 4
אשר לא ייקלטו במשרד לביטחון הפנים.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

טופל, ונעשתה קליטה של בוצע
העובדים ביום 7.2.18.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר את פעילות הרשות הלאומית למלחמה בסמים 1
ובשימוש לרעה באלכוהול למשרד לביטחון פנים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 396

החלטת ממשלה מס' 396: סיוע לאברכים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec396 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר את פעילות הרשות הלאומית למלחמה בסמים 1
ובשימוש לרעה באלכוהול למשרד לביטחון פנים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec396
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החלטת ממשלה מס׳ 401

החלטת ממשלה מס' 401: מבנה הממשלה – טווח ארוך
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec401 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדה בין-משרדית משותפת לנציב שירות 1
המדינה, למנכ"ל משרד ראש הממשלה ולממונה על 

התקציבים, או נציג מטעמם, אשר תפעל לחיזוק הקשר 
בין המבנה הארגוני של הממשלה למטרותיה, תוך 

צמצום יחידות אשר אינן תומכות במטרות הממשלה 
ומיזוג יחידות בעלות מטרות דומות.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

 בוצע

להקים ועדה בין- משרדית משותפת לנציב שירות 1
המדינה, למנהל הכללי של משרד ראש הממשלה 

ולממונה על התקציבים, או נציג מטעמם, אשר תפעל 
לחיזוק הקשר בין המבנה הארגוני של הממשלה 

למטרותיה, תוך צמצום יחידות אשר אינן תומכות 
במטרות הממשלה ומיזוג יחידות בעלות מטרות דומות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוקמה ועדה בין-משרדית, בוצע
בתיאום בין משרד ראש הממשלה 

ואגף התקציבים, לחיזוק הקשר 
בין מבנה הממשלה למטרותיה 

וליעדיה בהתאם ללוחות הזמנים 
שנמנו בהחלטת הממשלה.

להקים ועדה בין- משרדית משותפת לנציב שירות 1
המדינה, למנהל הכללי של משרד ראש הממשלה 

ולממונה על התקציבים, או נציג מטעמם, אשר תפעל 
לחיזוק הקשר בין המבנה הארגוני של הממשלה 

למטרותיה, תוך צמצום יחידות אשר אינן תומכות 
במטרות הממשלה ומיזוג יחידות בעלות מטרות דומות.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

הוועדה מעמיקה בשני נושאים - בוצע
הדרכה ורכש.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec401
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החלטת ממשלה מס׳ 402

החלטת ממשלה מס' 402: מיקוד הפעילות הממשלתית בחו"ל
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec402 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד האוצר, 3
שחבריו יהיו: הממונה על התקציבים במשרד האוצר, 
החשבת הכללית במשרד האוצר, מנכ"ל משרד החוץ, 

מנכ"ל משרד הכלכלה, מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, 
מנכ"לית משרד התיירות, מנכ"ל המשרד לביטחון 

הפנים, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנכ"ל 
משרד הביטחון, או נציג מטעמם. תפקידי הצוות יהיו, 

בין השאר, בחינת תיאום, ריכוז ומניעת כפילויות 
בנציגויות ישראל בעולם על תפקידיהם השונים כפי 

המפורט בהחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

המשימה לא בוצעה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec402
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החלטת ממשלה מס׳ 402

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית התכנסות של נציגויות המשרד בחו"ל 1
לנציגויות אזוריות, כך שיפחת מספר נציגויות המשרד 

בחו"ל ב-7 נציגויות לפחות עד סוף שנת 2016.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

במסגרת מילוי ההחלטה, בוצע
ובהנחיית ראש הממשלה ושר 

החוץ, ב-2016 נסגרו ארבע 
נציגויות: 1. הקונסוליה הכללית 

בפילדלפיה, 2. הקונסוליה 
הכללית במרסיי, 3. השגרירות 

באל סלבדור. 4. הנציגות 
לקריביים.   

לבצע מיפוי של כלל משרדי הממשלה הפועלים 2
בחו"ל ושאינם יושבים במבנה הנציגות הרשמית של 

מדינת ישראל באותה המדינה ולגבש תוכנית להעברת 
הפעילויות של אותם משרדים לנציגויות הרשמיות 

בתוך שנה מיום קבלת החלטה זו.

לא החשב הכללי שר האוצר
בוצע 

בוצע מיפוי חלקי, והוראות 
החלטת הממשלה מבוצעות 
באופן שוטף במסגרת ועדת 

מקרקעי חו"ל.
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החלטת ממשלה מס' 406: הליך ראשוני לסקירת הוצאות לשנת התקציב 2017
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec406 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

תהליך סקירת ההוצאות הראשוני 
עמד על תוכניות שהוגשו בהיקף 

של 1.1 מיליארד ש"ח.

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארדש"ח.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

לא 
בוצע

בתהליך. התקיימו פגישות בין 
נציגי האוצר לבין נציגי משרד 

החוץ )כספים + תקציבים( בנדון. 
משרד החוץ הציע הצעות בנדון. 

משרד החוץ הציע להתמקד 
בביטוחי "ענבל". נציגי האוצר 

ביקשו נתונים וקיבלו.  

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec406
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הוכנה תוכנית פעולה, אשר בוצע
תיושם עד שנת 2019 בהתאם 

להחלטת הממשלה.

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

התקציב של התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות 
לא יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

משרד הפנים לא נדרש להליך 
סקירת הוצאות בשל מבנה 

ההוצאות השוטפות היציב של 
המשרד. 

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך, שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

לא 
בוצע

לאור העובדה שבמהלך אותה 
שנה המשרד הוביל ביצוע 

החלטת הממשלה "דרך חדשה" 
בנושא צמצום תקופות זכאות 
והגדרת קבוצות זכאות חדשה, 

כולל העברת תקציבים למשרדים 
האחרים, לכן המשרד לא ביצע 

את סעיף זה במלואו.

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך, שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

לא 
בוצע

המשרד לא היה שותף לתהליך. 

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת כך, שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

המשרד שלח סקירת הוצאות בוצע
לשנת התקציב 2017 לאגף 

תקציבים באוצר.

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

מתוך תקציב של כ-2 מליארד 
ש"ח של משרד החקלאות, כ-1 

מיליארד ש"ח מיועדים לתמיכות 
ולמענקי מחקר, והיתר מחולקים 

חצי-חצי לשכר ולפעולות. 
התקציב מפוצל לנושאים קטנים 
רבים. התנאי בסקירה לתוכניות 
של מינימום 20 מלש"ח מקשה 

מאוד על מציאת תוכנית מתאימה 
במשרד.

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת כך, שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

הסקירה בוצעה ביחס לזרוע 
העבודה בטרם איחודה עם 

המשרד. המשרד מבצע בשגרה 
בכל רבעון בדיקה של התקנות 

התקציביות והתוכניות הפעילות 
במהלך השנה ומבצע הסטות 

בהתאם לצורך.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך, שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כךף שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

 בוצע

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך, שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסרטגיים 
והסברה

הוגש על ידי ראש אגף בכיר בוצע
תקציבים ופרויקטים.

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

לא 
בוצע

בשנת 2017 המשרד לא היה 
מחויב בביצוע זה. החל משנת 
2019 כל המשרדים מחויבים. 
על כן, בשנת 2018 תתקיים 

פגישה יחד עם נציג צוות מאקרו 
במשרד האוצר ונציג משרד ראש 
הממשלה כדי להניע את המהלך 

לקראת שנת 2019.

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך, שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

מנכ"ל משרד שר התפוצות 
התפוצות

לא 
בוצע

לא רלוונטי לשנה זו, וכן אינו 
מופיע בהחלטת הממשלה בנושא.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנתח את תקציבי המשרד בהתאם לנוהל ולהגיש 4
תוכניות בהיקפים לפי הטבלה המפורטת, כך, שסך 

תקציב התוכניות שיוגשו לוועדת סקירת הוצאות לא 
יפחת מ-2.5 מיליארד ש"ח.

השר לשיתוף 
פעולה אזורי

מנכ"ל המשרד 
לשיתוף פעולה 

אזורי

בוצע תהליך פנימי, לאור קיצוץ בוצע
של כ-25% בבסיס תקציב 

הפעולות.
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החלטת ממשלה מס' 473: אשרור הסכם בין ממשל מדינת ישראל לבין ממשלת 
הרפובליקה של בלרוס בדבר פטור מאשרה למחזיקים בדרכונים לאומיים

 https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec473 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח לממשלה על מספר התיירים שנכנסו לישראל ג
מבלרוס במהלך השנה ממועד החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע

לדווח לממשלה על מספר התיירים שנכנסו לישראל ד
מבלרוס במהלך השנה החל ממועד קבלת החלטה זו, 

ולא עזבו את ישראל במועד שהיו אמורים לצאת ממנה 
והם בבחינת שוהים בלתי חוקיים.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec473
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החלטת ממשלה מס' 476: מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופק משדה הגז הטבעי 
"תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לווייתן" "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec476 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות עבודה משותף ליחידה להשקעות זרות ט.3
במשרד הכלכלה, הממונה על ענייני הנפט ובעלי 
הזכויות בחזקה, בראשות היחידה להשקעות זרות 

במשרד הכלכלה, במטרה לקדם השקעות בתוכן מקומי.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הוקמה ועדת היגוי בנושא תוכן בוצע
מקומי לתעשיית הגז והנפט. 

להקים צוות מקצועי בהשתתפות מנכ"ל משרד יא.1
התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, הממונה על 
ענייני הנפט, מנהל רשות הגז הטבעי, הממונה על 
התקציבים במשרד האוצר, יו"ר המועצה הלאומית 

לכלכלה, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, מנכ"ל משרד 
הכלכלה ונציג היועץ המשפטי לכלכלה. תפקידי הצוות 

מפורטים בהחלטה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

לכנס את הצוות המקצועי לפחות אחת לחודשיים יא.5
בשנתיים הקרובות ולאחר מכן לפחות אחת לרבעון.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

המתווה אושר על-ידי הממשלה בוצע
בסוף שנת 2016. הצוות המקצועי 

התכנס בתשעת החודשים 
הראשונים של 2017 והופסק 
זמנית עקב חילופי מנכ"לים 

במשרד האנרגיה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec476
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח לממשלה אחת לרבעון על אודות מצב יא.6
ההתקדמות ביישום המתווה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע

המתווה אושר על-ידי הממשלה 
בסוף שנת 2016.

לבחון יחד עם שר האוצר מתן תמריצים, לרבות יא.7
תמריצים כלכליים, שיסייעו לקדם חיפוש ופיתוח של 

שדות נפט קטנים.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לכנס את הצוות המקצועי לפחות אחת לחודשיים יא.5
בשנתיים הקרובות ולאחר מכן לפחות אחת לרבעון.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

המתווה אושר על-ידי הממשלה בוצע
בסוף שנת 2016. הצוות המקצועי 

התכנס בתשעת החודשים 
הראשונים של 2017 והופסק 
זמנית עקב חילופי מנכ"לים 

במשרד האנרגיה.

לדווח לממשלה אחת לרבעון על אודות מצב יא.6
ההתקדמות ביישום המתווה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע

 המתווה אושר על ידי הממשלה 
בסוף שנת 2016.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לכנס את הצוות המקצועי לפחות אחת לחודשיים יא. 5
בשנתיים הקרובות ולאחר מכן לפחות אחת לרבעון.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

הצוות התכנס מספר פעמים וצפוי בוצע
להתכנס לפי הצורך בהמשך.

לדווח לממשלה אחת לרבעון על אודות מצב יא. 6
ההתקדמות ביישום המתווה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע

המשרד לא התבקש לדווח 
לממשלה על הנושא.
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החלטת ממשלה מס' 528: הטבה למעסיקים בתחום הגנת הסייבר בקריית הסייבר הלאומית 
בבאר שבע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des528 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

פרסום נוהל יישום למתן הטבה למעסיקים בתחום 1
הגנת הסייבר באמצעות הפחתה של עלויות העסקה, 

כמפורט בהחלטת הממשלה ובהתאם לעקרונות 
המפורטים בהחלטה.

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

פורסם נוהל היישום במהלך בוצע
חודש דצמבר 2015.

סיכום היקף המשאבים הנדרשים ליישום החלטה זו 7
ואופן הקצאתם, יחד עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה 

וראש מערך הסייבר הלאומי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

הפעלת מנגנון תשלומים למתן ההטבה ולביצוע הפיקוח 8
הנדרש.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוקם מנגנון תשלומים למתן בוצע
ההטבה. נוהל היישום הופץ ונגיש 

באתר המטה. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des528
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

פרסום שנתי של מספר עובדי הסייבר שניתן לאשר 5
בגינם מתן הטבות באותה השנה, ככל שלא אושרו עד 

אותה השנה 2,500 עובדי סייבר בשנים קודמות. 

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

 בוצע

סיום קבלת חברות חדשות למסלול חברות סייבר 10 
במסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים 

בישראל – מיזמים לפיתוח אזורי עדיפות לאומית, כפי 
שנקבע בהחלטה מס' 546 מיום 14.7.2013.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

פרסום שנתי של מספר עובדי הסייבר אשר ניתן לאשר 5
בגינם מתן הטבות באותה השנה, ככל שלא אושרו עד 

אותה השנה 2,500 עובדי סייבר בשנים קודמות. 

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

פרסום שנתי של מספר עובדי הסייבר אשר ניתן לאשר 5
בגינם מתן הטבות באותה השנה, ככל שלא אושרו עד 

אותה השנה 2,500 עובדי סייבר בשנים קודמות. 

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

 פורסם באתר מערך הסייבר בוצע
הלאומי

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 4
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החלטת ממשלה מס' 529: תוכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים 
באזור מפרץ חיפה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des529 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

השלמת הליך העדכון של הדרישות הסביבתיות לפי 5.א
חוק אוויר נקי למקורות הפליטה הנייחים העיקריים, 

הפולטים תרכובות אורגניות נדיפות באזור מפרץ חיפה, 
כך, שיחויבו לפעול בטכניקה המיטיבה הזמינה לצמצום 

פליטות אלו.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

עודכנו הדרישות לכלל מפעלי בוצע
התוכנית. לכלל מפעלי התוכנית 

הועברו דרישות עד ספטמבר 
2016, על פי לוחות הזמנים 

שנקבעו.

הגברת הפיקוח על מקורות פליטה נייחים באזור 5.ב
מפרץ חיפה באמצעות הגדלת מספר סיורי הפיקוח, 

מספר בדיקות הפתע בארובות ומספר בדיקות הפתע 
לדליפות מרכיבי ציוד במפעלים.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

סיורי הפיקוח מפורסמים לציבור בוצע
פעם בחציון בדו"ח המופיע באתר 

המשרד. 

דרישה מכל תחנות הדלק באזור מפרץ חיפה המנפקות 5.ג
בנזין להתקין ולהפעיל עד יום 31.12.2015 מערכות 

להשבת אדי דלק למכלי הדלק של התחנה בעת תדלוק 
כלי רכב, כמפורט בהחלטת הממשלה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הותקנו מערכות מישוב אדים בוצע
בכל תחנות הדלק במפרץ. 

הקמת צוות עבודה משותף בראשות מנהל מינהל 6.א
סביבה ופיתוח בר-קיימא במשרד הכלכלה, כמפורט 

בסעיף 6 להחלטת הממשלה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הוקם צוות בראשות מנהל מינהל בוצע
סביבה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des529
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת צוות היגוי בראשות המנהל הכללי של משרד 7
הכלכלה, כמפורט בסעיף 7 להחלטת הממשלה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

סיוע בפרויקט חלוץ להפחתת פליטות ממשאיות 8.ג
איסוף אשפה בחיפה, באמצעות תמיכה בהתקנת מסנני 
חלקיקים וברכש משאיות המונעות באמצעות גז טבעי, 

בסכום כולל של 11 מלש"ח.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

התמיכה בוצעה. צפי תחילת בוצע
פעילות למשאיות הגז - אפריל 

.2018

פעילות להפחתה של תעריפי נסיעת משאיות במנהרות 8.ה
הכרמל, שתחול לכל המאוחר החל מיום 31.12.2015 

ולפחות עד יום 31.12.2020

נחתם הסכם עם הזכיין להפחתת בוצעהחשב הכללי שר האוצר
תעריפי משאיות לגובה תעריף 

של רכב ציבורי. מועד החלת 
ההסדר מיום 1.1.2016 בהתאם 

להחלטה.

הקניית זכות ציבורית ל-500 מוניות מיוחדות, המונעות 8.ו
בהנעה חשמלית מלאה, תמורת מחצית מהאגרה 

שנקבעה בסעיף 14 ה' לפקודת התעבורה, וקביעת 
כללים לזכאות לתשלום אגרה מופחתת כאמור.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

כידוע, ובהתאם למדיניות 
הממשלה נמצא בימים אלו 

משרד האנרגיה בהליך בחירת 
זוכים במענקים להצבת עמדות 
טעינה לרכבים פרטיים ברחבי 
הארץ, במסגרתה צפויים לקום 

בארץ תוך כשנה כ-3,000 עמדות 
טעינה בשטחים ציבורים, 

בחניונים ובמכרזי בילוי. במקביל, 
המשרד מקדם את הקניית הזכות 

הציבורית למוניות.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

פעילות להפחתת תעריפי נסיעה של משאיות במנהרות 8.ו
הכרמל, שתחול לכל המאוחר החל מיום 31.12.2015 
ולפחות עד יום 31.12.2020, ומימון העלויות לביצוע 
סעיף זה, ככל שיהיו כאלו, מתקציב המשרד להגנת 

הסביבה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

תעריפי הנסיעה הופחתו ב-40% בוצע
החל מינואר 2016. הפחתה זו 

תישאר בתוקפה ל-5 שנים 
לפחות. 

בחינה להטלת חובות על בסיס הדירקטיבה האירופית 9.ב
EC/1999/32 על עדכוניה, לעניין הפחתת תכולת גופרית 

בדלקים לכלי שיט, כולה או חלקה, בהתחשב בבחינת 
התועלת הסביבתית אל מול שיקולים כלכליים נוספים.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

היות שמדובר בהליך בינלאומי, בוצע
רשות הספנות נמצאת בתהליך 
בחינה ומעקב אחר התפתחויות 
בנושא במזרח הים התיכון. כל 

צעד חד-צדדי של מדינת ישראל 
יגרום להתייקרות הייבוא בצורה 

משמעותית. על כן נדרשת פעולה 
בינלאומית מתואמת. נמצאים 

בעיצומו של הליך חקיקה )גיבוש 
טיוטת תזכיר חוק( מול משרדי 

הממשלה הרלוונטיים. 

פעילות להקמת תשתית לחיבור כלי שיט למתח 9.ג
חשמל מהחוף בעת עגינה בנמלי הים החדשים בחיפה 

ובאשדוד, באופן שיצמצם את הצורך בהפעלת המנועים 
המזהמים בעת עגינה, ובהתאם לכל דין.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

הנמלים החדשים עתידים לכלול בוצע
אפשרות חיבור לכלי השיט 

)יושלמו עד שנת 2021(. 

שיפור הניטור הרציף של מזהמי האוויר במפרץ חיפה, 10.א
באמצעות שיפור הפריסה של תחנות הניטור הקיימות 

והוספת תחנות ניטור ניידות ומכשירי מדידה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

נוספו 2 תחנות ניטור כולל ציוד בוצע
ב-2015.

הכפלת ההיקף של דיגומי האוויר התקופתיים במפרץ 10.ב
חיפה על ידי הגדלת מספר הדיגומים, מספר נקודות 

הדיגום ומספר המזהמים הנמדדים.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

בנובמבר 2015 נוספו 4 נקודות בוצע
דיגום על ה-4 הקיימות.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הגשה לאישור הממשלה של תוכנית להקמת מערך 11.א
איסוף, עיבוד וניתוח של נתוני תחלואה והקשר שלהם 
לזיהומים סביבתיים, כמפורט בסעיף 11 א' להחלטת 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

משרד הבריאות הכין תוכנית בוצע
מקצועית להקמת מערך איסוף, 

עיבוד וניתוח של נתוני תחלואה. 
התוכנית תוקצבה ואושרה 

בתיאום בין משרדי הבריאות 
והאוצר ויצאה לדרך בסוף 2017.

העברת עמדה מנומקת למשרד להגנת הסביבה, למשרד 14
האנרגיה ולמשרד הפנים לאחר ביצוע הערכה כלכלית 

כמפורט בסעיף 14 להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

פרסום באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 15.ב.1
אחת לשנה של דו"ח סיכום פעולות פיקוח ואכיפה 

שבוצעו באותה השנה, כמפורט בסעיף 15 ב' )1( 
להחלטת הממשלה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

פעולות הפיקוח והאכיפה בוצע
מפורסמות לציבור בדו"ח אחת 

לרבעון.

פרסום באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 15.ב.2
אחת לרבעון, בשבוע העוקב לתחילת הרבעון, במשך 5 
השנים הקרובות, דו"ח על יישום התוכנית, המתאר את 

ההתקדמות בביצועה ואת הצעדים שננקטו ליישומה 
באותה השנה.  

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המעקב אחר ביצוע התוכנית בוצע
והחלטת הממשלה מתפרסם כל 

רבעון בדו"ח הרבעוני המופיע 
באתר המשרד.

העמדה לרשות הציבור באתר האינטרנט של המשרד 15
להגנת הסביבה תשתית ידע זמינה, נגישה וברורה, 

בהתאם לאמור בסעיף 15 א' להחלטת הממשלה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הקים דף בוצע
מידע ייעודי בנושא "התוכנית 

הלאומית למפרץ חיפה" באתר 
המשרד, הכולל את עיקרי 

התוכנית והפניה לדו"ח יישום 
התוכנית.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 6 מלש"ח מתקציב המשרד להגנת הסביבה 5
לביצוע הפעולות האמורות בסעיף 5 להחלטת 

הממשלה, להסדרה ופיקוח על התעשייה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הוגברו בדיקות הפתע בארובות. בוצע

הצגה לממשלה של הצעות לחלופות פיתוח עתידיות 7.ג
לאזור מפרץ חיפה, אשר יעמדו ביעדים ובמגבלות 
האמורים, כמפורט בהרחבה בסעיף 7 ג' להחלטת 

הממשלה. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

הקצאת סך של 11.5 מלש"ח בשנת 2016 מתקציב 8.ב
המשרד להגנת הסביבה להפעלת פרויקט חלוץ לעידוד 

ולסבסוד של התקנת מסנני חלקיקים ברכבי דיזל 
באזור מפרץ חיפה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

הפעלה ותמיכה בפרויקט חלוץ להפעלה של לא פחות 8.ד
מ-30 אוטובוסים עירוניים המונעים באמצעות גז טבעי 
דחוס, שישמשו לתחבורה ציבורית באזור מפרץ חיפה, 

כמפורט בהחלטת הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

מכרזי ההפעלה תומכים בהחלטת בוצע
הממשלה, אך כיום אין תשתית 

לרכב ממונע גז, ועל כן זה מהווה 
חסם ברכישה עבור המפעיל. 

עם זאת, אזור חיפה הוגדר 
כאזור אוויר נקי, שאמור להיכנס 
לתוקף בסוף השנה, וכל אוטובוס 
שיופעל יהיה מדגם יורו 4 ומעלה, 

בעל רמת זיהום נמוכה, אשר 
הוגדר על ידי משרד התחבורה 

והגנת הסביבה. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת סך של 5 מלש"ח למשרד התחבורה בשנים 8.ד
2015-2016 לצורך הפעלה ותמיכה בפרויקט חלוץ 
להפעלה של לא פחות מ-30 אוטובוסים עירוניים, 

המונעים באמצעות גז טבעי דחוס, שישמשו לתחבורה 
ציבורית באזור מפרץ חיפה, כמפורט בהחלטת 

הממשלה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע בחשמל ולא בגז.בוצע

שיפור הניטור הרציף של מזהמי האוויר במפרץ חיפה 10.א
באמצעות שיפור הפריסה של תחנות הניטור הקיימות 

והוספת תחנות ניטור ניידות ומכשירי מדידה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

נערכו כמה שינויים בפריסה של בוצע
תחנות ניידות. בוצע ב-2015.

הכפלת ההיקף של דיגומי האוויר התקופתיים במפרץ 10.ב
חיפה על ידי הגדלת מספר הדיגומים, מספר נקודות 

הדיגום ומספר המזהמים הנמדדים.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

הקצאת 9.2 מלש"ח מתקציב המשרד להגנת הסביבה 10
לצורך ביצוע הפעולות האמורות בסעיף 10 להחלטת 

הממשלה. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

הקצאת סך של 9 מלש"ח בשנים 2015-2016 מתקציב 11.ב
המשרד להגנת הסביבה לפרסום "קולות קוראים" 

למימון מחקרים וסקרים אפידמיולוגים, כמפורט בסעיף 
11 ב' להחלטת הממשלה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה פרסם בוצע
"קולות קוראים" ונבחרו זוכים.

הקצאת סך של 5 מלש"ח מתקציב המשרד להגנת 12
הסביבה לגיבוש תוכנית מחקרים וסקרים בנושא 

השפעת הזיהום הסביבתי על מדיות הסביבה השונות 
והמערכות האקולוגיות השונות באזור מפרץ חיפה, 
ופרסום "קולות קוראים" למימון מחקרים וסקרים 

כאמור.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע



138  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 529

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ביצוע סקר סיכונים מצרפי במפרץ חיפה בנוגע 13
למפעלים ולמתקנים, העוסקים בחומרים מסוכנים 

באזור המפרץ ולשינוע של החומרים המסוכנים 
מהמפעלים ומהמתקנים במפרץ חיפה ואליהם.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לא 
בוצע

הסקר נמצא בשלבי ביצוע וצפוי 
להסתיים בסוף חודש יוני 2019. 

הודעה על עיכוב בהשלמתו 
נמסרה לממשלה בתאריך 

.24.12.18

הקצאת סך של 5 מלש"ח בשנים 2015-2016 מתקציב 13
המשרד להגנת הסביבה לטובת ביצוע סקר סיכונים 

מצרפי במפרץ חיפה בנוגע למפעלים ולמתקנים 
העוסקים בחומרים מסוכנים באזור מפרץ ולשינוע של 

החומרים המסוכנים מהמפעלים והמתקנים במפרץ 
חיפה ואליהם.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

פרסום באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 15.ב.1
אחת לשנה דו"ח סיכום פעולות פיקוח ואכיפה שבוצעו 

באותה השנה, כמפורט בסעיף 15 ב' )1( להחלטת 
הממשלה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

פעולות הפיקוח והאכיפה בוצע
מפורסמות לציבור בדו"ח אחת 

לרבעון.

פרסום באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 15.ב.2
אחת לרבעון, בשבוע העוקב לתחילת הרבעון, במשך 5 
השנים הקרובות, דו"ח על יישום התוכנית, המתאר את 

ההתקדמות בביצועה ואת הצעדים שננקטו ליישומה 
באותה השנה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המעקב אחר ביצוע התוכנית בוצע
והחלטת הממשלה מתפרסם כל 

רבעון בדו"ח הרבעוני המופיע 
באתר המשרד.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 6 מלש"ח מתקציב המשרד להגנת הסביבה, 5
לביצוע הפעולות האמורות בסעיף 5 להחלטת 

הממשלה, להסדרה ופיקוח על התעשייה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

העברה לאישור הכנסת של תקנות, הקובעות חובות על 9.א
הפעלת כלי שיט, בהתאם לאמור בסעיף 9 א' להחלטת 

הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

שיפור הניטור הרציף של מזהמי האוויר במפרץ חיפה 10.א
באמצעות שיפור הפריסה של תחנות הניטור הקיימות 

והוספת תחנות ניטור ניידות ומכשירי מדידה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

נוספו 2 תחנות ניטור חדשות בוצע
ונערכו כמה שינויים בפריסה.

הכפלת ההיקף של דיגומי האוויר התקופתיים במפרץ 10.ב
חיפה על ידי הגדלת מספר הדיגומים, מספר נקודות 

הדיגום ומספר המזהמים הנמדדים.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

הקצאת 7.2 מלש"ח מתקציב המשרד להגנת הסביבה, 10
לצורך ביצוע הפעולות האמורות בסעיף 10 להחלטת 

הממשלה. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

פרסום באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 15.ב.1
אחת לשנה דו"ח סיכום פעולות פיקוח ואכיפה שבוצעו 

באותה השנה, כמפורט בסעיף 15 ב' )1( להחלטת 
הממשלה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הדו"ח מפורסם באתר המשרד בוצע
להגנת הסביבה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

פרסום באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 15.ב.2
אחת לרבעון, בשבוע העוקב לתחילת של כל רבעון, 
במשך 5 השנים הקרובות, דו"ח על יישום התוכנית, 

המתאר את ההתקדמות בביצועה ואת הצעדים שננקטו 
לישומנ באותה השנה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

ב-2017 הועבר תיקון להחלטת בוצע
הממשלה )החלטה 2748 (, 

ההופך את הדו"ח לחציוני. הדו"ח 
מפורסם באתר המשרד להגנת 

הסביבה.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 6 מלש"ח מתקציב המשרד להגנת הסביבה 5
לביצוע הפעולות האמורות בסעיף 5 להחלטת 

הממשלה, להסדרה ופיקוח על התעשייה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשימה בוצעה במלואה.בוצע

שיפור הניטור הרציף של מזהמי האוויר במפרץ חיפה 10.א
באמצעות שיפור הפריסה של תחנות הניטור הקיימות 

והוספת תחנות ניטור ניידות ומכשירי מדידה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשימה בוצעה במלואה.בוצע

הכפלת ההיקף של דיגומי האוויר התקופתיים במפרץ 10.ב
חיפה על ידי הגדלת מספר הדיגומים, מספר נקודות 

הדיגום ומספר המזהמים הנמדדים.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

בהתאם לתוכנית הלאומית בוצע
שמוביל המשרד, הוכפלו נקודות 

הדיגום מ-4 ל-8 נקודות.

הקצאת 7.2 מלש"ח מתקציב המשרד להגנת הסביבה 10
לצורך ביצוע הפעולות האמורות בסעיף 10 להחלטת 

הממשלה. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשימה בוצעה במלואהבוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

פרסום באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 15.ב.1
אחת לשנה דו"ח סיכום פעולות פיקוח ואכיפה שבוצעו 

באותה השנה, כמפורט בסעיף 15 ב' )1( להחלטת 
הממשלה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשימה בוצעה במלואהבוצע

פרסום באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 15.ב.2
אחת לרבעון, בשבוע העוקב לתחילת של כל רבעון, 
במשך 5 השנים הקרובות, דו"ח על יישום התוכנית, 

המתאר את ההתקדמות בביצועה ואת הצעדים שננקטו 
ליישומה באותה השנה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשימה בוצעה במלואה.בוצע

פרסום באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 15.ב.2
אחת לרבעון, בשבוע העוקב לתחילת של כל רבעון, 
במשך 5 השנים הקרובות, דו"ח על יישום התוכנית, 

המתאר את ההתקדמות בביצועה ואת הצעדים שננקטו 
לישומנ באותה השנה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

ב-2017 הועבר תיקון להחלטת בוצע
הממשלה )החלטה 2748 (, 

ההופך את הדו"ח לחציוני. הדו"ח 
מפורסם באתר המשרד להגנת 

הסביבה.

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 12
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החלטת ממשלה מס' 534: הקמת צוות בינמשרדי לצמצום בעיית המפחמות
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec534 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הגשת המלצות של צוות בין-משרדי, שתפקידו לבחון 1
אפשרויות לפתרון בעיית המפחמות, לשר החקלאות 
ופיתוח הכפר ולשר להגנת הסביבה, בהתאם למפורט 

בהחלטת הממשלה.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

ההמלצות הוגשו ביום 18.1.2016.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec534
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החלטת ממשלה מס' 541: הסדרת כניסת עובדים זרים לביצוע עבודות רטובות בענף 
הבניין – הוראת שעה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec541 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

חתימה עם עד 5 חברות סיניות ממשלתיות בעלות 2.א
רישיון בתחום הבאת עובדים מסין, על הסכמים, 

שמטרתם הבאת עובדים זרים בענף הבנייה למדינת 
ישראל – בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף ב' 

להחלטה זו. 

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

לא 
בוצע

ביום 20.3.17 נחתם הסכם מסגרת 
בין משרד הסחר הסיני למשרד 
הפנים בישראל להבאת עובדים 
סינים לישראל, וכן נחתם הסדר 

יישום בין איגוד הקבלנים הסינים 
לבין רשות האוכלוסין וההגירה 

להבאת עובדים זרים בענף 
הבנייה. הסכם המסגרת אושר על 

ידי שתי המדינות ונכנס לתוקף 
ב-23.4.17. הסדר היישום ייכנס 

אף הוא לתוקף לאחר הליך טכני 
של חילופי אגרות. לאור חתימת 

ההסכם, ביצוע החלטת הממשלה 
מס' 541 כבר אינו עומד על 

הפרק.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec541
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ביצוע בדיקות תכופות לבחינה של עמידת החברות 2.ג
הסיניות, התאגידים וקבלני הבניין המעסיקים בפועל 

את העובדים בתנאי ההסכמים בדבר אי-גבייה או 
קבלה של סכומים שמעבר לסכום החוזי המותר 
מהעובדים הזרים, ובכלל זה ביצוע מחקר מלווה, 

שיכלול ראיונות של עובדים שהגיעו לישראל במסגרת 
החלטה זו.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

לא 
בוצע

ביום 20.3.17 נחתם הסכם מסגרת 
בין משרד הסחר הסיני למשרד 
הפנים בישראל להבאת עובדים 
סינים לישראל, וכן נחתם הסדר 

יישום בין איגוד הקבלנים הסינים 
לבין רשות האוכלוסין וההגירה 

להבאת עובדים זרים בענף 
הבנייה. הסכם המסגרת אושר 

על-ידי שתי המדינות ונכנס 
לתוקף ב-23.4.17. הסדר היישום 

ייכנס אף הוא לתוקף לאחר הליך 
טכני של חילופי אגרות. לאור 

חתימת ההסכם, ביצוע החלטת 
הממשלה מס' 541 כבר אינו עומד 

על הפרק.

ביצוע בדיקות תכופות לבחינת תנאי ההעסקה של 2.ג
העובדים הזרים שגויסו במסגרת החלטה זו, שתכלולנה, 

בין היתר, בדיקה בדבר אי ניכוי סכומים שלא כדין 
משכרם של העובדים והפקדת שכרם בחשבון בנק 
בישראל על שם העובד הזר עצמו, שבו אין לצד ג' 

כלשהו, ובכלל זה החברות הסיניות או נציגיהן, זכות או 
ייפוי כוח בפועל.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצעה בדיקה תקופתית בנושאי בוצע
שכר וניכויים שלא כדין, לא 
נמצאו הפרות. הפקדת שכר 

בחשבון בנק על שם העובד הזר - 
למינהל אין סמכויות בדיקה.



145  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 541

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ראש רשות שר הפניםקביעת נהלים בנוגע לרמת המקצועיות של העובדים.3.ב
האוכלוסין 

וההגירה

לא 
בוצע

ביום 20.3.17 נחתם הסכם מסגרת 
בין משרד הסחר הסיני למשרד 
הפנים בישראל להבאת עובדים 
סינים לישראל וכן נחתם הסדר 

יישום בין איגוד הקבלנים הסינים 
לבין רשות האוכלוסין וההגירה 

להבאת עובדים זרים בענף 
הבניין. הסכם המסגרת אושרר 

על-ידי שתי המדינות ונכנס 
לתוקף ב-23.4.17. הסדר היישום 

ייכנס אף הוא לתוקף לאחר הליך 
טכני של חילופי אגרות. לאור 

חתימת ההסכם, ביצוע החלטת 
ממשלה מס' 541 כבר אינו עומד 

על הפרק.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הפעלת קו חם לשאלות ולתלונות של עובדים זרים, 3.ג
אשר אליו יוכלו העובדים הזרים המגיעים לישראל 

לפנות, במסגרת החלטה זו.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

לא 
בוצע

ביום 20.3.17 נחתם הסכם מסגרת 
בין משרד הסחר הסיני למשרד 
הפנים בישראל להבאת עובדים 
סינים לישראל, וכן נחתם הסדר 

יישום בין איגוד הקבלנים הסינים 
לבין רשות האוכלוסין וההגירה 

להבאת עובדים זרים בענף 
הבנייה. הסכם המסגרת אושר 

על-ידי שתי המדינות ונכנס 
לתוקף ב-23.4.17. הסדר היישום 

ייכנס אף הוא לתוקף לאחר הליך 
טכני של חילופי אגרות. לאור 

חתימת ההסכם, ביצוע החלטת 
הממשלה מס' 541 כבר אינו עומד 

על הפרק.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

חלוקת הסבר בכתב לעובדים הזרים בשפתם בנוגע 3.ד
לאיסור גביית דמי התיווך מהם והעובדה שעל קבלני 

הבניין חלה חובה לשלמו.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

לא 
בוצע

ביום 20.3.17 נחתם הסכם מסגרת 
בין משרד הסחר הסיני למשרד 
הפנים בישראל להבאת עובדים 
סינים לישראל, וכן נחתם הסדר 

יישום בין איגוד הקבלנים הסינים 
לבין רשות האוכלוסין וההגירה 

להבאת עובדים זרים בענף 
הבנייה. הסכם המסגרת אושר 

על-ידי שתי המדינות ונכנס 
לתוקף ב-23.4.17. הסדר היישום 

ייכנס אף הוא לתוקף לאחר הליך 
טכני של חילופי אגרות. לאור 

חתימת ההסכם, ביצוע החלטת 
הממשלה מס' 541 כבר אינו עומד 

על הפרק.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת העובדים הזרים שיגיעו לישראל מסין במסגרת 4
החלטה זו, כך שלכל הפחות מחצית מהעובדים שיגיעו 

בפועל יועסקו בפרויקטים של בניית מתחמים של 
"מחיר למשתכן".

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

לא 
בוצע

ביום 20.3.17 נחתם הסכם מסגרת 
בין משרד הסחר הסיני למשרד 
הפנים בישראל להבאת עובדים 
סינים לישראל, וכן נחתם הסדר 

יישום בין איגוד הקבלנים הסינים 
לבין רשות האוכלוסין וההגירה 

להבאת עובדים זרים בענף 
הבנייה. הסכם המסגרת אושר 

על-ידי שתי המדינות ונכנס 
לתוקף ב-23.4.17. הסדר היישום 

ייכנס אף הוא לתוקף לאחר הליך 
טכני של חילופי אגרות. לאור 

חתימת ההסכם, ביצוע החלטת 
הממשלה מס' 541 כבר אינו עומד 

על הפרק.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ראש רשות שר הפניםקביעת כלל הנהלים הנדרשים לשם יישום החלטה זו.5
האוכלוסין 

וההגירה

לא 
בוצע

ביום 20.3.17 נחתם הסכם מסגרת 
בין משרד הסחר הסיני למשרד 
הפנים בישראל להבאת עובדים 
סינים לישראל, וכן נחתם הסדר 

יישום בין איגוד הקבלנים הסינים 
לבין רשות האוכלוסין וההגירה 

להבאת עובדים זרים בענף 
הבנייה. הסכם המסגרת אושר 

על-ידי שתי המדינות ונכנס 
לתוקף ב-23.4.17. הסדר היישום 

ייכנס אף הוא לתוקף לאחר הליך 
טכני של חילופי אגרות. לאור 

חתימת ההסכם, ביצוע החלטת 
הממשלה מס' 541 כבר אינו עומד 

על הפרק.
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החלטת ממשלה מס׳ 542

החלטת ממשלה מס' 542: הפחתת פליטות של גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק
 https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec542 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הגשה לממשלה של החלטה, אשר תצביע על הצעדים 2
שבכוונת הממשלה לנקוט על מנת לעמוד ביעדים 

האמורים בהחלטת הממשלה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

באפריל 2016 עברה בממשלה בוצע
החלטה מס' 1403, המפרטת את 
הצעדים ליישום על מנת לעמוד 

ביעדים שנקבעו בהחלטה 542.

הגשה לממשלה של החלטה, אשר תצביע על הצעדים 
שבכוונת הממשלה לנקוט על מנת לעמוד ביעדים 

האמורים בהחלטת הממשלה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

ההחלטה הוגשה, ובעקבותיה בוצע
גובשה החלטת ממשלה חדשה 

מס' 1403 מיום 10.4.2016.

הגשה לממשלה של החלטה, אשר תצביע על הצעדים 2
שבכוונת הממשלה לנקוט על מנת לעמוד ביעדים 

האמורים בהחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

התוכנית הלאומית להתייעלות בוצע
אנרגטית אושרה בישיבת 
הממשלה מיום 17.12.17. 

העמדת סך של 300 מלש"ח בהרשאה להתחייב, לשנים 3
2016-2019, וכן סכום של 500 מלש"ח בערבויות מדינה 

לצורך התוכנית כאמור.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec542
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החלטת ממשלה מס׳ 543

החלטת ממשלה מס' 543: סיוע מיידי לשנת 2015 לרשויות מקומיות במגזר הערבי והבדואי
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec543 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאה באופן חד-פעמי של סיוע נוסף בסך 150 1
מלש"ח בשנת 2015, אשר יחולק ליישובי התוכנית, 

כמפורט בהחלטת הממשלה. התקציב יחולק בהתאם 
לנוסחת מענק האיזון.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

הקצאה באופן חד-פעמי של תקציב פיתוח נוסף וייחודי 2
בהרשאה להתחייב, בהיקף של 100 מלש"ח מתקציב 

2015, אשר יחולק ליישובי התוכנית, כמפורט בהחלטת 
הממשלה. התקציב יחולק על פי נוסחת הקצאת תקציב 

הפיתוח הנהוגה במשרד הפנים.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec543


2015 אוקטובר - דצמבר
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החלטת ממשלה מס׳ 598

החלטת ממשלה מס' 598: העסקת עובדים זרים בענף הבנייה באמצעות חברת יילמזלר
קישור להחלטה: אין

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות לבחינת קריטריונים להבאת חברות בנייה 3
זרות שיפעלו כחברות ביצוע 

 בוצעיו"ר מטה הדיורשר האוצר
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החלטת ממשלה מס׳ 609

החלטת ממשלה מס' 609: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 
בחברה הישראלית - תוכניות משרד החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד 

הבריאות וצוות יישום ומעקב אחרי התוכנית
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec609 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 33 מלש"ח למשרד החינוך לטובת ביצוע 1.א.1
מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי 

אתיופיה בחברה הישראלית. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

מתוקצב בבסיס תקציב 2018 בוצע
ובתקציב 2019.

להקצות 15 מלש"ח לטובת ביצוע מדיניות ממשלתית 1.א.1
לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה 

הישראלית. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

לכנס את הצוות הבין-משרדי המשותף, בתוך 30 יום 1.א.4
מקבלת החלטה זו, ולדון, בין היתר, באלה: מתווה 

הטיפול בעולים הנמצאים בארץ עד 15 שנים ואלה 
שאינם עונים להגדרה זו; ההתאמות הנדרשות בפרויקט 

הלאומי לקליטת יוצאי אתיופיה; בחינה של עריכת 
שינויים בוועד המנהל מטעם הממשלה בפרויקט 

הלאומי לקליטת יוצאי אתיופיה; הדרכים להבטחת 
קידום לימודי בהתאם לאבני היסוד.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

התקיימו כמה דיונים של הצוות בוצע
הבין-משרדי, שנקבעו בהם סדרי 
העדיפויות לקידום לימודי. נערך 
ויושם שינוי במבנה הניהולי של 
הפרויקט הלאומי ונוספה ועדה 
שלה יו"רים משותפים ממשרד 

החינוך וממשרד הקליטה. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec609
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע יעדים שנתיים מתוך היעדים הארבע-שנתיים, 1.א.5,
עד ראשית שנת 2016, לטובת ביצוע מדיניות 

ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 
בחברה הישראלית. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

למנות, בתוך 60 יום מאישור החלטה זו, ולאחר תיאום 1.א.6
עם משרד ראש הממשלה, ועדת מעקב מקצועית 

מייעצת לטובת ביצוע מדיניות ממשלתית לקידום 
שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

להעביר 15 מלש"ח למשרד העבודה, הרווחה 1.ב.1
והשירותים החברתיים  לטובת ביצוע מדיניות 

ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 
בחברה הישראלית. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

מתוקצב בבסיס תקציב 2018 בוצע
ובתקציב 2019.

להקצות 20 מלש"ח, לטובת ביצוע מדיניות ממשלתית 1.ב.1
לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה 

הישראלית.  

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

התקציב הוקצה וכל הפעולות בוצע
מבוצעות.

לקבוע יעדים שנתיים מתוך היעדים הארבע-שנתיים, 1.ב.4
עד ראשית שנת 2016, לטובת ביצוע מדיניות 

ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 
בחברה הישראלית. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

היעדים אשר נקבעו בתוכנית בוצע
הרווחה נבדקים מדי שנה 

ברשויות. המשרד בוחן את 
 BI יישומם ונבנתה מערכת

תואמת.

למנות, בתוך 60 יום מאישור החלטה זו ולאחר תיאום 1.ב.5
עם משרד ראש הממשלה, ועדת מעקב מקצועית 

מייעצת, לטובת ביצוע מדיניות ממשלתית לקידום 
שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

ועדת המעקב הארצית פועלת בוצע
באופן קבוע ויעיל.
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החלטת ממשלה מס׳ 609

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 3.3 מלש"ח למשרד הבריאות לטובת ביצוע 1.ג.1
מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי 

אתיופיה בחברה הישראלית.  

הממונה על שר האוצר
התקציבים

מתוקצב בבסיס תקציב 2018 בוצע
ובתקציב 2019.

להקצות 4.9 מלש"ח לטובת ביצוע מדיניות ממשלתית 1.ג.1
לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה 

הישראלית.  

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הכסף הוקצה והתוכנית בביצוע.בוצע

לקבוע יעדים שנתיים מתוך היעדים הארבע שנתיים, 1.ג.4
עד ראשית שנת 2016, לטובת ביצוע מדיניות 

ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 
בחברה הישראלית. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

נקבעו יעדים שנתיים ל-2017. בוצע

למנות, בתוך 60 יום מאישור החלטה זו ולאחר תיאום 1.ג.5
עם משרד ראש הממשלה, ועדת מעקב מקצועית 

מייעצת לטובת ביצוע מדיניות ממשלתית לקידום 
שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

מונתה ועדה, שעובדת על פי בוצע
ההנחיות.

להקים צוות יישום ומעקב, שיפעל במהלך השנים 3
2016-2020, אחר יישום כל החלטה, העוסקת בקידום 

שילובם של יוצאי אתיופיה. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוקם מטה יישום במשרד ראש בוצע
הממשלה, המבצע מעקב סדיר 
אחר יישום ההחלטות ומסייע 

למשרדים ביישום. 
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 33 מלש"ח למשרד החינוך לטובת ביצוע 1.א.1
מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי 

אתיופיה בחברה הישראלית. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

מתוקצב בבסיס תקציב 2018 בוצע
ובתקציב 2019.

להקצות 15 מלש"ח לטובת ביצוע מדיניות ממשלתית 1.א.1
לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה 

הישראלית. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

להעביר 15 מלש"ח למשרד העבודה, הרווחה 1.ב.1
והשירותים החברתיים  לטובת ביצוע מדיניות 

ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 
בחברה הישראלית. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

מתוקצב בבסיס תקציב 2018 בוצע
ובתקציב 2019.

להקצות 20 מלש"ח, לטובת ביצוע מדיניות ממשלתית 1.ב.1
לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה 

הישראלית. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

20 רשויות מקומיות מפעילות את בוצע
התוכניות השונות שאותן קיבלו 

להפעלה.

להעביר 3.3 מלש"ח למשרד הבריאות לטובת ביצוע 1.ג.1
מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי 

אתיופיה בחברה הישראלית.  

הממונה על שר האוצר
התקציבים

מתוקצב בבסיס תקציב 2018 בוצע
ובתקציב 2019.

להקצות 4.9 מלש"ח לטובת ביצוע מדיניות ממשלתית 1.ג.1
לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה 

הישראלית. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הכסף הוקצה והתוכנית בביצוע.בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 609

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 33 מלש"ח למשרד החינוך לטובת ביצוע 1.א.1
מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי 

אתיופיה בחברה הישראלית. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 15 מלש"ח לטובת ביצוע מדיניות ממשלתית 1.א.1
לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה 

הישראלית. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

להעביר 15 מלש"ח למשרד העבודה, הרווחה 1.ב.1
והשירותים החברתיים  לטובת ביצוע מדיניות 

ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 
בחברה הישראלית. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

ביצוע חלקי של התוכנית, הועברו 
7.5 מלש"ח.

להקצות 20 מלש"ח, לטובת ביצוע מדיניות ממשלתית 1.ב.1
לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה 

הישראלית. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להעביר 3.3 מלש"ח למשרד הבריאות לטובת ביצוע 1.ג.1
מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי 

אתיופיה בחברה הישראלית.  

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 609

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 4.9 מלש"ח לטובת ביצוע מדיניות ממשלתית 1.ג.1
לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה 

הישראלית. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

ההחלטה מיושמת ברובה. הסעיף בוצע
העיקרי שעדיין אינו מיושם 
במלואו הינו תמיכה בקופות 

החולים בנושא סוכרת, וזאת, 
בין היתר, מכיוון שקופת חולים 

כללית לא ניגשה למבחן התמיכה 
בנושא.

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 9
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החלטת ממשלה מס׳ 624

החלטת ממשלה מס' 624: הקמת "החברה הישראלית לשירותי איכות הסביבה" בע"מ - 
תיקון החלטות ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec624 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

השקעה בחברה בסך של 5 מלש"ח כנגד הקצאת מניות 6
החברה למדינה. ההשקעה לפי סעיף זה כפופה לאישור 

ועדת הכספים של הכנסת, בהתאם לסעיף 10 לחוק 
החברות הממשלתיות.

מנהל רשות שר האוצר
החברות 

הממשלתיות

המשימה הושלמה ויושמה בוצע
במלואה. אושרה השקעת הבעלים 

והושקעו בחברה הסכומים 
הנדרשים. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec624
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החלטת ממשלה מס׳ 631

החלטת ממשלה מס' 631: שינוי שם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל"המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל" והתפטרות השר אריה מכלוף דרעי מתפקידו כשר הכלכלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec631 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 11 תקני כוח אדם, לרבות נלוות, ועוד 2 תקני 6
סטודנטים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

התקציב הוקצה כנדרש לפי בוצע
החלטת הממשלה.

השר לפיתוח הקמת מינהלה ליישום ההחלטה ולגיבושה.7
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

המשרד מינה יו"ר למינהלה בוצע
ונמצא בתהליך גיבוש ההחלטה.

הקצאת 2 תקני כוח אדם, לרבות נלוות, להפעלת 7
המינהלה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

התקציב הוקצה כנדרש לפי בוצע
החלטת הממשלה.

צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה 11
ובהשתתפות מנכ"ל משרד הכלכלה, מנכ"לית משרד 

החינוך וראש אגף התקציבים במשרד האוצר יבחן את 
סוגיית מיקום אגף מעונות יום. הצוות ימליץ לממשלה 
בנדון בתוך 45 יום. ככל שתהיינה השלכות תקציביות 
לעבודת הצוות, הן תסוכמנה בין מנכ"ל משרד ראש 

הממשלה וראש אגף התקציבים במשרד האוצר 
במסגרת התוכנית הכלכלית.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

דו"ח סופי של ועדת הבדיקה בוצע
הוגש לשרי הממשלה במרץ 2016. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec631
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החלטת ממשלה מס׳ 631

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הוספת 300 מלש"ח בהרשאה להתחייב לתקציב המשרד 5
לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הממונה על שר האוצר
התקציבים

התקציב הוקצה כנדרש לפי בוצע
החלטת הממשלה. 

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הוספת 300 מלש"ח בהרשאה להתחייב, שהמקור 5
למימונם הוא ממסגרת התקציב המאושרת.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

התקציב הוקצה כנדרש לפי בוצע
החלטת הממשלה. 
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החלטת ממשלה מס׳ 641

החלטת ממשלה מס' 641: מסגרות לימודיות נוספות של משרד החינוך
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des641 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 15 מלש"ח לטובת סבסוד מסגרות לימודיות 2
נוספות בשעות אחר הצהריים גם בכיתות א'-ב', בבתי 

הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך )גילאי 6-8( 
בעיר ירושלים.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des641


164  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 666

החלטת ממשלה מס' 666: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 
בחברה הישראלית - תוכניות משרד החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד 

הבריאות
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec666 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

העברת 3 מלש"ח ממקורות משרד האוצר לתקצוב 1
פעילויות העשרה אחר הצהריים )חוגים(. 1 מלש"ח בכל 

שנה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

העברת 3 מלש"ח ממקורות משרד החינוך לתקצוב 1
פעילויות העשרה אחר הצהריים )חוגים(. 1 מלש"ח בכל 

שנה. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec666
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החלטת ממשלה מס׳ 666

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

העברת 3 מלש"ח ממקורות משרד האוצר לתקצוב 1
פעילויות העשרה אחר הצהריים )חוגים(. 1 מלש"ח בכל 

שנה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

 

העברת 3 מלש"ח ממקורות משרד החינוך לתקצוב 1
פעילויות העשרה אחר הצהריים )חוגים(. 1 מלש"ח בכל 

שנה. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 2
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החלטת ממשלה מס׳ 672

החלטת ממשלה מס' 672: מתווה להסדר עם הקרן הקיימת לישראל
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des672 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

חתימת הסכם ליישום מפורט עם הקרן הקיימת 1
לישראל כמפורט בהחלטת הממשלה מס' 563 מיום 

.11.10.2015

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des672
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החלטת ממשלה מס׳ 714

 החלטת ממשלה מס' 714: תוכנית להקטנת מספר התלמידים בכיתה בבית הספר 
לחינוך יסודי

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des714 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקטנת מספר התלמידים בכיתה בבתי הספר היסודיים א
על פי המתווה המפורט בהחלטה. ההקטנה תושלם 

בהדרגה עד שנת הלימודים תשפ"א.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

הוספה של 125 מלש"ח לבסיס התקציב של משרד ד.1
החינוך.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

הוספה של 125 מלש"ח לבסיס התקציב של משרד ד.1
החינוך.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des714
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החלטת ממשלה מס׳ 714

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקטנת מספר התלמידים בכיתה בבתי הספר היסודיים א
על פי המתווה המפורט בהחלטה. ההקטנה תושלם 

בהדרגה עד שנת הלימודים תשפ"א.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

הוספה של 125 מלש"ח לבסיס התקציב של משרד ד.2
החינוך.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקטנת מספר התלמידים בכיתה בבתי הספר היסודיים א
על פי המתווה המפורט בהחלטה. ההקטנה תושלם 

בהדרגה עד שנת הלימודים תשפ"א.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

הוספה של 50 מלש"ח לבסיס התקציב של משרד ד.3
החינוך.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 4
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החלטת ממשלה מס׳ 715

החלטת ממשלה מס' 715: הקמת מינהלה לפיתוח חברתי-כלכלי של המגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

 https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des715 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש המבנה הארגוני של המינהלת, לרבות קביעת 3
התקנים, אופן הגיוס ותנאי השירות של ראש המינהלת, 

בדומה לרשות לפיתוח כלכלי במגזרי המיעוטים.

השר לשיתוף 
פעולה אזורי

מנכ"ל המשרד 
לשיתוף פעולה 

אזורי

קיים מבנה ארוגני למינהלת.בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת מינהלת לפיתוח חברתי-כלכלי של המגזר 1
הדרוזי והצ'רקסי.

השר לשיתוף 
פעולה אזורי

מנכ"ל המשרד 
לשיתוף פעולה 

אזורי

המינהלת הוקמה. נקלטו ארבעה בוצע
עובדים, בהם ראש המינהלת. 

מכרז חמישי ואחרון פורסם 
ונמצא באמצע הליך מכרזי 

לקראת קליטה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des715
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החלטת ממשלה מס׳ 716

 החלטת ממשלה מס' 716: הבאתם לישראל של אחרוני בני קהילות הממתינים 
באדיס אבבה ובגונדר 

 https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des716 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לצורך יישום החלטה זו יוקם צוות, בהשתתפות מנכ"ל 5
משרד ראש הממשלה, מנהל רשות האוכלוסין וההגירה, 
מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, נציג משרד האוצר )אגף 

תקציבים( ונציג הסוכנות היהודית )להלן: "הצוות"(.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוקם צוות ליישום החלטה בוצע
זו בהשתתפות כלל הגורמים 

הנדרשים. הצוות גיבש את נוסח 
החלטת הממשלה מס' 1911 

בנושא "כניסה לישראל מטעמי 
איחוד משפחות לבני קהילות 

גונדר ואדיס אבבה". 

הצוות יגיש המלצותיו לממשלה בתוך 60 יום בעניין 5
הבאת יתרת יוצאי זרע ישראל מאתיופיה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוגשה החלטת ממשלה בנושא.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des716
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החלטת ממשלה מס׳ 716

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר החלטה זו לממשלת אתיופיה כאות 7
להתחייבותה של ישראל לסיים את העיסוק בסוגיית 

ההבאה המאורגנת לישראל של נתינים מאתיופיה.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

להלן מדיווח סמנכ"ל אפריקה בוצע
של משרד החוץ, מר יורם 

אלרון: בליינש זבדיה, השגרירה 
באתיופיה, עדכנה את בני שיחה 

במשרד החוץ באדיס אבבה, ואני 
עדכנתי את הממונה בארץ על 
אודות החלטת הממשלה, תוך 
הדגשה, כי מדובר בעלייה על 

בסיס איחוד משפחות )דהיינו לא 
מבצע עלייה נוסף(. 

מספר הפעולות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2017: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 747

 החלטת ממשלה מס' 747: הפעלת קרן הסיוע ללומדי תורה )קהל"ת( והגדלת התקציב 
של קרן הסיוע לסטודנטים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec747 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הפעלת קרן או מנגנון אחר ללומדי תורה נזקקים )להלן א.1
- קהל"ת( במשרד החינוך.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

תיקון מבחני התמיכה של משרד החינוך, "חינוך ג
במוסדות תורניים – לימוד ופעולות", כך שהיקף 
הלימודים הנדרש בכולל לא יעלה על 40 שעות 

שבועיות.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

הגשת תזכיר חוק, שיעגן סעיפי הסמכה לפעילות ד.
קהל"ת כאמור בסעיף א'.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec747
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החלטת ממשלה מס׳ 747

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת תקציב תוספתי בסך של 41 מלש"ח לבסיס ב.1
תקציב הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה 

גבוהה )להלן – ות"ת(  לטובת קרן הסיוע לסטודנטים.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 748

החלטת ממשלה מס' 748: בחינה של הקמת יישובים חדשים בנגב
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec748 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ביצוע עבודת מטה מקצועית לצורך גיבוש החלטה ב.
בדבר הקמת היישובים המפורטים, בהתאם להנחיית 

היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1800 בשיתוף עם 
משרד האוצר, משרד הפנים, משרד החקלאות ופיתוח 
הכפר, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ורשות 

מקרקעי ישראל.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

ביצוע בדיקה כללית תקציבית, במסגרת עבודת המטה ג.
לקראת גיבוש החלטה בדבר הקמת היישובים החדשים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec748
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החלטת ממשלה מס׳ 773

החלטת ממשלה מס' 773: תוכנית לעידוד תיירות בנתיבי ההיסטוריה, הדת והמורשת 
באזורי עדיפות לאומית

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec773 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת פורום, בראשות המינהלת הכללית של המשרד א.6
לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ובהשתתפות נציגי 

המשרד לשירותי דת, משרד הכלכלה, משרד התיירות, 
משרד ירושלים ומורשת, משרד החקלאות ופיתוח 

הכפר ומשרד האוצר, לשם גיבוש התוכניות ויישומן.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

הליכי התכנון הושלמו והפרויקט בוצע
נמצא בשלבי ביצוע. רשויות 

מקומיות קיבלו הרשאות לביצוע 
עבודות בכמה אתרים. הרשות 
לפיתוח הגליל מבצעת הליכי 
שיווק ומיתוג לכלל האתרים 

בגליל. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec773
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החלטת ממשלה מס׳ 773

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 1 מלש"ח בכל אחת מהשנים 2016-2017 א.8
לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לטובת יישום ההחלטה 

לעידוד תיירות בנתיבי ההיסטוריה, הדת והמורשת 
באזורי עדיפות לאומית. 

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

בוצעה העברה בין גגות למשרד בוצע
נגב גליל.

הקצאת 5 מלש"ח ליישום ההחלטה לעידוד תיירות א.8
בנתיבי ההיסטוריה, הדת והמורשת באזורי עדיפות 

לאומית.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

הוקצה תקציב של 19.5 מיליון בוצע
ש"ח, שנמצא בביצוע. 2.5 מיליון 

ש"ח יוקצו בתחילת השנה לרשות 
לפיתוח הגליל עבור פרויקטים 

נוספים. 

הקצאת 5 מלש"ח ליישום ההחלטה לעידוד תיירות א.8
בנתיבי ההיסטוריה, הדת והמורשת באזורי עדיפות 

לאומית

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 773

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 1 מלש"ח בכל אחת מהשנים 2016-2017 א.8
לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לטובת יישום ההחלטה 

לעידוד תיירות בנתיבי ההיסטוריה, הדת והמורשת 
באזורי עדיפות לאומית. 

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע

הקצאת 5 מלש"ח ליישום ההחלטה לעידוד תיירות א.8
בנתיבי ההיסטוריה, הדת והמורשת באזורי עדיפות 

לאומית

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

גובשה תוכנית והתקציבים הוקצו.  בוצע

הקצאת 5 מלש"ח ליישום ההחלטה לעידוד תיירות א.8
בנתיבי ההיסטוריה, הדת והמורשת באזורי עדיפות 

לאומית.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 774

החלטת ממשלה מס' 774: תוכנית אסטרטגית לעידוד ולחיזוק ההתיישבות
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec774 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 10 מלש"ח למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב 1
והגליל.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec774
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החלטת ממשלה מס׳ 775

החלטת ממשלה מס' 775: הכרזה על העיר באר שבע כיישוב בעל עדיפות לאומית לצורך 
ביסוסה כמטרופולין אזור הנגב

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec775 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש תוכנית עבודה ותקציבים בין המשרד לפיתוח 1
הפריפריה, הנגב והגליל, אגף התקציבים במשרד 
האוצר, משרד הבינוי והשיכון ועיריית באר שבע, 
לבנייה ולשיפוץ מבני ציבור ותשתיות ציבוריות. 

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

תוכנית העבודה גובשה באופן בוצע
מלא. העירייה קיבלה הרשאות 

לביצוע על מלוא 180 מיליון ש"ח 
שנרשמו בהחלטת הממשלה. 

הקצאת 80 מלש"ח למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 2
והגליל לטובת יישום ההחלטה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי בוצע
החלטת הממשלה. 

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 60 מלש"ח למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 3
והגליל לטובת יישום ההחלטה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי בוצע
החלטת הממשלה. 
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החלטת ממשלה מס׳ 775

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 40 מלש"ח למשרד לפיתוח הפריפריה. הנגב 3
והגליל לטובת יישום ההחלטה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

המשאבים הוקצו כנדרש לפי בוצע
החלטת הממשלה.
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החלטת ממשלה מס׳ 777

החלטת ממשלה מס' 777: שדרוג מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec777 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת ועדה בין-משרדית, בהשתתפות המנהלים 5
הכלליים של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, 

משרד הכלכלה, משרד הפנים ומשרד האוצר, לצורך 
יישום ההחלטה.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

ועדה בין-משרדית הוקמה בוצע
והתכנסה לפגישת עבודה. הוקם 

צוות ליישום ההחלטה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec777
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 10 מלש"ח ליישום ההחלטה לשדרוג מרכזים 4
מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

הוקצה תקציב כולל של 40 בוצע
מלש"ח לשדרוג 10 שווקים 

ומרכזים מסחריים. 7 נמצאים 
בהליכי ביצוע. 

הקצאת 3 מלש"ח בשנת 2016 ליישום ההחלטה לשדרוג 4
מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית, 

לטובת סעיף 3.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

הקצאת 4 מלש"ח למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 4
והגליל ליישום ההחלטה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

הקצאת 7 מלש"ח בשנת 2016 למשרד לפיתוח 4
הפריפריה, הנגב והגליל ליישום ההחלטה לשדרוג 

מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית, 
לטובת סעיף 2.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 777

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 10 מלש"ח ליישום ההחלטה לשדרוג מרכזים 4
מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

לא 
בוצע

התוכנית בוטלה מאחר שהבעלות 
על המרכזים המסחריים 

והשווקים היא בעלות פרטית, 
ואין באפשרות המשרד להקצות 

תקציבים למבנים פרטיים.

הקצאת 3 מלש"ח בשנת 2017 ליישום ההחלטה לשדרוג 4
מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית, 

לטובת סעיף 3.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

הקצאת 7 מלש"ח בשנת 2017 למשרד לפיתוח 4
הפריפריה, הנגב והגליל ליישום ההחלטה לשדרוג 

מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית, 
לטובת סעיף 2.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

הקצאת 4 מלש"ח למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 4
והגליל ליישום ההחלטה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 10 מלש"ח ליישום ההחלטה לשדרוג מרכזים 4
מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

לא 
בוצע

התוכנית בוטלה מאחר שהבעלות 
על המרכזים המסחריים 

והשווקים היא בעלות פרטית, 
ואין באפשרות המשרד להקצות 

תקציבים למבנים פרטיים.

הקצאת 3 מלש"ח בשנת 2018 ליישום ההחלטה לשדרוג 4
מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית, 

לטובת סעיף 3.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

הקצאת 7 מלש"ח בשנת 2018 למשרד לפיתוח 4
הפריפריה, הנגב והגליל ליישום ההחלטה לשדרוג 

מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית, 
לטובת סעיף 2.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

הקצאת 4 מלש"ח למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 4
והגליל ליישום ההחלטה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

בבדיקה שביצע המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל התברר, 

כי מרבית השטחים באזורי 
ההחלטה הינם בבעלות פרטית 

ולא בבעלות הרשויות המקומיות, 
ועל כן המדינה אינה יכולה 

לתקצב אותם. בהתאם, הוחלט 
לבטל את יישום החלטות ממשלה 

777 ו-1627 והן את ההקצאות 
הנדרשות ממשרד הפנים.  
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החלטת ממשלה מס׳ 788

החלטת ממשלה מס' 788: הרחבת תוכנית "מרום" לפיתוחה הכלכלי של ירושלים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des788 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 5 מלש"ח בהתאם לסעיף 1)ה( להחלטה זו 1.א.2
לטובת קרן הלוואות ייעודית לעסקים קטנים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי בוצע
החלטת הממשלה. 

הקצאת 5 מלש"ח לטובת עידוד תחום לימודים, ג.2
המשלב קולנוע, יהדות ומסורת, בירושלים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 70 מלש"ח לטובת פעילות פיתוח לחיזוק 1.א.1
עסקים קטנים ובינוניים בהתאם לסעיף 1)ה(.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

הקצאת 2 מלש"ח לקרן הערבויות בהתאם לסעיף 1)ה( 1.א.3
להחלטה זו.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי בוצע
החלטת הממשלה. 

הקצאת 2 מלש"ח לטובת שיווק התיירות הנכנסת ב.1
לירושלים במדינות יעד נבחרות, בהתאם לאמור בסעיף 

1)ה(.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des788
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 3 מלש"ח לטובת שיווק התיירות הנכנסת ב.1
לירושלים במדינות יעד נבחרות בהתאם לאמור בסעיף 

1)ה(.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

הקצאת 10 מלש"ח לטובת קידום תחום התרבות ב.2
והתיירות ולטובת ביצוע פעולות, שמטרתן משיכת 

תיירות נכנסת ותיירות פנים לירושלים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

הקצאת 5 מלש"ח לטובת קידום התרבות והתיירות ב.2
ולטובת ביצוע פעולות, שמטרתן משיכת תיירות נכנסת 

ותיירות פנים לירושלים.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

אושרו פעולות לשיווק ירושלים בוצע
בעולם ובארץ בשיתוף משרד 

התיירות. 

הקצאת 4.160 מלש"ח לטובת ביצוע פעולות לחיזוק ג.1
מעמדה של ירושלים כעיר אקדמית.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

התקציב הוקצה ושויך בהתאם בוצע
להחלטת ועדת ההיגוי של 

התוכנית.

הקצאת 1.9 מלש"ח לטובת עידודו של תחום לימודים, ג.2
המשלב קולנוע, יהדות ומסורת, בירושלים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 801

החלטת ממשלה מס' 801: העלאת דמי הקיום של חיילים בשירות חובה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des801 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות את הגורמים המוסמכים במשרד הביטחון 1
ובצה"ל לעשות את הפעולות הדרושות לשם יישום 

ההחלטה להעלות את שכר החיילים ב-50% החל 
מינואר 2016.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

דמי הקיום של חיילי החובה בוצע
הוגדלו בינואר 2016 ב-50%, 
כאמור בהחלטת הממשלה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des801
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החלטת ממשלה מס' 831: קיום אירועי המכבייה ה-20 בקיץ 2017
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec831 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 0.4 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכביה 

ה-20.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

הקצאת 1 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכבייה 

ה-20.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

הוצאה התחייבות חשב למשרד בוצע
התרבות והספורט על סך 1 

מלש"ח. 0.5 מלש"ח נוספים של 
שנת 2017 יעברו בוועדת הכספים 

הקרובה. 

הקצאת 1.7 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכבייה 

ה-20.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוקצו 2.5 מלש"ח לקיום כינוסי בוצע
ספורט בינלאומיים.

הקצאת 2.5 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכבייה 

ה-20.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

הועבר סך של 2.5 מלש"ח למשרד בוצע
התרבות והספורט עבור אירועי 

המכבייה ה-20. 

הקצאת 2.5 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכבייה 

ה-20.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ההחלטה בוצעה במלואה.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec831
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 3.7 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכבייה 

ה-20.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 0.4 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכביה 

ה-20.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

הקצאת 0.75 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכבייה 

ה-20.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה. השנה ייערכו בוצע
אירועים רבים בגליל. 

הקצאת 1 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכבייה 

ה-20.

מנכ"ל משרד שר התפוצות
התפוצות

 בוצע

הקצאת 1.7 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכבייה 

ה-20.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

בהצעת המחליטים התחייב בוצע
משרד החוץ להעביר 0.5 מלש"ח 

ב-2016. משרד החוץ העביר פנייה 
תקציבית להעברת חלקו למשרד 

התרבות והספורט.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3.7 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכבייה 

ה-20.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאה של עד 1.5 מלש"ח בשנת 2017 לקיום כינוסי 2
ספורט בינלאומיים, באופן שיאפשר תמיכה נאותה 

בקיום אירועי המכבייה ה-20.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע

הקצאת 0.5 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכבייה 

ה-20.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

הקצאת 0.75 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכביה 

ה-20.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הועבר במלואו למשרד בוצע
התרבות והספורט. 

להקצות 3.7 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 2
באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכבייה 

ה-20.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע
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החלטת ממשלה מס' 833: קידום ההגנה על בעלי חיים ורווחתם
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec833 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת ועדה ציבורית מייעצת לחיזוק השקיפות 1
ולהגברת השיתוף של גופים חוץ-ממשלתיים בנעשה 

בתחום.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להקים אגף רווחת בעלי חיים ביחידה לשירותים 6
וטרינריים, שייעודו קידום ההגנה על חיות משק בית 

ורווחתן בהתאם לחוק.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

הוקם אגף רווחת בעלי חיים בוצע
בשירותים הווטרינריים.

להגדיר בתוך 45 יום מבנה ארגוני לאגף רווחת בעלי 7
חיים ואת תיאורי המשרה הנגזרים ממנו, בשים לב 

לעקרונות המפורטים בהחלטה.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

האגף לרווחת בעלי חיים הוקם, בוצע
וכן נקבעו תיאורי המשרות 

הנגזרים ממנו. טרם אוישו כל 
המשרות. 

להקצות באופן מיידי 3 תקנים ממקורות משרד 7
החקלאות לסעיפים א', ב' ו-ד'.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

הקצאה לבסיס משרד החקלאות ופיתוח הכפר 3.3 8
מלש"ח לשנה, החל משנת 2016 ואילך, ממקורות משרד 

האוצר לצורך תגבור הפעילות בתחום צער בעלי חיים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec833
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 3.3 מלש"ח לשנה, החל משנת 2016 ואילך, 8
ממקורות משרד החקלאות לצורך תגבור הפעילות 

בתחום צער בעלי חיים.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

ההקצאה בוצעה על ידי המשרד בוצע
וממתינה לאישור ועדת הכספים 

של הכנסת.

להגיש לוועדת החינוך של הכנסת, עד מחצית 2018, 10
תקנות מכוח החוק לעניין גידול והחזקה של בקר; 

פטמים; תרנגולות מטילות; צאן ודגים וכן תקנות לעניין 
מזעור סבל בהמתה של בעלי חיים המוחזקים לצרכים 

חקלאיים.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.

להביא לאישור ועדת שרים לענייני חקיקה, עד תום 11
שנת 2016 ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, תיקון 
לפקודת הכלבת לעניין תקופת ההסגר ותצפית בית 

לכלב שנשך.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנהל השירותים 
הוטרינריים

בוצע

להשלים את תהליך התיקון לחוק לעניין הטלת חובה 11
על מחזיק בבעל חיים למנוע התעללות בו, שיפור 

ההוראות לעניין תפיסת בעלי חיים שנפגעו מהתעללות 
ואחריות נושא משרה בתאגיד עד מחצית שנת 2016.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע במסגרת תיקון מס' 10 לחוק בוצע
צער בעלי חיים )הגנה על בעלי 

חיים( מיום 23.12.2015.

להשלים את כתיבתם של נהלים ורשימות תיוג לביצוע 12
ביקורת ופיקוח בנושא צער בעלי חיים בכל תחומי 

האחריות של יחידת השירותים הווטרינריים ולהביא 
להטמעתם עד מחצית שנת 2017.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנהל השירותים 
הוטרינריים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת צוות בראשות נציג היועץ המשפטי לממשלה 14
ובהשתתפות נציגי משרד החקלאות, המשרד להגנת 

הסביבה, מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים, 
המשטרה, פרקליטות המדינה והרשויות המקומיות, 

אשר יגבש נוהל להגברת התיאום ושיתוף הפעולה בין 
כלל הגורמים העוסקים בפיקוח ובאכיפה של החוק 

בתחום צער בעלי חיים.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנהל השירותים 
הוטרינריים

הצוות הוקם, הנוהל עוד לא גובש. בוצע
מהותית מדובר במטלה של 

משרד המשפטים.

הקצאת 0.7 מלש"ח לשנת 2016 ליחידת השירותים 17
הווטרינריים על מנת לייעל את מערך הפיקוח על צער 

בעלי חיים. 

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

יצירת מסגרת ייעודית לטיפול בתחום, המחויבת במתן ב
דין וחשבון על פעילותה.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לאפיין ולפתח מערכת מידע, אשר תהפוך את שרשרת 17
הפיקוח והאכיפה לממוחשבת.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנהל השירותים 
הוטרינריים

בוצע

לכנס צוות בין-משרדי בתום שנתיים וחצי ממועד 19
קבלת החלטה זו, בראשות מנכ"ל משרד ראש 

הממשלה, מנכ"לי משרדי החקלאות, הגנת הסביבה, 
הכלכלה והתעשייה, האוצר והמשפטים, שימסור 

לממשלה בתוך 3 חודשים מיום התכנסותו דיווח על 
פעילות יחידת השירותים הווטרינריים בתחום צער 

בעלי חיים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 לא 
בוצע

הבאת החלטת הוועדה בפני 
הממשלה תתאפשר לאחר כינונה 

בתום הבחירות הבאות.
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החלטת ממשלה מס' 834: קידום הסוגיה האסטרטגית "היערכות להזדקנות האוכלוסייה" – 
שילוב מבוגרים בתעסוקה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec834 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

שר העבודה, הקצאת 2 מלש"ח, לטובת יישום סעיף ד' בהחלטה זו.ה
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

התקציב הוקצה למשרד לשוויון בוצע
חברתי, אשר אחראי על יישום 

ההחלטה. כפי שסוכם בהחלטת 
הממשלה, אנחנו מזומנים 

לוועדות ההיגוי של ההחלטה 
הנ"ל. בהתאם לכך התקבלו 

זימונים לוועדות. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec834
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש תוכנית ניסיונית בתוך 90 יום למסלול תעסוקה 2
ייעודי במסגרת שירות המדינה לאזרחים ותיקים מעבר 

לגיל פרישה. בתיאום עם המשרד לשוויון חברתי, 
משרד האוצר, משרד המשפטים והמועצה הלאומית 

לכלכלה.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

הופץ נוהל להעסקת גמלאים, בוצע
נמצויים בתהליך איוש המשרות 
שיועדו למטרה זו. בימים אלה 

מצויים בשלבים האחרונים 
לעדכון הנוהל, שיאפשר גם 

קליטת גמלאי שירות המדינה.

תחילת הפעלה של התוכנית הניסיונית בתוך 120 יום 2
ממועד החלטה זו.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

הופץ נוהל להעסקת גמלאים, בוצע
מצויים בתהליך איוש המשרות 
שיועדו למטרה זו. בימים אלה 

מצויים בשלבים האחרונים 
לעדכון הנוהל, שיאפשר גם 

קליטת גמלאי שירות המדינה

הקמת ועדת היגוי למעקב ובקרה אחר יישום החלטת ג.1
ממשלה זו ואחר תכניות תעסוקה לשילוב מבוגרים.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

מבוצע בשוטף. ועדת ההיגוי בוצע
מתכנסת אחת לרבעון.

השרה לשוויון הקצאת 3 מלש"ח לטובת יישום סעיף ד' בהחלטה זו.ה
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

הכספים לשנת 2016 הועברו. בוצע
תקציבים ל-2017-2018 בעבודה. 
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

השרה לשוויון הקצאת 3 מלש"ח לטובת יישום סעיף ד' בהחלטה זו.ה
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הצגת עדכון סטטוס לגבי יישום החלטה זו ועל קידום ה
שילוב מבוגרים בתעסוקה.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

השרה לשוויון הקצאת 3 מלש"ח לטובת יישום סעיף ד' בהחלטה זו.ו
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 863

החלטת ממשלה מס' 863: הוספת טיפולי שיניים משמרים לילדים בגילאי 12 עד 14 – 
הרחבת סל שירותי בריאות

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec863 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לעלות סל שירותי הבריאות לקופות ייתוסף ביום א
1.1.2016 סכום של 80 מלש"ח.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

קודם ואושר בהחלטת ממשלה.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec863
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 החלטת ממשלה מס' 867: מענה להוצאות מיוחדות לשנת 2015 לרשויות מקומיות 
באזור יהודה ושומרון

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec867 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות לרשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון מענק 2
חד-פעמי בהיקף של 32.3 מלש"ח.   

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

3
להקצות סך של 5.5 מלש"ח לטובת תגבור שירותי 

ההזנקה ביהודה ושומרון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec867
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החלטת ממשלה מס' 869: קידום המלצות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec869 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע, בתוך 90 יום ממועד קבלת החלטת הממשלה, 3.א
את אמות המידה והתנאים הנדרשים להקמת עתודת 

מצטיינים של סטודנטים או בוגרים מקרב האוכלוסייה 
החרדית, שסיימו תואר בשנה הקודמת.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

לבחון קביעת יעד השמה מרכזי במטה משרד הבריאות 3.ה
לטובת בניית עתודה ניהולית בתחום בריאות הציבור 

בקרב האוכלוסייה החרדית.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

השמת העמיתים של תוכנית בוצע
המצטיינים צפויה להתבצע 

באפריל 2018, לאחר חצי שנת 
הכשרה. כמה חודשים קודם 

לכן יצא "קול קורא" למשרדי 
הממשלה וליחידות הסמך 

בקריאה לקלוט בוגרים מהמחזור 
הראשון.

לפרסם מדי שנה, בתיאום עם נציבות שירות המדינה 3.ו
ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, "קול קורא" במשרדי 

הממשלה וביחידות הסמך למשרדים המעוניינים 
בקליטת מצטיינים/ות מקרב הבוגרים/ות הצפויים/ות 

של התוכנית.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

לא 
בוצע

תכלול יישום ההחלטה עבר 
בכללותו לידי האגף לגיוון 

תעסוקתי עם הקמתו. נושא 
העתודה החרדית )תכנית 

משפיעים( מצוי בידי אגף צוערים 
לשירות המדינה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec869
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות, מדי שנה ולמשך 5 שנים, לעתודת המצטיינים 3.י
מקרב האוכלוסייה החרדית עד 35 תקנים זמניים 

ייעודיים לתקופה של שנתיים וחצי מיום ההשמה, החל 
משנת 2016. תקנים אלו יחולקו באופן שווה בין גברים 

ונשים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי בוצע
של תוכנית "משפיעים" )צוערים 

חרדים(, הבוגרים של תכנית 
ההכשרה יהיו זכאים לתקופת 

השמה על בסיס תקנים ייעודיים. 
תקנים אלו יהיו זמינים החל 

משנת 2018, החל מסיום המחזור 
הראשון של תוכנית "משפיעים".

לקבוע, בתוך כ-90 יום ממועד קבלת החלטת הממשלה, 4.א
את אמות המידה והתנאים הנדרשים להקמת מאגר 

ייעודי לסטודנטים מקרב האוכלוסייה החרדית, וכן את 
תנאי המיון וההשמה, שיאפשרו את התמודדותם במכרז 

פנימי לאחר זכאותם לתואר אקדמי.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

 בוצע

לפרסם מדי שנה "קול קורא" במשרדי הממשלה 4.ג
ויחידות הסמך למשרדים המעוניינים בקליטת סטודנט/

ית מהמאגר.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

 בוצע

להקים מסגרת בהיקף של עד שבוע הכשרה לשירות 4.ד
המדינה ולהעלאת רמת הכשירות לעבודה, שתתקיים 

אחת לשנה למאגר הסטודנטים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

נציבות שירות המדינה טרם 
הקימה את מאגר הסטודנטים 

הייעודי עבורו נדרשה הפעילות, 
ולכן לא היה ניתן לבצע.

להקצות בשנת 2016 כ-50 תקני סטודנט ייעודיים 4.ו
תוספתיים לאוכלוסייה החרדית למשרדי הממשלה. 

תקנים אלו יחולקו באופן שווה בין גברים ונשים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

תקני הסטודנט חולקו על ידי בוצע
נציבות שירות המדינה והיא 

אמורה לוודא איוש. 

להקים מאגר סטודנטים ייעודי לא יאוחר מדצמבר 4
.2016

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

 בוצע



202  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 869

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד הבריאות, למערכת בתי החולים 5.ב
הממשלתיים, כ-20 תקנים זמניים בין השנים 2016-2019 

למועמדים מקרב האוכלוסייה החרדית, הן במשרות 
מלאות והן במשרות חלקיות, בשיתוף נציבות שירות 

המדינה ומנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לאתר מועמדים מקרב האוכלוסייה החרדית, אשר 6.א
עומדים בדרישות ההשכלה כפי שנקבעו בתקנות 

בריאות העם )מעבדות רפואיות(, תשל"ז-1977, 
וכשירים להתחיל את תקופת הסטאז' לצורך קבלת 

תעודת הכרה במעמד של עובד מעבדה רפואית.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הופץ "קול קורא" לבתי החולים בוצע
הממשלתיים והועברה לאוצר 

דרישה בנושא.

לממן באופן מלא את תקופת ההכשרה של מועמדים 6.ד
מקרב האוכלוסייה החרדית, שתעמוד על כשנה של חצי 

משרה או כחצי שנה של משרה מלאה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לקבוע יעד ולפעול למימוש קליטתם של לפחות כ-50 7.ב
אחים ואחיות מקרב האוכלוסייה החרדית במערך 

בריאות הציבור, בין השנים 2016-2019.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לאורך השנים נעשים מאמצים בוצע
לגייס אחיות גם מהאוכלוסייה 
החרדית ובפרט באזורים בהם 

ישנן תחנות הנותנות שירות 
לאוכלוסייה זו תוך מתן דגש על 

נושא ההנגשה תרבותית.
עד חודש ינואר 2019 גויסו 32 

אחיות.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח לוועדת ההיגוי על אודות ההתקדמות לעבר 7.ב
השגת היעד )קליטתם של לפחות כ-50 אחים ואחיות 
מקרב האוכלוסייה החרדית במערך בריאות הציבור( 

בשנת 2016.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לאורך השנים נעשים מאמצים בוצע
לגייס אחיות גם מהאוכלוסייה 
החרדית ובפרט באזורים שיש 

בהם תחנות הנותנות שירות 
לאוכלוסייה זו, תוך מתן דגש על 

נושא ההנגשה תרבותית.
עד חודש ינואר 2019 גויסו 32 

אחיות.

לבחון את מבחני המיון וההערכה בשירות המדינה בראי 11
גיוון תעסוקתי והיבטים ייחודיים של מועמדים מקרב 

האוכלוסייה החרדית, ולהגיש מסקנותיו לוועדת ההיגוי 
תוך 90 יום.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

 בוצע

לייצר מדי שנה מפגשי חשיפה למועמדים מקרב 12
האוכלוסייה החרדית, שהינם בעלי פוטנציאל לקליטה 
עתידית בשירות המדינה, תוך הנגשת המידע הרלוונטי 

וסיפורי הצלחה בשירות המדינה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

ב-2016 התקיים כנס גדול במרכז בוצע
"כיוון", שנושאו היה המאגר 

ומשרות נוספות. כמו כן התקיימו 
4 מפגשי חשיפה לתוכנית 

"משפיעים", שהגיעו אליהם מאות 
מועמדים.

לפרסם כל משרה המתפרסמת בשירות המדינה 13
גם בכלי אינטרנט חרדי או בעיתון מודפס הפונה 

לאוכלוסייה החרדית, נוסף על המתחייב כיום. 

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

לא 
בוצע

תכלול יישום ההחלטה עבר 
בכללותו לידי האגף לגיוון 

תעסוקתי עם הקמתו. נושא 
העתודה החרדית )תכנית 

משפיעים( מצוי בידי אגף צוערים 
לשירות המדינה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לסמן בשנת 2016 כ-50 או יותר משרות בעלות 14
פוטנציאל לקליטת האוכלוסייה החרדית, על פי אמות 
מידה שייקבעו לעניין זה. למשרות אלו יוקצה פרסום 

מוגבר בקרב ערוצי התקשורת המקובלים בקרב 
האוכלוסייה החרדית.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

לא 
בוצע

תכלול יישום ההחלטה עבר 
בכללותו לידי האגף לגיוון 

תעסוקתי עם הקמתו. נושא 
העתודה החרדית )תכנית 

משפיעים( מצוי בידי אגף צוערים 
לשירות המדינה.  

להתאים את אתר נציבות שירות המדינה למנועי סינון 15
המקובלים בקרב האוכלוסייה החרדית.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

 בוצע

להקים, בתיאום עם משרד הכלכלה והתעשייה, כלי 16
הדרכה לכל מעסיק ממשלתי הקולט עובד מקרב 

האוכלוסייה החרדית, לא יאוחר מיוני 2016.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

 בוצע

להקים, בהיוועצות עם משרד הכלכלה והתעשייה, כלי 17
לנציגי המשרד בוועדת הבוחנים, לא יאוחר מיוני 2016.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

 בוצע

להקים ועדת היגוי בראשות נציב שירות המדינה, אשר 18
חבריה הנוספים הם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, 
מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, מנכ"ל משרד ראש 

הממשלה או נציגו, הממונה על התעסוקה במשרד 
הכלכלה והתעשייה והממונה על התקציבים באוצר, 

אשר תפקידיה כתובים בסעיפים קטנים א'-ט'.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

 הוועדה הוקמה והתכנסה באופן בוצע
תדיר.

לסיים במועד המוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר 19
מיוני 2016, התאמה של שדות מילוי הנתונים בהגשת 
המועמדות לשירות המדינה באמצעות מערכת הגיוס, 

כך, שיתקבלו הנתונים המסייעים לבחינת שילוב 
האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה בהתאם להגדרה 

שאומצה בהחלטה זו.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לסיים במועד מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר 20
מספטמבר 2016, באמצעות יחידת מרכב"ה במשרד 

האוצר, פיתוח פלטפורמה, המעבירה באופן אוטומטי 
למשרד הכלכלה והתעשייה ולמרכזי ההכוון לתעסוקה 
את המידע הרלוונטי ממערכת הגיוס, לטובת הנגשת 

המשרות לאוכלוסייה החרדית.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

לא 
בוצע

תכלול יישום ההחלטה עבר 
בכללותו לידי האגף לגיוון 

תעסוקתי עם הקמתו. נושא 
העתודה החרדית )תכנית 

משפיעים( מצוי בידי אגף צוערים 
לשירות המדינה.

להקצות 3 מלש"ח מתקציב משרד הכלכלה והתעשייה ב
לטובת מיזם, שיסייע ביישומה של התוכנית לשילוב 
האוכלוסייה החרדית, על פי תוכנית עבודה שתאושר 

בוועדת ההיגוי, כהגדרתה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

נחתם הסכם מיזם משותף עם בוצע
עמותת "קמח", שתכליתו יישום 

החלטת הממשלה בהיקף של 
5 מלש"ח, מתוכם 2.5 מתקציב 

המשרד. 

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2017 כ-50 תקני סטודנט ייעודיים 4.ו
תוספתיים לאוכלוסייה החרדית למשרדי הממשלה. 

תקנים אלו יחולקו באופן שווה בין גברים ונשים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח לוועדת ההיגוי על-אודות ההתקדמות לעבר 7.ב
השגת היעד )קליטתם של לפחות כ-50 אחים ואחיות 
מקרב האוכלוסייה החרדית במערך בריאות הציבור( 

בשנת 2017.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לאורך השנים נעשים מאמצים בוצע
לגייס אחיות גם מהאוכלוסייה 
החרדית ובפרט באזורים שיש 

בהם תחנות הנותנות שירות 
לאוכלוסייה זו, תוך מתן דגש על 

נושא ההנגשה תרבותית.
עד חודש ינואר 2019 גויסו 32 

אחיות.

לסמן בשנת 2017 כ-50 או יותר משרות בעלות 14
פוטנציאל לקליטת האוכלוסייה החרדית, על פי אמות 
מידה שייקבעו לעניין זה. למשרות אלו יוקצה פרסום 

מוגבר בקרב ערוצי התקשורת המקובלים בקרב 
האוכלוסייה החרדית.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

לא 
בוצע

תכלול יישום ההחלטה עבר 
בכללותו לידי האגף לגיוון 

תעסוקתי עם הקמתו. נושא 
העתודה החרדית )תכנית 

משפיעים( מצוי בידי אגף צוערים 
לשירות המדינה.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2018 כ-50 תקני סטודנט ייעודיים 4.ו
תוספתיים לאוכלוסייה החרדית למשרדי הממשלה. 

תקנים אלו יחולקו באופן שווה בין גברים ונשים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח לוועדת ההיגוי על אודות ההתקדמות לעבר 7.ב
השגת היעד )קליטתם של לפחות כ-50 אחים ואחיות 
מקרב האוכלוסייה החרדית במערך בריאות הציבור( 

בשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לאורך השנים נעשים מאמצים בוצע
לגייס אחיות גם מהאוכלוסייה 
החרדית ובפרט באזורים שיש 

בהם תחנות הנותנות שירות 
לאוכלוסייה, זו תוך מתן דגש על 

נושא ההנגשה תרבותית.
עד חודש ינואר 2019 גויסו 32 

אחיות.

לסמן בשנת 2018 כ-50 או יותר משרות בעלות 14
פוטנציאל לקליטת האוכלוסייה החרדית, על-פי 

אמות מידה שייקבעו לעניין זה. למשרות אלו יוקצה 
פרסום מוגבר בקרב ערוצי התקשורת המקובלים בקרב 

האוכלוסייה החרדית.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

לא 
בוצע

תכלול יישום ההחלטה עבר 
בכללותו לידי האגף לגיוון 

תעסוקתי עם הקמתו. נושא 
העתודה החרדית )תכנית 

משפיעים( מצוי בידי אגף צוערים 
לשירות המדינה.

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 5
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החלטת ממשלה מס' 870: סיוע בהקמת העיר חריש
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec870 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2015:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למועצה המקומית חריש בשנת 2015 סך של 1
1.5 מלש"ח להקמת מרכז שירות אחוד למתן מענה 

כולל לקליטה ולטיפול בתושבים חדשים, 

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות למועצה המקומית חריש סך של 15 מלש"ח 6
לטובת שדרוג מוסדות חינוך, שאושרו על ידי משרד 

החינוך בהתאם לכלליו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.1 מלש"ח לטובת חידוש מרכז היישוב 2
הוותיק.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הממונה על שר האוצרלהקצות 1.6 מיליון לטובת חידוש מרכז היישוב הוותיק.2
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec870
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקדם תוכניות בנייה לתעשייה, למסחר ולתעסוקה 3
בחריש על מנת לאפשר לרשות המקומית להגיע לאיזון 

כלכלי.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקים ולהפעיל, לתקופה זמנית של 4 שנים, את 5
"מרחב חריש" במחוז חיפה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות למועצה המקומית חריש סך של 50 מלש"ח 6
לטובת שדרוג מוסדות חינוך, שאושרו על ידי משרד 

החינוך בהתאם לכלליו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לתקצב, בשנים 2015-2019, העסקת כוח אדם נוסף 8
ומחשוב בוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בחריש.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

לא 
בוצע

בעוד שבועיים תתקיים פגישה 
במטרה לדון בהסתייגות הוועדה 

מהצורך בהכנת תוכנית עבודה 
כתנאי לקבלת התקצוב וכן נדון 
בגובה הסכום בהתייחס לנוסח 

ההחלטה.

להביא בחשבון, בכל הנוגע ל"קולות קוראים" ולאמות 9.א
מידה לתקצוב ולתמיכה, המכילים מרכיב של היקף 

האוכלוסייה, את מרכיב האוכלוסייה על פי קצב 
האכלוס הצפוי, כמפורט במשך לסעיף קטן זה.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

לתקצב הקמת 400 כיתות לימוד בשנים 2015-2016, 10.א
בהתאם לסיכום בין משרד החינוך לבין משרד האוצר 

לשנים האמורות.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בתקציב 2016 תוקצבו 216 כיתות בוצע
מאחר שלא היה צורך בכיתות 

מעבר לכך.

לקבוע את הקצאת הכיתות הנדרשת לשנים 2017-2019, 10.ב
וזאת לא יאוחר מיום 31/12/2016, בתיאום עם משרד 

האוצר ובהתייעצות עם הרשות המקומית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

משרד החינוך מתואם עם משרד בוצע
האוצר בנוגע להיקף הבינוי 

הנדרש בחריש.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד להגנת הסביבה 1 מלש"ח לצורך 11
תמיכה במועצה המקומית חריש.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לתאם עם משרד האוצר תקצוב של פעילות רווחה 12
מתוגברת לשנים 2016-2019, עד סוף הרבעון השני של 

.2016

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

תוכנית לתקצוב מעני רווחה 
לשנים 2016-2019 בעיר חריש 
שהוגשה לממשלה כבר בעת 
הכנת החלטת הממשלה לא 

אושרה על ידי האוצר, גם בתום 
הרבעון השני של 2016, כנדרש 

בהחלטה. ככל הידוע לנו, בשנת 
2019 תוכן החלטת ממשלה 

חדשה, אשר תתייחס, בין השאר, 
למענים  הדרושים לעיר בנושא 

זה.

להקצות לרשות המקומית 1.25 מלש"ח לצורך תגבור 13
שירותים.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות לרשות המקומית 2.6 מלש"ח לצורך תגבור 13
שירותים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות למשרד הפנים תקציב בסך 1 מלש"ח לצורך 14
קידום בחינה ארגונית ברשות המקומית חריש.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות לרשות המקומית תקציב בסך 1 מלש"ח לצורך 14
קידום בחינה ארגונית ברשות המקומית.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

לגבש עם משרד האוצר את פריסת התקצוב של 92.5 15
מלש"ח לצורך תוכנית ייצוב רב-שנתית.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

מנכ"ל משרד שר הפניםלהקצות 16 מלש"ח לצורך תוכנית ייצוב רב-שנתית.15
הפנים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לסכם עם משרד האוצר, עד יום 3.2.2016, על שיטת 17
הפעלה של התחנות לבריאות המשפחה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

סוכם על שיטת הפעלה באמצעות בוצע
קופות החולים. הוקמה, כאמור, 
ועדה, שתציע תמחור מתאים, 

והצעת התפעול והתקצוב תוגש 
בהמשך למשרד האוצר.

לתכנן ולקדם זמינות לביצוע מחלף במפגש הכבישים 18.א
444/65, ולפעול ככל האפשר ועל פי כל דין להשלמת 

התכנון הסטטוטורי לכביש 444 מחריש ועד החיבור עם 
כביש 9, לרבות הפרדות מפלסיות, ככל שיידרשו.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

לתאם עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומשרד 18.ג
הבינוי והשיכון עד סוף הרבעון השני של שנת 2016 את 

התקצוב הנדרש עבור המשך הקמת המחלף במפגש 
הכבישים 444/65 מעבר לשלבים שבסעיף א'.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

מופיע במסגרת תוכנית החומש בוצע
לתחבורה לדיור.

תכנון מסופי אוטובוסים, הקמת תחנות והפעלת קווי 19
נסיעה מחריש למרכזי תעסוקה ותחבורה באזור, 

בהתאם לתוכנית הרב-שנתית של משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים לפיתוח ולהסדרת שירותי התחבורה 

הציבורית בחריש.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

קיימת תוכנית רב-שנתית בוצע
להפעלת קווי תחבורה ציבורית 

מחריש, כאשר בשל קצב אכלוס 
אטי מן המתוכנן עד כה יישום 

הקווים לא יהיה בהתאם למופיע 
בתוכנית. בנושא המסופים - יש 

תכנון מסופים, המותאם לתוכנית 
התפעולית של הקווים. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתכנן ולתקצב תחנת רכבת על תוואי מסילת מנשה 20
בסמוך לחריש )תחנת עירון(, בכפוף לתקצוב מסילת 

מנשה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

הפרויקט נכלל במסגרת מסילת בוצע
מנשה, המתוכננת בימים אלה 

בחברת נתיבי ישראל. הפרויקט 
נמצא בתכנון ראשוני וייבחנו 
כמה חלופות, כולל התייחסות 

לחריש. 

להקצות למשרד הפנים 3 מלש"ח לצורך הקמת מרכז 22
הפעלה בחירום.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.1 מלש"ח לטובת חידוש מרכז היישוב 2
הוותיק.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הממונה על שר האוצרלהקצות 1.6 מיליון לטובת חידוש מרכז היישוב הוותיק.2
התקציבים 

 בוצע

להקצות למועצה המקומית חריש סך של 25  מלש"ח 6
לטובת שדרוג מוסדות חינוך, שאושרו על ידי משרד 

החינוך בהתאם לכלליו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות למשרד להגנת הסביבה 1 מלש"ח לצורך 11
תמיכה במועצה המקומית חריש.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות לרשות המקומית 1.25 מלש"ח לצורך תגבור 13
שירותים. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות לרשות המקומית 2.6 מלש"ח לצורך תגבור 13
שירותים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

להקצות 0.375 מלש"ח לטובת פתיחת תחנות לבריאות 17
המשפחה )"טיפת חלב"(.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

טיפות חלב בעיר חריש הוקמו על בוצע
ידי קופות החולים - כללית, מכבי 

ולאומית.

להקצות 1.125 מלש"ח לטובת פתיחת תחנות לבריאות 17
המשפחה )"טיפת חלב"(.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להשלים את התכנון הסטטוטורי לכביש 611 עד הרבעון 18.ב
השלישי של שנת 2017.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.1 מלש"ח לטובת חידוש מרכז היישוב 2
הוותיק.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הממונה על שר האוצרלהקצות 1.6 מיליון לטובת חידוש מרכז היישוב הוותיק.2
התקציבים 

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למועצה המקומית חריש בדרך של תמיכה 11
במועצה בהיקף של עד 9 מלש"ח בפריסה על פני 3 

שנים )2016-2018(, לטובת בניית מוסדות חינוך באופן 
שיעמדו בדרישות התקן לבנייה ירוקה מס' 5281.

השר להגנת 
הסביבה 

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הקצה בוצע
למועצה המקומית תקציב בסך 
של 9 מלש"ח, ואנשי המקצוע 

במשרד מלוווים מקצועית 
את הביצוע. הרשות מתעכבת 

בביצוע.

להקצות למשרד להגנת הסביבה 1 מלש"ח, לצורך 11
תמיכה במועצה המקומית חריש.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להקצות לרשות המקומית 1.25 מלש"ח לצורך תגבור 13
שירותים. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות לרשות המקומית 2.6 מלש"ח לצורך תגבור 13
שירותים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

להקצות 0.625 מלש"ח לטובת פתיחת תחנות לבריאות 17
המשפחה )"טיפת חלב"(.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

טיפות חלב בעיר חריש הוקמו על בוצע
ידי קופות החולים - כללית, מכבי 

ולאומית.

להקצות 1.875 מלש"ח לטובת פתיחת תחנות לבריאות 17
המשפחה )"טיפת חלב"(.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 9
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החלטת ממשלה מס' 884: תזכיר חוק מס ערך מוסף )תיקון – פטור ממס בשירותי תחבורה 
ציבורית ומים(

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec884 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקדם תזכיר חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, לעניין 1
מע"מ אפס לתחבורה ציבורית, למים ולחשמל למעוטי 

יכולת, בשיתוף עם שר האוצר.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

בתחבורה הציבורית בוצעה בוצע
רפורמה במחירים. מחירי המים 
הופחתו לאחרונה. התוצאה זהה 

למע"מ אפס.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec884
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החלטת ממשלה מס' 890: עידוד עסקים חדשים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec890 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת צוות, תוך 14 יום ממועד קבלת ב.2
החלטה זו, בראשות הכלכלן הראשי 

במשרד האוצר ובהשתתפות נציגי 
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 

במשרד הכלכלה והתעשייה, משרד ראש 
הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, 

אגף תקציבים במשרד האוצר, נציגי מינהל 
הכנסות המדינה באוצר, נציגי המשרדים 

הרלוונטיים לפי העניין ונציג משרד 
הפנים לעניין אגרות המשולמות לרשויות 

המקומיות.  

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

שירה גרינברג הגישה המלצות עם הכלכלן בוצע
הראשי.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec890
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

התאמת הרגולציה שבתחום סמכות משרד ג
העבודה והרווחה, לרבות באמצעות תזכירי 

חקיקה, אם יידרשו, בתוך 6 חודשים לכל 
הפחות.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

בוצע חלקית, בין היתר בשל היעדר פעילות 
סדירה של הכנסת. בסעיף הרלוונטי 

כלולים שלושה נושאים: דמי טיפול לארגוני 
המעסיקים; פיטורים בשל מחלה, והעסקה 

בשעות נוספות: תקנות דמי טיפול –  התיקון 
הובא לכנסת ביחד עם תיקונים אחרים 
לתקנות, אולם התיקון לא אושר על ידי 

ועדת העבודה עד כה. באשר לשעות עבודה 
גמישות - לאחר שנתקבלה החלטת ממשלה 
הגיעו ארגוני המעסיקים להסכם קיבוצי עם 

ההסתדרות הכללית לעניין קיצור שעות 
עבודה נוספות, שינוי ההיתר הכללי להעסקת 

עובדים בשעות נוספות ושינויים הקשורים 
לעבודת לילה. בעקבות הסכם קיבוצי זה גם 
הובאו תיקונים לחוק שעות עבודה ומנוחה, 
ואולם הצדדים לא הסכימו על נוסח תיקון 

החקיקה בנושא העסקת עובדים בשעות 
גמישות. לכן נושא זה לא קודם על אף עבודת 

מטה רחבה שנעשתה במשרד העבודה. נכון 
לעת זו המשרד שוקד על  התאמת חקיקת 

העבודה לשוק העבודה המשתנה ונושא 
שעות העבודה גם יובא בחשבון. פיטורים – 

הנושא יובא לבחינת השר שיתמנה עם הקמת 
הממשלה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

תיבחן המשמעות של החלת סעיף ד)1()א( ד.1.ב
בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי בעיקר 

על תוכניות ישנות והאפשרות לחריגה 
מהכלל האמור בסעיף האמור.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לתקן את חוק התכנון והבנייה, ד.1
התשכ"ה-1965, בשימוש המותר על פי 

התוכנית, אך אינו מותר על פי היתר בנייה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לבחון, בהתייעצות עם משרד הפנים, את ד.2
כל האישורים והמסמכים, שבעל העסק 

ממציא לשם קבלת רישוי עסק כך, שיהיו 
תקפים גם בעת הסדרת חובותיו לפי חוק 

התכנון והבנייה, זאת מלבד האישורים 
הנדרשים להתאמת השימוש לתוכנית, 

והכול מתוך מטרה להביא להאחדת 
התהליכים ככל האפשר.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לקבוע במפרט האחיד אילו מן הרגולציות ה.1
הן חובות שיידרש העסק החדש למלא 
כתנאי לפתיחתו, ונוגעות, בין השאר, 
לתשתית הפיזית של העסק, ואילו מן 

הרגולציות ניתנות להשלמה באופן 
מדורג עד תום שלוש שנים מיום קבלת 

הרישיון, והכול בהתאם לעניין ולשיקולים 
המקצועיים של נותני האישור וככל 

האפשר. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע במפרט האחיד אילו מן הרגולציות ה.1
הן חובות שיידרש העסק החדש למלא 

כתנאי לפתיחתו ונוגעות, בין השאר, 
לתשתית הפיזית של העסק )להלן: "תנאים 

מוקדמים"( ואילו מן הרגולציות ניתנות 
להשלמה באופן מדורג עד תום שלוש 

שנים מיום קבלת הרישיון, והכול בהתאם 
לעניין ולשיקולים המקצועיים של נותני 

האישור וככל האפשר.  

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

קיים פרק של תנאים מוקדמים בכל מפרט.בוצע

לקבוע במפרט האחיד אילו מן הרגולציות ה.1
הן חובות שיידרש העסק החדש למלא 
כתנאי לפתיחתו, ונוגעות, בין השאר, 

לתשתית הפיזית של העסק )להלן: "תנאים 
מוקדמים"( ואילו מן הרגולציות ניתנות 
להשלמה באופן מדורג עד תום שלוש 

שנים מיום קבלת הרישיון, והכול בהתאם 
לעניין ולשיקולים המקצועיים של נותני 

האישור וככל האפשר.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע במפרט האחיד אילו מן הרגולציות ה.1
הינן חובות, שאותן יידרש העסק החדש 

למלא כתנאי לפתיחתו, ונוגעות, בין 
השאר, לתשתית הפיזית של העסק )להלן: 

'תנאים מוקדמים'( ואילו מן הרגולציות 
ניתנות להשלמה באופן מדורג עד תום 

שלוש שנים מיום קבלת הרישיון, והכול 
בהתאם לעניין ולשיקולים המקצועיים של 

נותני האישור וככל האפשר 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

מפרטים אחידים מוכנים בשוטף על פי לו"ז בוצע
שמגדיר כל פעם משרד ראש הממשלה והם 

מוכנים על פי הנחיות משרד הפנים.

לקבוע במפרט האחיד אילו מן הרגולציות ה.1
הינן חובות שיידרש העסק החדש למלא 

כתנאי לפתיחתו, ונוגעות, בין השאר, 
לתשתית הפיזית של העסק )להלן: "תנאים 

מוקדמים"( ואילו מן הרגולציות ניתנות 
להשלמה באופן מדורג עד תום שלוש 

שנים מיום קבלת הרישיון, והכול בהתאם 
לעניין ולשיקולים המקצועיים של נותני 

האישור וככל האפשר. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

חלקו של משרד הכלכלה והתעשייה בוצע, בוצע
אולם בהתאם להחלטת הממשלה, המשרדים 

הרלוונטיים היו צריכים להצביע על הקלות 
אפשריות – אך טרם עשו זאת. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לראות בעסקים חדשים כעסקים ה.2
שמתקיימות בהם נסיבות מיוחדות לעניין 

קביעת מסמכים או תנאים שונים לפי 
סעיף 7ג1 לחוק רישוי עסקים, לקבוע 

במפרט האחיד אבחנה בין סוגי עסקים 
בהתחשב במשתנים של ותק עסק וגודלו 

ולהתאים את היקף הדרישות ואופיין 
בהתאם למשתנים אלו. אבחנה כאמור 

תיקבע בהתאם לעניין ולשיקולים 
המקצועיים של נותני האישור וככל 

האפשר.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

מבוצע באופן שוטף. במפרטי המשרד יש בוצע
התייחסות שונה לעסקים לפי היקף פעילותם 

ולפי הוותק. בנושאים שונים, לפי העניין, 
דרישות מסוימות נדרשות רק מעל סף גודל, 

וככל שמדובר בדרישה חדשה ניתן זמן 
היערכות לביצוע.

לראות בעסקים חדשים כעסקים, ה.2
שמתקיימות בהם נסיבות מיוחדות לעניין 

קביעת מסמכים או תנאים שונים לפי 
סעיף 7ג1לחוק רישוי עסקים, ולקבוע 

במפרט האחיד אבחנה בין סוגי עסקים 
בהתחשב במשתנים של ותק עסק 

וגודלו, ולהתאים את היקף הדרישות 
ואופיין בהתאם למשתנים אלו. אבחנה, 

כאמור, תיקבע בהתאם לעניין ולשיקולים 
המקצועיים של נותני האישור וככל 

האפשר. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בחלק מהמפרטים שיצאו עד כה הנושא לא בוצע
היה רלוונטי. בחלקם לא ניתנה התייחסות 

מעמיקה לנושא. בפעימות הבאות יינתן לנושא 
דגש משמעותי יותר.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לראות בעסקים חדשים כעסקים, ה.2
שמתקיימות בהם נסיבות מיוחדות לעניין 

קביעת מסמכים או תנאים שונים לפי 
סעיף 7ג1 לחוק רישוי עסקים, ולקבוע 

במפרט האחיד אבחנה בין סוגי עסקים 
בהתחשב במשתנים של ותק עסק 

וגודלו, ולהתאים את היקף הדרישות 
ואופיין בהתאם למשתנים אלו. אבחנה 

כאמור תיקבע בהתאם לעניין ולשיקולים 
המקצועיים של נותני האישור וככל 

האפשר.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

לראות בעסקים חדשים כעסקים ה.2
שמתקיימות בהם נסיבות מיוחדות לעניין 

קביעת מסמכים, או תנאים שונים לפי 
סעיף 7ג1 לחוק רישוי עסקים, ולקבוע 

במפרט האחיד אבחנה בין סוגי עסקים 
בהתחשב במשתנים של ותק עסק 

וגודלו, ולהתאים את היקף הדרישות ואת 
אופיין בהתאם למשתנים אלו. אבחנה 

כאמור תיקבע בהתאם לעניין ולשיקולים 
המקצועיים של נותני האישור וככל 

האפשר. 

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בחלק ממפרטי הרישוי בצו רישוי עסקים בוצע
)עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג-2013, שבהם 
נותן האישור הוא משרד החקלאות, נערכו 

שינויים במסגרת תיקון לחוק רישוי עסקים 
בשנת 2018 כך, שמנגנון מתן רישיון עסק 

השתנה ומקל עם העסקים הללו. )היתר מזורז 
א' או ב'(.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע באילו מן התנאים במפרט יסתפק ה.3
נותן האישור בבדיקה של מומחה מוסמך 

כחלופה לבדיקה על ידי נותן האישור. 
נותן האישור יקבל את מסמך הבדיקה של 
מומחה מוסמך או תצהיר של בעל העסק, 
ויראה בהם אסמכתא לקיומן של בדיקות 

כנדרש בתנאי המפרט.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

בחלק ממפרטי המשרד נקבעו מומחים שניתן בוצע
לראות בתוצאות בדיקתם אסמכתא לעמידה 

של דרישות המפרט. לדוגמה, במפרט לתחנות 
תדלוק בגז נקבע, כי בעל עסק המחזיק בתקן 

מאת מכון התקנים מבחינתנו עומד בתנאי 
המפרט המקצועיים. בנוסף, בדיקות קרקע 

הנדרשות מבעל עסק בכמה מפרטים שונים 
אפשר שייעשו בידי בודק קרקע מוסמך, 
ותוצאות בדיקתו יהוו אסמכתא מבחינת 
המשרד, כי בעל העסק עומד בדרישות 

המפרט בעניין זה.

לקבוע באילו מן התנאים במפרט יסתפק ה.3
נותן האישור בבדיקה של מומחה מוסמך 

כחלופה לבדיקה על ידי נותן האישור. 
נותן האישור יקבל את מסמך הבדיקה של 
מומחה מוסמך, או תצהיר של בעל העסק, 
ויראה בהם אסמכתא לקיומן של בדיקות 

כנדרש בתנאי המפרט.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

במסגרת החלטת הממשלה לחוק ההסדרים בוצע
לשנים 2017-2018 נקבע מנגנון חדש לצורך 
מתן אישור על ידי מכון בקרה במקום נותן 

האישור. בהחלטה נקבע, כי בנושאי בריאות 
יוכרע הנושא בדיון בין מנכ"ל משרד הבריאות 

לראש אגף תקציבים.

לקבוע באילו מן התנאים במפרט יסתפק ה.3
נותן האישור בבדיקה של מומחה מוסמך 

כחלופה לבדיקה על ידי נותן האישור. 
נותן האישור יקבל את מסמך הבדיקה של 
מומחה מוסמך או תצהיר של בעל העסק, 
ויראה בהם אסמכתא לקיומן של בדיקות 

כנדרש בתנאי המפרט.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע באילו מן התנאים במפרט יסתפק ה.3
נותן האישור בבדיקה של מומחה מוסמך 

כחלופה לבדיקה על ידי נותן האישור. 
נותן האישור יקבל את מסמך הבדיקה של 
מומחה מוסמך, או תצהיר של בעל העסק, 
ויראה בהם אסמכתא לקיומן של בדיקות 

כנדרש בתנאי המפרט.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

לפרסם מדריך מעשי, שינגיש ויבהיר את ה.4
החובות הנדרשות מן העסק, ובמובחן – 
את החובות הנדרשות מהעסק החדש, 
בחלוף 90 יום מפרסומו של כל מפרט 

אחיד.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בפגישה שהתקיימה בין משרד הכלכלה בוצע
למשרד הבריאות הוחלט, שמשרד הכלכלה 

הוא שיכתוב את טיוטת המדריך המעשי 
ויעבירה לאישור משרד הבריאות. 

לפרסם מדריך מעשי, שינגיש ויבהיר את ה.4
החובות הנדרשות מן העסק, ובמובחן – 
את החובות הנדרשות מהעסק החדש, 
בחלוף 90 יום מפרסומו של כל מפרט 

אחיד.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד. 

לפרסם מדריך מעשי, שינגיש ויבהיר את ה.4
החובות הנדרשות מן העסק, ובמובחן – 
את החובות הנדרשות מהעסק החדש, 
בחלוף 90 יום מפרסומו של כל מפרט 

אחיד.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לרכז מידי המשרדים את המדריכים לצורך ה.6
פרסומם וביצוע התיאום מול הרגולטורים 

על עדכון השינויים בהם.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

באחריותם של משרדי הממשלה הרלוונטיים, 
נותני האישור בתחומם, לכתוב את המפרטים 

ואת המדריכים בהתאם. 
נכון לסוף 2018 נכתבו ונחתמו 11 מפרטים 

בלבד ובהתאם, משרד הפנים פרסם 11 
מדריכים. כיום הושלמה הכתיבה של 9 

מפרטים נוספים, שממתינים כעת לאישור 
מועד התחלתם על ידי משרד המשפטים. 

כמו כן, ישנם עשרות נוספים המצויים בהליך 
עבודה.

עריכת מפרטים אחידים על ידי כל אחד ה
מהרגולטורים.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לא 
בוצע

בהתאם למשאבים שינתנו ליישום, משרד 
הבריאות ייערך לפרסום מפרטים.

עריכת מפרטים אחידים על ידי כל אחד ה
מהרגולטורים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

לא 
בוצע

משטרה - הועברו במלואם.
כבאות - טרם הסתיים ונמשכת הפעילות מול 

משרד הפנים.

עריכת מפרטים אחידים על ידי כל אחד ה
מהרגולטורים.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

מבוצע בשוטף.בוצע

עריכת מפרטים אחידים על ידי כל אחד ה
מהרגולטורים

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפעיל תוכנית סיוע להטמעת דרישות ז.1
רגולציה בעסקים חדשים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

במסגרת התוכנית הוספה זכאות ל-5 שעות בוצע
ייעוץ נוספות ליזמים על מנת לסייע בהטמעת 
רגולציה בעסקים חדשים. בנוסף, הוגדל היקף 

היזמים המקבלים שירות באמצעות סניפי 
ה"מעוף" בכ-1,000 יזמים נוספים במטרה 
לעזור להם בשלב הראשוני של היערכות 

להקמת העסק.

להכין עם משרדי ממשלה את ההצעות ז.2
לתוכנית ההקלות כאמור בסעיף א)2( 

להחלטה זו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

מבוצע בשוטף. לוחות הזמנים מקבילים בוצע
לעבודה על תוכניות החומש בהתאם להחלטת 

ממשלה מס' 2118 מיום 22.10.2014 )הפחתת 
הנטל הרגולטורי(.

להכין בתוך 60 יום, בהתייעצות עם ז.3
משרד ראש הממשלה ומשרד הפנים, 

תבנית אחידה לכתיבת המדריכים, כאמור 
בסעיפים א)2()ב( וה)4( להחלטה זו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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 החלטת ממשלה מס' 922: פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים 
בשנים 2016-2020

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des922 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית, בתוך 120 ימים, בהובלת משרד 1.א
החינוך, אגף התקציבים במשרד האוצר, משרד 

ירושלים ומורשת והמשרד לשוויון חברתי, לקידום 
תוכנית לשיפור איכות ההוראה באוכלוסיית 

המיעוטים.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

התוכנית מתפתחת משנה לשנה לפי בוצע
התקציב והתכנון.

לגבש, על ידי משרד החינוך ובשיתוף אגף 1.ב
התקציבים במשרד האוצר, משרד ירושלים ומורשת, 
המועצה הלאומית לכלכלה והמשרד לשוויון חברתי, 

בתוך 120 ימים, תוכנית אשר תציב יעדים לשיפור 
שליטת התלמידים בשפות העברית והערבית, בדגש 

על חיזוק מיומנויות ההבעה והדיבור לכל אורך הרצף 
הגילאי מגן הילדים עד י"ב, ולהעלאת אחוז הזכאים 

לבגרות במתמטיקה ברמת 4-5 יחידות לימוד.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

לקדם תוכנית מערכתית לחינוך הלא פורמלי 1.ג
באוכלוסיית המיעוטים, וזאת באמצעות תיקון 

הדרגתי של מנגנוני ההקצאה ו/או בניית מסלולים 
חדשים ותוכניות ייעודיות החל משנת 2016.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des922
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לגבש תוכנית, תוך 120 ימים, בהובלת משרד החינוך 1.ד
ובשיתוף עם אגף תקציבים במשרד האוצר, המשרד 

לשוויון חברתי, משרד ירושלים ומורשת, נציגי 
הרשויות המקומיות הערביות ונציגי החברה האזרחית 
הערבית, אשר תכלול, בין היתר, הרחבה של פעילות 

לא פורמלית בבתי הספר, ברשויות המקומיות 
ובארגוני החברה האזרחית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

להקים צוות בראשות משרד החינוך ובשיתוף משרד 1.ו
האוצר, המשרד לשוויון חברתי, מינהל תכנון ונציג 

רשויות מיישובי המיעוטים, להסרת חסמים לבניית 
כיתות לימוד ביישובי מיעוטים.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

להביא לאישור הממשלה את היעדים בתחום החינוך 1.ז
בקרב אוכלוסיית המיעוטים בתוך 30 ימים )היעדים 

יובאו על ידי צוות של משרד החינוך, אגף התקציבים 
במשרד האוצר ומשרד ירושלים ומורשת(.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

יישום החלטת ממשלה מס' 2365 לעניין תקצוב 40% 2.א
מסך תוספות השירות בתחבורה ציבורית, או 100 
מיליוני ש"ח בשנה, הגבוה מבין השניים, לטובת 

תחבורה ציבורית ביישובי המיעוטים, עד להשוואת 
רמת הכיסוי התחבורתי.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בסך הכול הוקצו 100 מלש"ח בוצע
ייעודיים והוסתו תקציבים כלליים 

מהסובסידיה הכללית. 

להקצות, החל משנת 2016, לכל הפחות 40% מסך 2.ג
ההשקעה בתשתיות ברשויות מקומיות, שאינן 
מטרופולינים, לטובת פיתוח תשתיות כבישים 

ביישובי המיעוטים. כמו כן, שיעור זה יעמוד בשנת 
2016 בפועל על 45%.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

תוקצבו 305 מלש"ח במקום 220 בוצע
מלש"ח שתוכננו במקור. 
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הקצאת 100 מלש"ח במהלך 2015-2016 בהרשאה 2.ד
להתחייב בכל שנה לשדרוג כבישים החוצים את 

יישובי המיעוטים.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

תוקצב כנדרש בהחלטה ואף הורחב בוצע
לשנים הבאות. 

להנגיש את כלל האמצעים להספקת מידע לנוסעים 2.ה
באתרי המידע הממשלתיים בשפה הערבית, והמידע 

בערבית יהיה זמין לשימוש מפתחי האפליקציות 
במגזר העסקי.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

להכשיר נשים מאוכלוסיית המיעוטים כנהגות 2.ו
בתחבורה ציבורית, החל משנת 2016.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 ההכשרה תחל מאוגוסט השנה. בוצע

לחלק את תקציב ההסברה של הרשות הלאומית 2.ז
לבטיחות בדרכים, החל משנת 2016, כך, ששיעור 
התקציב המוקצה להסברה לאוכלוסיית המיעוטים 

מסך תקציב ההסברה לא יפחת משיעורו באוכלוסייה 
הכללית.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנהל הרשות 
לבטיחות בדרכים

 בוצע

להקצות, החל משנת 2018 ולמשך 3 שנים, 42.5% 3.א
מכלל תקציב  הבסיס המיועד לפעילות שיווק 
ופיתוח חדשה במינהל אזורי תעשייה, לרבות 

התקציב המיועד לאוכלוסיית המיעוטים בהחלטות 
ממשלה ייעודיות לאוכלוסיית מיעוטים. בשנת 2016 

ההקצאה התקציבית האמורה לא תפחת מ-32.5%.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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להקצות, לכל הפחות 50% מתקציבי תוכנית מסלול 3.ג
תעסוקה לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן נמוך 

)הוראת מנכ"ל מס' 4.17(, המופעלת על ידי מרכז 
ההשקעות, לתמרוץ מעסיקים להעסקת עובדים 

מאוכלוסיית המיעוטים, תוך תעדוף של קליטת נשים 
ובדואים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות, לכל הפחות 10% מתקציב כלי הסיוע של 3.ה
מינהל סחר חוץ, לקידום פעילות התעשייה של 

אוכלוסיית המיעוטים בשווקים הבינלאומיים החל 
משנת 2017.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

אושרו 16 בקשות של חברות ממגזר בוצע
המיעוטים בהיקף סיוע ממשלתי 

כולל של 8 מלש"ח.

להקצות, לכל הפחות 7.5% מתקציב כלי הסיוע 3.ה
של מינהל סחר חוץ לקידום פעילות התעשייה של 

אוכלוסיית המיעוטים בשווקים הבינלאומיים משנת 
.2016

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

אושרו 11 בקשות של חברות ממגזר בוצע
המיעוטים בהיקף סיוע ממשלתי 

כולל של 6.13 מלש"ח.

להתאים את שיעורי השריון המינימליים במסגרת 4.א
מסלול בינוי בהוראת מנכ"ל "תקצוב בינוי רשויות 
מקומיות לתכנון ובינוי מעונות יום" כך, שבשנים 

2016-2020 תגדל ההקצאה השנתית לבניית מעונות 
יום ביישובי המיעוטים ל-25%.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בהוראת המנכ"ל המסדירה את בוצע
הנושא נקבע שיעור שריון של 25% 

למגזר הלא יהודי.

להעמיד את שיעורי השריון המינימליים לאוכלוסיית 4.ב
המיעוטים על 25% מההקצאות העתידיות )ככל 

שיהיו( להרחבת היצע המשפחתונים בשנים -2016
.2020

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בהוראת המנכ"ל המסדירה את בוצע
הנושא נקבע שיעור שריון של 25% 

למגזר הלא יהודי.
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להקצות למשרד הכלכלה והתעשייה סך של 200 4.ג.2
מלש"ח בהרשאה להתחייב בשנת 2016, לצורך הקמה 
והפעלה של מרכזי ההכוון התעסוקתי החל מתחילת 

שנת 2017 ועד סוף שנת 2020.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 מפורט בדו"ח עידוד התעשייה. בוצע

להפנות שליש מתקציב הפרסום של רשות המסים 4.ד
לעניין מס הכנסה שלילי לאוכלוסיית המיעוטים 

לטובת הגדלת הניצול של התוכנית בקרב אוכלוסיית 
המיעוטים באמצעות שיווק תוכנית מענק הכנסה 

)מס הכנסה שלילי(.

מנהל רשות שר האוצר
המיסים

בשנת 2017 הוקצו יותר מ-31% בוצע
מתקציבי הפרסום לעניין מס 

הכנסה שלילי לפרסום לאוכלוסיית 
המיעוטים.

לגבש תוכנית להרחבת פעילות המשטרה 5
באוכלוסיית המיעוטים במטרה לשפר את השירות 
ולהגביר את אכיפת החוק. יישום התוכנית, לרבות 

הקצאת המשאבים הנדרשים, יחל בשנת 2016.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לבחון מערכתית את תקציבי התמיכה במוסדות 6
תרבות של אוכלוסיית המיעוטים, וזאת בהתייחס 

לפרמטרים מקצועיים, שייקבעו על ידי המשרד, תוך 
הבאה בחשבון, בין היתר, של חלקה של התרבות 

באוכלוסיית המיעוטים בכלל האוכלוסייה.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

התקציב הייעודי גדל משמעותית.בוצע

להקצות 30% מכספי הקרן לשמירה על השטחים 7.ב
הפתוחים המיועדים לרשויות מקומיות, בהתאם 

לחוק רשות מקרקעי ישראל, ליישובי מיעוטים בכל 
שנה, עד ששיעור הוצאות הקרן ביישובי התוכנית 

מסך הוצאות הקרן לרשויות מקומיות מהקמתה יהיו 
שווים, לכל הפחות, לשיעורם באוכלוסייה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע
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לסבסד את עלויות הפיתוח ביישובים, אשר יכרתו 7.ד
הסכמים אסטרטגיים כאמור בסעיף 7)ט(.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות תקציבים שלא יעלו על 176 מלש"ח עבור 7.ו
תכנון מפורט, לרבות איחוד וחלוקה, ביישובי 

התוכנית שיש בהם לא פחות מ-40,000 יחידות דיור.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הקצאת 200 מלש"ח עבור מוסדות ציבור ביישובי 7.ז
התוכנית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקים צוות היגוי, בראשות מנכ"ל משרד הבינוי 7.ח.1.א
והשיכון ושיהיו חברים בו מנכ"ל המשרד לשוויון 

חברתי או נציג מטעמו, מנהלת מינהל התכנון, 
הממונה על התקציבים ומנהל רשות מקרקעי ישראל.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לגבש הסכם עם הרשות המקומית לתכנון לצורך 7.ח.1.ג
שיווק, פיתוח והוצאת היתרי בנייה עבור שכונת 
מגורים בהתאם לפרמטרים שהוצגו לעיל, וזאת 

בהתאם למפורט בטבלה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח לטובת הכשרת מתכננים ברמת 7.י.3
מומחיות גבוהה ביישובי מיעוטים. 

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

ההקצאה התקציבית מומשה, בוצע
ובוצעה תוכנית של קורס משותף 

להכשרת מתכננים ולנציגי הרשויות 
המקומיות ביישובי מיעוטים. ממאי 
2016 התקיימו כבר 4 מחזורים של 
התוכנית ביישובים סחנין, ערערה, 

דליית אל כרמל ונצרת.
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להקצות 1 מלש"ח לתוכנית להכשרה והדרכה לעובדי 7.י.4
רשויות מקומיות בהליכי קידום תוכניות לאיחוד 

וחלוקה.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

ההקצאה התקציבית מומשה, בוצע
ובוצעה תוכנית קורס משותף 

להכשרת מתכננים ולנציגי הרשויות 
המקומיות ביישובי מיעוטים. ממאי 
2016 התקיימו כבר 4 מחזורים של 
התוכנית ביישובים סחנין, ערערה, 

דליית אל כרמל ונצרת.

להקים צוות מנכ"לים, בהשתתפות מנכ"לי משרדי 7.י.5.יב
ראש הממשלה, ירושלים ומורשת, האוצר, הפנים, 
המשפטים והיחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון 

והבנייה, אשר יביא המלצות לממשלה בנושא 
המאבק בבנייה הלא חוקית בקרב אוכלוסיית 

המיעוטים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

המלצות ועדת המנכ"לים אושרו בוצע
בממשלה, ובהתאם להן הושלם גם 

תיקון חקיקה בכנסת.

להקצות לאוכלוסיית המיעוטים באזור הנגב והגליל, 10
מתוך היקף ההוצאות הגמישות של המשרד, סך של 

30% החל משנת 2016.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

 בשנת 2016 הוקצו 29%.בוצע

להקצות מענקים בהיקף דומה לתקצוב בשנים 11
האחרונות ליישובי המיעוטים בשיעור של כ-50% 
מסך המענקים להרמה ושדרוג של מערכות הביוב 

החל משנת 2016, למשך 3 שנים.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

בוצע

להעמיד את תקציב התמיכה של מינהל הספורט 12.ב
בבניית מתקני ספורט חדשים ביישובי המיעוטים 

בשיעור שייקבע בתיאום בין משרד האוצר למשרד 
התרבות והספורט, ושלא יפחת מ25% מסך תקציב 

התמיכה לבניית מתקני ספורט חדשים ולשיפוץ 
מתקני ספורט חדשים וקיימים.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון, על ידי צוות בראשות השירות האזרחי-13.ג
לאומי ובהשתתפות המשרד לשוויון חברתי, 

משרד המשפטים ואגף התקציבים במשרד האוצר, 
מתן תמריצים לרשויות מיעוטים להגדלת מספר 
המתנדבים לשירות האזרחי-לאומי. הצוות יציג 

המלצותיו לממשלה תוך 30 יום.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להקצות למשרד הפנים תקציב תוספתי לקידום 15.א
תוכנית לתמרוץ ופיתוח כלכלי ופיתוח הון אנושי 
לרשויות מצטיינות ביישובי התוכנית )בהיקף של 

עד 350 מלש"ח, בפריסה על פני 5 שנים 2016-2020( 
בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

ניצול התקציב התוספתי לקידום התכנית לתמרוץ 15.א
ופיתוח כלכלי ופיתוח הון אנושי לרשויות מצטיינות 

ביישובי התכנית )בהיקף של עד 350 מלש"ח, 
בפריסה על פני 5 שנים 2016-2020( בשנת 2016.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

קידום התכנית לתמרוץ ופיתוח כלכלי ופיתוח הון 15.א
אנושי לרשויות מצטיינות ביישובי התכנית.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

לפעול במסגרת תוכנית הצוערים לשלטון המקומי 15.ב
כך, שלפחות 25% מהמשתתפים בתוכנית יהיו מקרב 

אוכלוסיית המיעוטים.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות למשרד הפנים 200 מלש"ח בהרשאה 15.ג
להתחייב בשנת 2016 עבור מענקי פיתוח לרשויות 

יישובי התוכנית המורחבת.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל 200 מלש"ח בהרשאה להתחייב בשנת 2016 15.ג
עבור מענקי פיתוח לרשויות יישובי התוכנית 

המורחבת.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

לבחון הקצאה, באופן חד-פעמי, סך של 200 מלש"ח 15.ד
בשנת 2016 לטובת תגבור התקציב השוטף של 

הרשויות ביישובי התוכנית המורחבת. אופן הקצאת 
התקציב יבוצע בתיאום של צוות משותף למשרד 
הפנים, לאגף התקציבים במשרד האוצר, למנכ"ל 

המשרד לשוויון חברתי או לנציג מטעמו ובהתייעצות 
עם יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות.  

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 20 מלש"ח בשנת 2016 בהרשאה להתחייב, 15.ו
לטובת שיפור ההיערכות למצבי חירום ברשויות 

ביישובי התוכנית המורחבת

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לנצל 20 מלש"ח בשנת 2016 בהרשאה להתחייב, 15.ו
לטובת שיפור ההיערכות למצבי חירום ברשויות

ביישובי התוכנית המורחבת.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית, תוך שנה מיום קבלת החלטה זו 15.ח
ובשיתוף עם מינהל התכנון ומשרדי הממשלה 

הרלוונטיים, לקידום התחום של רישוי העסקים 
ברשויות המקומיות ביישובי המיעוטים ולצמצום 

שיעור העסקים הפועלים ללא רישוי ברשויות.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים בוצע
ערכנו את השינוי כמופיע בסעיף 

15ח, במטרה לשפר את אחוז רישוי 
העסקים גם ברשויות הערביות אך 

גם בכלל הרשויות; נערך מיפוי 
בשיתוף מינהל התכנון ובמסגרתו 

הובן, שהחסם העיקרי לרישיון עסק 
הוא בנושא של תכנון ובנייה. לאור 

כך יזמנו חקיקה יחד עם מינהל 
התכנון וערכנו את השינוי – סעיף 

8.א.1 לחוק רישוי עסקים )קיום 
תכליות דיני התכנון והבנייה )תיקון 

תשע"ח( ברפורמה - תיקון 34(  
מאפשר שיקול דעת נרחב למהנדסי 

הוועדות לתכנון ובנייה לאשר 
מתן רישיונות עסק גם במקרה 

של הפרות בתכנון ובנייה שאינן 
מהותיות. הסעיף נכנס לתוקף רק 

ב-1/1/2019 ולכן ניתן יהיה לראות 
את משמעויות השינוי במהלך השנה 
הקרובה, כאשר הדיווחים על שנה זו 
צפויים להגיע למשרד הפנים במהלך 

.2020
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות, החל משנת 2018 ולמשך 3 שנים, 42.5% 3.א
מכלל תקציב  הבסיס המיועד לפעילות שיווק ופיתוח 

חדשה במינהל אזורי תעשייה, לרבות התקציב המיועד 
לאוכלוסיית המיעוטים בהחלטות ממשלה ייעודיות 

לאוכלוסיית מיעוטים. בשנת 2016 ההקצאה התקציבית 
האמורה לא תפחת מ-32.5%.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות 24 מלש"ח בהרשאה להתחייב בשנת 2017 3.ד
לצורך המשך הפעילות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים 

ביישובי התוכנית בשנים 2017-2020, כפי שייקבע בין 
הסוכנות לעסקים קטנים והמשרד לשוויון חברתי.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להעמיד את שיעורי השריון המינימליים לאוכלוסיית 4.ב
המיעוטים על 25% מההקצאות העתידיות )ככל שיהיו( 

להרחבת היצע המשפחתונים בשנים 2016-2020.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בהוראת המנכ"ל המסדירה את בוצע
הנושא נקבע שיעור שיריון של 

25% למגזר הלא יהודי.

הקצאת 150 מלש"ח עבור מוסדות ציבור ביישובי 7.ז
התוכנית. 

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות 100 מלש"ח לטובת פיצול ועדות מרחביות 7.י.1
וחיזוק ועדות מקומיות ומרחביות.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להקצות לאוכלוסיית המיעוטים באזור הנגב והגליל, 10
מתוך היקף ההוצאות הגמישות של המשרד, סך של 

35% החל משנת 2017.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

המשרד עמד באחוז היחסי בוצע
הנדרש.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות מענקים בהיקף דומה לתקצוב בשנים 11
האחרונות ליישובי המיעוטים בשיעור של כ-50% מסך 

המענקים להרמה ושדרוג של מערכות הביוב החל 
משנת 2016, למשך 3 שנים.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

בוצע

להקצות למשרד הפנים תקציב תוספתי לקידום תוכנית 15.א
לתמרוץ ולפיתוח כלכלי ולפיתוח הון אנושי לרשויות 

מצטיינות ביישובי התוכנית )בהיקף של עד 350 מלש"ח 
בפריסה על פני 5 שנים - 2016-2020( בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

ניצול התקציב התוספתי לקידום התכנית לתמרוץ 15.א
ופיתוח כלכלי ופיתוח הון אנושי לרשויות מצטיינות 

ביישובי התכנית )בהיקף של עד 350 מלש"ח, בפריסה 
על פני 5 שנים 2016-2020( בשנת 2017.

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות למשרד הפנים 150 מלש"ח בהרשאה להתחייב 15.ג
עבור מענקי פיתוח לרשויות ביישובי התוכנית 

המורחבת.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

לנצל 150 מלש"ח בהרשאה להתחייב בשנת 2017 עבור 15.ג
מענקי פיתוח לרשויות יישובי התוכנית המורחבת.

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות 15 מלש"ח בשנת 2017 בהרשאה להתחייב 15.ו
לטובת שיפור ההיערכות למצבי חירום של רשויות 

ביישובי התוכנית המורחבת. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

לנצל 15 מלש"ח בשנת 2017 בהרשאה להתחייב, 15.ו
לטובת שיפור ההיערכות למצבי חירום ברשויות

ביישובי התוכנית המורחבת.

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות, החל משנת 2018 ולמשך 3 שנים, 42.5% 3.א
מכלל תקציב הבסיס המיועד לפעילות שיווק ופיתוח 

חדשה במינהל אזורי תעשייה, לרבות התקציב המיועד 
לאוכלוסיית המיעוטים בהחלטות ממשלה ייעודיות 

לאוכלוסיית מיעוטים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הוקצו תקציבים בשיעור של בוצע
יותר מ-42.5% כמתחייב מתוקף 

ההחלטה.

להקצות לכל הפחות 20% מתקציב הבסיס של סניפי 3.ד
מעו"ף, המופעלים על ידי הסוכנות לעסקים קטנים 
ובינוניים, לטובת אוכלוסיית המיעוטים החל משנת 

2018.בשנים 2016 – 2017 ההקצאה האמורה לא תפחת 
מ-17.5%.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

4,456 יזמים ובעלי עסקים בוצע
מאוכלוסיית המיעוטים קיבלו 

שירותי סיוע במעו"ף בשנת 2018 
בעלות של כ-22.2 מלש"ח.

להעמיד את שיעורי השריון המינימאליים לאוכלוסיית 4.ב
המיעוטים על 25% מההקצאות העתידיות )ככל שיהיו( 

להרחבת היצע המשפחתונים בשנים 2016-2020.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע ב-2018. בהוראת המנכ"ל בוצע
המסדירה את הנושא נקבע שיעור 
שיריון של 25% למגזר הלא יהודי.

הקצאת 150 מלש"ח עבור מוסדות ציבור ביישובי 7.ז
התוכנית. 

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להקצות תקציב תוספתי בהיקף של 2.7 מלש"ח לצורך 7.י.2
תגבור מעטפת במשרד הבינוי והשיכון, המתמחה 
באוכלוסיית המיעוטים ובהתאמת מכרזים )כנסי 

רוכשים, תרגום וכיוצ"ב(.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות לאוכלוסיית המיעוטים באזור הנגב והגליל, 10
מתוך היקף ההוצאות הגמישות של המשרד, סך של 

41% החל משנת 2018.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

לא 
בוצע

כל תקציב המשרד הוקצה 
באמצעות "קולות קוראים", אולם 

סך ההגשות של הרשויות לא הגיע 
לשיעור המבוקש.

להקצות מענקים בהיקף דומה לתקצוב בשנים 11
האחרונות ליישובי המיעוטים בשיעור של כ-50% מסך 

המענקים להרמה ושדרוג של מערכות הביוב החל 
משנת 2016, למשך 3 שנים.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

בוצע

להקצות למשרד הפנים תקציב תוספתי לקידום תוכנית 15.א
לתמרוץ ופיתוח כלכלי ופיתוח הון אנושי לרשויות 

מצטיינות ביישובי התוכנית )בהיקף של עד 350 מלש"ח 
בפריסה על פני 5 שנים 2016-2020( בשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

ניצול התקציב התוספתי לקידום התכנית לתמרוץ 15.א
ופיתוח כלכלי ופיתוח הון אנושי לרשויות מצטיינות 

ביישובי התכנית )בהיקף של עד 350 מלש"ח, בפריסה 
על פני 5 שנים 2016-2020( בשנת 2018.

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות למשרד הפנים 150 מלש"ח בהרשאה להתחייב 15.ג
עבור מענקי פיתוח לרשויות יישובי התוכנית המורחבת.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

לנצל 150 מלש"ח בהרשאה להתחייב בשנת 2018 עבור 15.ג
מענקי פיתוח לרשויות יישובי התוכנית המורחבת.

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות 15 מלש"ח בשנת 2018 בהרשאה להתחייב, 15.ו
לטובת שיפור ההיערכות למצבי חירום של רשויות 

ביישובי התוכנית המורחבת..

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל 15 מלש"ח בשנת 2018 בהרשאה להתחייב, 15.ו
לטובת שיפור ההיערכות למצבי חירום ברשויות

ביישובי התוכנית המורחבת.

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 13.
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החלטת ממשלה מס' 923: יישום סיכום בעניין שינוי מבנה שכר הנגדים בצבא ההגנה 
לישראל, במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר והכרה בתוספות קבועות

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des923 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 20201615:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבוא בדברים עם משרד הביטחון, עד יום 1 באפריל 3
2016, בעניינים אלו: א. תשלומים לפי סיכום מבנה 

שכר הנגדים בצה"ל בעד תקופות שירות שקדמו ליום 
1 בדצמבר 2015, ולא לפני 1 בינואר 2013. ב. המענקים 

החד-פעמיים לפי סיכום מבנה שכר הנגדים בצה"ל.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

נדרשת החלטת ממשלה שטרם בוצע
הועברה לאישור בעקבות אי 
הסכמתו של השר לביטחון 

הפנים.

לבוא בדברים עם משרד לביטחון פנים, עד 1 באפריל 5
2016, בעניינים אלו: א. תשלומים לפי סכומי מבנה שכר 

הנגדים במשטרה ובשירות בתי הסוהר בעד תקופות 
שירות שקדמו ליום 1 במרץ ולא לפני ינואר 2013. ב. 

המענקים החד-פעמיים לפי סיכומי מבנה שכר הנגדים 
במשטרה ובשירות בתי הסוהר.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des923


2016 ינואר - מרץ
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החלטת ממשלה מס' 955: הוספת שירותים לסל שירותי הבריאות לשנת 2016
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec955 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להוסיף בשנת 2016 סכום של 298.038 מלש"ח ואילו ב
לבסיס התקציב בשנת 2016 סך של 1.962 מלש"ח 
למימון הוספת השירותים לסל שירותי הבריאות 

שבאחריות קופות החולים ומשרד הבריאות, בהתאמה. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להוסיף סכום של 25 מלש"ח לעלות הסל לקופות בשנת ג
.2016

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec955
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החלטת ממשלה מס' 958: פרויקט "תגלית" – תוכנית "תגלית אקסל"
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec958 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד ראש הממשלה 3 מלש"ח בשנת 2016 1
לתקצוב התוכנית המיוחדת "תגלית אקסל".

לא הממונה על השכרשר האוצר
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec958
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החלטת ממשלה מס' 959: תוכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים 
לשנים 2016-2019

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec959 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 17.5 מלש"ח לטובת תוכנית לתגבור 1
פעילות חינוך פורמלית ולא פורמלית ביישובי 

התוכנית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

הביצוע יתקיים במהלך שנת הלימודים בוצע
תשע"ז.

הקצאת 27.5 מלש"ח לטובת תוכנית לתגבור 1
פעילות חינוך פורמלית ולא פורמלית ביישובי 

התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להפעיל תוכנית לתגבור פעילות חינוך 1
פורמלית ולא פורמלית ביישובי התוכנית 
בהתאם למתווה, שיגובש עם משרד ראש 

הממשלה ובהתייעצות עם יו"ר פורום ראשי 
הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות עד יום 

.1.3.2016

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

הקצאת 24 מלש"ח לבסיס תקציב משרד 2
החינוך לתוכנית להמשך צמצום פערים 

ולשיפור תשתיות במוסדות חינוך ביישובי 
התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec959
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 32 מלש"ח במהלך השנים 2015-2016 2
לתוכנית להמשך צמצום פערים ולשיפור 

תשתיות במוסדות חינוך ביישובי התוכנית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ביצוע הסעיפים השונים בתוכנית הינו בוצע
לשנת הלימודים תשע"ז. ישנם סעיפים, 

כמו מלגות לסטודנטים, אשר שוריינו.

לגבש, בתיאום עם משרד ראש הממשלה 2
ובהתייעצות עם פורום ראשי הרשויות 

הדרוזיות והצ'רקסיות, בתוך 120 יום, תוכנית 
להמשך צמצום פערים ולשיפור תשתיות 

במוסדות חינוך ביישובי התוכנית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

לגבש ולהפעיל תוכנית להקמה ולרכישה של 3
נכסים ולשיפור תשתיות של מוסדות רווחה 

ביישובי התוכנית, שתגובש בתיאום עם משרד 
ראש הממשלה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

גובשה תוכנית להקמה ולרכישה של נכסים בוצע
ולשיפור תשתיות של מוסדות רווחה 

ביישובי הדרוזים והצ'רקסים.

להקצות 24 מלש"ח בשנת 2016 לטובת 3
הפעלת תוכנית להקמה ולרכישה של נכסים 

ולשיפור תשתיות של מוסדות רווחה ביישובי 
התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 8 מלש"ח בשנת 2016 לטובת תוכנית 3
להקמה ולרכישה של נכסים ולשיפור תשתיות 

של מוסדות רווחה ביישובי התוכנית

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצעה הקצאה של 8 מלש"ח.בוצע

להקצות 2.5 מלש"ח, לטובת תגבור פעילות 4
בתחום הרווחה ביישובי התוכנית.  

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצעה הקצאה בסך 2.5 מיליון ש"ח.בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד הרווחה והשירותים 4
החברתיים תקציב תוספתי ייעודי בסך 10 
מלש"ח בשנת 2016 לטובת תגבור פעילות 

בתחום הרווחה ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

בעיות ביישום התוכנית.

להקצות למשרד הבינוי והשיכון תקציב 5
תוספתי בסך 4 מלש"ח לשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 7.5 מלש"ח תקציב תוספתי למיזם 6
"מרכזי נעורים" ביישובי התוכנית בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

הקצאת 4.2 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי 7
למשרד לביטחון הפנים בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 1.9 מלש"ח להרחבת תוכנית "עיר 7
ללא אלימות" בשנת 2016.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להרחיב את פעילות תוכנית "עיר ללא 7
אלימות", כך, שהיא תופעל בכל יישובי 

התוכנית, בהתאם לקריטריונים שייקבעו 
במשרד הפנים, לרבות לעניין השתתפותם 

העצמית של יישובי התוכנית.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לגבש, בתיאום עם משרד ראש הממשלה 8
ובהתייעצות עם פורום הרשויות הדרוזיות 

והצ'רקסיות, תוכנית לפעילויות תרבות, 
מורשת דרוזית וצ'רקסית ופיתוח קהילה 

ביישובים הכלולים בתוכנית.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להקצות 3.75 מלש"ח למען פעילויות תרבות 8
וספורט ביישובי התוכנית בשנת 2016.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3.75 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי 8
למשרד התרבות והספורט למען פעילויות 

תרבות וספורט ביישובי התוכנית בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

משרד הספורט לא גיבש תוכנית בנושא 
בהתאם לנדרש בהחלטת הממשלה.

לגבש תוך 90 יום, בתיאום עם משרד ראש 9
הממשלה, תוכנית לפיתוח אזורי תעשייה, 

מסחר ותעסוקה )להלן: "אזור תעשייה"( 
ביישובי התוכנית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות 2.5 מלש"ח לטובת עידוד, קידום 10
ופיתוח של עסקים קטנים ובינוניים במגזר 

הדרוזי והצ'רקסי. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

430 יזמים ובעלי עסקים דרוזים וצ'רקסים בוצע
קיבלו סיוע, ניתנו יותר מ-1,800 שעות 

ייעוץ בתחומים שונים והתקיימו 17 
קורסים של "יוזמים עסק".

להקצות 8 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודיי 10
לטובת עידוד, קידום ופיתוח העסקים הקטנים 

והבינוניים במגזר הדרוזי והצ'רקסי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי החלטת בוצע
הממשלה.

להקצות למשרד הכלכלה והתעשייה סך של  11
32 מלש"ח בהרשאה להתחייב לצורך הפעלת 

המכרזים בשנים 2017-2020.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

נכון לשנת 2018 מופעלים 4 מרכזי הכוון. בוצע

להקצות למשרד הכלכלה והתעשייה תקציב 11
תוספתי בהרשאה להתחייב בסך 6 מלש"ח.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

נכון לשנת 2018 מופעלים 4 מרכזי הכוון. בוצע

להקצות 11 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי 12.א
למשרד התיירות למען פיתוח התיירות 

ביישובי התוכנית בשנת 2016.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3 מלש"ח לפיתוח התיירות ביישובי 12.א
התוכנית, בהתאם לתוכנית שהוגשה למשרד 

ראש הממשלה לפיתוח תשתיות תיירות 
ציבוריות, חדרי אירוח, הכשרת כוח אדם 

והכנת תוכניות-אב לתיירות מגזריות 
ויישוביות בשנת 2016.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

בשנת 2016 החליט המשרד, כי חלקו בוצע
יושקע בפיתוח תשתיות תיירותיות 

ציבוריות, ובמקביל יפעל לקידום נוהל 
מענקים להקמת יחידות אירוח ביישובי 
הדרוזים. במסגרת נוהל פיתוח תשתיות 
תיירותיות הוגשו בקשות מכל היישובים 

הדרוזיים )למעט עוספיא ואבו-סנאן(. 
הוועדה דנה בכל הבקשות בהתאם לכללי 

הנוהל. המשרד תקצב את הבקשות שעמדו 
בניקוד הנדרש )זאת במסגרת תקציב 

תוספתי מהאוצר(. ישנן בקשות שלא זכו 
לניקוד גבוה דיו, ועל כן לא עמדו בכללי 

הנוהל ולא זכו לתקצוב. בנוסף, בשנת 
2016 המשרד השקיע 1 מלש"ח בפעילות 

שיווק ביישובים הדרוזיים. עם זאת, בשנת 
2017 פרסם המשרד נוהל בהיקף של 2 

מלש"ח לפיתוח יחידות אירוח ביישובים 
הדרוזיים, 1 מלש"ח הוקצה לטובת פעילות 

שיווק ותקצוב של פרויקטים תשתיתיים 
ציבוריים )במידה שיעמדו בתנאי הנוהל(. 
במסגרת זו תוקצבו 8 פרויקטים שעמדו 

בתנאי הסף. בשנת 2017 פורסם נוהל 
המעניק 40 מלגות לתושבי היישובים 
המצוינים בהחלטה לקורס מורי דרך 

למועמדים העומדים בתנאי הסף.
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להקצות 1.25 מלש"ח להמשך יישומה של 12.ב
התוכנית למיתוג התיירות במגזר הדרוזי 

והצ'רקסי בשנת 2016.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע

להקים צוות, בראשות מנכ"ל משרד הפנים 13
ונציג מטעמו ובהשתתפות נציג משרד ראש 

הממשלה, לבחינת צורכי היישובים הדרוזיים 
לשינוי תחומי השיפוט של היישובים הנכללים 

בתוכנית.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הוחלט ליישם את ההחלטה באמצעות בוצע
הוועדות הגיאוגרפיות הקבועות, ששר 

הפנים החליט להקים במרץ 2016. הוועדה 
בחיפה הוקמה בנובמבר 2016 וכבר עוסקת 
בחלק מהרשויות המקומיות הדרוזיות. שתי 

הוועדות הצפוניות )הוועדה הגיאוגרפית 
גליל עליון-עמקים והוועדה הגיאוגרפית 

הגליל המערבי( תעסוקנה בצורכי 
היישובים הדרוזיים בתקופה הקרובה.

להקצות 10 מלש"ח ליישום תוכנית העבודה 14
לקידום תכנון מתארי ביישובי התוכנית. 

פריסת התקציב לאורך שנות התוכנית תיעשה 
בהתאם לתוכנית העבודה.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

בכל יישובי הדרוזים והצ'רקסים הכלולים בוצע
בהחלטה 959 אושרו ו/או מקודמות בהליכי 

תכנון/בהליכים סטטוטוריים תוכניות 
מתאר. במהלך 2017 הוקצה 1 מלש"ח 

להכנת מסמך מדיניות יישובי לסאג'ור.  

להקצות 15 מלש"ח, בפריסה על פני 4 השנים 15.א
2016-2019, ליישום תוכנית העבודה שגיבשו 

בהתאם לאמור בסעיף 12 להחלטת הממשלה 
מס' 2332.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות 25 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי, 15.א
בפריסה על פני 4 השנים 2016-2019, ליישום 

תוכנית העבודה שגיבשו מינהל התכנון ומשרד 
הבינוי והשיכון בהתאם לאמור בסעיף 12 

להחלטת הממשלה מס' 2332.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי החלטת בוצע
הממשלה. 
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להקצות 10 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע 15.ב
השנים 2016-2019, למשרד הבינוי והשיכון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 1.5 מלש"ח למינהל התכנון לסיוע 16
בקידומו של תכנון ופיתוח אורבני בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

תוקצבו 2 מלש"ח, יש צוות תכנון ייעוץ, בוצע
שמלווה את התכנון ב-13 שלבים.

להקצות 32 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי 17
למשרד הבינוי והשיכון, לפיתוח שכונות 

ותיקות בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 28.4 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי 18
למשרד הבינוי והשיכון, לפיתוח מוסדות ציבור 

בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 16.25 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי 19
למשרד הבינוי והשיכון  להסרה של חסמי 

תכנון ופיתוח תשתיות בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 7.5 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי 19
למשרד הבינוי והשיכון, לצורך הסרת חסמי 

תכנון ופיתוח תשתיות בשנת 2016.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות 16 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי 20
למשרד הפנים לתגבור תקציבי פיתוח בשנת 

.2016

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לנצל 16 מלש"ח ממקורות משרד האוצר 20
לתגבור תקציבי פיתוח בשנת 2016.

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות 8 מלש"ח ממקורות המשרד לתגבור 20
תקציבי פיתוח בשנת 2016.

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע
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להקצות 15 מלש"ח למשרד הפנים  לצורך 21
הקמה, שיפוץ ואחזקה של מבני דת, בתי 

תפילה, בתי קברות, מקומות קדושים ובתי 
לוויות במגזר הדרוזי והצ'רקסי בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2016 להקמה, 21
לשיפוץ ולאחזקה של מבני דת, בתי תפילה, 

בתי קברות, מקומות קדושים ובתי לוויות 
במגזר הדרוזי והצ'רקסי.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הסכום שהוקצה בהחלטת הממשלה, בוצע
על סך 20 מיליון ₪ בשנת 2016, הוקצה 

בהרשאות להתחייבות לרשויות ההחלטה. 
15 מיליון ש"ח שהתקבלו כתקציב תוספתי 

מהאוצר ו-5 מיליון ש"ח ממקורות משרד 
הפנים.

לנצל סכום של 15 מלש"ח בשנת 2016 לצורך 21
הקמה, שיפוץ ואחזקה של מבני דת, בתי 

תפילה, בתי קברות מקומות קדושים ובתי 
לוויות במגזר הדרוזי והצ'רקסי.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הסכום שהוקצה בהחלטת הממשלה על בוצע
סך 20 מיליון ש"ח בשנת 2016, הוקצה 

בהרשאות להתחייבות לרשויות ההחלטה. 
15 מיליון ש"ח שהתקבלו כתקציב תוספתי 

מהאוצר ו-5 מיליון ש"ח ממקורות משרד 
הפנים.

להקצות 7.5 מלש"ח, שיועברו כתקציב 22
תוספתי למשרד הפנים, לחיזוק שדרת 

העובדים ברשויות בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לקדם תכניות לשינוי ארגוני ועידוד פרישה  22
של עובדים  ביישובי התוכנית במטרה להביא 

לחיזוק ושיפור התרבות הארגונית וההון 
האנושי ברשויות המקומיות.

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע
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לגבש, בתוך 60 יום, תוכנית לפיתוח דרכים 23
חקלאיות ותוכנית להסדרת הניקוז הפנימי 

והאזורי ביישובים הכלולים בתוכנית זו.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח בפריסה על פני שנתיים 24
)2016-2017, חצי מלש"ח כל שנה( להתייעלות 

אנרגטית.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

)הסכום הוא 6 מלש"ח לשנתיים - 1 בוצע
מלש"ח של המשרד ועוד 5 מלש"ח של 
אוצר(. בוצעה העברה בין גגות למשרד 

הפנים ובוצעה הקצאה בין הרשויות לפי 
כמה מפתחות. חלק מהרשויות המנויות 
בהחלטה ביצעו סקר לאיתור פוטנציאל 
להתייעלות וחלק קטן אף החל בביצוע 

פעולות להתייעלות אנרגטית.

להקצות תקציב תוספתי בסך 5 מלש"ח 24
בפריסה על פני שנתיים )2016-2017, 2.5 

מלש"ח כל שנה( למשרד התשתיות הלאומיות, 
האנרגיה והמים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 2.5 מלש"ח בשנת 2016 לטובת סיוע 25
לרשויות של יישובי התוכנית לתקצוב משלים 

למבני ציבור חוץ-תקציביים.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

מלוא התקציב הוקצה. אושרו 5 פרויקטים.בוצע

להקצות 5 מלש"ח למשרד לפיתוח הפריפריה, 25
הנגב והגליל, לטובת סיוע לרשויות של יישובי 

התוכנית לתקצוב משלים למבני ציבור חוץ-
תקציביים בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי החלטת בוצע
הממשלה.

להקצות 1.25 מלש"ח בשנת 2016 להצבת 26
שילוט רחובות ביישובי התוכנית.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

מלוא התקציב הוקצה. מקודם מיפוי ב-7 בוצע
רשויות.
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להקצות 2.5 מלש"ח למשרד לפיתוח 26
הפריפריה, הנגב והגליל, להצבת שילוט 

רחובות ביישובי התוכנית בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי החלטת בוצע
הממשלה. 

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2016 לתוכניות 27
לקידום ילדים ונוער ביישובי התוכנית.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

מופעלות 6 תוכניות במקביל על ידי בוצע
הרשות לפיתוח הגליל.

להקצות 4.625 מלש"ח למשרד לפיתוח 27
הפריפריה, הנגב והגליל לתוכניות לקידום 
ילדים ונוער ביישובי התוכנית בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי החלטת בוצע
הממשלה. 

להקצות 35 מלש"ח למשרד התחבורה 28.א
והבטיחות בדרכים לשיפור ולפיתוח התשתיות 

התחבורתיות במגזר הדרוזי-צ'רקסי בשנת 
.2016

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לבצע פעילות חינוך והסברה לנושא בטיחות 28.ב
במגזר הדרוזי-צ'רקסי.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנהל הרשות 
לבטיחות בדרכים

פירוט הפעילות:1. הפעלת מגרשי הדרכה בוצע
מקומיים לתלמידי יסודי  - רוכבי אופניים 
והולכי רגל. 2. פעילות הסברה בגני ילדים 

והכשרת גננות – תאונות חצר, התקני 
ריסון. 3. כנסי הסברה לאימהות בנושא 

אחריות הורית – ילדים כה"ר, התקני 
ריסון ונהגים צעירים. 4. פעילות הסברה 

בתיכונים לנהגים צעירים – אלכוהול, 
הסחת דעת, מיתון מהירות, חגורות 

בטיחות.
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להקצות 625 אלש"ח בשנת 2016 לפעילות 28.ב
חינוך והסברה בנושא בטיחות בדרכים במגזר 

הדרוזי-צ'רקסי 

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנהל הרשות 
לבטיחות בדרכים

 בוצע

להכין, בתוך 120 יום, תוכנית להקמת תחנות 29
לבריאות המשפחה ותוכנית לחינוך ולקידום 

בריאות ביישובים הכלולים בהחלטה בתיאום 
עם משרד ראש הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הוכנה תוכנית פעולה, אשר תיושם עד בוצע
שנת 2019 בהתאם להחלטת הממשלה.

להקצות 1.5 מלש"ח לטובת תוכנית להקמת 29
תחנות לבריאות המשפחה ותוכנית לחינוך 

ולקידום בריאות ביישובים הכלולים בהחלטה 
בשנת 2016.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הסכום הועבר בשנת 2016 לתקנת פיתוח בוצע
על פי תוכנית המשרד ליישום החלטת 

הממשלה. עבור 2017 הסכום נמצא בבסיס 
התקציב. ההחלטה בשלבי יישום.

להקצות 2.125 מלש"ח למשרד הבריאות 29
לטובת תוכנית להקמה של תחנות לבריאות 
המשפחה ותוכנית לחינוך ולקידום בריאות 

ביישובים הכלולים בהחלטה בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 30 מלש"ח בהרשאה להתחייב החל 30
משנת 2016 למשרד התרבות והספורט, לטובת 

הקמת מרכז המורשת של העדה הדרוזית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

קמה מועצה למורשת העדה הדרוזית. 
במועד זה המועצה בתהליך של גיוס 

מנכ"ל וטרם השלימה את הקמת המועצה 
וכל האורגנים הנדרשים לפעולת התאגיד. 
לאחר הבשלת כלל התהליכים והנושאים 

הנדרשים תתוקצב המועצה בהתאם 
להחלטה. 

להקצות 3 מלש"ח לשנים 2016-2019 להשלמת 31
ההקמה של שלוחות בתי "יד לבנים".

השר לשיתוף 
פעולה אזורי

מנכ"ל המשרד 
לשיתוף פעולה 

אזורי

טופל. הקצאת התקציב במשרד ראש בוצע
הממשלה, לביצוע על ידי משרד השיכון.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד ראש הממשלה תקציב 31
תוספתי ייעודי בסך 2 מלש"ח לשנים -2016

2019, להשלמת ההקמה של שלוחות בתי "יד 
לבנים".

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח לצורך הפעלת מבחני 32
התמיכה של משרד הביטחון בשנת 2016.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

התקציב הוקצה.בוצע

להקצות, 5 מלש"ח בפריסה על פני ארבע 33
השנים 2016-2019 למשרד ראש הממשלה 

לטובת ליווי התוכנית וייעוץ באשר ליישומה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 17.5 מלש"ח 1
לטובת תוכנית לתגבור 
פעילות חינוך פורמלית 
ולא פורמלית ביישובי 

התוכנית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

התוכנית בוצעה במלואה, אושרה על ידי מנכ"לי משרד החינוך בוצע
והאוצר והוצגה על ידי המנכ"ל לראשי הרשויות הבדואיות בצפון. 

מתקיימות ישיבות סטטוס קבועות.

הקצאת 27.5 מלש"ח 1
לטובת תוכנית לתגבור 
פעילות חינוך פורמלית 
ולא פורמלית ביישובי 

התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

הקצאת 12 מלש"ח לבסיס 2
תקציב משרד החינוך, 

לתוכנית להמשך צמצום 
פערים ולשיפור תשתיות 
במוסדות חינוך ביישובי 

התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

הקצאת 16 מלש"ח 2
לתוכנית להמשך צמצום 
פערים ולשיפור תשתיות 
במוסדות חינוך ביישובי 

התוכנית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 12 מלש"ח בשנת 3
2017 לטובת הפעלת 

תוכנית להקמה ולרכישה 
של נכסים ולשיפור 

תשתיות של מוסדות 
רווחה ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 4 מלש"ח בשנת 3
2017 לטובת תוכנית 
להקמה ולרכישה של 

נכסים ולשיפור תשתיות 
של מוסדות רווחה ביישובי 

התוכנית.

שר 
העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בשנת 2017 בוצעו פרויקטים בהיקף של 4 מלש"ח.בוצע

להקצות 2.5 מלש"ח 4
לטובת תגבור פעילות 

בתחום הרווחה ביישובי 
התוכנית.  

שר 
העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בשנת 2017 בוצע תגבור פעילות בתחום הרווחה ביישובי התוכנית בוצע
בהיקף של 4.9 מיליון ש"ח.

להקצות למשרד הרווחה 4
והשירותים החברתיים 
תקציב תוספתי ייעודי 
בסך 10 מלש"ח בשנת 

2017 לטובת תגבור 
פעילות בתחום הרווחה 

ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד הבינוי 5
והשיכון תקציב תוספתי 

בסך 4 מלש"ח לשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 7.5 מלש"ח 6
תקציב תוספתי למיזם 

"מרכזי נעורים" ביישובי 
התוכנית בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

הקצאת 2.2 מלש"ח תקציב 7
תוספתי ייעודי למשרד 
לביטחון הפנים בשנת 

.2017

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 1.9 מלש"ח 7
להרחבת תוכנית "עיר ללא 

אלימות" בשנת 2017.

השר 
לביטחון 

פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקצות 3.75 מלש"ח למען 8
פעילויות תרבות וספורט 
ביישובי התוכנית בשנת 

.2017

שרת 
התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות 
והספורט

 בוצע

להקצות 3.75 מלש"ח 8
תקציב תוספתי ייעודי 

למשרד התרבות והספורט 
למען פעילויות תרבות 

וספורט ביישובי התוכנית 
בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

משרד הספורט לא גיבש תוכנית בנושא בהתאם לנדרש בהחלטת 
הממשלה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 11 מלש"ח תקציב 12.א
תוספתי ייעודי למשרד 

התיירות למען פיתוח 
התיירות ביישובי התוכנית 

בשנת 2017.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להקצות 3 מלש"ח לפיתוח 12.א
התיירות ביישובי התוכנית 
בהתאם לתוכנית שהוגשה 

למשרד ראש הממשלה 
לפיתוח תשתיות תיירות 

ציבוריות, חדרי אירוח, 
הכשרת כוח אדם והכנת 

תוכניות-אב לתיירות 
מגזרית ויישובית בשנת 

2017

שר 
התיירות 

מנכ"ל משרד 
התיירות

 בוצע

להקצות 1.25 מלש"ח 12.ב
להמשך יישום התוכנית 
למיתוג התיירות במגזר 
הדרוזי והצ'רקסי בשנת 

2017

שר 
התיירות 

מנכ"ל משרד 
התיירות

 בוצע

להקצות 1.5 מלש"ח 16
למינהל התכנון לסיוע 

בקידומו של תכנון ופיתוח 
אורבני בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע



262  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 959

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 16 מלש"ח תקציב 17
תוספתי ייעודי למשרד 
הבינוי והשיכון לפיתוח 
שכונות ותיקות בשנת 

.2017

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 14.2 מלש"ח 18
תקציב תוספתי ייעודי 
למשרד הבינוי והשיכון 
לפיתוח מוסדות ציבור 

בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 16.25 מלש"ח 19
תקציב תוספתי ייעודי 

למשרד הבינוי והשיכון  
להסרה של חסמי תכנון 
ופיתוח תשתיות בשנת 

.2017

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 7.5 מלש"ח 19
תקציב תוספתי ייעודי 
למשרד הבינוי והשיכון 

לצורך הסרת חסמי תכנון 
ופיתוח תשתיות בשנת 

.2017

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות 16 מלש"ח תקציב 20
תוספתי ייעודי למשרד 
הפנים לתגבור תקציבי 

פיתוח בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל 16 מלש"ח ממקורות 20
משרד האוצר לתגבור 
תקציבי פיתוח בשנת 

.2017

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות 8 מלש"ח 20
ממקורות המשרד לתגבור 

תקציבי פיתוח בשנת 
.2017

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות 15 מלש"ח 21
למשרד הפנים,  לצורך 

הקמה, שיפוץ ואחזקה של 
מבני דת, בתי תפילה, בתי 

קברות מקומות קדושים 
ובתי לוויות במגזר הדרוזי 

והצ'רקסי בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 5 מלש"ח בשנת 21
2017 להקמה, לשיפוץ 

ולאחזקה של מבני דת, 
בתי תפילה, בתי קברות, 

מקומות קדושים ובתי 
לוויות במגזר הדרוזי 

והצ'רקסי.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הסכום שהוקצה בהחלטת הממשלה על סך 20 מיליון ש"ח בשנת בוצע
2017 הוקצה בהרשאות להתחייבות לרשויות ההחלטה. 15 מיליון 

ש"ח שהתקבלו כתקציב תוספתי מהאוצר ו-5 מיליון ש"ח ממקורות 
משרד הפנים.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל סכום של 15 מלש"ח 21
בשנת 2017 לצורך הקמה, 
שיפוץ ואחזקה של מבני 

דת, בתי תפילה, בתי 
קברות מקומות קדושים 

ובתי לוויות במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הסכום שהוקצה בהחלטת הממשלה על סך 20 מיליון ש"ח בשנת בוצע
2017 הוקצה בהרשאות להתחייבות לרשויות ההחלטה. 15 מיליון 

ש"ח שהתקבלו כתקציב תוספתי מהאוצר ו-5 מיליון ש"ח ממקורות 
משרד הפנים.

להקצות 7.5 מלש"ח, 22
שיועברו כתקציב תוספתי 

למשרד הפנים, לחיזוק 
שדרת העובדים ברשויות 

בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 2.5 מלש"ח 25
בשנת 2017, לטובת סיוע 

לרשויות של יישובי 
התוכנית לתקצוב משלים 

למבני ציבור חוץ-
תקציביים. 

השר 
לפיתוח 

הפריפריה, 
הנגב 

והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח 

הפריפריה, הנגב 
והגליל

התקציב הוקצה באופן מלא. ל-3 רשויות אושר תקציב לבנייה. בוצע

להקצות 5 מלש"ח למשרד 25
לפיתוח הפריפריה, הנגב 

והגליל, לטובת סיוע 
לרשויות של יישובי 

התוכנית לתקצוב משלים 
למבני ציבור חוץ-

תקציביים בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי החלטת הממשלה .בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.25 מלש"ח 26
בשנת 2017 להצבת שילוט 
רחובות ביישובי התוכנית. 

השר 
לפיתוח 

הפריפריה, 
הנגב 

והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח 

הפריפריה, הנגב 
והגליל

התקציב הוקצה לכל הרשויות לטובת הליכי מיפוי ושילוט. בוצע

להקצות 2.5 מלש"ח 26
למשרד לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל להצבת 
שילוט רחובות ביישובי 

התוכנית בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי החלטת הממשלה. בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 27
2017 לתוכניות לקידום 

ילדים ונוער ביישובי 
התוכנית. 

השר 
לפיתוח 

הפריפריה, 
הנגב 

והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח 

הפריפריה, הנגב 
והגליל

התקציב הוקצה להפעלה ברשות לפיתוח הגליל.בוצע

להקצות 4.625 מלש"ח 27
למשרד לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל לתוכניות 
לקידום ילדים ונוער 

ביישובי התוכנית בשנת 
.2017

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי החלטת הממשלה.בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 35 מלש"ח 28.א
למשרד התחבורה 

והבטיחות בדרכים לשיפור 
ולפיתוח התשתיות 

התחבורתיות במגזר 
הדרוזי-צ'רקסי בשנת 

.2017

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 625 אלש"ח בשנצ 28.ב
2017 לפעילות חינוך 

והסברה בנושא בטיחות 
בדרכים במגזר הדרוזי-

צ'רקסי.

שר 
התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנהל הרשות 
לבטיחות 

בדרכים

בשנת 2017 פיתחה והפעילה הרשות לבטיחות בדרכים תוכנית בוצע
לחברה הערבית, שכללה: 1. גיוס ושיתוף המנהיגות הערבית 

ברבדים השונים להובלת המאבק להקטנת מספר הנפגעים בחברה 
הערבית. 2. מערך הסברה ייעודי עבור החברה הערבית ופיתוח 
אסטרטגיה הסברתית חדשה. ההסברה הכללית לא מתורגמת 

לשפה הערבית, אלא מפותחת ומותאמת למאפיינים הייחודיים של 
החברה. קמפיין העוסק בהתנהגויות מסכנות חיים )טלוויזיה, רדיו 
ודיגיטל(. פעולות הסברה במהלך השנה בנושאי היפגעות ילדים, 

ובכלל זה תאונות חצר, נהיגת צעירים ועוד. 3. הדרכת 18,000 אלף 
בני נוער בגילאי 15-18 במסגרת מיזם משותף עם "מפעלות חינוך 

וחברה" – הרשות לבטיחות בדרכים ו"מפעלות חינוך וחברה" פיתחו 
תוכנית התערבות לשינוי נורמות התנהגות של צעירים באמצעות 

אימוני כדורגל, שבמהלכם משולבים תוכני בטיחות בדרכים. פיילוט 
התוכנית נמצא אפקטיבי במחקר מלווה שערכה הרשות בשנת 

2017. 4. הוכשרו אנשי דת להסברה במסגדים. 6. כנסי נשים לחיזוק 
האחריות ההורית. 7. הסברה ממוקדת לצעירים ב-25 יישוביים 

ערביים, שנרשמה בהם היפגעות גבוהה של צעירים. 8. יותר מ-1,000 
תלמידי כיתות י"א-י"ב עברו סדנאות נהיגה נכונה )עיוני ומעשי(. 9. 
תיאום מבצעי אכיפה ב-25 יישובים בעלי היפגעות גבוהה של נהגים 
צעירים, ובדגש על חגורות בטיחות ונהיגה ללא רישיון. 10. הפעלת 

70 בנות שירות לאומי-אזרחי, העוסקות בהסברה לילדים בחינוך 
הפורמלי והלא פורמלי ובקהילה, תוך התמקדות בנושא הליכה 

וחצייה בטוחה ורכיבה על אופניים. 11. הדרכת 200 רופאים מהמגזר 
הבדואי. 12. הרשות מממנת את החינוך התעברותי המתקיים 

בכיתות י' בתיכונים, עם עדיפות לחינוך תעבורתי בכלל הכיתות 
בחברה הערבית.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.5 מלש"ח 29
לטובת תוכנית להקמת 

תחנות לבריאות המשפחה 
ותוכנית לחינוך ולקידום 

בריאות ביישובים הכלולים 
בהחלטה בשנת 2017.

שר 
הבריאות

מנכ"ל משרד 
הבריאות

הקמת תחנות "טיפות חלב" - כסף הועבר ומבוצע הליך תכנון מול בוצע
הרשויות המקומיות על פי אבני הדרך.

להקצות 2.125 מלש"ח 29
למשרד הבריאות, לטובת 

תוכנית להקמה של 
תחנות לבריאות המשפחה 

ותוכנית לחינוך ולקידום 
בריאות ביישובים הכלולים 

בהחלטה בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח לצורך 32
הפעלה של מבחני 

התמיכה של משרד 
הביטחון בשנת 2017.

שר 
הביטחון

מנכ"ל משרד 
הביטחון

התקציב הוקצה.בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקצאת 17.5 מלש"ח לטובת תוכנית לתגבור פעילות 1
חינוך פורמלית ולא פורמלית ביישובי התוכנית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

הקצאת 27.5 מלש"ח לטובת תוכנית לתגבור פעילות 1
חינוך פורמלית ולא פורמלית ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

הקצאת 12 מלש"ח לבסיס תקציב משרד החינוך 2
לתוכנית להמשך צמצום פערים ולשיפור תשתיות 

במוסדות חינוך ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

הקצאת 16 מלש"ח לתוכנית להמשך צמצום פערים 2
ולשיפור תשתיות במוסדות חינוך ביישובי התוכנית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקצות 12 מלש"ח לטובת תוכנית להקמה ולרכישה 3
של נכסים ולשיפור תשתיות של מוסדות רווחה 

ביישובי התוכנית בשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 4 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית להקמה 3
ולרכישה של נכסים ולשיפור תשתיות של מוסדות 

רווחה ביישובי התוכנית.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

ניתנו הרשאות תקציביות בוצע
לרשויות, והפרויקטים מבוצעים 

על פי תכנון בהתאם לאבני הדרך.

להקצות 2.5 מלש"ח לטובת תגבור פעילות בתחום 4
הרווחה ביישובי התוכנית.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד הרווחה והשירותים החברתיים תקציב 4
תוספתי ייעודי בסך 10 מלש"ח בשנת 2018 לטובת 

תגבור פעילות בתחום הרווחה ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות למשרד הבינוי והשיכון תקציב תוספתי בסך 4 5
מלש"ח לשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 7.5 מלש"ח תקציב תוספתי למיזם "מרכזי 6
נעורים" ביישובי התוכנית בשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

הקצאת 2.2 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי למשרד 7
לביטחון פנים בשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות  1.9 מלש"ח להרחבת תוכנית "עיר ללא 7
אלימות" בשנת 2018.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

להקצות 3.75 מלש"ח לפעילויות תרבות וספורט 8
ביישובי התוכנית בשנת 2018.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקצות 3.75 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי למשרד 8
התרבות והספורט לפעילויות תרבות וספורט ביישובי 

התוכנית בשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

משרד הספורט לא גיבש תוכנית 
בנושא בהתאם לנדרש בהחלטת 

הממשלה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 7.5 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי למשרד 19
הבינוי והשיכון, לצורך הסרת חסמי תכנון ופיתוח 

תשתיות בשנת 2018.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

החלטת הממשלה הטילה על 
משרד הבינוי והשיכון להעביר 30 

מלש"ח בפריסה על פני 4 שנים 
)7.5 מלש"ח בשנה(. משרד האוצר 

והמשרד לשיתוף פעולה אזורי 
הגיעו להסדר. לאחר התערבות 
המשרד סוכם כי המשרד יקצה 
את הסכום רק לאחר שהסכום 

מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי 
יתקבל בפועל. עד כה הסכום לא 

התקבל.

להקצות 16 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי למשרד 20
הפנים לתגבור תקציבי פיתוח בשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לנצל 16 מלש"ח ממקורות משרד האוצר לתגבור 20
תקציבי פיתוח בשנת 2018.

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות 8 מלש"ח ממקורות המשרד לתגבור תקציבי 20
פיתוח בשנת 2018.

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

לנצל סכום של 15 מלש"ח בשנת 2018 לצורך הקמה, 21
שיפוץ ואחזקה של מבני דת, בתי תפילה, בתי קברות 
מקומות קדושים ובתי לוויות במגזר הדרוזי והצ'רקסי.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הסכום שהוקצה בהחלטת בוצע
הממשלה על סך 20 מיליון ש"ח 

בשנת 2018 הוקצה בהרשאות 
להתחייבות לרשויות ההחלטה. 

15 מיליון ש"ח שהתקבלו כתקציב 
תוספתי מהאוצר ו-5 מיליון ש"ח 

ממקורות משרד הפנים.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

 להקצות 15 מלש"ח למשרד הפנים לצורך הקמה, 21
שיפוץ ואחזקה של מבני דת, בתי תפילה, בתי קברות, 
מקומות קדושים ובתי לוויות במגזר הדרוזי והצ'רקסי 

בשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018 להקמה, לשיפוץ 21
ולאחזקה של מבני דת, בתי תפילה, בתי קברות, 

מקומות קדושים ובתי לוויות במגזר הדרוזי והצ'רקסי.

מנכ״ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות 7.5 מלש"ח שיועברו כתקציב תוספתי למשרד 22
הפנים לחיזוק שדרת העובדים ברשויות בשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 2.5 מלש"ח לטובת סיוע לרשויות של יישובי 25
התוכנית לתקצוב משלים למבני ציבור חוץ תקציביים 

בשנת 2018.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

פורסם "קול קורא", והתקציב בוצע
הוקצה ל-3 רשויות מקומיות.

להקצות 5 מלש"ח למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב 25
והגליל לטובת סיוע לרשויות של יישובי התוכנית 

לתקצוב משלים למבני ציבור חוץ תקציביים בשנת 
2018

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 1.25 מלש"ח להצבת שילוט רחובות ביישובי 26
התוכנית בשנת 2018.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

לא 
בוצע

לא היה צורך בהקצאת התקציב 
הואיל והתקציב שהוקצה בשנים 

הקודמות הספיק לשילוט כל 
היישובים.

להקצות 2.5 מלש"ח למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב 26
והגליל להצבת שילוט רחובות ביישובי התוכנית בשנת 

.2018

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

פרויקט השילוט הסתיים ותוקצב 
במלואו במסגרת התקציבים 

שהוקצו בהחלטה לשנים -2016
.2017
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.5 מלש"ח לתוכניות לקידום ילדים ונוער 27
ביישובי התוכנית בשנת 2018.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה ומופעל על ידי בוצע
הרשות לפיתוח הגליל.

להקצות 4.625 מלש"ח למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב 27
והגליל לתוכניות לקידום ילדים ונוער ביישובי התוכנית 

בשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 35 מלש"ח למשרד התחבורה והבטיחות 28.א
בדרכים לשיפור ולפיתוח התשתיות התחבורתיות 

במגזר הדרוזי-צ'רקסי בשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 625 אלש"ח למען פעילות חינוך והסברה 28.ב
לנושא בטיחות בדרכים במגזר הדרוזי-צ'רקסי בשנת 

.2018

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנהל הרשות 
לבטיחות בדרכים

-

להקצות 1.5 מלש"ח לטובת תוכנית להקמת תחנות 29
לבריאות המשפחה ותוכנית לחינוך ולקידום בריאות 

ביישובים הכלולים בהחלטה בשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

תוכניות קידום בריאות מבוצעות בוצע
בכמה רשויות מקומיות בהתאם 

לתוכנית.

להקצות 2.125 מלש"ח למשרד הבריאות לתוכנית 29
להקמת תחנות לבריאות המשפחה ותוכנית לחינוך 

ולקידום בריאות ביישובים הכלולים בהחלטה בשנת 
.2018

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 30 מלש"ח בהרשאה להתחייב החל משנת 30
2016 למשרד התרבות והספורט לטובת הקמת מרכז 

המורשת של העדה הדרוזית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

רק בסוף שנת 2018, עם בחירת 
מנכ"ל למרכז המורשת, הועבר 

תקציב לפעילות השוטפת, 
אולם נכון למועד זה הפרוייקט 
אינו מכונס למסגרת התקציב 

המאושרת.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח לצורך הפעלת מבחני התמיכה של 32
משרד הביטחון בשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

לא 
בוצע

הנושא נמצא בבירור משפטי. 
התקציב יועבר בהתאם רק בתום 

הבירור.

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 40.
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החלטת ממשלה מס' 967: תוכנית "מורשה" – המשך קיום סיורים לימודיים בישראל 
לסטודנטים יהודים בתפוצות בשנת 2016 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec967 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להסמיך את ועדת ההיגוי המשותפת לממשלת ישראל ב
ולסוכנות היהודית, שתפקידה להמשיך ליישם את 

ההחלטה לביצוע סיור "מורשה".

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

מנכ"ל משרד שר החינוךלהקצות 19 מלש"ח לטובת ביצוע סיור "מורשה".ג
החינוך

תוקצבו 19 מלש"ח לנושא. בוצע
התקציב לא בוצע, היות שטרם 

בוצעה התקשרות עבור הפעילות. 
התקציב שוריין.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec967
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החלטת ממשלה מס' 1006: הקמת מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער 
ברשת )מערך מאו"ר(

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1006 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים במשרד לביטחון פנים, בשיתוף משרד החינוך, 1
משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד המשפטים 

ומשרד התקשורת את מערך מאו"ר )מניעת אלימות 
ופשיעת רשת( – מערך משולב, משטרתי ואזרחי, 

במתכונת אשר תפורט בהחלטה זו.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקים ועדת היגוי למניעת תופעות אלימות ופשיעה 2
ברשת האינטרנט.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

השר לביטחון להקים במשרד לביטחון פנים צוות הקמה.5.א
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקצות 4.5 מלש"ח עבור 14 תקני כוח אדם, אשר יוקצו 5.ג
לגופים הרלוונטיים, בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להגיש, תוך 120 ימים ממועד החלטה זו, את המלצות 6
צוות ההקמה, לרבות העלויות הנוספות הנדרשות 

לצורת המשך הקמת מערך מאו"ר והפעלתו השוטפת 
על ידי הגורמים השותפים, לשר הביטחון, אשר יביאן 

לאישור הממשלה.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1006
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החלטת ממשלה מס' 1007: יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1007 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים, 1
בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, באתר האינטרנט 

של נותן השירות ובפורטל השירותים והמידע של 
ממשלת ישראל שבאחריות ממשל זמין.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לא 
בוצע

משרד  הבריאות לא קיבל 
אמצעים ליישום החלטה זו, 

והנושא נדון עם משרדי הפנים 
והאוצר.

בנוסף, הרפורמה ברישוי עסקים 
שאושרה בשנה החולפת אמורה 
לתת מענה בין היתר להחלטה זו.

לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים, 1
בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, באתר האינטרנט 

של נותן השירות ובפורטל השירותים והמידע של 
ממשלת ישראל, שבאחריות ממשל זמין.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים, 1
בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, באתר האינטרנט 

של נותן השירות ובפורטל השירותים והמידע של 
ממשלת ישראל, שבאחריות ממשל זמין.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

לא 
בוצע

במשטרת ישראל קיימים 67 
פריטי רישוי וברשות הכבאות 

190 פריטי רישוי מתוך 202 פריטי 
רישוי כחלק מצו רישוי עסקים. 

לאור היקף העבודה, הטיפול טרם 
הסתיים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1007
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים, 1
בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, באתר האינטרנט 

של נותן השירות ובפורטל השירותים והמידע של 
ממשלת ישראל שבאחריות ממשל זמין.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים, 1
בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, באתר האינטרנט 

של נותן השירות ובפורטל השירותים והמידע של 
ממשלת ישראל, שבאחריות ממשל זמין.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הפרסום נעשה באתר משרד בוצע
הפנים. באתר המשרד להגנת 

הסביבה ישנו קישור.

להטמיע תהליכי גיבוש ופרסום המפרטים האחידים 3
בתוך תוכניות החומש המשרדיות להפחתת הנטל 

הרגולטורי, כפי שגובשו בהתאם להחלטת הממשלה 
מס' 2118 מיום 22.12.2014.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להטמיע תהליכי גיבוש ופרסום המפרטים האחידים 3
בתוך תוכניות החומש המשרדיות להפחתת הנטל 

הרגולטורי, כפי שגובשו בהתאם להחלטת הממשלה 
מס' 2118 מיום 22.12.2014.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להטמיע תהליכי גיבוש ופרסום של המפרטים האחידים 3
בתוך תוכניות החומש המשרדיות להפחתת הנטל 

הרגולטורי, כפי שגובשו בהתאם להחלטת הממשלה 
מס' 2118 מיום 22.12.2014.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להטמיע תהליכי גיבוש ופרסום המפרטים האחידים 3
בתוך תוכניות החומש המשרדיות להפחתת הנטל 

הרגולטורי, כפי שגובשו בהתאם להחלטת הממשלה 
מס' 2118 מיום 22.12.2014.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

התוכניות במשרד להגנת הסביבה בוצע
מתעדכנות בהתאם להחלטות 

משרד הפנים. 
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לאפיין מערכת מרכזית מקוונת, אשר תתמוך 2
בתהליכים של רישוי עסקים בראיית "האזרח במרכז".

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים, 1
בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, באתר האינטרנט 

של נותן השירות ובפורטל השירותים והמידע של 
ממשלת ישראל שבאחריות ממשל זמין.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

עפ"י החלטת הממשלה הסעיף  
הינו באחריות המשרדים נותני 
האישור לפי חוק רישוי עסקים, 
והנושא בכללותו מתוכלל ע"י 

אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד 
הפנים.

להטמיע תהליכים לגיבוש המפרטים האחידים 3
ולפרסומם בתוך תכניות החומש המשרדיות להפחתת 

הנטל הרגולטורי, כפי שגובשו בהתאם להחלטת 
הממשלה מס' 2118 מיום 22.12.2014.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע
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החלטת ממשלה מס' 1008: העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפנייה אל הממשלה 
כחלופה לפקסימיליה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1008 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

העברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1008
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

משרד הביטחון מנגיש את בוצע
שירותיו באמצעות הפורטל 
באינטרנט למגזרים שונים, 
כדוגמת אוכלוסיית הנכים, 

החיילים המשוחררים, המשפחות 
השכולות, ספקי המשרד, ארכיון 

צה"ל ועוד אוכלוסיות רבות, אשר 
יכולות לפנות למגוון רחב מאוד 

של שירותים באמצעות אתר 
האינטרנט. 

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או נוהלי העבודה 
הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

באתר המשרד להגנת הסביבה בוצע
מפורסם, לצד כל מספר 

פקסימיליה, פרטי הכלי הדיגיטלי 
המאפשר פנייה וצירוף קבצים.

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

פרטי הכלי הדיגטלי עבור פניות בוצע
הציבור מופיע באתר האחוד של 

www. משרדי הממשלה, באתר
gov.il, לצד מספר הטלפון ומספר 

הפקסימיליה. בנוסף יודגש, כי 
הוחלט להעביר את אתר משרד 
החוץ לאתר האחוד, אשר עומד 

ברמת ההנגשה הנדרשת. במהלך 
שנת 2018 צפוי לעלות אתר 

משרד החוץ החדש. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים, 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או נוהלי העבודה 
הרלוונטיים לצורך יישומה של החלטה זו.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

אתר האינטרנט של המשרד כולל בוצע
פקס, מייל וטלפון.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

לפרסם בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע כנדרש.בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

השר לענייני 
מודיעין

מנכ"ל המשרד 
לענייני מודיעין

באתר המשרד מוצעות דרכי בוצע
תקשורת, הכוללות פקס וכתובת 

מייל. מעבר לכך, לא בוצעו 
פרסומים מטעם משרד המודיעין. 
ככל שהדבר יידרש נדאג להתאים 

את נוהלי עבודתנו.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסרטגיים 
והסברה

 בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

פורסמו כתובות מייל של כל בוצע
נקודות השירות של המשרד.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

בוצע

לפרסם ,בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 
הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או נהלי העבודה 

הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות ולצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

דרכי התקשרות מקוונות )כגון בוצע
כתובת מייל לפנייה וטופס מקוון 

לפניות ציבור( קיימים באתר 
המשרד.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

המשרד לשירותי דת מעמיד מגוון בוצע
ערוצי תקשורת לטובת הפונים: 

באתר משרדנו נמצא טופס מקוון 
שאפשר לפנות באמצעותו לאגף 
פניות הציבור במשרד וכן לצרף 
מסמכים נלווים. כמו כן, באתר 

המשרד מפורסמים כתובות האי-
מיילים של האגפים המקצועיים 

לשם העברת פנייה ישירה. בנוסף, 
קיימים ערוצי תקשורת נוספים 
באתרים חברתיים: דף פייסבוק 

רשמי למשרד ודף פייסבוק רשמי 
לשר, שגם בהם אפשר לפנות 

באופן ישיר.עם זאת – משרדנו 
עדיין מאפשר פנייה באמצעות 

הפקס.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

השר לשיתוף 
פעולה אזורי

מנכ"ל המשרד 
לשיתוף פעולה 

אזורי

בכל פרסומי המשרד קיים קישור בוצע
לאתר האינטרנט או שקיימת 

כתובת מייל.

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע
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גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר התפוצות
התפוצות

המשרד הקים אתר, המאפשר בוצע
פנייה מקוונת.

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

ככלל, ניתן להעביר מסמכים בוצע
למשרד בצורה דיגיטלית. עם 

זאת, ישנם מקרים מעטים 
וחריגים, שבהם מפאת מורכבות 

ונפח החומר שצריך להיות מועבר 
אין אפשרות להעבירו באופן 
דיגיטלי ויש הכרח להעבירו 

בעותקים קשיחים. זאת ועוד, 
יש פעמים שבהן נשלח למשרד 

הציוד עצמו לבדיקה עקב אי-ידע 
מצד מבקשי האישור להמציא או 
להעביר את הנתונים הרלוונטיים 

למשרד בצורת מסמכים. 
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דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, לצד כל פרסום 3.א
של מספר הפקסימיליה, שנועד לשמש לפניות ו/או 

להעברת מסמכים, גם את פרטי הכלי הדיגיטלי, לרבות 
אופן הגישה והשימוש בו, לצורך פניות וצירוף קבצים 
כאמור. ככל שהדבר נדרש, משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך יתאימו את תהליכי העבודה ו/או את נוהלי 
העבודה הרלוונטיים לצורך יישום החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש, 3.ב
בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים על דרכי 

ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, לרבות פרטי 
הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם לציבור באופן 
מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור בסעיף 18)ג( 
להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב שתפרסם 

רשות התקשוב בתוך 30 יום.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע
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סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

לדרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097( בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטין של הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך 

פרסומם לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד 
)כאמור בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097( בהתאם לנוהל 

מחייב, שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

משרד הביטחון מנגיש את בוצע
שירותיו באמצעות הפורטל 
באינטרנט למגזרים שונים, 
כדוגמת אוכלוסיית הנכים, 

החיילים המשוחררים, המשפחות 
השכולות, ספקי המשרד, ארכיון 

צה"ל ועוד אוכלוסיות רבות, אשר 
יכולות לפנות למגוון רחב מאוד 

של שירותים באמצעות אתר 
האינטרנט. 

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע
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סטטוס 
ביצוע
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להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097( בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097( בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטי 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

באתר הממשלתי האחוד בוצע
מפורסמת לציבור דרך 

ההתקשרות עם המשרד להגנת 
הסביבה.
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גורם אחראי על 
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סטטוס 
ביצוע
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להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

הועברו הכתובות הדיגיטליות בוצע
לצורך פניות הציבור. פרטי הכלי 

הדיגטלי עבור פניות הציבור 
מופיע באתר הממשלתי האחוד 

)של כל משרדי הממשלה( באתר 
www.gov.il, לצד מספר הטלפון 

ומספר הפקסימיליה. איננו יודעים 
אם הועבר תוך 60 יום או לא. 

בנוסף, הוחלט להעביר את אתר 
משרד החוץ לאתר האחוד, אשר 

עומד ברמה ההנגשה הנדרשת. 
במהלך שנת 2018 צפוי לעלות 

אתר משרד החוץ החדש. 

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097( בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע
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להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097( בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

פרטי מייל לפניות ציבור נמצאים בוצע
באתר האינטרנט של המשרד. 

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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ביצוע
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להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע כנדרש.בוצע

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

השר לענייני 
מודיעין

מנכ"ל המשרד 
לענייני מודיעין

הוקם אתר אינטרנט של משרד בוצע
המודיעין, המופיע באתר 

האחוד של משרדי הממשלה. 
באתר המשרד מופיעים דרכי 

ההתקשרות של משרדנו.

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע
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להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסרטגיים 
והסברה

נפתח מייל משרדי שכתובתו בוצע
.strategic@pmo.gov.il

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

פורסמו כתובות מייל של בוצע
המשרדים ונקודות השירות באתר 

הממשלתי האחוד.

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

בוצע
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סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הפרטים על דרכי ההתקשרות עם בוצע
המשרדים ויחידות הסמך, לרבות 

פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, 
פורסמו במועד, 

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097( בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

 בוצע

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב 

,שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע
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בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

המשרד עלה לאתר האחוד על בוצע
כלל ערוצי התקשורת.

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

השר לשיתוף 
פעולה אזורי

מנכ"ל המשרד 
לשיתוף פעולה 

אזורי

בוצע

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את פרטי 

דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, לרבות 
פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם לציבור 

באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור בסעיף 
18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע
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למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

מנכ"ל משרד שר התפוצות
התפוצות

המשרד הקים אתר, המאפשר בוצע
פנייה מקוונת.

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

דרכי ההתקשרות עם המשרד בוצע
מצוינות באתר האינטרנט של 

משרד התקשורת, שמתארח ב- 
Gov.il של ממשל זמין.
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סטטוס 
ביצוע
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להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים 

על דרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097(, בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להעביר לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש 3.ב
הממשלה, בתוך 60 יום ממועד החלטה זו, את הפרטים  

לדרכי ההתקשרות עם המשרדים ויחידות הסמך, 
לרבות פרטי הכלי הדיגיטלי האמור, לצורך פרסומם 

לציבור באופן מרוכז באתר הממשלתי האחוד )כאמור 
בסעיף 18)ג( להחלטה מס' 2097( בהתאם לנוהל מחייב, 

שתפרסם רשות התקשוב בתוך 30 יום.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

משרד הביטחון מנגיש את בוצע
שירותיו באמצעות הפורטל 
באינטרנט למגזרים שונים, 
כדוגמת אוכלוסיית הנכים, 

החיילים המשוחררים, המשפחות 
השכולות, ספקי המשרד, ארכיון 

צה"ל ועוד אוכלוסיות רבות, אשר 
יכולות לפנות למגוון רחב מאוד 

של שירותים באמצעות אתר 
האינטרנט. 

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

אגף השירות במשרד הבריאות בוצע
אחראי על יישום הנושא.

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

אגף מערכות מידע במשרד בוצע
להגנת הסביבה הינו הגורם 

האחראי ליישום ההחלטה, לרבות 
מעקב אחר ביצועה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

נקבע בשעתו גורם הממונה על בוצע
פניות הציבור ויישום ההחלטות 

בנדון. היא פרשה מהמשרד, 
ונעשים כעת מאמצים למנות 
אחראי פניות ציבור במקומה. 

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע כנדרש.בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

השר לענייני 
מודיעין

מנכ"ל המשרד 
לענייני מודיעין

הוקם אתר אינטרנט משרדי בוצע
באתר הממשלתי האחוד.

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסרטגיים 
והסברה

בוצע. הוקם אתר למשרד, בוצע
https://www.gov.il/he/ :כתובתו
Departments/Units/ministry_of_

strategic_affairs_and_information
לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג

ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 
ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

מנהלת אגף בכיר מערכות מידע בוצע
אחראית על יישום ההחלטה. 

הוגדרו תיבות דואר דיגיטליות 
לכל נקודת שירות. 

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

אגף מערכות מידע והאגף לפניות בוצע
הציבור במשרד הפנים מקדמים 

את הנושא: 1. להגיש פנייה 
בטופס מקוון. 2. ניתן לשלוח מייל 

למשוב על אתר האינטרנט של 
המשרד. כמו כן, יש דף כתובות 

וטלפונים שבו יש כתובות דוא"ל 
ואפשרות לשלוח לגורם המטפל 

באופן ישיר. 

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

אגף מערכות מידע אחראי בוצע
ליישום ההחלטה במשרד.



304  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1008

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

אחריות הנושא נתונה בידי בוצע
מחלקת דוברות ופניות הציבור.

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

השר לשיתוף 
פעולה אזורי

מנכ"ל המשרד 
לשיתוף פעולה 

אזורי

 בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

מנכ"ל משרד שר התפוצות
התפוצות

המשרד הקים אתר. המאפשר בוצע
פנייה מקוונת.

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

ניתן לפנות לתחום פניות ציבור בוצע
של המשרד באופן מקוון. כמו 

כן, יש באתר כתובות דוא"ל של 
בעלי התפקיד הרלוונטיים.

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע, בתוך 30 יום ממועד החלטה זו, גורם אחראי 3.ג
ליישום ההחלטה, לרבות מעקב אחר ביצועה, בכל אחד 

ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפי העניין.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

לפנות לדירקטוריונים של תאגידים ממשלתיים, על 4
מנת שיבחנו את אפשרות יישומה של החלטה זו אצלם.

מנהל רשות שר האוצר
החברות 

הממשלתיות

המשימה הושלמה, נשלחו פניות בוצע
לכל הדירקטוריונים של החברות 

הממשלתיות ונמצא, כי מרבית 
החברות הממשלתיות אימצו את 

ההחלטה.

לפנות לרשויות המקומיות על מנת שתבחנה את 5
אפשרות יישומה של החלטה זו גם בגופים אלו.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להנחות את משטרת ישראל לפעול ליישום החלטה זו 6
אצלה בתוך חצי שנה ממועד החלטה זו. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לגבש בתוך 120 יום המלצות בדבר האפשרות של 7
משרדי ממשלה לתת מענה לפונים אליהם באמצעות 

אותו כלי דיגיטלי.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1014החלטת ממשלה מס׳ 1014

החלטת ממשלה מס' 1014: סגירת חוות הגז באזור התעשייה המזרחי של באר שבע – 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1014 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא להפסקת הפעילות המהווה סיכון לא קביל 1
לאוכלוסייה מפעילותן של חוות הגז, במסגרת 

הסמכויות הנתונות למשרד על פי החוק, שמפעילות 
חברות הגז באזור התעשייה המזרחי של באר שבע 
)להלן – חוות הגז(, בתוך תקופה שלא תעלה על 24 

חודשים מיום חתימת ההסכם ובהתאם לתנאיו.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

לצמצם את הסכנה הנשקפת מחוות הגז בתקופת 2
הביניים שעד להפסקת הפעילות המהווה סיכון לא 

קביל לאוכלוסייה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

מוקדי הסיכון הוסרו משתי חוות בוצע
הגז. 

לצמצם את הסכנה הנשקפת מחוות הגז בתקופת 2
הביניים שעד להפסקת הפעילות, המהווה סיכון לא 

קביל לאוכלוסייה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1014
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החלטת ממשלה מס׳ 1014

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא להפסקת הפעילות המהווה סיכון לא קביל 1
לאוכלוסייה מפעילותן של חוות הגז, במסגרת 

הסמכויות הנתונות למשרד על-פי החוק, שמפעילות 
חברות הגז באזור התעשייה המזרחי של באר שבע, 

בתוך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים מיום חתימת 
ההסכם ובהתאם לתנאיו.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

חוות הגז של "אמישרגז" ו"פזגז" בוצע
פונו. צוברי הגז פונו, נותקה צנרת 

הולכת הגז ופורקו האביזרים, 
התשתיות, החיבורים והצנרת. 

המכלים מולאו במים ובוצע בהם 
 .GAS FREE הליך של
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החלטת ממשלה מס׳ 1065

החלטת ממשלה מס' 1065: קביעת יעד לייצוג הולם בשירות המדינה ליוצאי אתיופיה 
ואצילת סמכות הממשלה לראש הממשלה לקבוע משרות ייעודיות

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1065 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

קביעת יעד לייצוג הולם של מי שהוא או אחד מהוריו 1
נולדו באתיופיה, שלפיו אחוז ייצוגם בשירות המדינה 

לא יפחת משיעורם באוכלוסייה.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

נקבע יעד ממשלתי של 1.7% בוצע
והוקצו משרות ייעודיות על פי 

אחוז העמידה ביעד של משרדי 
הממשלה ויחידות הסמך. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1065
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החלטת ממשלה מס׳ 1066

החלטת ממשלה מס' 1066: פטור חד-פעמי ממכרז למשרות עוזרי רופא
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1066 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

תיקון תקנות הרופאים )תקנות הרופאים )כשירויות 6
לביצוע פעולות חריגות( התשס"א-2001( כך, שגם 

עולים חדשים בעלי תואר אקדמי של עוזר רופא מארץ 
מוצאם יוכלו להתקבל לקורס ההכשרה למשרות עוזרי 

הרופא, בכפוף לתנאים שיקבע המינהל.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התקנות נחתמו ופורסמו.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1066
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החלטת ממשלה מס׳ 1074

 החלטת ממשלה מס' 1074: הקמת מאגר מידע בתחום התשתיות הלאומיות 
במרכז למיפוי ישראל

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1074 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת מאגר מידע לאומי בתחום התשתיות 1
הלאומיות, כמפורט בסעיף 1 בהחלטת 

הממשלה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנהל המרכז 
למיפוי ישראל

הקמת המאגר בוצעה לאחר איסוף נרחב בוצע
של נתונים מרחביים בנושאי תשתיות מסך 
הגופים העוסקים בנושא - משרדי ממשלה, 

חברות ממשלתיות ואף גופים וחברות 
פרטיות. 

המאגר שהוקם ברשת השמורה של 
המרכז למיפוי ישראל כולל נתונים במגוון 

הנושאים הקשורים, כגון מים, ביוב, אנרגיה, 
תחבורה, איכות סביבה ונושאים רבים 

נוספים. כלל הנתונים הוטמעו על גבי בסיס 
נתונים מרחבי ואף אורגנו לכדי תצוגה 

מאורגנת על גבי מערכת מידע גיאוגרפית.
במהלך שנת 2019 יתבצע איסוף נוסף של 

הנתונים, תוך כדי עיבוי המאגר מגופים 
נוספים, וכן תבוצע סטנדרטיזציה של כל 
בסיס הנתונים למפרט ותקן אחיד. לאחר 

מכן תתבצע הפצה מסודרת של המאגר 
לכל הגופים הנדרשים והמורשים לכך.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1074
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החלטת ממשלה מס׳ 1074

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הגשת תוכנית פעולה לטיוב המידע ולהשלמת 4
מידע חיוני באמצעים שונים.

שר הבינוי 
והשיכון

מנהל המרכז 
למיפוי ישראל

הכנת הדו"ח הסתיימה. הדו"ח המלא הוגש בוצע
לשר ונשלח לכל חברי הפורום.

הצגה בפני שר הבינוי והשיכון של תוכנית 5
למתן שירות שוטף לאספקת מידע לגורמים 

הזקוקים למידע לצורך הנחת תשתיות, פיתוח, 
בנייה וכו'.

שר הבינוי 
והשיכון

מנהל המרכז 
למיפוי ישראל

נכתב מסמך מפורט על אודות בוצע
ארכיטקטורת המערכת, אופי פעולתה, 
נושאי אבטחת המידע והפצת המידע. 
המסמך הוגש לשר ונשלח לכל חברי 
הפורום וועדת ההיגוי כמסמך טיוטה 

לקבלת הערות.

הקמת ועדת היגוי בין-משרדית לריכוז 6
ולשיפור המידע בתחום התשתיות הלאומיות, 

כמפורט בסעיפים 6 ו-7 להחלטת הממשלה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנהל המרכז 
למיפוי ישראל

בוצע. מפגש שלישי של הוועדה התקיים בוצע
בחודש יוני 2017. מפגש רביעי יתקיים 

בחודש מאי 2018.

הקצאת סך של עד 5 מלש"ח בשנת 2016 8
עבור תגבור המחשוב וצורכי האיסוף להקמת 

המאגר וכפיצוי על אובדן ההכנסות עבור 
רכישת המידע, אשר היו מתקבלות בעבר.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1107

 החלטת ממשלה מס' 1107: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה הישראלית - אישור תוכניות משרד הביטחון וצה"ל, משרד הכלכלה 

 והתעשייה, נציבות שירות המדינה, השלמת תוכנית המשרד לביטחון הפנים והקמת 
צוות לטיפול בגזענות 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1107 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרט יעדים שנתיים מתוך היעדים הארבע- שנתיים, 1.א.1
עד סוף הרבעון השני של שנת 2016. 

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

הנושא מטופל על ידי האגף בוצע
הביטחוני-חברתי של משרד 
הביטחון, המוביל את הצוות 
הבין-משרדי מזה כ-3 שנים. 
היבטים ישירים של גזענות 

מטופלים באגף לניהול ההון 
האנושי במשרד הביטחון.

לכנס, בהתאם לאמור בסעיף 3 בהחלטה מס' 324, 1.א.2
צוות בין-משרדי משותף למשרד הביטחון ולצה"ל, 

למשרד העלייה והקליטה, למשרד האוצר ולמשרד ראש 
הממשלה. הצוות יתכנס בתוך 30 יום מקבלת החלטה 

זו וידון בתחומים שבהם מטפל משרד העלייה והקליטה 
ונוגעים למי שכבר אינם עולים, והעברת אחריות 

הטיפול למשרד הרלוונטי. 

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

הנושא מטופל על ידי האגף בוצע
הביטחוני-חברתי של משרד 
הביטחון, המוביל את הצוות 
הבין-משרדי מזה כ-3 שנים. 
היבטים ישירים של גזענות 

מטופלים באגף לניהול ההון 
האנושי במשרד הביטחון.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1107
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החלטת ממשלה מס׳ 1107

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות, בתוך 60 יום מאישור החלטה זו ולאחר שקיים 1.א.3
התייעצות עם צה"ל ועם משרד ראש הממשלה, ועדת 

מעקב מקצועית מייעצת לתוכניות משרד הביטחון.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

הנושא מטופל עלידי האגף בוצע
הביטחוני-חברתי של משרד 
הביטחון, המוביל את הצוות 
הבין-משרדי מזה כ-3 שנים. 
היבטים ישירים של גזענות 

מטופלים באגף לניהול ההון 
האנושי במשרד הביטחון.

להקצות 19.25 מלש"ח לטובת תמרוץ מעסיקים לשילוב 1.ב.1
מתמחים ועובדים בתעסוקה איכותית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הביצוע בפועל הינו בשנים -2017בוצע
.2019

להעביר 6.06 מלש"ח בשנת 2016 למשרד הכלכלה 1.ב.1
והתעשייה ליישום התןכנית הממשלתית לקידום שילוב 

יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

להעביר 0.5 מלש"ח בשנת 2016 למשרד הכלכלה 1.ב.1
והתעשייה ליישום התוכנית הממשלתית לקידום שילוב 

יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

המשימה באחריות משרד 
הכלכלה לא בוצעה, על כן לא 

הועבר תקציב.

לקבוע יעדי ביניים כנגזרת מהיעדים הארבע-שנתיים 1.ב.4
לתוכנית הממשלתית לקידום שילובם של יוצאי 

אתיופיה בחברה הישראלית, עד מחצית שנת 2016. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

למנות, בתוך 60 יום מאישור החלטה זו ולאחר תיאום 1.ב.5
עם משרד ראש הממשלה, ועדת מעקב מקצועית 

מייעצת למשרד הכלכלה והתעשייה בנוגע לתוכניות 
הממשלתית לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה בחברה 

הישראלית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1107

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לייעד משרות למי שהוא או אחד מהוריו נולדו 1.ג.1.ב
באתיופיה מתוך כלל המשרות בשירות המדינה, בדגש 

על משרות אקדמיות. 

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

במהלך 2016 נקלטו כ-50 בוצע
אקדמאים לשירות המדינה גם 

כתוצאה מייעוד משרות, במהלך 
2017 נקלטו כ-60 אקדמאים. 

למנות, בתוך 60 יום מאישור החלטה זו ולאחר שקיים 1.ג.2
התייעצות עם משרד ראש הממשלה, ועדת מעקב 

מקצועית מייעצת לנושאים שבטיפול נציבות שירות 
המדינה בנוגע לתכניות הממשלתית לקידום שילוב 

יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. 

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

הוועדה התכנסה 3 פעמים ב-2016 בוצע
ופעם אחת ב-2017.

לפרסם עד דצמבר 2016 מדדי תוצאה לתוכניות 2.2
למניעת אלימות שמפעיל המשרד - "עיר ללא אלימות" 

ו"מצילה" - ולהרחיב את פעילות הרשות הלאומית 
למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקים ולעמוד בראש צוות בין-משרדי לגיבוש תוכנית 3.1
פעולה להתמודדות עם תופעת הגזענות נגד יוצאי 

אתיופיה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

להביא לאישור הממשלה בתוך 90 יום את תוכנית 3.3
הפעולה להתמודדות עם תופעת הגזענות נגד יוצאי 

אתיופיה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 8.52 מלש"ח בשנת 2017 ליישום התוכנית 1.ב.1
הממשלתית לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה 

בחברה הישראלית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הופעלו רכזים וניתנו שירותי סיוע בוצע
לעסקים וליזמים שבבעלות יוצאי 

אתיופיה, בהתאם לתוכנית העבודה. 

להעביר 7.25 מלש"ח בשנת 2017 למשרד הכלכלה 1.ב.1
והתעשייה ליישום התוכנית הממשלתית לקידום 

שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להקצות 0.28 מלש"ח בשנת 2017 לעידוד ולחיזוק 1.ב.1
עסקים קטנים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בשנת 2017 ניתנו שירותי הסיוע של בוצע
הסוכנות ל-169 לקוחות מהאוכלוסייה 

האתיופית בעלות של כ-655,000 
ש"ח. רכזים יוצאי אתיופיה ממשיכים 

ללוות ולסייע ליזמים ולעסקים.

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2017 לעידוד ולחיזוק 1.ב.1
עסקים קטנים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בשנת 2017 ניתנו שירותי הסיוע של בוצע
הסוכנות ל-169 לקוחות מהאוכלוסייה 

האתיופית בעלות של כ-655,000 
ש"ח. רכזים יוצאי אתיופיה ממשיכים 

ללוות ולסייע ליזמים ולעסקים.

להקצות 9.625 מלש"ח בשנת 2017 לתמרוץ 1.ב.1
מעסיקים לשילוב עובדים בתעסוקה איכותית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הוקצו 9.625 מלש"ח. במסגרת הקצאה בוצע
שפורסמה בשנת 2017 במסלול 

"תנופה" בתעסוקה ניגשו 4 חברות. 
מתוכן זכו 3 חברות עבור העסקת 
83 עובדים חדשים )משרות( יוצאי 

אתיופיה. סך ההיקף התקציבי שאושר 
7.58 מלש"ח.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 5.75 מלש"ח בשנת 2018 למשרד 1.ב.1
הכלכלה והתעשייה ליישום התוכנית הממשלתית 
לקידום שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להקצות 0.28 מלש"ח בשנת 2018 לעידוד ולחיזוק 1.ב.1
עסקים קטנים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

245 יזמים ובעלי עסקים קיבלו שירותי בוצע
סיוע במהלך 2018. בוצעו כ-1,130 שעות 

ייעוץ ליזמים ולבעלי עסקים יוצאי 
אתיופיה. 11 לקוחות השתתפו במסלול 
ליווי למימון מקרנות. 24 יזמים ובעלי 
עסקים השתתפו בהדרכות בתחומים 

שונים, ו-141 לקוחות השתתפו בקורס 
יוזמים עסק. רכזים יוצאי אתיופיה 

ממשיכים ללוות ולסייע ליזמים 
ולעסקים.

להקצות 0.60 מלש"ח בשנת 2018 לעידוד ולחיזוק 1.ב.1
עסקים קטנים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

245 יזמים ובעלי עסקים קיבלו שירותי בוצע
סיוע במהלך 2018. בוצעו כ-1,130 שעות 

ייעוץ ליזמים ולבעלי עסקים יוצאי 
אתיופיה. 11 לקוחות השתתפו במסלול 
ליווי למימון מקרנות. 24 יזמים ובעלי 
עסקים השתתפו בהדרכות בתחומים 

שונים, ו-141 לקוחות השתתפו בקורס 
יוזמים עסק. רכזים יוצאי אתיופיה 

ממשיכים ללוות ולסייע ליזמים 
ולעסקים.



317  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1107

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 9.625 מלש"ח בשנת 2018 לתמרוץ 1.ב.1
מעסיקים לשילוב עובדים בתעסוקה איכותית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

נעשית עבודת מטה בין משרד הכלכלה 
והתעשייה ובין משרד ראש הממשלה 

לגבי האופן שבו יבוצע ויפורסם המסלול 
בהמשך. עבודת המטה עדיין ביישומה.

מספר המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 4.
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החלטת ממשלה מס' 1117: סבסוד הוצאות פיתוח באזורי תעשייה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1117 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון אם להעניק סבסוד הוצאות בכל או במי מאזורי 2
התעשייה, ואת שיעורי הסבסוד של הוצאות הפיתוח 

באזור התעשייה הרלוונטי.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

לקבוע, יחד עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר, 2
קריטריונים מקצועיים לשיעורי הסבסוד.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1117
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החלטת ממשלה מס׳ 1125

החלטת ממשלה מס' 1125: טיפול בתופעת ההסתננות - תיקון החלטת ממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1125 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות לרשות האוכלוסין וההגירה תקציב תוספתי 1
ייעודי בסך 0.5 מלש"ח לשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1125
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החלטת ממשלה מס׳ 1153

החלטת ממשלה מס' 1153: הארכת תקופת ההתקשרות עם המרכז הטכנולוגי לאנרגיות 
מתחדשות בערבה – תיקון החלטת ממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1153 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפחית מסך התקציב הממשלתי שהוקצה לתוכנית סך 4
של 8 מלש"ח, כמפורט בהחלטת הממשלה. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

החלטת הממשלה יושמה.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1153
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החלטת ממשלה מס׳ 1229

החלטת ממשלה מס' 1229: תוספת תקציבית להקמת היכל הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
בהר הרצל בירושלים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1229 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2016 לתקציב המיועד להקמת 1
היכל הזיכרון לחללי מערכות ישראל בהר הרצל 

בירושלים.  

ראש 
הממשלה

ראש המוסד 
למודיעין 

ולתפקידים 
מיוחדים

בתאריך 13/08/2016 הועברו  בוצע
1 מלש"ח. ההיכל הוקם ונחנך 

ב-30/04/2017.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2016 לתקציב המיועד להקמת 1
היכל הזיכרון לחללי מערכות ישראל בהר הרצל 

בירושלים.

ראש 
הממשלה

ראש שירות 
הביטחון הכללי

בתאריך 13/08/2016 הועברו  בוצע
1 מלש"ח. ההיכל הוקם ונחנך 

ב-30/04/2017.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1229
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החלטת ממשלה מס׳ 1236

החלטת ממשלה מס' 1236: חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי באמצעות תעסוקת עובדים 
פלסטינים בישראל

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1236 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע את הצרכים המיוחדים )ענפי התעסוקה או 1
המקצועות(, אשר אליהם יוקצו 300 מתוך 7,000 

העובדים הפלסטינים המוזכרים בסעיף זה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להקצות את יתרת הפעימה השנייה האמורה של 2,000 2
עובדים נוספים.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

יתרת הפעימה השנייה בסך 2,000 בוצע
עובדים הוקצתה.

4
לתגבר את שירותי התחבורה הציבורית ביהודה 

ושומרון.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 תוגברו שירותי התחבורה בוצע
הציבורית.

לקדם ביצוע של הכשרות מקצועיות לעובדים 5
פלסטינים, המועסקים בישראל בענף הבנייה. היקף 

ההכשרות והתכנים יתואמו בתוך 45 ימים )מיום קבלת 
ההחלטה( בין משרדי הבינוי והשיכון והאוצר ונציגים 

רלוונטיים של ארגוני הקבלנים.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1236
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי בראשות הממונה על 7
התקציבים ובהשתתפות ראש מטה הדיור והמנהלים 
הכלליים של משרד הבינוי והשיכון, משרד הכלכלה 

והתעשייה, משרד הביטחון, המשרד לביטחון הפנים, 
משרד המשפטים, רשות האוכלוסין וההגירה, או 

נציגיהם, ונציג בנק ישראל, לצורך הסדרת המדיניות 
בנושא תעסוקת עובדים פלסטינים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

הוקם צוות, שקיבל החלטה בעניין בוצע
שינוי שיטת ההעסקה. המלצות 
הצוות קיבלו תוקף של החלטת 

ממשלה מס' 2174.

להגדיל את המכסה המרבית של היתרים להעסקת 9
עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון לעבודה 

באזור התעשייה בעטרות, העומדת נכון להיום על 2,000 
עובדים, במכסה נוספת של עד 800 עובדים באופן 

הדרגתי. 

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

החלטת ממשלה מס' 3431 מיום בוצע
11/1/2018 סעיף 8ז', הורתה לחלק 

את המכסות בהתאם לשיטה 
הקיימת. מבוצע בשוטף.

לבחון את ההשפעה של ההחלטה על מספר דורשי 11
העבודה מקרב תושבי מזרח ירושלים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל שירות 
התעסוקה

ועדת היגוי הוקמה והתקיימה בוצע
כנדרש בסדרת פגישות 

שהתקיימו עם הנוגעים בדבר. 
סוכם בין חברי הוועדה כי היא 

סיימה את עבודתה.
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החלטת ממשלה מס׳ 1249

החלטת ממשלה מס' 1249: מניעה וטיפול באלימות במשפחה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1249 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש לממשלה, תוך חצי שנה מיום הקמתה של 
הוועדה, תוכנית עבודה מפורטת ליישום ההמלצות,

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

תוכנית העבודה הוגשה לממשלה. בוצע
מודל העבודה מתוקצב ואנחנו 

יוצאים להפעלתו.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1249
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החלטת ממשלה מס׳ 1257

החלטת ממשלה מס' 1257: אימוץ המלצות דו"ח הוועדה הציבורית לגיבוש הסדר פיצוי 
מיוחד לעובדי הוועדה לאנרגיה אטומית, שחלו במחלת הסרטן )"ועדת ריבלין"(

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1257 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לטפל מטעם הממשלה בכל ההיבטים הכרוכים ביישום 3
המלצות הדו"ח.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 https://www.vaadatzohar.co.il.בוצע

למנות צוות, אשר יגיש לשר בתוך 3 חודשים תוכנית 4
פעולה מפורטת ליישומן של המלצות הדו"ח, הכוללת 
לוחות זמנים ופירוט המשאבים והתקציבים הכרוכים 

בכך.

הצוות הגיש המלצותיו, והוועדה בוצעהחשב הכללי שר האוצר
המתמדת )"ועדת זוהר"( החלה 

בעבודתה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1257
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החלטת ממשלה מס' 1258: עידוד השתתפות בני נוער וסטודנטים בתחרויות בינלאומיות 
למדע, טכנולוגיה וחדשנות

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1258 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות תקציב של עד 1 מלש"ח לעידוד השתתפותם 1
של בני נוער וסטודנטים בתחרויות בינלאומיות למדע, 

טכנולוגיה וחדשנות.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

המשרד פרסם "קול קורא" בוצע
לתחרויות בינלאומיות. השיבו 7 
מוסדות, שביקשו תמיכה ל-12 
תחרויות. ועדת מכרזים אישרה 

9 בקשות על סך 812,800 ש"ח. 3 
בקשות נפסלו בשל אי-עמידה 

בתנאי סף.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1258
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החלטת ממשלה מס' 1287: גיבוש תוכנית פעולה לאומית בנושא בריאות וסביבה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1287 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות עבודה בין-משרדי לשם הכנת התוכנית 3
הלאומית.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש, יחד עם מנכ"ל משרד הבריאות, תוכנית לאומית 1
להסרה או לצמצום של מפגעים ותנאים סביבתיים 

אשר מזיקים או עלולים להזיק לבריאות האדם.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הוקמו צוותים משותפים במגוון בוצע
נושאים של בריאות וסביבה 

וגובשה תוכנית פעולה לאומית 
בנושא בריאות וסביבה.

להגיש את התוכנית לאישור השר להגנת הסביבה ושר 5
הבריאות בתוך שנה וחצי מיום קבלת החלטה זו.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

התוכנית הוגשה אך טרם אושרה. בוצע
מתבצעת כעת עבודת תיעדוף בין 

המשרד להגנת הסביבה ומשרד 
הבריאות.  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1287


328  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1287

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש את התוכנית הלאומית לאישור הממשלה בתוך 6
3 חודשים מהמועד שבו קיבלו את התוכנית האמורה 

מאת המנכ"לים.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לאחר הגשת תוכנית הפעולה בוצע
הלאומית בנושא בריאות וסביבה 
לאישור השר להגנת הסביבה ושר 

הבריאות, יושלם סעיף זה.
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החלטת ממשלה מס' 1316: תוכנית יעדי שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2016
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1316 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא לאישור קבינט הדיור, עם מנהל רשות 4
מקרקעי ישראל וכן עם המנהל הכללי של חברת 

"דירה להשכיר", את יעדי התכנון, השיווק והעסקאות 
בקרקעות מדינה לשנים 2017-2018 עד יום 1.7.2016.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לגבש רשימת תוכניות מפורטות למגורים, שיובאו 6
לאישור בשנת 2016, על מנת לעמוד ביעדים שנקבעו 

בהחלטה זו תוך 30 יום מקבלתה.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

רשימת התוכניות גובשה והופצה בוצע
למנכ"לי המשרדים הרלוונטיים 

ביום 27.3.2016.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1316
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החלטת ממשלה מס' 1317: קידום הקמתם של מעונות לסטודנטים במוסדות להשכלה 
גבוהה במדינת ישראל

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1317 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם, על דעת מל"ג/ות"ת ומשרד האוצר, "קול 3
קורא" למוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת 

בתקציבם ולרשויות מקומיות למתן סיוע כספי לבניית 
מעונות וכן לסיוע בליווי וקידום סטטוטורי של תוכניות 

בינוי של מעונות סטודנטים בהקשרים של תכנון 
והסרת חסמים ליישום האמור בסעיף 1 להחלטה.

מנכ"ל דירה שר האוצר
להשכיר

 בוצע

להכין תוכנית עבודה רב-שנתית, בשותפות עם המל"ג/4
ות"ת ובתיאום עם ראש מטה הדיור במשרד האוצר 

והממונה על התקציבים במשרד האוצר, להוספת 
מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה וברשויות 

המקומיות, תוך ראייה רב-מערכתית הן של צורכי 
המוסדות האקדמיים, צורכי הסטודנטים והסגל והן של 

צורכי הרשויות המקומיות הרלוונטיות.

מנכ"ל דירה שר האוצר
להשכיר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1317
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החלטת ממשלה מס' 1320: תיעוש והגדלת פריון
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1320 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש לאישור מועצת מקרקעי ישראל, בתוך 1
90 יום ממועד קבלת ההחלטה, את הנושאים 

המפורטים בהחלטה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לגבש כללים, עם משרד הבינוי והשיכון ואגף 2
התקציבים במשרד האוצר, שיעודדו תיעוש במרכזי 
קרקע אחרים שהמדינה משווקת. הכללים שיגובשו 

יוצגו לאישור שר הבינוי והשיכון תוך 60 יום ממועד 
ההחלטה.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

לא 
בוצע

באחריות משרד הבינוי והשיכון.

להכשיר עובדים בשיטות בנייה מתועשות, בתיאום 4.א
עם משרד הבינוי והשיכון, בכללם עובדים בעבודות 
רטובות )טפסנים, ברזלנים, בנאים( ודורשי עבודה 

ועובדים ללא ניסיון מקצועי, וזאת באמצעות 
הפעלת מסלולי הכשרה מתאימים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

האגף מפעיל קורסים במקצועות בוצע
הרטובים באמצעות הקרן לעידוד 

הבנייה )התאחדות בוני הארץ(, 
שחתומה על הסכם התקשרות עם 

הממשלה. בשנת 2018 פתחה הקרן 2 
קורסים במגמת שלדאות. בתוכנית 
העבודה ב-2019 - מתוכננת פתיחת 

6 קורסים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1320
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להכשיר מנהלי עבודה בענף הבנייה, בתיאום עם 4.ב
משרד הבינוי והשיכון,  בין היתר, באמצעות מסלול 

ייעודי, שיאפשר מתן שוברים להכשרה מקצועית 
לעובדים קיימים ולדורשי עבודה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

במסגרת תוכנית השוברים להכשרה בוצע
מקצועית, ניתן לקבל החל מאמצע 

2016 שובר לקורס מנהל עבודה 
בבניין, זאת גם אם הקורס נמשך 

יותר משנה )זאת בניגוד לעבר(.

להכשיר עגורנאים בענף הבנייה, בתיאום עם משרד 4.ג
הבינוי והשיכון, בין היתר, באמצעות מסלול ייעודי, 
שיאפשר מתן שוברים להכשרה מקצועית לעובדים 

קיימים ולדורשי עבודה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

ניתן לקבל שובר לקורס עגורנאים בוצע
במסגרת שוברים. במהלך 2016-2017 

אושרו 52 שוברים. 

לפרסם, בתוך 45 ימים, מסלול הכשרה, שיאפשר 4.ד.1
למועמדים חסרי רקע מקצועי בענף הבנייה לגשת 

לקורס מנהלי עבודה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

פותח והופץ מסלול תלת-שלבי: בוצע
1( קורס שלדאות, 2( קורס מנהלי 

עבודה, 3( סטאז' – 9 חודשים.

לפרסם, בתוך 45 ימים, מסלול הכשרה, שיאפשר 4.ד.2
למועמדים ללא הכשרה פורמלית, אך בעלי ניסיון 
של שנה לפחות באתר בנייה, לגשת לקורס מנהלי 

עבודה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

פותח והופץ מסלול תלת-שלבי: 1( בוצע
שנה ניסיון מוכח, 2( קורס מנהלי 

עבודה, 3( סטאז' – 9 חודשים.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.87 מלש"ח ליישום סעיף קטן א' בשנת 4.ה.1
. 2016

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

נעשה הליך במסגרתו נחתם הסכם 
בין ממשלת ישראל והתאחדות 

בוני הארץ, לטובתו הוקצה סכום 
בסך 0.87 מלש"ח. הקרן לעידוד 

הבנייה הייתה זו שאמונה על גיוס 
סטודנטים, התקשרות מול מוסדות 

לימוד, מעסיקים וכ"ו והתקציב 
הועמד לרשות הקרן. בפועל נפתחו 
רק שני קורסים ב-2016 לשלדאים 

עקב הקושי בגיוס מועמדים. 

להקצות 0.87 מלש"ח ליישום סעיף קטן א' בשנת 4.ה.1
.2016

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות 0.87 מלש"ח ליישום סעיף קטן א' בשנת 4.ה.1
.2016

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

לא 
בוצע

בשל ביקוש נמוך לתוכניות אלו 
ועיכוב במימוש התוכניות לא נדרשה 

הקצאה תקציבית.

להקצות 1.5 מלש"ח ליישום סעיף קטן ב' בשנת 4.ה.2
.2016

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

בוצע חלקית, בשנת 2016 הוקצו 90 
אלש"ח. יחד עם זאת בשנת 2018 

הוקצו 28 אלש"ח נוספים מעבר 
למתוכנן לאותה שנה.

להקצות 1.5 מלש"ח ליישום סעיף קטן ב' בשנת 4.ה.2
.2016

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות 1.5 מלש"ח ליישום סעיף קטן ב' בשנת 4.ה.2
.2016

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

בשל ביקוש נמוך, המשימה בוצעה 
באופן חלקי, כך שבשנת 2016 הוקצו 

שוברים בגובה 90 אלש"ח.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.3 מלש"ח ליישום סעיף קטן ג' בשנת 4.ה.3
.2016

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

בוצע חלקית, בשנת 2016 הוקצו 270 
אלש"ח. עם זאת, בשנת 2018 הוקצו 

28 אלש"ח נוספים מעבר למתוכנן 
לאותה שנה.

להקצות 0.3 מלש"ח ליישום סעיף קטן ג' בשנת 4.ה.3
.2016

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות 0.3 מלש"ח ליישום סעיף קטן ג' בשנת 4.ה.3
.2016

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

בשל ביקוש נמוך לתוכניות אלו 
ועיכוב במימוש התוכניות לא נדרשה 

הקצאה תקציבית.

לתקן את תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, 5.א
מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, 

תשנ"ג-1992, כך שמשך ההכשרה המעשית 
לעגורנאים תצומצם מ-320 שעות ל-240 שעות לכל 

היותר.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

תיקון התקנות החל, אך מתעכב נוכח  
התפטרות הממשלה. כך, במסגרת 

הליך מחויב החלטת ממשלה לעניין 
 ,)RIA( הערכת השפעה רגולטורית

התיקון הנדרש כבר הוטמע בטיוטה 
שפורסמה ב-5.6.17 להערות בעלי 

 RIA-עניין. פרסומה הסופי של ה
נדחה בשל התפטרות הממשלה 

בשלהי 2018, וכעת תלוי בכינונה של 
ממשלה חדשה. גם לאחר הקמתה 

של ממשלה, צפוי תהליך של קבלת 
הערות נוספות לתקנות והנחתן 

לאישור בכנסת. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, 5.ב
מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, 

תשנ"ג-1992, כך שיאפשרו מסלול הכשרה מקוצר 
למפעילי עגורני צריח להקמה מהירה, וכן לגבש 

מסלול הכשרה בהתאם.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

תיקון התקנות החל, אך מתעכב נוכח  
התפטרות הממשלה. כך, במסגרת 

הליך מחויב החלטת ממשלה לעניין 
 ,)RIA( הערכת השפעה רגולטורית

התיקון הנדרש כבר הוטמע בטיוטה 
שפורסמה ב-5.6.17 להערות בעלי 

 RIA-עניין. פרסומה הסופי של ה
נדחה בשל התפטרות הממשלה 

בשלהי 2018, וכעת תלוי בכינונה של 
ממשלה חדשה. גם לאחר הקמתה 

של ממשלה, צפוי תהליך של קבלת 
הערות נוספות לתקנות והנחתן 

לאישור בכנסת. 

לפרסם בתוך 90 יום, בתיאום עם משרד הבינוי 7
והשיכון ואגף התקציבים במשרד האוצר, מסלול 

מינהלי, המיועד לקבלנים רשומים, לצורך מתן סיוע 
ברכישת ציוד לתיעוש הבנייה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

לתקצב את משרד הכלכלה והתעשייה בשנת 2016 7
בתקציב תוספתי של 12 מלש"ח.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע בשנת 2017.בוצע

לתקצב את מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה 8.ד
והתעשייה בתקציב תוספתי של 40 מלש"ח לשנת 

.2016

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע בשנת 2017.בוצע

לפרסם בתוך 90 יום, בתיאום עם משרד הבינוי 8
והשיכון ואגף התקציבים במשרד האוצר, מסלול 

מינהלי, שבמסגרתו יינתנו מענקים לקבלנים, אשר 
יעברו לבנות בשיטות בנייה מתועשות.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את תקנות מס הכנסה  בהתאם לרשימת 10
אמצעים, אשר תומלץ לשר על ידי משרד הבינוי 

והשיכון ותאושר על ידי שר האוצר, בשיעורים 
ובתקופות שיקבע שר האוצר, וזאת בתוך 90 יום.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

רשות המסים ביקשה שנגבש רשימת 
אמצעים, שייכללו בפחת מואץ 

ועליהם היינו צריכים לגבש כמה 
הכנסות נמנעו מהמדינה. מאחר 

שמרבית הציוד בענף הבנייה הוא 
מושכר, אין רישום מסודר בדו"חות 
הכספיים של החברות, והמשכירים 

הם לא בדיוק חברות מסודרות, ולא 
הצלחנו לאמוד את החשיפה, ולכן 

המשימה לא הושלמה.

להשלים את העדכון של התקן הרשמי ת"י 4466 13
)חלקים 4 ו-5(, ולתרגם לשפה העברית את כל 

סדרת התקן.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

ועדת מכון התקנים טרם סיימה 
את  הכנת הרוויזיה לת"י 4466 חלק 

4  וחלק 5 - שניהם הוחזרו לדיון 
בעקבות התיקונים בחוק התקנים.

לתקצב את משרד הבינוי והשיכון ב-1.85 מלש"ח, 15
על-מנת ליישם את סעיפים 11, 13 ו-14 בשנת 

.2016

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לתקצב את משרד הכלכלה והתעשייה ב-450 15
אלש"ח  ליישם סעיפים 11, 13 ו-14 בשנת 2016.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי החלטת בוצע
הממשלה. 

להקים צוות היגוי בין-משרדי בראשות המנהל 17
הכללי של משרד הבינוי והשיכון, שחברים בו אגף 
התקציבים במשרד האוצר ונציג המנהל הכללי של 

משרד הכלכלה והתעשייה, אשר יפעל ליישומה של 
החלטת ממשלה זו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 1.75 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון כתקציב 3
תוספתי לטובת יישום סעיף זה בהחלטת הממשלה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

המשימה לא בוצעה נוכח חוסר 
הסכמות עם משרד העבודה, 

הרווחה והשירותים החברתיים.

להקים, בתוך 12 חודשים, מכון למקצועות הבנייה 3
)להלן – המכון או המכון למקצועות הבנייה( לשם 

קידום ושילוב של טכנולוגיות בנייה מתועשות והגדלת 
פריון העבודה בענף הבנייה, אשר תחומי עיסוקו יהיו, 

בין היתר, כמפורט בתת הסעיפים של סעיף 3.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

שר העבודה, להקצות 0.87 מלש"ח ליישום סעיף קטן א' בשנת 2017. 4.ה.1
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

תנאי ההסכם מול התאחדות בוני בוצע
הארץ שונו לבקשת ההתאחדות, 
ועקב כך החלה פעילות בהכשרה 
מקצועית. בשנת 2018 נפתחו שני 
קורסים לשלדאים וב-2019 נפתחו 

2 קורסים נוספים.

שר הבינוי להקצות 0.87 מלש"ח ליישום סעיף קטן א' בשנת 4.2017.ה.1
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הממונה על שר האוצרלהקצות 0.87 מלש"ח ליישום סעיף קטן א' בשנת 4.2017.ה.1
התקציבים 

לא 
בוצע

בשל ביקוש נמוך לתוכניות אלו 
ועיכוב במימוש התוכניות לא 

נדרשה הקצאה תקציבית.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

שר העבודה, להקצות 1.5 מלש"ח ליישום סעיף קטן ב' בשנת 4.2017.ה.2
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

בוצע חלקית. בשנת 2017 הוקצו  
319,150 אלף ש"ח. לצד זאת, 
הוחלט להרחיב את ההסכם 

מול הקרן לעידוד הבנייה וכך 
תלמידים שעברו הכשרה של 

שלדאים יוכלו להמשיך לקורס 
של מנהלי עבודה במימון המשרד. 

ניתן לראות כי ב- 2019 חלה 
עליה משמעותית ביחס לשנים 

קודמות.

שר הבינוי להקצות 1.5 מלש"ח ליישום סעיף קטן ב' בשנת 4.2017.ה.2
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הממונה על שר האוצרלהקצות 1.5 מלש"ח ליישום סעיף קטן ב' בשנת 4.2017.ה.2
התקציבים

לא 
בוצע

בשל ביקוש נמוך, המשימה 
בוצעה באופן חלקי, כך שבשנת 
2017 הוקצו שוברים בגובה 270 

אלש"ח.

שר העבודה, להקצות 0.3 מלש"ח ליישום סעיף קטן ג' בשנת 4.2017.ה.3
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

בוצע חלקית. בשנת 2017 הוקצו 
כ-190 אלש"ח.  עם זאת, בשנת 
2018 הוקצו 28 אלש"ח נוספים 

מעבר למתוכנן לאותה שנה.

שר הבינוי להקצות 0.3 מלש"ח ליישום סעיף קטן ג' בשנת 4.2017.ה.3
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הממונה על שר האוצרלהקצות 0.3 מלש"ח ליישום סעיף קטן ג' בשנת 4.2017.ה.3
התקציבים

לא 
בוצע

בשל ביקוש נמוך לתוכניות אלו 
ועיכוב במימוש התכניות לא 

נדרשה הקצאה תקציבית.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להשלים את הליך האימוץ של התקינה האירופית 11
בתחום תכן הבנייה עד סוף שנת 2017.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

עבודת המטה של המשרד 
הושלמה. המועד המשוער לסיום 

הביצוע הוא סוף שנת 2020. לאור 
שינויים בחוק התקנים )תיקון 
מס' 12 ו-13( שנעשו בשנים 

2018-2017, אשר השפיעו רבות 
על עבודות הוועדות המקצועיות 
במכון התקנים וגרמו לעיכובים 

רבים, וכמו כן שינויים באיוש 
מנהלי פרויקטים )רכזים( של מכון 

התקנים בתחום הבניין.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח לטובת יישום סעיף זה בהחלטת 3
הממשלה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

הסכום לא הוקצה לאור תיעדוף 
שונה של יישום תכנית העבודה 

במשרד העבודה והרווחה. המשרד 
פנה למנכ"ל משרד העבודה 
בניסיון לפתור את הסוגייה.

שר העבודה, להקצות 0.87 מלש"ח ליישום סעיף קטן א' בשנת 4.2018.ה.1
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

שר הבינוי להקצות 0.87 מלש"ח ליישום סעיף קטן א' בשנת 4.2018.ה.1
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הממונה על שר האוצרלהקצות 0.87 מלש"ח ליישום סעיף קטן א' בשנת 4.2018.ה.1
התקציבים 

לא 
בוצע

בשל ביקוש נמוך לתוכניות אלו 
ועיכוב במימוש התוכניות לא 

נדרשה הקצאה תקציבית.

שר העבודה, להקצות 1.5 מלש"ח ליישום סעיף קטן ב' בשנת 4.2018.ה.2
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

שר הבינוי להקצות 1.5 מלש"ח ליישום סעיף קטן ב' בשנת 4.2018.ה.2
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

הממונה על שר האוצרלהקצות 1.5 מלש"ח ליישום סעיף קטן ב' בשנת 4.2018.ה.2
התקציבים

לא 
בוצע

בשל ביקוש נמוך, המשימה 
בוצעה באופן חלקי, כך שבשנת 
2018 הוקצו שוברים בגובה 600 

אלש"ח.

שר העבודה, להקצות 0.3 מלש"ח ליישום סעיף קטן ג' בשנת 4.2018.ה.3
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הכשרת עגורנאים - בשנת 2018 בוצע
אושרו 35 שוברים בהיקף של 328 

אלש"ח.

שר הבינוי להקצות 0.3 מלש"ח ליישום סעיף קטן ג' בשנת 4.2018.ה.3
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

הממונה על שר האוצרלהקצות 0.3 מלש"ח ליישום סעיף קטן ג' בשנת 4.2018.ה.3
התקציבים

לא 
בוצע

בשל ביקוש נמוך לתכוניות אלו 
ועיכוב במימוש התוכניות לא 

נדרשה הקצאה תקציבית.

מספר הפעולות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 18.
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החלטת ממשלה מס׳ 1321

החלטת ממשלה מס' 1321: הבאת חברות בנייה זרות
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1321 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם בהקדם האפשרי, בתיאום עם הצוות הבין-2
משרדי, "קול קורא" לחברות הביצוע הזרות, וזאת 

בהלימה לתנאים שנקבעו על ידי הצוות הבין-משרדי.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לתת לחברות הביצוע הזרות היתרים להעסקת עד 3
1,000 עובדים זרים לכל חברה, וכן אשרות כניסה 

ורישיונות ישיבה ועבודה לעובדים זרים.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

 בוצע

להפעיל קו חם לצורך מסירת מידע לעובדי חברות 9
הביצוע, בהם עובדי "ילמזלר", ולהגשת תלונות, וזאת 
נוסף על זכותם של העובדים להגיש תלונות לגורמים 

המוסמכים בכלל ולממונה על זכויות עובדים זרים 
בפרט.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

הרשות מפעילה "קו חם" טלפוני בוצע
לעובדים הזרים המועסקים על 

ידי חברות הבנייה הזרות, לרבות 
"ילמזלר".

לגבש תוכנית, עם משרד הבינוי והשיכון ומשרד 13
האוצר, לטיפול בסיכוני הבטיחות ביחס לפעילות 
הבנייה, שתבוצע על ידי חברות הבנייה האמורות.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הדבר קודם הן במסגרת הסיכומים בוצע
עם החשכ"ל על הסרת קבלן מוכר 

מביצוע עבודות ממשלתיות במידה 
ועבר עבירות בטיחות מסוימות, והן 
מבחינת העבודה עם רשם הקבלנים 
במשרד השיכון לקידום הצעת חוק 
להשעיית רישיונו של קבלן העובר 

על חוקי ותקנות הבטיחות.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1321
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החלטת ממשלה מס׳ 1334

 החלטת ממשלה מס' 1334: התוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי 
"עוטף רצועת עזה" לשנים 2015-2016, ומענה לצרכים מיידיים עקב מבצע "צוק איתן" – 

תיקון החלטת ממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1334 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעניק בשנים 2015-2016 מענק מיוחד למימון של 45% א
בשיעורי הארנונה למגורים, וכן הנחה בשיעור של 39% 
לנכסים אחרים, ובתנאי שמתקיים בנכס אחד התנאים 

המפורטים בהחלטה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

לשפות את משרד הפנים בסך המענק המיוחד שיעביר ב
משרד הפנים לרשויות.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1334


2016 אפריל - יוני
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החלטת ממשלה מס׳ 1366

החלטת ממשלה מס' 1366: ייעול רגולציה בדבר אכרזת תקנים רשמיים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1366 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

שר הכלכלה להפיץ תזכיר לתיקון סעיף 8 לחוק התקנים.1
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1366
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החלטת ממשלה מס׳ 1367

החלטת ממשלה מס' 1367: הגברת היכולת ליישום מדיניות הממשלה באמצעות שינויים 
בהסדרי ניהול המשאב האנושי בשירות המדינה

קישור להחלטה: אין קישור

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש הצעה חדשה, בצוות הכולל את שרת המשפטים, א
השר יריב לוין והשר אבי גבאי, יחד עם המנהל הכללי 
של משרד ראש הממשלה, נציב שירות המדינה ונציג 

היועץ המשפטי לממשלה, בעניין שינויים בהסדרי ניהול 
המשאב האנושי בשירות המדינה, בהתאם להערות 

שהושמעו במהלך הדיון.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

הנושא טופל במסגרת היישום של בוצע
החלטת ממשלה מס' 2150 מיום 

.11.12.2016

לגבש הצעה לתיקוני חקיקה, במגמה להגביר את יכולת ב
המשילות של השרים בניהול המשאב האנושי במשרדם.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

גובשה הצעה כנדרש על פי בוצע
ההחלטה, וזו נדונה בממשלה. 

בהמשך התקבלה החלטת ממשלה 
מס' 2150 מיום 11.12.2016, שבה 

הוחלט על הקמת צוות שרים 
לנושא הליכי מינוי וקציבת 

תקופות הכהונה למשרות בכירות 
בשירות המדינה. 
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החלטת ממשלה מס׳ 1402

 החלטת ממשלה מס' 1402: שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי וחיזוק 
הביטחון בירושלים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1402 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 500 תקני כוח אדם למשטרת ישראל. לטובת 1
ביצוע שלב זה יקצה המשרד לביטחון הפנים מתקציבו 

100 מלש"ח בבסיס תקציבו. יתר הסכום שיידרש לשלב 
א' של התוכנית יוקצה על ידי משרד האוצר כסכום חד-

פעמי שלא עולה על 100 מלש"ח.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 100 מלש"ח מתקציב המשרד לביטחון הפנים 1
בבסיס תקציבו לטובת ביצוע שלב זה )שלב א'(.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1402
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החלטת ממשלה מס׳ 1403

החלטת ממשלה מס' 1403: תוכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה 
ולהתייעלות אנרגטית

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1403 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות מייעץ לשר האוצר ולחשבת הכללית 1.א
בעניין תוכנית למתן ערבויות מדינה בהיקף של 500 
מלש"ח לתקופה של 10 שנים מיום קבלת ההחלטה, 

להלוואות לשם השקעה בהתייעלות אנרגטית 
ובהפחתת פליטות גזי חממה במשק; בראש הצוות 

יעמוד סגן בכיר לחשבת הכללית.

 בוצעהחשב הכללי שר האוצר

להקים ולהפעיל תוכנית מענקים להשקעות בהתייעלות 1.ב
אנרגטית – התוכנית תופעל באמצעות המנגנון הקיים 

להפחתת פליטות גזי חממה במרכז ההשקעות וברשות 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית ובניהול משרד הכלכלה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

תוכנית המענקים להשקעות בוצע
בהתייעלות אנרגטית הוקמה, 

ובנובמבר 2017 הסתיים המקצה 
הראשון למענקים לפרויקטים 
להפחתת פליטות ולהתייעלות 

אנרגטית בסך 74 מלש"ח.

להקצות 300 מלש"ח בהרשאה להתחייב למשרד 1.ב
הכלכלה והתעשייה לטובת הקמה והפעלה של תוכנית 

מענקים להשקעות בהתייעלות אנרגטית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

תוקצבה ההרשאה לשימוש בוצע
המשרד. מקצה ראשון של 

התוכנית הושלם והמקצה השני 
עתיד להתפרסם. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1403
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החלטת ממשלה מס׳ 1403

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש לממשלה תוכנית לאומית רב-שנתית מפורטת 2
להתייעלות אנרגטית לשנת 2030, בהתאם לסמכותו 

לפי חוק האנרגיה, התש"ן-1989.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

התוכנית הלאומית להתייעלות בוצע
אנרגטית אושרה בישיבת 
הממשלה מיום 17.12.17. 

לבחון ולגבש עד יום 30.11.2016 צעדים להשגת יעד 3
הצמצום בצריכת החשמל.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

התוכנית הלאומית להתייעלות בוצע
אנרגטית אושרה בישיבת 
הממשלה מיום 17.12.17. 

להעניק הטבת מס בדמות פחת מואץ בשיעור של 20% 5
לתקופה של 3 שנים למתקנים עסקיים בטכנולוגיה 

פוטו-וולטאית, אשר ישתלבו בהסדרת מונה נטו של 
רשות החשמל.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

ייעשה במהלך שנת 2019.

לבחון את מכלול האמצעים הנדרשים לצורך גיבוש 6
תקנות לפי חוק מקורות האנרגיה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בחינת מכלול האמצעים, בוצע
הנדרשים לצורך גיבוש תקנות, 

אשר יקבעו חובת דירוג אנרגטי 
של בנייני מגורים ומשרדים 

חדשים על בסיס תקן ישראלי 
מס' 5282, הסתיימה זה מכבר 

וכרגע נמצא בבחינת עלות 
תועלת למשק.

לגבש ולהגיש לממשלה, בהתייעצות עם משרד האוצר, 7
שר הבינוי והשיכון ושר האנרגיה, תוכנית מפורטת, 

הכוללת אמצעים להפחתת פליטות במבנים קיימים 
וחדשים בישראל.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הושלמה הכנת הדו"ח, והמשרד בוצע
להגנת הסביבה נמצא כיום 

במגעים עם הגורמים הרלוונטיים 
כדי להביא ליישום ההמלצות.
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החלטת ממשלה מס׳ 1403

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם תוכנית להשגת יעדי ייצור חשמל מאנרגיה 8
מתחדשת.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע

תוכנית להשגת יעדי ייצור חשמל 
מאנרגיה מתחדשת: התוכנית 

נמצאת בשלבים מתקדמים 
ותישלח בשבועות הקרובים 

לאישור השר.

לפרסם תוכנית לצורך השגת יעדי ייצור חשמל 8.א
מאנרגיה מתחדשת. 

פורסמה תוכנית לעמידה ביעדי בוצעיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
הממשלה להפקת אנרגיה 

ממקורות מתחדשים לשנת 2020, 
ובעקבותיה המלצת מדיניות 

לתוספת מכסה סולארית על סך 
1,600 מגה-ואט לצורך עמידה 

ביעדים אלו. ההמלצה אושרה על 
ידי שר האנרגיה כעקרון מדיניות, 
ובעקבותיה פרסמה הרשות שורת 

הסדרות והליכים תחרותיים 
להקמת מתקנים סולאריים 

ממקורות שונים. 

להקים צוות בין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד 8.ד
האנרגיה ובהשתתפות נציגי רשות החשמל, נציגי משרד 

האוצר, לרבות נציג ממינהל התכנון ונציגים של רשות 
מקרקעי ישראל, משרד הפנים, משרד הכלכלה, המשרד 

להגנת הסביבה והשמאי הממשלתי, לבחינת החסמים 
להקמת מתקנים לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות 

ומתן המלצות מתאימות לצמצום החסמים. הצוות 
יפרסם את המלצותיו בדבר צמצום חסמים.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא לפני מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה 8.ו
לקביעת מחיר אחיד להקצאת קרקע להקמת מתקנים 

לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לבחון הקלות לדו-שימושיות בקרקע לשם עידוד הקמה 8.ז
של מתקנים לאנרגיות מתחדשות, בכפוף לכל דין.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

מונה נטו במאגרי מים - החלטת בוצע
מועצה 1507. מאגרים הוא מקרה 

יחיד של דו-שימוש הפטור 
מתשלום. ניתן לקדם דו-שימושים 
נוספים בתשלום של הפרשי ערך 

על פי החלטות מועצה.

לבחון, עד יום 1.6.2016, שילוב של מתקנים פוטו-8.ח
וולטאיים על גגות המבנים. 

 בוצעהחשב הכללי שר האוצר

להשלים במהירות האפשרית את הליך החקיקה למתן 8.ח
פטור ממס הכנסה ליחיד שהינו יצרן חשמל ביתי עד 
הכנסה שנתית של 18,000 ש"ח )במחירי 2008( מייצור 

חשמל מאנרגיה פוטו-וולטאית ומאנרגיית רוח.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לבחון עד יום 1.6.2016 שילוב של מתקנים פוטו-8.ט
וולטאיים על גגות המבנים. 

 בוצעהחשב הכללי שר האוצר

להשלים עד יום 30.09.2016 מפת רגישויות של בעלי 8.י
כנף, המתבססת על עבודה מקצועית במשרד להגנת 
הסביבה, במטרה להגדיל את הוודאות למתקני ייצור 

חשמל באנרגיית רוח.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע



351  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות לצורך בחינה וגיבוש של אמצעים להפחתה 9
נוספת של פליטות גזי חממה במשק, לרבות במשק 

החשמל, במטרה לעמוד ביעדים הלאומיים להפחתת 
פליטות גזי חממה, אשר נקבעו בהחלטת ממשלה מס' 

.542

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

התקיימה עבודה והיוועצות עם בוצע
המשרד להגנת הסביבה ועם 

רשות החשמל.

להגיש את המלצות הצוות לשר האוצר, לשר להגנת 9
הסביבה ולשר האנרגיה עד יום 30.08.2016.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע

להקים ועדת היגוי בראשות נציג משרד הכלכלה, אשר 10
תגבש, עד ליום 30.9.2016, המלצות לתוכנית לתמיכה 

ולקידום טכנולוגיות ישראליות בתחומי ההתייעלות 
האנרגטית, האנרגיה המתחדשת, רשת חכמה, אגירת 

אנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

ועדת ההיגוי הבין-משרדית בוצע
גובשה ודנה בהמלצות על פי 

החלוקה לסעיפים א'-ג'. ההמלצות 
גובשו והן כעת בשלבי עיבוד 

סופיים לפני פרסום. דווח 
עליהן הן בכנסת )ועדת המשנה 

לטכנולוגיות סביבה בראשות 
חה"כ יעל כהן פארן( והן לוועדת 

המעקב הבין-משרדית. 

לבחון ולגבש את אופן הסיוע למתקני חלוץ והדגמה 11
מסחרית לייצור חשמל ולמתן שירותי מערכת באנרגיה 

מתחדשת. הבחינה תכלול, בין היתר, מנגנוני תמיכה, 
לרבות מענקים לטכנולוגיות ישראליות חדשות, כאמור 

בסעיף זה. הבחינה תבוצע עד יום 30.6.2016.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע

נמצא בבחינה מול רשות החשמל.

לגבש ולהפעיל תוכנית לעידוד השימוש בתחבורה 12
ציבורית ולמימוש יעדי הצמצום בנסועה הפרטית, 

כמפורט בסעיף 1)ב()2( להחלטת ממשלה 542.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון כלים כלכליים, לרבות תמריצים כלכליים 14
ומדיניות מיסוי, לעידוד תשתיות לשינוי תמהיל 

הדלקים במשק, באופן שיפחית פליטות גזי חממה 
בסקטורים השונים במשק.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

לפרסם עד יום 31.12.2016 המלצות ליישום כלים 14
כלכליים לעידוד תשתיות לשינוי תמהיל הדלקים 

במשק.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום האחד במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו, ולא 
יאוחר מיום 1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום האחד במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו, ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו, ולא 
יאוחר מיום 1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום האחד במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

מונה אחראי אנרגיה משרדי, בוצע
האמון על הנושא.   
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד ליום 31.5.2016. 15.א
אחראי האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות 
טופס מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-
פי דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 
יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 

המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 
שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

מנחם ניסמבוים מונה לתפקיד בוצע
ממונה אנרגיה במשרד. משתתף 

בקורס מטעם שירות המדינה.

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד ליום 31.5.2016. 15.א
אחראי האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות 
טופס מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-
פי דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו, ולא 
יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 

המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 
שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

מונה אחראי.בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסרטגיים 
והסברה

הגב' קרולין הנריקס מונתה בוצע
כאחראית אנרגיה מטעם המשרד. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

פיתוח יישום מקוון.בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד ליום 31.5.2016. 15.א
אחראי האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות 
טופס מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-
פי דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 
יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 

המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 
שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בתאריך 20.3.17 מונתה מנהלת בוצע
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה 

כנציגת המשרד.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

במשרד מונה אחראי אנרגיה בוצע
בהתאם להחלטת הממשלה.

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

מונה הסמנכ"ל. בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

מונה אחראי אנרגיה, שעבר בוצע
הכשרה נציבותית. הטופס טרם 

מולא.  
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

השר לשיתוף 
פעולה אזורי

מנכ"ל המשרד 
לשיתוף פעולה 

אזורי

מונה אחראי אנרגיה לשני בוצע
המשרדים )שיתוף פעולה אזורי 

ופריפריה, נגב וגליל(.

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

מנכ"ל משרד שר התפוצות
התפוצות

כמו יתר נושאי הבנא"מ ומשאבי בוצע
אנוש, גם ענייני האנרגיה 

מתנהלים תחת אחריות משרד 
ראש הממשלה.

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

חברת חשמל שלחה חוזה לצורך בוצע
רישום צפייה באתר נתוני הלקוח 

בחברה. הלשכה המשפטית 
עברה על החוזה והציגה את 
התייחסויותיה. התייחסות זו 

לא הייתה מקובלת על היועץ 
המשפטי של חברת החשמל, 

מאחר שלדבריו אלו הם חוזים 
קבועים לכלל הצרכנים העסקיים 

במדינת ישראל. הלשכה 
המשפטית במשרד העבירה את 

החוזה להחלטת חשב המשרד 
האם לחתום או לא. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

למנות אחראי אנרגיה משרדי עד יום 31.5.2016. אחראי 15.א
האנרגיה המשרדי ידווח אחת לשנה, באמצעות טופס 

מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על-פי 
דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו ולא 

יאוחר מיום ה-1 במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה 
המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע

לגבש ולהעביר קורס הכשרה לעובדי הממשלה, שימונו 15.ב
כאחראי האנרגיה המשרדיים. 

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע קורס ממונה אנרגיה ל-30 בוצע
נציגים של יחידות סמך ומשרדי 

ממשלה. 

לפרסם את נתוני צריכת החשמל של כלל משרדי 15.ב
הממשלה ויחידות הסמך בכל שנה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

פורסמו נתוני צריכת החשמל של בוצע
משרדי הממשלה ויחידות הסמך, 

אשר נציגיהם השתתפו בקורס 
ממונה אנרגיה.

לתקן את תוכנית הפיתוח של חברת החשמל כך, שלא 16
תכלול את הקמת תחנת הכוח D באשקלון, לאחר מיצוי 

התייעצות עם רשות החשמל.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע



362  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1403

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבצע מעקב אחר ביצוע החלטת ממשלה זו ולדווח 17.א
לממשלה, עד יום 31 בדצמבר מדי שנה, על ביצוע 

ההחלטה ועל עמידה ביעדים שנקבעו בה ובהחלטת 
הממשלה מס' 542.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הדו"ח הוגש לממשלה בספטמבר בוצע
2017 בהתייחס ל-2016 ולמחצית 

.2017

להכין ולהגיש למזכירות אמנת האקלים של האו"ם 17.א
דיווחים תקופתיים בהתאם להנחיות מזכירות האמנה. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

דו"ח 1342 הוגש באפריל 2010. בוצע
דו"ח NC יוגש ברבעון השני של 

.2018

להקים ועדת היגוי ומעקב לעניין הפחתת פליטות גזי 17
חממה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם עד יום 30.06.2017 תוכנית למימוש יעדי 12
הצמצום בנסועה הפרטית.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1419

החלטת ממשלה מס' 1419: תגבור פעילות ממשלתית ברמת הגולן
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1419 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

השר לפיתוח להקצות 0.3 מלש"ח לצורך יישום סעיף .1 1
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

 התקציב הוקצה. בוצע

מנכ"ל משרד שר התיירות להקצות 0.3 מלש"ח לצורך יישום סעיף 1.1
התיירות

משרד התיירות הקצה תקציב בוצע
לטובת פרויקט "עין הקשתות" 

במסגרת נוהל צת"פ.

השר לשירותי להקצות 0.6 מלש"ח לצורך יישום סעיף 1.1
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

 בוצע

שר ירושלים להקצות 0.7 מלש"ח לצורך יישום סעיף 1.1
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

הוקצה התקציב הנדרש.בוצע

לתכנן ולבצע את המשך העבודות לחידוש אתר בית 1
הכנסת העתיק "עין קשתות", לרבות השלמת קימום 

בית הכנסת )הוספת קומה שנייה( והכשרתו לביקורים, 
וכן שימורו ושיקומו של בית המעיין לסביבתו, לרבות 

עבודות הפיתוח הנדרשות להכשרת כל המתחם 
לקליטת קהל. 

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1419
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החלטת ממשלה מס׳ 1419

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

מנכ"ל משרד שר התיירות להקצות 0.4 מלש"ח, לצורך יישום סעיף 1.1
התיירות

משרד התיירות הקצה תקציב בוצע
לטובת פרויקט "עין הקשתות" 

במסגרת נוהל צת"פ.

השר לפיתוח להקצות 0.5 מלש"ח לצורך יישום סעיף 1.1
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לפעילות במועצה בוצע
האזורית גולן ובמועצה המקומית 

קצרין.

השר לשירותי להקצות 0.6 מלש"ח לצורך יישום סעיף 1.1
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

 בוצע

שר ירושלים להקצות 0.7 מלש"ח לצורך יישום סעיף 1.1
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

במסגרת יישום החלטת הממשלה, בוצע
אגף מורשת יביא בפני ועדת 
המכרזים בקשה להתקשר עם 
המועצה האזורית גולן לביצוע 

המשך העבודות ב"עין קשתות". 
כמו כן, האגף עושה את האיגום 

התקציבי הנדרש.
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החלטת ממשלה מס׳ 1419

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

מנכ"ל משרד שר התיירות להקצות 0.3 מלש"ח לצורך יישום סעיף 1.1
התיירות

משרד התיירות הקצה תקציב בוצע
לטובת פרויקט "עין הקשתות" 

במסגרת נוהל צת"פ.

השר לפיתוח להקצות 0.2 מלש"ח לצורך יישום סעיף 1.1
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

לא 
בוצע

לא הועברה פנייה תקציבית מצד 
המשרד הרלוונטי.

השר לשירותי להקצות 0.8 מלש"ח לצורך יישום סעיף 1.1
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע

שר ירושלים להקצות 0.9 מלש"ח לצורך יישום סעיף 1.1
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע
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החלטת ממשלה מס' 1443: השתתפות מדינת ישראל בתערוכת "אקספו 2017" באסטנה, 
קזחסטן, ומינוי נציב ישראל ל"אקספו 2017"

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1443 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות ועדת היגוי, בראשות משרד החוץ או נציגו 2
ובהשתתפות מנכ"לי משרד ראש הממשלה, משרד 

האוצר, משרד התעשייה, משרד האנרגיה והמים ומשרד 
התיירות או נציגיהם.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

מונתה ועדת היגוי בין-משרדית, בוצע
אשר התכנסה לפחות 4 פעמים. 

הוועדה מילאה תפקידה, 
כולל דיווח על מצב ההכנות 

להשתתפות ולאישור אבני דרך 
בפרויקט.

למנות מתאם מטעם משרד החוץ לתפקיד נציב ישראל 3
ל"אקספו 2017" ולהסמיכו לייצג את מדינת ישראל מול 

רשויות ה"אקספו" ולעמוד בראש צוות ביצוע, שירכז 
את פעילות ישראל לקראת תערוכת "אקספו 2017".

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

המשרד מינה לתפקיד עובד בוצע
המשרד, אשר שימש כנציב 

ל"אקספו מילאנו 2015". 

להקצות סך של 0.5 מלש"ח למימון השתתפותה של 6
ישראל בתערוכת "אקספו 2017", בפנייה התקציבית 

הראשונה לאגף תקציבים במהלך השנה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות תקציב בסך 0.5 מלש"ח לאגף תקציבים 6
למימון השתתפות ישראל בתערוכת "אקספו 2017", 

בפנייה התקציבית הראשונה במהלך השנה.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1443
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות תקציב בסך 0.5 מלש"ח למימון השתתפותה 6
של ישראל בתערוכת  "אקספו 2017", בפנייה 

התקציבית הראשונה לאגף תקציבים במהלך השנה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

להקצות סך של 0.5 מלש"ח למימון השתתפות ישראל 6
בתערוכת "אקספו 2017", בפנייה התקציבית הראשונה 

במהלך השנה לאגף תקציבים.

ראש 
הממשלה

ראש התכנית 
הלאומית 

לתחליפי דלקים

הוקצו 0.5 מלש"ח למימון בוצע
השתתפות ישראל בתערוכת 

"אקספו 2017". 

להקצות תקציב בסך 1.25 מלש"ח לאגף תקציבים 6
למימון השתתפות ישראל בתערוכת "אקספו 2017", 

בפנייה התקציבית הראשונה במהלך השנה. 

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

הממשלה העבירה הצעת בוצע
מחליטים, המקצה 9.25 מלש"ח 

למימון "אקספו אסטנה".

להקצות תקציב בסך 2 מלש"ח לאגף תקציבים למימון 6
השתתפות ישראל בתערוכת "אקספו 2017", בפנייה 

התקציבית הראשונה במהלך השנה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

התקציב הוקצה כנדרש לפי בוצע
החלטת הממשלה .
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החלטת ממשלה מס׳ 1443

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות תקציב בסך 0.5 מלש"ח לאגף תקציבים 6
למימון השתתפות ישראל בתערוכת "אקספו 2017", 

בפנייה התקציבית הראשונה במהלך השנה.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע

להקצות סך של 0.75 מלש"ח למימון השתתפותה של 6
ישראל בתערוכת "אקספו 2017", בפנייה התקציבית 

הראשונה לאגף תקציבים במהלך השנה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות תקציב בסך 0.75 מלש"ח למימון השתתפות 6
ישראל בתערוכת  "אקספו 2017", בפנייה התקציבית 

הראשונה לאגף תקציבים במהלך השנה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

להקצות תקציב בסך 0.75 מלש"ח למימון השתתפות 6
ישראל בתערוכת  "אקספו 2017", בפנייה התקציבית 

הראשונה במהלך השנה לאגף תקציבים.

ראש 
הממשלה

ראש התכנית 
הלאומית 

לתחליפי דלקים

הוקצו 0.75 מלש"ח למימון בוצע
השתתפות ישראל בתערוכת 

"אקספו 2017". 

להקצות תקציב בסך 1.25 מלש"ח לאגף תקציבים 6
למימון השתתפות ישראל בתערוכת "אקספו 2017",  

בפנייה התקציבית הראשונה במהלך השנה.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

הממשלה העבירה הצעת בוצע
מחליטים, המקצה 9.25 מלש"ח 

למימון "אקספו אסטנה". משרד 
החוץ הקצה את חלקו. 
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החלטת ממשלה מס' 1444: ציון 25 שנים ליחסים הדיפלומטיים בין ישראל ובין רוסיה – 2016
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1444 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 מלש"ח למימון ג
הפעילות והאירועים.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

 בוצע

להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 מלש"ח למימון ג
הפעילות והאירועים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוקצה התקציב למימון בוצע
הפעילויות והאירועים.

להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 מלש"ח  למימון ג
הפעילות והאירועים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 מלש"ח למימון ג
הפעילות והאירועים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 מלש"ח למימון ג
הפעילות והאירועים.

ראש 
הממשלה

ראש לשכת הקשר 
"נתיב"

 בוצע

להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 מלש"ח למימון ג
הפעילות והאירועים. 

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע

להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 מלש"ח למימון ג
הפעילות והאירועים.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצעה העברת תקציב לשנת בוצע
.2016

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1444
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 מלש"ח למימון ג
הפעילות והאירועים.

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסרטגיים 
והסברה

התקציב הועבר למשרד החוץ בוצע
בתאריך 9.10.2016, ונעשה בו 
שימוש לטובת יישום החלטת 

הממשלה.

להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.72 מלש"ח למימון ג
הפעילות והאירועים.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע
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החלטת ממשלה מס' 1445: הגדלת הגיוון בייצוג קהילות, עדות ומגוון האוכלוסייה 
הישראלית בפרסומים מטעם הממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1445 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

מבוצע באופן שוטף.בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בשנים האחרונות הושם דגש על בוצע
פרסומים באינטרנט וברשתות 

החברתיות, המבטאים את גוניה 
של החברה הישראלית.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1445
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

המשרד מכיר בחשיבות של בוצע
מתן ייצוג לכל גוני האוכלוסייה 

בפרסומיו השונים.

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה מפיק בוצע
את פרסומיו באמצעות לשכת 

הפרסום הממשלתית, שמחויבת 
לפעול על פי דרישות החוק.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

מתבצע באופן שוטף. אחד מיעדי בוצע
הדיפלומטיה הציבורית במשרד 

החוץ הוא שיקוף הגיוון בקהילות, 
בעדות ובמגוון האוכלוסייה 

הישראלית, והדבר בא לידי ביטוי 
בפרסומים ובהפקות של משרד 
החוץ, שפורסמו בארץ ובעולם. 

יצוין, כי גיוסי כוח אדם של 
המשרד מתבצעים דרך נציבות 

שירות המדינה. 

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

 בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע כנדרש.בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

השר לענייני 
מודיעין

מנכ"ל המשרד 
לענייני מודיעין

טרם בוצעו פרסומים על ידי בוצע
משרד המודיעין, במידה ויבוצעו 
פרסומים אנו נפעל על פי מתן 

ייצוג חזותי הולם.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסרטגיים 
והסברה

המשרד הוביל קמפיין אחד בוצע
בישראל מאז הקמתו, לאתר 

4IL, בו ניתן ייצוג הולם לעולי 
אתיופיה. לא התקיימו קמפיינים 

נוספים בישראל מעבר לכך.

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

מתבצעת בחינה של הפרסומים בוצע
השונים לגבי ייצוג הולם של כל 

האוכלוסיות בארץ. 

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

המשרד מוודא את הנושא בוצע
בפרסומיו. 
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בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בשנה החולפת פרסמנו בתחום בוצע
התעסוקה קמפיינים למיצוי 

זכויות עובדים במגזר החרדי 
והערבי. כמו כן פרסמנו תוכניות 
של לימודי תכנות בחינם לנשים, 

קורס פאראמדיקים לחרדים, 
קורסי היי-טק מסובסדים 

לבני 45 ומעלה, ועוד. בתחום 
הרווחה - טיפולים זוגיים לגברים 

אלימים, תוכניות שפועלות 
בפריפריה )"נושמים לרווחה" 

ומרכזי "עוצמה"( ותוכניות שונות 
לצעירים ולצעירות בסיכון.

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע הפיילוט. מתארגנים לקראת בוצע
הפרויקט הלאומי. 
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סטטוס 
ביצוע
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לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע. פורסם עלון ייעודי באתר בוצע
הפייסבוק ובוועדות הבוחנים 
השונות. שונתה תמונת עמוד 
הבית של האתר עם תמונות 

ממגוון מייצג של האוכלוסייה. 

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

השר לשיתוף 
פעולה אזורי

מנכ"ל המשרד 
לשיתוף פעולה 

אזורי

 בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל. 

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

מאמצי השיווק שלנו מופנים בוצע
לחו"ל, כך שההתאמה נבחנת 
בהתאם לשוק היעד. עם זאת, 

בפיתוח קמפיינים מקומיים, 
הנושא ייבחן וייענה בהתאם.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

מנכ"ל משרד שר התפוצות
התפוצות

 בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל. 

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

בכל מה שקשור לאחריות  בוצע
המועצה לכבלים ולוויין - מבוצע 

באופן שוטף כחלק מהפיקוח 
המתבצע.

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל. 

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

לבחון, במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידי 1
המשרד ועל ידי התאגידים הציבוריים שבאחריותו 

)טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב(, מתן ייצוג 
חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה 

הישראלית, תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל 
הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.  

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפנות לרשויות המקומיות על מנת שתבחנה את 3
אפשרות יישומה של ההחלטה בסעיף 1 גם בפרסומי 

גופים אלו. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקים, באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית ולשכת 4
העיתונות הממשלתית, מאגר תמונות עד ינואר 2017, 

כך, שיכלול ייצוג חזותי, המייצג את האוכלוסייה 
הישראלית.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

השרה לשוויון להקצות לצורך יישום ההחלטה זו 1 מלש"ח.6
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

להקצות לצורך יישום ההחלטה זו 1 מלש"ח מתקציב 6
משרד ראש הממשלה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה במלואה העברת הכסף בוצע
לטובת הקמת המאגר.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבצע מעקב אחר היקף השימוש המבוצע במאגר 5
החל משנת 2017 ואילך ולהגיש בסיום כל שנה דו"ח 

לממשלה על יישום החלטה זו.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

במקביל, לפ"מ בונים מכרז פומבי בוצע
לתשתית האינטרנטית של הנגשת 

המאגר.
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החלטת ממשלה מס' 1447: הטבות לחיילי מילואים והקמת ועדת מנכ"לים לעניין האמור
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1447 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפנות בבקשה לוועדה לתכנון ולתקצוב של 1.א
המועצה להשכלה גבוהה )להלן – המל"ג( 

ולהנהלת פר"ח לקבוע, כי סטודנט המבצע 
פעילות חברתית במסגרת פר"ח, ששירת, לפי 

דיווח צה"ל, 10 ימי מילואים לפחות בשנה, 
שתחילתה ב-15 ביולי וסיומה ב-14 ביולי בשנה 

שאחריה, יהיה זכאי למענק בגובה של 50% 
ממלגת פר"ח.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

לפנות למל"ג בבקשה לבחון את הצורך 1.ב
בהתאמות בכללי זכויות הסטודנט )התאמות 

לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים(, 
תשע"ב-2012, כך שתינתן אבחנה לגבי 

סטודנטים המשרתים שירות מילואים, שגויסו 
לפי צו, מכוח סעיף 8 או סעיף 9 לחוק שירות 

מילואים, דהיינו שירות מילואים בנסיבות חירום 
ושירות מילואים במצב מיוחד, בהתאמה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ביולי 2018 נכנס לתוקפו תיקון לכללי בוצע
זכויות הסטודנט )התאמות לסטודנטים 

המשרתים בשירות מילואים(, 
תשע"ב-2012. במסגרת התיקון, התווספו 

התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים 
בנסיבות חירום כמשמעותן בסעיף 8 בחוק 

שירות המילואים, התשס"ח 2008, ובמצב 
מיוחד כמשמעו בסעיף 9 לחוק האמור. 

כמו כן, ניתנו התאמות לסטודנטים שהם 
הורים לילד עד גיל 13, אשר בני ובנות 

זוגם משרתים במילואים לפי החוק.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1447
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה 1.ג
מארנונה(, התשנ"ג-1993, באופן המתיר לרשות 

מקומית להעניק לחייל מילואים פעיל הנחה 
מארנונה למגורים בשיעור שלא יעלה על 5% 

ובתנאים שיקבע.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

באחריות משרד הפנים האמון על הנושא.בוצע

לפעול לתיקון חוק קליטת חיילים משוחררים, 1.ד
התשנ"ד-1994, ולהאריך את זכאותם של חיילי 
מילואים פעילים להטבות המוענקות לחיילים 

משוחררים מהקרן לסיוע נוסף ומהקרן לעידוד 
השכלה גבוהה.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע תיקון ) 2648 בספר החוקים( לחוק בוצע
חיילים משוחררים ב-12.7.17, המגדיל 
את אורך תקופת היות חייל משוחרר 

מ-5 שנים ל-10 שנות זכויות לחיילים 
משוחררים, העומד בקריטריונים של 

שירות מילואים פעיל.

לבחון פטור לחייל מילואים פעיל מאגרות 1.ה
ותשלומים בתחומים המפורטים להלן ולתקן 

תקנות נדרשות בהתאם למפורט בהחלטה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

לאחר בחינה, הוחלט להפחית בשיעור של בוצע
50% את כלל האגרות המשולמות על ידי 

משרתי מילואים במקצועות הבאים: שמאי 
מקרקעין, מתווכים במקרקעין, נוטריונים, 

רואי חשבון וחוקרים פרטיים ושירותי 
שמירה.

להקים ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד 1.ו.1
הביטחון לעניין הטיפול בחיילי המילואים בשעת 

חירום.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

הוקמה ועדת מנכ"לים לעניין האמור. בוצע
הוועדה אישרה את פק"ל החירום, הכולל 
אוסף הנחיות ותהליכים, שיבוצעו בשעת 

חירום על ידי משרדי הממשלה. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח לוועדת השרים לעניין מערך המילואים על 1.ו.7
פעילות ועדת המנכ"לים לעניין הטיפול בחיילי 

מילואים בשעת חירום.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

מדי שנה מתקיימת ועדת שרים. הקרובה בוצע
צפויה להתקיים בפברואר 2018, שבה יוצג 

פק"ל החירום וסטטוס מימוש ההטבות 
לחיילי מילואים. הנ"ל בהמשך לוועדת 

המנכ"לים, שהתקיימה בראשות סגן שר 
הביטחון. 

להציג לוועדת השרים לעניין מערך המילואים, 2
בתוך 90 יום ממועד אישור החלטה זו, את אופן 

ההתקדמות והיישום של החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

מדי שנה מאושרות בוועדת השרים בוצע
החלטות, ולאחר מכן מציגים לוועדה את 
אופן ההתקדמות והיישום של ההחלטות. 

בשנת 2016 מומשו כמה הטבות, ובהן 
הקלה בזכאות לחיילי מילואים חדשים 

למעמד "משרת מילואים פעיל" והארכת 
תקופת הסיוע מהקרן לקליטת החייל 

המשוחרר. בהמשך לוועדת המנכ"לים 
ולקראת הוועדה הקרובה, כל המשרדים 
צפויים להחזיר את התייחסותם לטובת 

כתיבת ההחלטה המשותפת. 

להציג לוועדת השרים לעניין מערך המילואים, 2
בתוך 90 יום ממועד אישור החלטה זו, את אופן 

ההתקדמות ויישום החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ביום 23.7.2018 התקיימה ישיבת בוצע
ועדת השרים לעניין מערך המילואים, 

שבמסגרתה הציגו נציגי המל"ג את 
התיקונים שהוספו לכללי זכויות סטודנט 

)התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות 
מילואים(, תשע"ב-2012.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להציג לוועדת השרים לעניין מערך המילואים, 2
בתוך 90 יום ממועד אישור החלטה זו, את אופן 

ההתקדמות והיישום של החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

תקנת ההנחה לחייל מילואים פעיל בוצע
פורסמה במסגרת תקנות הסדרים במשק 

המדינה )הנחה מארנונה( - תקנות הסדרים 
במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון 

מס' 3(, התשע"ט-2019.

להציג לוועדת השרים לעניין מערך המילואים, 2
בתוך 90 יום ממועד אישור החלטה זו, את אופן 

ההתקדמות ביישום החלטה זו.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע



384  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1454

החלטת ממשלה מס' 1454: ביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שיווקי הקרקע בתחומה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1454 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות ועדת היגוי, אשר תבחן את ההיבטים הנוגעים 1
לנושא ותפעל לקידום ולעידוד של שיווקי קרקעות 

מדינה בהתיישבות הכפרית, תוך מתן דגש על ביסוסם 
של היישובים הכפריים בנגב ובגליל ועל האמצעים 

הנדרשים לקידומו בהתאם למפורט בסעיף 2.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1454
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החלטת ממשלה מס׳ 1466

החלטת ממשלה מס' 1466: מיסוד הליך לבחינת האפקטיביות הכלכלית של תכניות 
באחריות משרד הכלכלה והתעשייה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1466 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע תוך 90 יום, בשיתוף מנכ"ל משרד ראש א
הממשלה, הממונה על התקציבים במשרד 
האוצר ומנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, 

אמות מידה מקצועיות, שלפיהן ייבחרו 
התוכניות שלגביהן תיערך בחינה כאמור, 
תהליכי העבודה והסטנדרטים הנדרשים 

לבחינת האפקטיביות של התוכניות וכן לקדם 
דרכים לאיסוף ולהנגשה של נתונים רלוונטיים 

לצורכי מדידה ומחקר, בכפוף לכל דין.

ראש 
הממשלה

ראש המועצה 
הלאומית לכלכלה

 בוצע

לקבוע, בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה, את ב
אופן גיבוש המתודולוגיה המקצועית הכלכלית, 
שתשמש בתהליכי המדידה, כאמור בסעיף א'.

ראש 
הממשלה

ראש המועצה 
הלאומית לכלכלה

 בוצע

להציג לצוות לניהול אסטרטגיה, כהגדרתו ד
בהחלטה 5208, עד סוף שנת 2016, תוכנית 

ליישום ההליך האמור לבחינת האפקטיביות 
במשרד הכלכלה והתעשייה, על יחידות הסמך 

שלו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הוועדה הסתפקה במסמך המתודולוגי שחובר בוצע
על ידי אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות 
במשרד הכלכלה והתעשייה והמועצה 

הלאומית לכלכלה, שקבע קווים כלליים 
להערכת האפקטיביות, תזרימי עבודה 

ויחידות נבחרות שלגביהן תבוצע הערכה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1466
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החלטת ממשלה מס׳ 1478

החלטת ממשלה מס' 1478: תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים 
ומקיימים פעילות חקלאית משמעותית באזורי עדיפות לאומית

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1478 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

השר לפיתוח להקצות 1.7 מלש"ח לצורך מתן התמיכה.1
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה למשרד החקלאות בוצע
למימון מבחני תמיכה. 

שר החקלאות להקצות 2.7 מלש"ח לצורך מתן התמיכה. 1
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

שר הבינוי להקצות 2.7 מלש"ח לצורך מתן התמיכה.1
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

מנהל רשות שר האוצרלהקצות 2.7 מלש"ח לצורך מתן התמיכה.1
מקרקעי ישראל

 בוצע

מנכ"ל משרד שר האוצרלהקצות 2.7 מלש"ח לצורך מתן התמיכה.1
האוצר

 בוצע

מנכ"ל משרד שר החינוךלהקצות 2.7 מלש"ח לצורך מתן התמיכה..1
החינוך

בוצעה העברה למשרד החקלאות בוצע
של 2.7 מלש"ח.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1478
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החלטת ממשלה מס׳ 1478

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

מנכ"ל משרד שר האוצרלהקצות 1.7 מלש"ח לצורך מתן התמיכה.1
האוצר

לא 
בוצע

שר החקלאות להקצות 2.7 מלש"ח לצורך מתן התמיכה.1
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

שר הבינוי להקצות 2.7 מלש"ח לצורך מתן התמיכה.1
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

מנהל רשות שר האוצרלהקצות 2.7 מלש"ח לצורך מתן התמיכה.1
מקרקעי ישראל

 בוצע

מנכ"ל משרד שר החינוךלהקצות 2.7 מלש"ח לצורך מתן התמיכה.1
החינוך

בוצעה העברה למשרד החקלאות בוצע
של 2.7 מלש"ח.
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

החלטת ממשלה מס' 1480: תוכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של 
היישובים הבדואיים בצפון לשנים 2016-2020

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1480 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 8 מלש"ח בשנת 2016 לצורך 1.א
יישום סעיף 1א. 

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לפעול להקמתם של מבני ציבור ביישובי 1.א
התוכנית, לרבות מבנים רב-תכליתיים.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות למשרד הבינוי והשיכון תקציב 2
תוספתי בסך 2 מלש"ח לצורך הפעלת 

פרויקט השיקום החברתי ביישובי 
התוכנית. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות למשרד הבינוי והשיכון תקציב 3
תוספתי בסך 7 מלש"ח בשנה לטובת 

שיקום פיזי של השכונות הוותיקות 
ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח לטובת שיקום פיזי של 3
השכונות הוותיקות ביישובי התוכנית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1480
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח כתקציב תוספתי 4
למשרד הבינוי והשיכון לטובת תגבור 

הסבסוד ביישובי התוכנית, ובהם בלבד.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח למשרד הבינוי 6.א
והשיכון לטובת הסרה של חסמי תכנון 

ופיתוח תשתיות ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח לטובת הפעלה 6.ב
של חברות מנהלות לצורך קידום תכנון 
והעמדתן לעזרת היישובים הנ"ל. זאת 

מתוך המסגרת התקציבית של סעיף הדיור 
בהחלטת המיעוטים )סעיף 7 להחלטה(.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות למשרד הפנים 2 מלש"ח לטובת 8
שיפוץ מבני דת ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 1.4 מלש"ח בשנת 2016 לטובת 8
שיפוץ מבני דת ביישובי התוכנית.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הסכום שהוקצה בהחלטת הממשלה על סך בוצע
4 מלש"ח בכל שנה משנות ההחלטה, הוקצה 

בהרשאות להתחייבות לרשויות ההחלטה. 2.6 
מלש"ח שהתקבלו כתקציב תוספתי מהאוצר 

ו-1.4 מלש"ח ממקורות משרד הפנים.

לנצל סכום של 2.6 מלש"ח בשנת 2016 8
לטובת שיפוץ מבני דת ביישובי התוכנית.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הסכום שהוקצה בהחלטת הממשלה על סך בוצע
4 מלש"ח בכל שנה משנות ההחלטה, הוקצה 

בהרשאות להתחייבות לרשויות ההחלטה. 2.6 
מלש"ח שהתקבלו כתקציב תוספתי מהאוצר 

ו-1.4 מלש"ח ממקורות משרד הפנים.
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2016 תקציב פיתוח בהיקף 9
של 8 מלש"ח, לטובת הרשויות המקומיות 

שביישובי התוכנית.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

במטרה לקדם תוכניות לפיתוח בר-קיימא בוצע
לצד מתן מענה לצורכי הפיתוח השוטפים 
יחולק התקציב ל-2 סעיפים: 1. תקציב רב-
שנתי לפיתוח כלכלי מוניציפלי. 2. תגבור 

מענק פיתוח שנתי. בהתאם לנוהל ההקצאה 
החדש, הרשויות הגישו תוכניות רב-שנתיות 
ולצדן דרישות לתקצוב. משרד הפנים כינס 
ועדה, אשר בחנה כל תוכנית לגופה. לאחר 

שהתוכניות אושרו ניתנו ההתחייבויות בהתאם. 
תקציב פיתוח רב-שנתי, 2016: הוקצו 35.55 
מיליון ש"ח. בין כלל הרשויות תגבור מענק 

פיתוח שוטף, 2016: הוקצו 30 מיליון ש"ח בין 
כלל הרשויות.

להקצות בשנת 2016 ליישובי התוכנית 9
תקציב פיתוח בהיקף של 5 מלש"ח, מתוך 
תקציבי הפיתוח המוקצים ליישובים אלה 
מדי שנה ממקורות משרד הפנים. תקציב 

זה יוקצה ליישובי התוכנית, בהתאם 
לנוסחת ההקצאה של תקציבי הפיתוח 

הנהוגה במשרד.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

במטרה לקדם תוכניות לפיתוח בר-קיימא בוצע
לצד מתן מענה לצורכי הפיתוח השוטפים 
יחולק התקציב ל-2 סעיפים:1 . תקציב רב-
שנתי לפיתוח כלכלי מוניציפלי. 2. תגבור 

מענק פיתוח שנתי. בהתאם לנוהל ההקצאה 
החדש, הרשויות הגישו תוכניות רב-שנתיות 
ולצדן דרישות לתקצוב. משרד הפנים כינס 
ועדה, אשר בחנה כל תוכנית לגופה. לאחר 

שהתוכניות אושרו ניתנו ההתחייבויות בהתאם. 
תקציב פיתוח רב-שנתי, 2016: הוקצו 35.55 
מיליון ש"ח. בין כלל הרשויות תגבור מענק 

פיתוח שוטף, 2016: הוקצו 30 מיליון ש"ח בין 
כלל הרשויות.
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד הפנים תקציב תוספתי 10
בסך 2.66 מלש"ח בשנת 2016 לטובת 
קידום תוכניות לחיזוק ולהעצמה של 

הרשויות המקומיות הבדואיות.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

תקנה 95.בוצע

לפעול לקידום תוכניות לחיזוק ולהעצמה 10
של הרשויות המקומיות הבדואיות.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

כנס התנעת התוכניות לחיזוק ולהעצמה של בוצע
הרשויות המקומיות הבדואיות בצפון התקיים 

 ב-24.5.2017.
לאחר הכנס החל שלב ההיערכות: כלל רשויות 

התוכנית פרסמו מכרז למתן שירותי ייעוץ 
לפיתוח ארגוני, וכעת מצויות בהליך לבחירת 

היועץ הזוכה. כחלק מהפעילות התומכת 
בתוכנית, התקיימה השתלמות מקצועית 

לבעלי התפקידים הרלוונטיים, לבחירת היועץ 
המתאים. במהלך חודש ספטמבר 2017 הגיעו 
רשויות התוכנית לדיון התנעה בוועדת היגוי 
עליונה של התוכנית יחד עם היועץ הזוכה. 

לאחר דיון ההתנעה, החלו הרשויות את השלב 
הראשון של התהליך - "כיוון ואבחון".
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2016 ליישובי 11
התוכנית לטובת שיפור ההיערכות של 

הרשויות הנכללות בתוכנית למצבי חירום, 
לרבות שיפור הרציפות התפקודית ביישובי 

התוכנית בשעת חירום. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

חלוקת התקציב שאושרה לרשויות בשנת בוצע
2016: רשות סכום מעודכן )ש"ח( מועצה 

אזורית אל-בטוף - 229,800, מועצה מקומית 
בועיינה-נוג'יידאת - 190,000, מועצה מקומית 

ביר אל-מכסור - 190,000, מועצה מקומית 
בסמת טבעון - 206,000, מועצה מקומית 

זרזיר - 150,000, מועצה מקומית טובא-זנגריה 
- 195,000, מועצה מקומית כעבייה-טבאש 

- 219,800, מועצה מקומית שבלי - 160,000. 
סכום כולל: 1,540,600 ש"ח.



393  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעמיד לרשות יישובי התוכנית, ישירות 12
ליישוב או באמצעות הוועדות המרחביות 

לתכנון ולבנייה, יועץ או יועצים לטובת 
סיוע בקידום תחום התכנון ביישוב, 

בדרך של קידום תוכניות מתאר, תוכניות 
מפורטות, תוכניות בינוי ותוכניות פיתוח.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

במסגרת הכנת תוכניות המתאר שהוכנו בוצע 
ליישובים ואו תוכניות המתאר המקודמות 

בימים אלה, מועמד לצורך התכנון צוות תכנון 
מלא, בין-תחומי, הכולל את כל היועצים 

הנדרשים לתכנון המתארי, כדי לקבל תכנון 
מיטבי. בכל היישובים הבדואיים המונים 
יור מ-5,000 נפש הושלם תהליך התכנון, 

למעט יישוב אחד, בסמת-טבעון, שנמצא 
בשלבי אישור אחרונים. יצוין, כי גם בשאר 

היישובים הכלולים בתוכנית קידם מינהל 
התכנון תוכניות מתאר מכוח החלטות 

ממשלה קודמות. בנוסף יצויין, כי מינהל 
התכנון, משרד האוצר בשיתוף עם משרד 

הפנים, עמותת "ידידי עתידים", מרכז השלטון 
המקומי, מרכז המועצות האזוריות בישראל 
ו"מפעל הפיס" מזמינים ב"קול קורא" עדכני 
שפורסם את הרשויות המקומיות והוועדות 
המרחביות העומדות בקריטריונים שנקבעו 

במבחני תמיכה, לרבות רשויות מקומיות 
בדואיות - להגיש בקשה לקבלת תמיכה 

עבור השמת בוגר/ת מחזור ג' של תוכנית 
הצוערים לאסטרטגיה ותכנון אורבני עם סיום 
לימודי התואר השני בטכניון, לשיבוץ באותן 

רשויות/וועדות. יודגש, כי הרשויות הבדואיות 
מתומרצות לקבלת בוגר/ת התוכנית אצלן.
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקדם תכנון מתארי ביישובי התוכנית, 13
הכוללים יותר מ-5,000 תושבים ושלא חלה 
בשטחם תוכנית מתאר עדכנית )לעניין זה, 

תוכנית מתאר שאושרה אחרי שנת 2006 
תיחשב תוכנית עדכנית(.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

מתוך 7 יישובים בדואיים בצפון, המונים יותר בוצע
מ-5,000 נפש, ל-5 יישובים יש תוכניות מתאר 
עדכניות, שאושרו אחרי 2006 כנדרש בסעיף 

13 בהחלטת הממשלה. לגבי 2 היישובים 
הנותרים - בסמת טבעון ושבלי אום אל-גנם - 

מקודם תכנון מתארי.

להקצות למשרד התיירות תקציב תוספתי 17.ב
ייעודי בסך 1.4 מלש"ח לטובת פיתוח 

התיירות הבדואית בצפון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

התקציב הוקצה כנדרש לפי החלטת הממשלה. בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח לטובת פיתוח 17.ב
התיירות הבדואית בצפון. 

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

לא 
בוצע

בשנת 2017 הוגש פרויקט אחד בשיבלי 
ואושר בתקציב של 4.8 מלש"ח. בנוסף, פרסם 
המשרד נוהל להקמת יחידות אירוח ביישובים 

הבדואיים בגובה 1 מלש"ח.

להקצות 0.5 מלש"ח לטובת קידומה 17.ג
ומיתוגה של התיירות ביישובי התוכנית.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח הגליל ומופעל בוצע
על-ידה. 

להקצות למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 17.ג
והגליל תקציב תוספתי בסך 0.6 מלש"ח 
לטובת קידום ומיתוג התיירות ביישובי 

התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

התקציב הוקצה כנדרש לפי החלטת הממשלה. בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2016 לטובת 18
תוכנית כוללנית לקידום אורח חיים בריא 

ופעיל, בדגש על תזונה נבונה, פעילות 
גופנית והפסקת עישון, זאת בהתאם 

לתוכנית עבודה, אשר גובשה במשרד 
הבריאות בתיאום עם המשרד לשוויון 

חברתי.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התוכנית בשלבי יישום מתקדמים.בוצע

להקצות למשרד הבריאות תקציב תוספתי 18
ייעודי בסך 1.4 מלש"ח לטובת תוכנית 

כוללנית לקידום אורח חיים בריא ופעיל, 
עם דגש על תזונה נבונה, פעילות גופנית 

והפסקת עישון, זאת בהתאם לתוכנית 
עבודה, אשר גובשה במשרד הבריאות 

בתיאום עם המשרד לשוויון חברתי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח לטובת קידום 21
ופיתוח של עסקים קטנים ובינוניים בקרב 

אוכלוסיות הבדואים בצפון.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הופעלו שני רכזים לליווי יזמים בדואים בצפון, בוצע
בוצעו 150 אבחונים ליזמים ולבעלי עסקים.

להקצות למשרד הכלכלה והתעשייה 1.4 21
מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי בהרשאה 

להתחייב לטובת קידום ופיתוח של 
עסקים קטנים ובינוניים בקרב אוכלוסיות 

הבדואים בצפון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

התקציב הוקצה כנדרש לפי החלטת הממשלה. בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 12 מלש"ח לטובת יישום תוכנית 24
הלימודים הפורמלית, לרבות החינוך 
המיוחד, והלא פורמלית, אשר גובשה 
לאחרונה בתיאום עם המשרד לשוויון 
חברתי, זאת על פי הנהלים המקובלים 

במשרד החינוך.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

להקצות למשרד החינוך תקציב ייעודי 24
תוספתי בסך  12 מלש"ח, לטובת יישום 

תוכנית הלימודים הפורמלית, לרבות 
החינוך המיוחד, והלא פורמלית, אשר 
גובשה לאחרונה בתיאום עם המשרד 

לשוויון חברתי, זאת על פי הנהלים 
המקובלים במשרד החינוך.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות למשרד הרווחה והשירותים 25.א
החברתיים תקציב תוספתי ייעודי בסך 

2.6 מלש"ח לטובת פיתוח תשתיות פיזיות 
ותגבור הפעולות בתחום הרווחה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 1.4 מלש"ח לטובת פיתוח 25
תשתיות פיזיות ותגבור הפעולות בתחום 

הרווחה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

ניתנו הרשאות תקציביות לרשויות, בוצע
והפרויקטים מבוצעים על פי תכנון בהתאם 

לאבני הדרך.

להקצות למשרד הביטחון תקציב תוספתי 28
בסך 0.15 מלש"ח לטובת בחינה ועידוד 
פעילות של מכינה קדם צבאית בקרב 

הצעירים הבדואים בצפון הארץ.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש, בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה 32
זו, תוכנית עבודה לשיפור הביטחון האישי 

והשירות לאזרח ביישובי התוכנית.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להכין תוכנית, בתיאום עם המשרד לשוויון 33
חברתי, לקידום הטיפול בפסולת ולמחזורה 

ביישובים הכלולים בתוכנית, וכן להגברת 
המודעות להגנת הסביבה, ולפעול ליישמה 

במהלך השנים 2016-2020.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הכין תוכנית עם בוצע
המשרד לשוויון חברתי, הכוללת טיפול 

בפסולת על סך 10 מלש"ח. 

להקצות 2 מלש"ח לטובת פעילויות 34
ביישובי התוכנית לקידום ילדים ונוער 
בגילאי בתי ספר בשעות שלאחר יום 

הלימודים בתחומי העשרה, ספורט, תרבות 
ופנאי.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

אושר בוועדת הפטור שהתקיימה ב-30.4.2016. בוצע

להקצות למשרד לשוויון חברתי תקציב 34
תוספתי בסך 2 מלש"ח לטובת פעילויות 

ביישובי התוכנית לקידום ילדים ונוער 
בגילאי בתי ספר בשעות שלאחר יום 

הלימודים בתחומי העשרה, ספורט, תרבות 
ופנאי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

מכיוון שהחוזה מול מפעיל התוכנית נחתם 
רק בשנת 2017, המשרד לא ביקש לבצע את 

ההעברה בשנת 2016.

להקצות 4 מלש"ח לטובת הקמת מרכז 36
מורשת לחברה הבדואית.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בשלבי הכנת פרוגרמה על-ידי הרשות בוצע
המקומית שיבלי.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדת היגוי עליונה לתוכנית, אשר 37
בראשה יעמוד מנכ"ל המשרד לשוויון 

חברתי. ועדה זו תכונס אחת לשנה לאישור 
תוכנית העבודה הנדרשת ליישום החלטה 

זו.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

ועדת היגוי לתוכנית מתכנסת פעמיים בשנה בוצע
לקבלת דיווח מהמשרדים ולאישור תוכניות 

עבודה.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 8 מלש"ח בשנת 2017 לצורך 1.א
יישום סעיף 1א.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות למשרד הבינוי והשיכון תקציב 2
תוספתי בסך 2 מלש"ח לצורך הפעלת 

פרויקט השיקום החברתי ביישובי 
התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

להקצות למשרד הבינוי והשיכון תקציב 3
תוספתי בסך 7 מלש"ח בשנה לטובת 

שיקום פיזי של השכונות הוותיקות 
ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח לטובת שיקום פיזי של 3
השכונות הוותיקות ביישובי התוכנית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח כתקציב תוספתי 4
למשרד הבינוי והשיכון לטובת תגבור 

הסבסוד ביישובי התוכנית, ובהם בלבד.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח למשרד הבינוי 6.א
והשיכון לטובת הסרה של חסמי תכנון 

ופיתוח תשתיות ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח לטובת הפעלה 6.ב
של חברות מנהלות לצורך קידום תכנון 
והעמדתן לעזרת היישובים הנ"ל. זאת 

מתוך המסגרת התקציבית של סעיף הדיור 
בהחלטת המיעוטים )סעיף 7 להחלטה(.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות למשרד הפנים 2 מלש"ח לטובת 8
שיפוץ מבני דת ביישובי התוכנית. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

להקצות 1.4 מלש"ח בשנת 2017 לטובת 8
שיפוץ מבני דת ביישובי התוכנית.

מנכ"ל משרד שר הפנים 
הפנים

הסכום שהוקצה בהחלטת הממשלה על סך בוצע
4 מלש"ח בכל שנה משנות ההחלטה, הוקצה 

בהרשאות להתחייבות לרשויות ההחלטה. 2.6 
מלש"ח שהתקבלו כתקציב תוספתי מהאוצר 

ו-1.4 מלש"ח ממקורות משרד הפנים.

לנצל סכום של 2.6 מלש"ח בשנת 2017 8
לטובת שיפוץ מבני דת ביישובי התוכנית.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הסכום שהוקצה בהחלטת הממשלה על סך בוצע
4 מלש"ח בכל שנה משנות ההחלטה, הוקצה 

בהרשאות להתחייבות לרשויות ההחלטה. 2.6 
מלש"ח שהתקבלו כתקציב תוספתי מהאוצר 

ו-1.4 מלש"ח ממקורות משרד הפנים.
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2017 תקציב פיתוח בהיקף 9
של 8 מלש"ח לטובת הרשויות המקומיות 

שביישובי התוכנית. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

במטרה לקדם תוכניות לפיתוח בר-קיימא בוצע
לצד מתן מענה לצורכי הפיתוח השוטפים 
– יחולק התקציב ל-2 סעיפים: 1. תקציב 

רב-שנתי לפיתוח כלכלי מוניציפלי. 2. תגבור 
מענק פיתוח שנתי. בהתאם לנוהל ההקצאה 
החדש, הרשויות הגישו תוכניות רב-שנתיות 
ולצדן דרישות לתקצוב. משרד הפנים כינס 
ועדה, אשר בחנה כל תוכנית לגופה. לאחר 

שהתוכניות אושרו ניתנו ההתחייבויות בהתאם. 
תקציב פיתוח רב-שנתי, 2016: הוקצו 35.55 

מיליון ש"ח. בין כלל הרשויות כתגבור מענק 
פיתוח שוטף, 2016: הוקצו 30 מיליון ש"ח בין 

כלל הרשויות.

להקצות בשנת 2017 ליישובי התוכנית 9
תקציב פיתוח בהיקף של 5 מלש"ח מתוך 

תקציבי הפיתוח, המוקצים ליישובים 
אלה מדי שנה ממקורות משרד הפנים. 

תקציב זה יוקצה ליישובי התוכנית בהתאם 
לנוסחת ההקצאה של תקציבי הפיתוח 

הנהוגה במשרד.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

במטרה לקדם תוכניות לפיתוח בר-קיימא בוצע
לצד מתן מענה לצורכי הפיתוח השוטפים 
– יחולק התקציב ל-2 סעיפים: 1. תקציב 

רב-שנתי לפיתוח כלכלי מוניציפלי. 2. תגבור 
מענק פיתוח שנתי. בהתאם לנוהל ההקצאה 
החדש, הרשויות הגישו תוכניות רב-שנתיות 
ולצדן דרישות לתקצוב. משרד הפנים כינס 
ועדה, אשר בחנה כל תוכנית לגופה. לאחר 

שהתוכניות אושרו ניתנו ההתחייבויות בהתאם. 
תקציב פיתוח רב-שנתי, 2016: הוקצו 35.55 
מיליון ש"ח. בין כלל הרשויות תגבור מענק 

פיתוח שוטף, 2016: הוקצו 30 מיליון ש"ח בין 
כלל הרשויות.
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד הפנים תקציב תוספתי 10
בסך 2.66 מלש"ח בשנת 2017 לטובת 

קידום תוכניות לחיזוק ולהעצמת הרשויות 
המקומיות הבדואיות.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

תקנה 95.בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2017 ליישובי 11
התוכנית לטובת שיפור ההיערכות של 

הרשויות הנכללות בתוכנית למצבי חירום, 
לרבות שיפור הרציפות התפקודית ביישובי 

התוכנית בשעת חירום. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

חלוקת התקציב שאושרה לרשויות בשנת בוצע
2016: רשות - סכום מעודכן מועצה אזורית 

 אל-בטוף - 229,800, 
מועצה מקומית בועיינה-נוג'יידאת - 190,000, 

מועצה מקומית ביר אל-מכסור - 190,000, 
מועצה מקומית בסמת טבעון - 206,000, 
מועצה מקומית זרזיר - 150,000, מועצה 
מקומית טובא-זנגריה - 195,000, מועצה 

מקומית כעבייה-טבאש - 219,800, מועצה 
מקומית שבלי - מ160,000. סכום כולל: 

1,540,600 ש"ח

להקצות למשרד התיירות תקציב תוספתי 17.ב
ייעודי בסך 1.4 מלש"ח לטובת פיתוח 

התיירות הבדואית בצפון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

התקציב הוקצה כנדרש לפי החלטת הממשלה. בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח לטובת פיתוח 17.ב
התיירות הבדואית בצפון. 

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח לטובת קידומה 17.ג
ומיתוגה של התיירות ביישובי התוכנית.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה באמצעות הרשות לפיתוח בוצע
הגליל. 
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 17.ג
והגליל תקציב תוספתי בסך 0.6 מלש"ח 
לטובת קידום ומיתוג התיירות ביישובי 

התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

התקציב הוקצה כנדרש לפי החלטת הממשלה. בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2017 לטובת 18
תוכנית כוללנית לקידום אורח חיים בריא 

ופעיל עם דגש על תזונה נבונה, פעילות 
גופנית והפסקת עישון, זאת בהתאם 

לתוכנית עבודה, אשר גובשה במשרד 
הבריאות בתיאום עם המשרד לשוויון 

חברתי.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

ההחלטה בשלבי יישום בשיתוף הרשויות בוצע
המקומיות.

להקצות למשרד הבריאות תקציב תוספתי 18
ייעודי בסך  1.4 מלש"ח לטובת תוכנית 

כוללנית לקידום אורח חיים בריא ופעיל, 
עם דגש על תזונה נבונה, פעילות גופנית 

והפסקת עישון, זאת בהתאם לתוכנית 
עבודה, אשר גובשה במשרד הבריאות 

בתיאום עם המשרד לשוויון חברתי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח לטובת קידום 21
ופיתוח של עסקים קטנים ובינוניים בקרב 

אוכלוסיות הבדואים בצפון.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות למשרד הכלכלה והתעשייה 1.4 21
מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי בהרשאה 
להתחייב לטובת קידום ופיתוח עסקים 

קטנים ובינוניים בקרב אוכלוסיות 
הבדואים בצפון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

התקציב הוקצה כנדרש לפי החלטת הממשלה. בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 12 מלש"ח לטובת יישום תוכנית 24
הלימודים הפורמלית, לרבות החינוך 
המיוחד, והלא פורמלית, אשר גובשה 
לאחרונה בתיאום עם המשרד לשוויון 
חברתי, זאת על פי הנהלים המקובלים 

במשרד החינוך.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

התוכנית בוצעה במלואה, אושרה על ידי בוצע
מנכ"לי משרד החינוך והאוצר והוצגה על ידי 

המנכ"ל לראשי הרשויות הבדואיות בצפון. 
מתקיימות ישיבות סטטוס קבועות.

להקצות למשרד החינוך תקציב ייעודי 24
תוספתי בסך 12 מלש"ח לטובת יישום 

תוכנית הלימודים הפורמלית, לרבות 
החינוך המיוחד, והלא פורמלית, אשר 
גובשה לאחרונה  בתיאום עם המשרד 

לשוויון חברתי, זאת על פי הנהלים 
המקובלים במשרד החינוך.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

להקצות למשרד הרווחה והשירותים 25.א
החברתיים תקציב תוספתי ייעודי בסך 

2.6 מלש"ח לטובת פיתוח תשתיות פיזיות 
ותגבור הפעולות בתחום הרווחה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

להקצות 1.4 מלש"ח לטובת פיתוח 25
תשתיות פיזיות ותגבור הפעולות בתחום 

הרווחה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בשנת 2017 בוצעו פרויקטים בהיקף של 1.4 בוצע
מלש"ח.

להקצות למשרד הביטחון תקציב תוספתי 28
בסך 0.15 מלש"ח לטובת בחינה ועידוד 
פעילות של מכינה קדם צבאית בקרב 

הצעירים הבדואים בצפון הארץ.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח לטובת פעילויות 34
ביישובי התוכנית לקידום ילדים ונוער 
בגילאי בתי ספר בשעות שלאחר יום 

הלימודים בתחומי העשרה, ספורט, תרבות 
ופנאי.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

להקצות למשרד לשוויון חברתי תקציב 34
תוספתי בסך 2 מלש"ח לטובת פעילויות 

ביישובי התוכנית לקידום ילדים ונוער 
בגילאי בתי ספר בשעות שלאחר יום 

הלימודים בתחומי העשרה, ספורט, תרבות 
ופנאי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

לא 
בוצע

בשנת 2017 הועבר סך של 1.125 מלש"ח, 
בהתאם לבקשת המשרד.

להקים ועדת היגוי עליונה לתוכנית, אשר 37
בראשה יעמוד מנכ"ל המשרד לשוויון 

חברתי. ועדה זו תכונס אחת לשנה לאישור 
תוכנית העבודה הנדרשת ליישום החלטה 

זו.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

ועדת היגוי לתוכנית מתכנסת פעמיים בשנה בוצע
לקבלת דיווח מהמשרדים ולאישור תוכניות 

עבודה.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

שר הבינוי להקצות 8 מלש"ח בשנת 2018 לצורך יישום סעיף 1א.1.א
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות למשרד הבינוי והשיכון תקציב תוספתי בסך 2
2 מלש"ח לצורך הפעלת פרויקט השיקום החברתי 

ביישובי התוכנית, בסך 2 מלש"ח.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות למשרד הבינוי והשיכון תקציב תוספתי על 3
סך 7 מלש"ח בשנה לטובת שיקום פיזי של השכונות 

הוותיקות ביישוביי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 2 מלש"ח לטובת שיקום פיזי של השכונות 3
הוותיקות ביישוביי התוכנית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להקצות 2 מלש"ח כתקציב תוספתי, למשרד הבינוי 4
והשיכון לטובת תגבור הסבסוד ביישובי התוכנית, ובהם 

בלבד.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 6.א
הסרת חסמי תכנון ופיתוח תשתיות ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח לטובת הפעלה של חברות מנהלות 6.ב
לצורך קידום תכנון והעמדתן לעזרת היישובים הנ"ל. 

זאת מתוך המסגרת התקציבית של סעיף הדיור 
בהחלטת המיעוטים )סעיף 7 להחלטה(

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להקצות למשרד הפנים 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת 8
שיפוץ מבני דת ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.4 מלש"ח בשנת 2018 לטובת שיפוץ מבני 8
דת ביישובי התוכנית.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הסכום שהוקצה בהחלטת בוצע
הממשלה על סך 4 מלש"ח בכל 

שנה משנות ההחלטה, הוקצה 
בהרשאות להתחייבות לרשויות 
ההחלטה. 2.6 מלש"ח שהתקבלו 
כתקציב תוספתי מהאוצר ו-1.4 
מלש"ח ממקורות משרד הפנים.

לנצל סכום של 2.6 מלש"ח בשנת 2018 לטובת שיפוץ 8
מבני דת ביישובי התוכנית.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הסכום שהוקצה בהחלטת בוצע
הממשלה על סך 4 מלש"ח בכל 

שנה משנות ההחלטה, הוקצה 
בהרשאות להתחייבות לרשויות 
ההחלטה. 2.6 מלש"ח שהתקבלו 
כתקציב תוספתי מהאוצר, ו-1.4 
מלש"ח ממקורות משרד הפנים.

להקצות לטובת הרשויות המקומיות שביישובי התוכנית 9
תקציב פיתוח בהיקף של 8 מלש"ח בשנת 2018

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות בשנת 2018 ליישובי התוכנית תקציב פיתוח 9
בהיקף של 5 מלש"ח מתוך תקציבי הפיתוח המוקצים 

ליישובים אלה מדי שנה ממקורות משרד הפנים. תקציב 
זה יוקצה ליישובי התוכנית בהתאם לנוסחת הקצאת 

תקציבי הפיתוח הנהוגה במשרד.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות למשרד הפנים תקציב תוספתי בסך 2.66 10
מלש"ח בשנת 2018 לטובת קידום תוכניות לחיזוק 

ולהעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת יישובי 11
התוכנית לטובת שיפור היערכות הרשויות הנכללות 

בתוכנית למצבי חירום, לרבות שיפור הרציפות 
התפקודית ביישובי התוכנית בשעת חירום.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות למשרד התיירות, תקציב תוספתי ייעודי 17.ב
לטובת פיתוח התיירות הבדואית בצפון, בסך 1.4 

מלש"ח.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח לטובת פיתוח התיירות הבדואית 17.ב
בצפון.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

משרד התיירות ביצע קורס מורי בוצע
דרך ייעודי לתושבי יישובים 

הבדואים, כן ביצע הליכי תכנון 
תיירותיים בשבלי.

להקצות 0.4 מלש"ח בשנת 2018 לטובת פיתוח התיירות 17.ב
הבדואית בצפון.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

במהלך שנת 2018 השקיע משרד בוצע
התיירות סך של כ-260 אלש"ח 

בסבסוד קורס מורי דרך לתושבי 
היישובים הבדואיים בצפון. כן 
הושקעו כ-140 אלש"ח נוספים 

בפרסום ושיווק האירועים 
ביישובים.

להקצות 0.5 מלש"ח לטובת קידומה ומיתוגה של 17.ג
התיירות ביישובי התוכנית.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח בוצע
הגליל לצורך הפעלת התוכנית.

להקצות 0.6 מלש"ח תקציב תוספתי למשרד לפיתוח 17.ג
הפריפריה, הנגב והגליל לטובת קידום ומיתוג התיירות 

ביישובי התוכנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית 18
כוללנית לקידום אורח חיים בריא ופעיל עם דגש על 

תזונה נבונה, פעילות גופנית והפסקת עישון, זאת 
בהתאם לתוכנית עבודה, אשר גובשה במשרד הבריאות 

בתיאום עם המשרד לשוויון חברתי.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התוכנית בשלבי יישום מתקדמים.בוצע

להקצות למשרד הבריאות תקציב תוספתי ייעודי בסך 18
1.4 מלש"ח לטובת תוכנית כוללנית לקידום אורח חיים 
בריא ופעיל, עם דגש על תזונה נבונה, פעילות גופנית 

והפסקת עישון, זאת בהתאם לתוכנית עבודה, אשר 
גובשה במשרד הבריאות בתיאום עם המשרד לשוויון 

חברתי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח לטובת קידום ופיתוח עסקים 21
קטנים ובינוניים לאוכלוסיות הבדואים בצפון.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בשנת 2018 בוצעו כ-274 מיפויים בוצע
ליזמים ולבעלי עסקים, בוצעו 

כ-790 שעות ייעוץ ליזמים 
ולבעלי עסקים, 6 לקוחות 

השתתפו במסלול ליווי למימון 
מקרנות, 75 יזמים ועסקים 

השתתפו בהדרכות בתחומים 
שונים, ו-240 לקוחות השתתפו 

בקורס יוזמים עסק.

להקצות 1.4 מלש"ח למשרד הכלכלה והתעשייה תקציב 21
תוספתי ייעודי בהרשאה להתחייב לטובת קידום 

ופיתוח עסקים קטנים ובינוניים לאוכלוסיות הבדואים 
בצפון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 12 מלש"ח לטובת יישום תוכנית הלימודים 24
הפורמלית, לרבות החינוך המיוחד, והלא פורמלית, 
אשר גובשה לאחרונה בתיאום עם המשרד לשוויון 

חברתי, זאת על פי הנהלים המקובלים במשרד החינוך.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקצות 12 מלש"ח למשרד החינוך תקציב ייעודי 24
תוספתי לטובת יישום תוכנית הלימודים הפורמלית, 
לרבות החינוך המיוחד, והלא פורמלית, אשר גובשה 

לאחרונה בתיאום עם המשרד לשוויון חברתי, זאת על 
פי הנהלים המקובלים במשרד החינוך.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע

להקצות למשרד הרווחה והשירותים החברתיים 2.6 25.א
מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי לטובת פיתוח תשתיות 

פיזיות ותגבור הפעולות בתחום הרווחה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע

להקצות 1.4 מלש"ח בשנת 2018 לטובת פיתוח תשתיות 25
פיזיות ותגבור הפעולות בתחום הרווחה

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

ניתנו הרשאות תקציביות בוצע
לרשויות, והפרויקטים מבוצעים 

על פי תכנון בהתאם לאבני הדרך.

להקצות 0.15 מלש"ח תקציב תוספתי למשרד הביטחון 28
לטובת בחינה ועידוד פעילות של מכינה קדם צבאית 

בקרב הצעירים הבדואים בצפון הארץ.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע

להקצות 2 מלש"ח לטובת פעילויות ביישובי התוכנית 34
לקידום ילדים ונוער בגילאי בתי ספר בשעות שלאחר 
יום הלימודים בתחומי העשרה, ספורט, תרבות ופנאי.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד לשוויון חברתי תקציב תוספתי בסך 34
2 מלש"ח לטובת פעילויות ביישובי התוכנית לקידום 

ילדים ונוער בגילאי בתי ספר בשעות שלאחר יום 
הלימודים בתחומי העשרה, ספורט, תרבות ופנאי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

לא 
בוצע

הועבר סך של 1.125 מלש"ח 
בשנת 2017, אולם בשנת 2018 
המשרד לא ביקש את הקצאת 

הסכום הנ"ל.

להקצות 4 מלש"ח לטובת הקמת מרכז מורשת לחברה 36
הבדואית.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

לא 
בוצע

בתהליך תמיכה אל מול הרשויות.

להקים ועדת היגוי עליונה לתוכנית, אשר בראשה 37
יעמוד מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי. ועדה זו תכונס 

אחת לשנה לאישור תוכנית העבודה הנדרשת ליישום 
החלטה זו.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 60.
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החלטת ממשלה מס׳ 1483

החלטת ממשלה מס' 1483: תוכנית "היובל" לפיתוחה הכלכלי של ירושלים 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1483 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד ירושלים 3.א
ומורשת ובהשתתפות הממונה על התקציבים במשרד 
האוצר, מנכ"ל משרד התיירות, מנכ"ל משרד הכלכלה 

והתעשייה, מנכ"ל עיריית ירושלים ומנכ"ל פיתוח 
ירושלים, או נציגים מטעמם, לגיבוש מתווה תקציבי 

לתוכנית "היובל". 

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

 בוצע

לדווח לוועדת ההיגוי באופן שוטף על ההתקדמות 3.יב
בביצוע התכנית.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

 בוצע

לבצע מחקר הערכה ומדידה ליישום התוכנית באופן 4.א
שוטף.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

נוצרה התקשרות עם מכון בוצע
ירושלים לטובת המחקר 

וההערכה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1483
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החלטת ממשלה מס׳ 1483

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להציג לממשלה את התקדמות התוכנית, אחת לשנה, 3.יג
בישיבת הממשלה לציון יום ירושלים.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

התקדמות התוכנית תוצג בוצע
לממשלה ביום ירושלים הקרוב 

בחודש מאי 2018.
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החלטת ממשלה מס׳ 1484

החלטת ממשלה מס' 1484: קריית ספורט לאומית בירושלים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1484 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות, בראשות מנכ"ל משרד התרבות והספורט 1
ובהשתתפות נציגי משרד ירושלים ומורשת, אגף 

תקציבים באוצר, הרשות לפיתוח ירושלים, עיריית 
ירושלים ואיגוד הכדורסל והתאחדות הכדורגל, אשר 

יבחן את הצרכים של אצטדיון "טדי" והיכל הפיס 
"ארנה" בראי התקנים הבינלאומיים לאצטדיונים 

ולאולמות בערי העולם, כדי להכשירם כאצטדיון לאומי 
נוסף וכהיכל לאומי נוסף בעתיד הקרוב.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1484
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החלטת ממשלה מס׳ 1485

החלטת ממשלה מס' 1485: הקצאת קרקע להקמת מוסד להכשרת הנהגה לחינוך יהודי 
בארץ ובתפוצות בירושלים 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1485 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון הקצאת קרקע בירושלים לטובת הקמת מבנה 1
לבית הספר למנהיגות, אשר יקדם את החינוך היהודי 

והציוני בישראל ובתפוצות.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1485
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החלטת ממשלה מס׳ 1486

החלטת ממשלה מס' 1486: הקצאת קרקע בירושלים למשרתים בכוחות הביטחון 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1486 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות את רשות מקרקעי ישראל לבחון אפשרות 1
להקצות קרקע בפטור ממכרז בעיר ירושלים במהלך 

השנים 2017-2018 למשרתי כוחות הביטחון.   

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

עסקה אחת בשכונת רמות בוצע
בבנייה, עסקה נוספת בשכונת 

רמות ב"קול קורא" לאיתור 
רוכשים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1486
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החלטת ממשלה מס׳ 1487

החלטת ממשלה מס' 1487: שיפור השירותים בתחום הבריאות, הרווחה, החינוך ותרבות 
הפנאי בירושלים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1487 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא לדיון המועצה הצעת החלטה להקצאת זכויות 1
לעיריית ירושלים לגבי נכסים לצורך השימושים 

ובהתאם לתנאים המפורטים.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

הובא לדיון ואושר על ידי בוצע
המועצה, ההקצאות עצמן 

בתהליך.

להקצות לבית חולים אלי"ן – מרכז לשיקום ילדים 2
ונוער, קרקע בדמי חכירה סמליים לצורך הרחבת בית 

החולים הקיים.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

הובא לדיון ואושר על ידי בוצע
המועצה, ההקצאות עצמן 

בתהליך.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1487
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החלטת ממשלה מס׳ 1488

החלטת ממשלה מס' 1488: הנצחת מורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1488 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון דרכים להנצחת מורשת מלחמת ששת הימים א
ושחרור ירושלים ואיחודה בגבעת התחמושת על ידי 
שר ירושלים ומורשת ושר הביטחון, בתיאום עם שר 

האוצר.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

החוק עבר בכנסת.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1488
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החלטת ממשלה מס׳ 1521

החלטת ממשלה מס' 1521: הפחתת הנטל הרגולטורי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר – 
תכשירים כימיים לצמחים ותכשירים לשימוש וטרינרי

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1521 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להרחיב את ההסתייעות במעבדות חיצוניות במסגרת ג.2
הליכי הרישוי של תכשירים כימיים לצמחים בהתאם 

לסעיף א)2(.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להכפיל את מספר התיקים הנדונים בוועדה הבין-ג.3
משרדית לרישום תכשירים כימיים בהתאם לסעיף 

א)3( להחלטה זו, כך שבכל דיון תקבל הוועדה החלטות 
ביחס ל-10 תיקים לפחות.  

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להגיש לאישור משרד המשפטים טיוטת תיקון לתקנה ג.5
9 לתקנות הגנת הצומח, תשנ"ה-1994, שעניינו הארכת 

תוקף תעודת הרישום בהתאם לסעיף א)6()ב( להחלטה 
זו.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להגיש לאישור משרד המשפטים טיוטת תיקון לתקנות ג.6
תרכיבים בהתאם לסעיף ב)1( להחלטה זו.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.

לפרסם נוהל תכולה ומבנה של תיק לרישום תרכיב ג.7
לשימוש וטרינרי בהתאם לסעיף ב)2()א( להחלטה זו.. 

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1521
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החלטת ממשלה מס׳ 1521

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם נוהל בעניין תנאי ייצור נאותים )GMP( בהתאם ג.8
לסעיף ב)2()ב( להחלטה זו.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.

לפרסם נוהל הכרה מורחב לעניין מתן היתרי ייבוא, ג.9
החזקה והפצה לתרכיבים וטרינריים שאושרו במדינה 

מוכרת בהתאם לסעיף ב)3( להחלטה זו.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם נוהל, שעניינו מסלולי רישוי מקילים עבור ג.1
תכשירים מיובאים בהתאם לסעיף א)1(.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.

להגיש לאישור משרד המשפטים טיוטת תיקון לתקנות ג.4
הגנת הצומח, שעניינו הסמכת מנהל השירותים להגנת 

הצומח להגדיר קריטריונים לפטור מהליכי רישוי 
תכשירים עבור תכשירים המיועדים לייצוא בלבד 

בהתאם לסעיף א)6()א( להחלטה זו.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד. 
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החלטת ממשלה מס׳ 1528

החלטת ממשלה מס' 1528: צוותים לייעול שוק השכירות למגורים ועידוד שכירות ארוכת טווח
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1528 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בראשות החשבת הכללית, שיכלול 1
נציגים מאגף תקציבים, מאגף שוק ההון, ביטוח 

וחיסכון ומהמועצה הלאומית לכלכלה. הצוות 
יבחן מתן תמריצים למשכירים, שיתחייבו 

להשכיר דירות לתקופה שלא תפחת מ-5 שנים 
ושבמהלכה שכר הדירה לא יעלה מעבר לשיעור 

עליית מדד המחירים לצרכן.

הצוות הוקם ובחן מודלים כלכליים בוצעהחשב הכללי שר האוצר
שונים, הכוללים מתן תמריצים כלכליים 

למשכירים, שיסכימו להשכיר את 
דירותיהם לפרקי זמן ארוכים. הצוות 
פרסם RFI במטרה להבין כיצד השוק 

רואה את התחום והאם ניתן לתת 
מענה לצורך באמצעות מתן תמריצים 

כלכליים בתחום הביטוח. לאור היענות 
דלה מאוד ל-RFI ולאחר שיחות עם 

כמה גורמים בשוק, לראייתנו אי אפשר 
להשיג את המטרה על ידי מתן תמריצים 

כלכליים ביטוחיים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1528
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החלטת ממשלה מס׳ 1531

החלטת ממשלה מס' 1531: בית ספר לרפואה בצפת – הקמת מתחם הקבע
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1531 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 13 מלש"ח לצורך התכנון המפורט של מתחם 1
הקבע.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

קיים הסכם חתום עם בוצע
אוניברסיטת "בר אילן", והתכנון 

צפוי להתחיל בקרוב. 

להקצות 7 מלש"ח לצורך התכנון המפורט של מתחם 1
הקבע.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 3 מלש"ח לצורך התכנון המפורט של העתקת 2
מבני משרד הבריאות משטח מתחם הקבע לשטח בית 

החולים "זיו".

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

נחתם הסכם לתכנון עם בר אילן.בוצע

להקצות 7 מלש"ח לצורך התכנון המפורט של העתקת 2
מבני משרד הבריאות משטח מתחם הקבע לשטח בית 

החולים "זיו".

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התכנון נמצא בתהליך, תוך שיח בוצע
עם עיריית צפת. משוריין לנושא 

תקציב.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1531
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החלטת ממשלה מס׳ 1532

החלטת ממשלה מס' 1532: פיתוח והעצמה כלכלית של המועצה המקומית חצור הגלילית – 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1532 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.5 מלש"ח לטובת פיתוח ושדרוג מוסדות 1
ציבור.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה למועצה בוצע
המקומית. מקודמים 3 פרויקטים 

במקביל. 

להקצות 10.5 מלש"ח בשנת 2016 לצורך חיזוק מבנים 1
מפני רעידת אדמה ולטובת שיקום שכונות במועצה 

המקומית חצור הגלילית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.5 מלש"ח, לטובת פיתוח ושדרוג מוסדות 1
ציבור.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה במלואו למועצה בוצע
המקומית חצור ל-3 מוסדות 

ציבור. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1532
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החלטת ממשלה מס׳ 1559

החלטת ממשלה מס' 1559: חיזוק אכיפת דיני תכנון ובנייה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1559 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקצב ביישובי מיעוטים אשר קיבלו את סמכות 4
הפיקוח תקן כוח אדם וציוד לטובת אכיפה, בהתאם 
לאמות המידה שנקבעו לסיוע לוועדות מקומיות על 

ידי מינהל התכנון, לצורך היערכות ליישום תיקון 101 
לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ממקורות החלטת 

הממשלה, לתקופה שלא תעלה על 3 שנים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

 

לתקצב תקן כוח אדם וציוד לטובת אכיפה בהתאם 6
לתקן שנקבע בחבילת הסיוע לוועדות המקומיות 

החדשות, אשר יוקמו בהתאם להחלטת הממשלה, לא 
יאוחר ממועד הקמתן.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לקבוע, כי תנאי להעברת התקציבים האמורים 7
בסעיפים 4-6, תהא אישורה של היחידה הארצית 

לתוכנית אכיפה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

 

להפיץ תזכיר חוק לשם חיזוק אכיפת דיני תכנון ובנייה 12
ויישום האמור בהחלטה זו.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1559
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון, בשיתוף הנהלת בתי המשפט, תיקון חקיקה 13
לצורך שכלול וייעול מערכת השיפוט בתחום אכיפת 

התכנון והבנייה ודיני המקרקעין.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

המשימה נמצאת בתוכנית בוצע
העבודה של מחלקת ייעוץ 

וחקיקה )אזרחי(. בהתאם לתוכנית 
העבודה, הצוות הבין-משרדי, 
שהוקם לצורך בחינת מנגנוני 
ההכרעה בסכסוכים בתחום 

התכנון והבנייה, אמור להגיש את 
מסקנותיו עד סוף 2018, ותיקוני 

החקיקה שעליהם יוחלט בעקבות 
המלצות הצוות יושלמו בהתאם.

לקיים מסע הסברה בקרב אוכלוסיית המיעוטים בנוגע 14
לצעדי הממשלה בתחום הגדלת ההיצע של הדיור 
למגורים ולצעדי האכיפה בתחום התכנון והבנייה. 

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

עד תחילת שנת 2018 קיים מינהל בוצע
התכנון סדנאות להטמעת תיקון 

116 לחוק בוועדות המקומיות 
ברחבי הארץ, הדרכות שזומנו 

אליהן, בין היתר, גם נציגי ועדות 
מיישובי מיעוטים. המשך פעילות 
הסברה זו הועבר לטיפול היחידה 

הארצית לאכיפה, לאחר שתוגברה 
בכוח אדם, בהתאם לתיקון 

זה בחוק. הנושא עבר לטיפול 
היחידה הארצית לאכיפת דיני 

התכנון והבנייה.

לסכם את המשאבים הדרושים לתגבור היחידה 15
הארצית במפקחים, בצוותי התערבות, ברגולציה על 

ועדות מקומיות וביחידות אכיפה ברשויות המקומיות.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

במסגרת התקציב לשנים -2017בוצע
2018 ניתנה תוספת תקציב 
ותוספת הרשאה להתחייב 

ליחידת האכיפה. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 22 מלש"ח בשנה לטובת חיזוק יכולות האכיפה 16
של היחידה הארצית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

במסגרת התקציב לשנים -2017בוצע
2018 ניתנה תוספת תקציב 
ותוספת הרשאה להתחייב 

ליחידת האכיפה. 

להקצות 5 מלש"ח לטובת חיזוק יכולות האכיפה של 16
היחידה הארצית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 22 מלש"ח בשנה לטובת חיזוק יכולות האכיפה 16
של היחידה הארצית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

במסגרת הצעת התקציב לשנת בוצע
2019 הוקצה הסכום ליחידת 

האכיפה.
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החלטת ממשלה מס' 1560: יעדים בתחום החינוך בקרב אוכלוסיית המיעוטים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1560 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:  

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש יעדים בתחום החינוך בקרב אוכלוסיית 2
המיעוטים במזרח ירושלים בתוך 4 שבועות ולא יאוחר 

מיום אישור התוכנית הכלכלית על ידי הממשלה. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

גובשו יעדים בתחום החינוך.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1560
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החלטת ממשלה מס' 1561: סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון
 https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1561 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 7.5 מלש"ח מענק חד-פעמי מיוחד לרשויות 1.א
המקומיות באזור יהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות 7.5 מלש"ח מענק חד-פעמי מיוחד לרשויות 1.א
המקומיות באזור יהודה ושומרון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 10 מלש"ח לטובת הסבה של מבנים יבילים 1.ב
למבני קבע ושיפוץ מבני ציבור לחיזוק הביטחון 

והבטיחות.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2016 לטובת הקמה של תחנות 1.ג
כיבוי לרשויות המקומיות באזור יהודה ושומרון.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

לא 
בוצע

בטיפול המשרד.

להקצות עד 10 מלש"ח מתקציבו לשנת 2016 לטובת 1.ה
תאורה בכבישים באזור יהודה ושומרון.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 תוקצב כנדרש.בוצע

להקצות, למשרד הבריאות 1.33 מלש"ח לצורך הפעלה 2.א.1
של מרכזי חוסן באזור יהודה ושומרון לטובת חיזוק 
ההיערכות של יישובי יהודה ושומרון לחירום ולשם 

תגבור מענים פסיכו- סוציאליים לתושבי יהודה 
ושומרון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

נבנתה תוכנית חינוכית פדגוגית בוצע
מפורטת, שאושרה על ידי מנכ"ל 
המשרד והוצגה לאנשי המקצוע 

)מפקחים ומנהלים בדרום( 
וגם לראשי הרשויות ולמנהלי 

מחלקות החינוך.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1561
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד הבריאות 1 מלש"ח לצורך הפעלה 2.א.2
של מרכזי חוסן באזור יהודה ושומרון לטובת חיזוק 
ההיערכות של יישובי יהודה ושומרון לחירום ולשם 

תגבור מענים פסיכו-סוציאליים לתושבי יהודה 
ושומרון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 1.33 מלש"ח לצורך הפעלה של מרכזי חוסן 2.א.4
באזור יהודה ושומרון לטובת חיזוק ההיערכות של 
יישובי יהודה ושומרון לחירום ולשם תגבור מענים 

פסיכו- סוציאליים לתושבי יהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התקציב למרכזי החוסן קיים, בוצע
כאשר לצד המרכז הראשון 
בקריית ארבע צפויים לקום 

בהמשך עוד 2 מרכזי חוסן ביהודה 
ושומרון. 

לפעול להקמה ולהפעלה של מרכזי חוסן ביהודה 2.א
ושומרון.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

אנו נמצאים בשלבי הקמה של בוצע
מרכז חוסן ראשון בקריית ארבע. 

להקצות למשרד הרווחה והשירותים החברתיים תקציב 2.ב
תוספתי בסך 3 מלש"ח לטובת תגבור פעילות בתחום 

הרווחה באזור יהודה ושומרון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 3 מלש"ח לטובת תגבור פעילות בתחום 2.ב
הרווחה באזור יהודה ושומרון.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להקצות 2 מלש"ח לטובת תגבור פעילות למען הקהילה 2.ג
עבור תושבי יהודה ושומרון.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3 מלש"ח לטובת מתן סיוע לרשויות מקומיות 2.ד
באזור יהודה ושומרון לשם טיפול חברתי וקהילתי 

לנוער במצבי סיכון שונים על רקע ביטחוני, בהתאם 
לתוכנית מקצועית שתגובש על ידי אגף א' לילדים 

ונוער בסיכון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

לא 
בוצע

התקציב לא הוקצה מפאת בעיה 
טכנית. משרד הבריאות פנה כדי 
לבצע פנייה תקציבית מקבילה, 

ועל פי משרד האוצר לא ניתן היה 
לבצע פניות מגג לגג.

להקצות למשרד החינוך תוך 30 יום תקציב תוספתי 2.ד
בסך 3 מלש"ח לטובת מתן סיוע לרשויות מקומיות 
באזור יהודה ושומרון לשם טיפול חברתי וקהילתי 

לנוער במצבי סיכון שונים על רקע ביטחוני, בהתאם 
לתוכנית מקצועית, שתגובש על ידי אגף א' לילדים 

ונוער בסיכון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות עד 1.5 מלש"ח בשנת 2016 להפעלת תוכנית 2.ה
ייחודית למניעת אלימות בקרב נוער, על פי מודל 

"קהילה מאמצת נוער".

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח, לטובת תגבור פעילות עבור 2.ו
תושבים באזור יהודה ושומרון בתחומי פעילותו של 

משרד המדע והטכנולוגיה לקידום המדע בקהילה 
במסגרת תוכניות מחוץ לשעות הלימודים.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

המשרד הגדיל בשנת 2016 בוצע
את התמיכה בפעילות ביהודה 

ושומרון.

להקצות 1 מלש"ח לטובת עידוד, קידום ופיתוח של 3.א
עסקים קטנים ובינוניים באזור יהודה ושומרון.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות 5 מלש"ח לפרויקטים לפיתוח תשתיות תיירות 4.א
ציבוריות ברשויות המקומיות ביהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד הבריאות 1.33 מלש"ח לטובת 2.א.1
הפעלת מרכזי חוסן באזור יהודה ושומרון ולטובת 

חיזוק ההיערכות של יישובי יהודה ושומרון לחירום 
ולשם תגבור מענים פסיכו-סוציאליים לתושבי יהודה 

ושומרון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצעה העברה למשרד הבריאות.בוצע

להקצות למשרד הבריאות 1.5 מלש"ח, לטובת 2.א.3
הפעלת מרכזי חוסן באזור יהודה ושומרון, לטובת 

חיזוק ההיערכות של יישובי יהודה ושומרון לחירום 
ולשם תגבור מענים פסיכו-סוציאליים לתושבי יהודה 

ושומרון.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצעה העברה ע"ס 1.5 מלש"ח בוצע
למשרד הבריאות.

להקצות, 1.33 מלש"ח לטובת הפעלה של מרכזי חוסן 2.א.4
באזור יהודה ושומרון לטובת חיזוק ההיערכות של 
יישובי יהודה ושומרון לחירום ולשם תגבור מענים 

פסיכו- סוציאליים לתושבי יהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד הבריאות 1.33 מלש"ח לצורך 2.א.1
הפעלת מרכזי חוסן באזור יהודה ושומרון לטובת 

חיזוק ההיערכות של יישובי יהודה ושומרון לחירום 
ולשם תגבור מענים פסיכו-סוציאליים לתושבי יהודה 

ושומרון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

לא 
בוצע

התקציב לא הוקצה מפאת בעיה 
טכנית. משרד הבריאות פנה כדי 
לבצע פנייה תקציבית מקבילה, 

ועל פי משרד האוצר לא ניתן היה 
לבצע פניות מגג לגג.

להקצות למשרד הבריאות 1.5 מלש"ח לצורך הפעלת 2.א.3
מרכזי חוסן באזור יהודה ושומרון לטובת חיזוק 

ההיערכות של יישובי יהודה ושומרון לחירום ולשם 
תגבור מענים פסיכו-סוציאליים לתושבי יהודה 

ושומרון.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להקצות 1.33 מלש"ח לצורך הפעלת מרכזי חוסן באזור 2.א.4
יהודה ושומרון לטובת חיזוק ההיערכות של יישובי 
יהודה ושומרון לחירום ולשם תגבור מענים פסיכו-

סוציאליים לתושבי יהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

מרכזי החוסן באזור יהודה בוצע
ושומרון הוקמו לפי התוכנית. 
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 החלטת ממשלה מס' 1585: חיזוק הקשרים הכלכליים ושיתופי הפעולה עם מדינות 
יבשת אפריקה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1585 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2016 לטובת סיוע לחברות 1.ב
ישראליות, המעוניינות לחדור לשווקים באפריקה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

התקציב הוקצה כנדרש לפי החלטת בוצע
הממשלה. 

להקצות 1.5 מלש"ח בשנת 2016 לטובת קידום 1.ג
הסכמים בין-ממשלתיים תוך שימוש במימון סקרי 

היתכנות, שיבוצעו על ידי חברות ישראליות.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

התקציב הוקצה כנדרש לפי החלטת בוצע
הממשלה.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2016 לטובת הרחבת 1.ד
פעילותה של ישראל בבנק העולמי באמצעות הקמת 

קרנות ייעודיות ליבשת אפריקה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות 4.5 מלש"ח לטובת הרחבת פעילותה של 1.ד
ישראל בבנק העולמי, באמצעות הקמת קרנות 

ייעודיות ליבשת אפריקה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

התקציב הוקצה כנדרש לפי החלטת בוצע
הממשלה. 

להקצות 2 מלש"ח לטובת סיוע לרשות החדשנות 1.ה.2
בגיבוש רשימת הצרכים הרלוונטיים במדינות 

השונות.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

התקציב הוקצה כנדרש לפי החלטת בוצע
הממשלה. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1585
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים באוגנדה, באתיופיה ובקניה שלושה מרכזי 2
מצוינות באמצעות הסוכנות הישראלית לסיוע 

ושיתוף פעולה בין-לאומי.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

בוצע

להקצות 6 מלש"ח בשנת 2016 לטובת הקמה של 2
3 מרכזי מצוינות באמצעות הסוכנות הישראלית 

לסיוע ושיתוף פעולה בין-לאומי באוגנדה, באתיופיה 
ובקניה.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

ההקצאה בוצעה. המימוש הוא תלת-בוצע
שנתי תוך שימוש בתקציב במדורג, 

בהתאם להתקדמות הפרויקטים.

מיד לאחר שהתקבלה החלטת בוצעהחשב הכללי שר האוצרלקדם חתימה על פרוטוקול פיננסי עם קניה.3.א.1
הממשלה הועברה דרך משרד 

החוץ לצד הקנייתי בקשה לקידום 
דיון על אודות פרוטוקול פיננסי 

בצירוף טיוטת פרוטוקול כזה. 
עד כה לא ניתנה תשובה מהצד 

הקנייתי. בנוסף, לקחנו חלק בוועדה 
המעורבת, שארגן מינהל סחר חוץ 
במשרד הכלכלה עם קניה בישראל 

באפריל 2017.

לבחון מנגנונים לשיתוף פעולה בין הממשלה, 3.ב
המוסדות הפיננסיים הבין-לאומיים והגופים 

המוסדיים הישראליים למימון פרויקטים של פיתוח 
במדינות אפריקה ומדינות מתפתחות אחרות.

לא החשב הכללי שר האוצר
בוצע

להקים מינהלה, שתפעל למימוש פרויקטים כלכליים 4
משותפים עם מדינות העולם בתחום הבריאות 

ולקידום היתרונות היחסיים של מערכת הבריאות 
הישראלית.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הוקמה מינהלה, אשר החלה ביישום בוצע
תכנית העבודה בנושא.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להיערך להעברת הכשרות בישראל בתחומים 6
משטרתיים שונים למשתלמים ממדינות אפריקה.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2016 לטובת היערכות 6
להעברת הכשרות בישראל בתחומים משטרתיים 

שונים למשתלמים ממדינות אפריקה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להוביל צוות בין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד ראש 8
הממשלה ובהשתתפות מנכ"לי משרד החוץ, משרד 

הכלכלה והתעשייה, משרד האוצר, משרד המדע, 
הטכנולוגיה והחלל, המשרד לביטחון הפנים, משרד 

הבריאות, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה 
והמים, או נציגים מטעמם, בהתאם לעניין ולצורך, 

למעקב אחר ביצוע החלטה זו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הצוות הבין-משרדי מובל באופן בוצע
שוטף על ידי אגף כלכלה ותשתיות.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.75 מלש"ח בשנת 2017 לטובת סיוע לחברות 1.ב
ישראליות, המעוניינות לחדור לשווקים באפריקה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע בהעברה בין גגות בשנת בוצע
.2017

להקצות 1.75 מלש"ח בשנת 2017 לטובת סיוע לחברות 1.ב
ישראליות, המעוניינות לחדור לשווקים באפריקה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

במהלך שנת 2017 קיימו מינהל בוצע
סחר חוץ ומכון הייצוא מגוון רחב 

של פעילויות לחיזוק הקשרים 
הכלכליים עם אפריקה ולסיוע 

לחברות הישראליות בפעילותן 
ביבשת, לרבות השתתפות 

בשתי תערוכות מרכזיות בתחום 
 Africa - הבריאות והמובייל

.Africom-ו Health
להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת קידום הסכמים 1.ג

בין-ממשלתיים תוך שימוש במימון סקרי היתכנות, 
שיבוצעו על ידי חברות ישראליות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע בהעברה בין גגות בשנת בוצע
.2017

להקצות 1.25 מלש"ח בשנת 2017 לטובת קידום 1.ג
הסכמים בין-ממשלתיים תוך שימוש במימון סקרי 

היתכנות, שיבוצעו על ידי חברות ישראליות.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה הקצה בוצע
תקציב לטובת קידום חברות 

ישראליות באפריקה תחת 
הסכמים בין ממשלות. המשרד 

פיתח מודל, הכולל מתן הכשרה 
וטכנלוגיות מחברות ישראליות 

לחקלאים זעירים באתיופיה וזאת 
בשיתוף פעולה מלא עם ממשלת 

אתיופיה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הרחבת פעילותה 1.ד
של ישראל בבנק העולמי באמצעות הקמת קרנות 

ייעודיות ליבשת אפריקה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

נחתמו 3 הסכמים )קרנות( עם בוצע
הבנק העולמי בתחומי המים, 

החקלאות וטכנולוגיות המידע 
)סייבר( בסכום כולל של 2.5 

מיליון דולרים. משלחת ראשונה 
בתחום המים בוצעה בספטמבר 

 .2017

להקצות 1.25 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הרחבת 1.ד
פעילותה של ישראל בבנק העולמי, באמצעות הקמת 

קרנות ייעודיות ליבשת אפריקה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע בהעברה בין גגות בשנת בוצע
.2017

באחריות הרשות לחדשנות טכנולוגית להקצות 2 1.ה.2
מלש"ח לטובת סיוע לרשות החדשנות בגיבוש רשימת 

הצרכים הרלוונטיים במדינות השונות.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 למשרד החוץ לטובת 2
הקמה של 3 מרכזי מצוינות באמצעות הסוכנות 

הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בין-לאומי באוגנדה, 
באתיופיה ובקניה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע בהעברה בין גגות בשנת בוצע
.2017

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הקמה של 3 2
מרכזי מצוינות באמצעות הסוכנות לסיוע ושיתוף בין-

לאומי באוגנדה, באתיופיה ובקניה.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

ההקצאה בוצעה. המימוש הוא בוצע
תלת-שנתי, תוך שימוש בתקציב 

במדורג, בהתאם להתקדמות 
הפרויקט. 

לקצות 0.1 מלש"ח, לטובת היערכות להעברת הכשרות 6
בישראל בתחומים משטרתיים שונים למשתלמים 

ממדינות אפריקה.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.75 מלש"ח בשנת 2018 לטובת סיוע 1.ב
לחברות ישראליות, המעוניינות לחדור לשווקים 

באפריקה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

המשרד המבצע לא הגיש דרישת 
תשלום.

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת סיוע 1.ב
לחברות ישראליות, המעוניינות לחדור לשווקים 

באפריקה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הוקמו שתי נספחויות מסחריות, בגאנה בוצע
ובקניה. נוסף על כך, במהלך שנת 2018 

קיים מינהל סחר חוץ  מגוון רחב של 
פעילויות לחיזוק הקשרים הכלכליים עם 

אפריקה ולסיוע לחברות הישראליות 
בפעילותן ביבשת, לרבות השתתפות 

בשתי תערוכות מרכזיות בתחום 
 Africa Health - הבריאות והמובייל
ו-Africom - עיבוי תהליכי הכשרה 

בישראל, כולל כנסים בנושא אפריקה 
ורכש. התקיימה ועדה כלכלית משותפת 
בקניה. משרד הכלכלה והתעשייה חתם 

על הסכם שיתוף פעולה עם ארגון 
 ,TOV ה"ג'וינט" העולמי למען פרויקט

שמטרתו הנגשת טכנולוגיות חקלאיות 
ישראליות באתיופיה. ההסכם הוא 

בהיקף של 9.5 מלש"ח לתקופה -2018
.2021
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת קידום 1.ג
הסכמים בין-ממשלתיים תוך שימוש במימון 

סקרי היתכנות, שיבוצעו על ידי חברות 
ישראליות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

המשרד המבצע לא הגיש דרישת 
תשלום.

להקצות 1.25 מלש"ח בשנת 2018 לטובת 1.ג
קידום הסכמים בין-ממשלתיים תוך שימוש 

במימון סקרי היתכנות, שיבוצעו על ידי חברות 
ישראליות.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה הקצה בוצע
תקציב לטובת קידום חברות ישראליות  

באפריקה תחת הסכמים בין ממשלות. 
המשרד פיתח מודל הכולל  מתן 

הכשרה וטכנלוגיות מחברות ישראליות 
לחקלאים זעירים באתיופיה וזאת 
בשת"פ מלא עם ממשלת אתיופיה.

להקצות 1.25 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הרחבת 1.ד
פעילות ישראל בבנק העולמי באמצעות הקמת 

קרנות ייעודיות ליבשת אפריקה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

המשרד המבצע לא העביר ולא הגיש 
דרישת תשלום.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הרחבת 1.ד
פעילות ישראל בבנק העולמי באמצעות הקמת 

קרנות ייעודיות ליבשת אפריקה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

נחתמו 3 הסכמים )קרנות( עם הבנק בוצע
העולמי בתחומי המים, חקלאות 

וטכנולוגיות מידע )סייבר( בסכום כולל 
של 2.5 מיליון דולר. משלחות בתחומי 

המים, החקלאות והסייבר התקיימו 
במהלך שנת 2018.

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת סיוע 1.ה.2
לרשות החדשנות בגיבוש רשימת הצרכים 

הרלוונטיים במדינות השונות.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע



439  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1585

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 למשרד החוץ 2
לטובת הקמה של 3 מרכזי מצוינות באמצעות 
הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בין-

לאומי באוגנדה, באתיופיה ובקניה

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הקמה 2
של שלושה מרכזי מצוינות באמצעות הסוכנות 

הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בין-לאומי 
באוגנדה, באתיופיה ובקניה.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

מתוך סכום כולל של 12 מלש"ח על פני בוצע
3 שנים, ומתוך היתרה של 6 מלש"ח, 

הוצא ב-2018 סך של 4.885 מלש"ח 
להקמות והכשרות במסגרת הקמת 

מרכזי מצוינות באפריקה, מתוך . כ- 2 
מלש"ח נוספים נצבעו, לטובת המשך 

פרויקטים כרגע מוקפאים.
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החלטת ממשלה מס׳ 1587

החלטת ממשלה מס' 1587: שימוש בקנביס למטרות רפואיות ולמחקר 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1587a :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדון בשאלת ההיתכנות של ייצוא קנביס רפואי 4
מישראל והגשת מסקנות הצוות לשרי הבריאות והאוצר 

בתוך 90 יום. השרים יביאו את שאלת ההיתכנות של 
ייצוא הקנביס לדיון בממשלה. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הצוות הבין-משרדי אשר דן בוצע
בהיתכנות ייצוא קנביס רפואי 

מישראל סיים עבודתו.

לדון בשאלת ההיתכנות של ייצוא הקנביס הרפואי 4
מישראל ולהגיש את  המסקנות לשרי הבריאות והאוצר 

בתוך 90 יום. השרים יביאו את שאלת ההיתכנות של 
ייצוא הקנביס לדיון בממשלה. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

הוועדה מסרה באוגוסט 2017 את בוצע
הדו"ח לשרים, שאימצו אותו. 
הצעת מחליטים בנדון צפויה 

בשבועות הקרובים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1587a


2016 יולי - ספטמבר
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החלטת ממשלה מס׳ 1626

החלטת ממשלה מס' 1626: תוכנית רב-שנתית לפיתוח הדרום – תיקון החלטת ממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1626 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2016, לטובת הקמת 1.א
אודיטוריום ופארק.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

 התקציב הוקצה והופעל.בוצע

השר לפיתוח להקצות 0.6 מלש"ח לתוכניות שיקומיות.1.א
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

 התקציב הוקצה והופעל.בוצע

השר לפיתוח להקצות 0.7 מלש"ח לעידוד תעסוקה.1.א
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה במלואו. בוצע

שר הכלכלה להקצות 0.5 מלש"ח לטובת עידוד תעסוקה.1.ב
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

שר התחבורה להקצות 1.5 מלש"ח לטובת מימון היבטים תחבורתיים.1.ג
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 תוקצב כנדרש. בוצע

להקצות 1.2 מלש"ח בשנת 2016 לטובת הקמה ופיתוח 1.ה
של בית החולים השיקומי.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 התקציב הועבר.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1626
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החלטת ממשלה מס׳ 1626

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח לטובת הפעלת תוכנית חינוכית-3
חברתית לשינוי התפיסה והיחס לחריג, לשונה ולמוגבל 

בקרב תלמידים וצעירים בחברה הישראלית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

לא פורסם באתר, אבל נבנתה בוצע
תוכנית מפורטת, הכוללת יעדים 

ברורים, ערכים של בחינות 
המיצ"ב בכיתות ה', ו' ו-ח' ב-7 

מקצועות הלימוד הנבחנים, 
ערכים של הישגי התלמידים 

בבחינות הבגרות, בדגש על 5 
יחידות לימוד במתמטיקה ו-5 

יחידות לימוד באנגלית ובנוסף 
לשאר מקצועות המדע, ערכים 

ב-2017 וערכים מצופים ב-2021. 
כמו כן נבנתה תוכנית להקטנת 
מספר הילדים שאינם מבקרים 
בגני ילדים בגילאי 3-5, בעיקר 

ביישובי הפזורה, עד מיגור 
הבעיה תוך 5 שנים. יעד נוסף 

הוא תוספת בנייה קשה להקמת 
מוסדות חינוך ושיפור תנאי 

החינוך.
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החלטת ממשלה מס׳ 1626

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

השר לפיתוח להקצות 0.6 מלש"ח לתוכניות שיקומיות.1.א
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה במלואו. בוצע

השר לפיתוח להקצות 0.7 מלש"ח לעידוד תעסוקה.1.א
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה במלואו. בוצע

שר הכלכלה להקצות 0.5 מלש"ח לטובת עידוד תעסוקה.1.ב
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

שר התחבורה להקצות 1.5 מלש"ח לטובת מימון היבטים תחבורתיים.1.ג
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הקמה ופיתוח 1.ה
של בית החולים.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התקציב הועבר. בוצע

להקצות 2 מלש"ח לטובת הפעלה של תוכנית חינוכית-3
חברתית לשינוי התפיסה והיחס לחריג, לשונה ולמוגבל 

בקרב תלמידים וצעירים בחברה הישראלית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצעה העברה למשרד לפיתוח בוצע
הפריפריה, הנגב והגליל.
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החלטת ממשלה מס׳ 1626

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

השר לפיתוח להקצות 0.6 מלש"ח לתוכניות שיקומיות.1.א
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח בוצע
הנגב. לרשות יש הסכם עם "עלה 

נגב".

השר לפיתוח להקצות 0.7 מלש"ח לעידוד תעסוקה.1.א
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח בוצע
הנגב. לרשות יש הסכם עם "עלה 

נגב".

שר הכלכלה להקצות 0.5 מלש"ח לטובת עידוד תעסוקה.1.ב
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

שר התחבורה להקצות 2 מלש"ח לטובת מימון היבטים תחבורתיים.1.ג
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

משרד התחבורה נערך לעמידה 
בהחלטות הממשלה בהתאם 
למקורות תקציביים שנקבעו 

בשנים קודמות. משרד האוצר 
בחר שלא להמשיך בהסדר 

זה ועל כן לא הוסכם על ידו 
התשלום כפי שהתקיים עד כה.

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הקמה ופיתוח 1.ה
של בית החולים.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התקציב לטובת הקמה ופיתוח בוצע
בית החולים הועבר.

להקצות 2 מלש"ח לטובת הפעלת תוכנית חינוכית-3
חברתית לשינוי התפישה והיחס לחריג, השונה והמוגבל 

בקרב תלמידים וצעירים בחרבה הישראלית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1627

החלטת ממשלה מס' 1627: שדרוג מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית – 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1627 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 10 מלש"ח לטובת שדרוג מרכזים מסחריים א
ושווקים באזורי עדיפות לאומית, מעבר לתקציב 

בהחלטת הממשלה מס' 777. 

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

הוקצה תקציב כולל של 40 בוצע
מלש"ח לשדרוג 10 שווקים 

ומרכזים מסחריים.

להקצות 4 מלש"ח בשנת 2016 לטובת שדרוג מרכזים ב
מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית, מעבר 

לתקציב בהחלטת הממשלה מס' 777.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1627
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החלטת ממשלה מס׳ 1627

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 10 מלש"ח לטובת שדרוג מרכזים מסחריים א
ושווקים באזורי עדיפות לאומית, מעבר לתקציב 

בהחלטת הממשלה מס' 777. 

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

לא 
בוצע

התוכנית בוטלה מאחר שהבעלות 
על המרכזים המסחריים 

והשווקים היא בעלות פרטית, 
ואין באפשרות המשרד להקצות 

תקציבים למבנים פרטיים.

להקצות 13 מלש"ח בשנת 2017, לטובת שדרוג מרכזים ב
מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית, מעבר 

לתקציב בהחלטת הממשלה מס' 777.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

בבדיקה שביצע המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל, התברר 

כי מרבית השטחים באזורי 
ההחלטה הינם בבעלות פרטית 

ולא בבעלות הרשויות המקומיות, 
ועל כן המדינה אינה יכולה 

לתקצב אותם. בהתאם, הוחלט 
לבטל את יישום החלטות ממשלה 

777 ו-1627 והן את ההקצאות 
הנדרשות ממשרד הפנים.  
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החלטת ממשלה מס׳ 1627

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 10 מלש"ח לטובת שדרוג מרכזים מסחריים א
ושווקים באזורי עדיפות לאומית, מעבר לתקציב 

בהחלטת הממשלה מס' 777. 

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

לא 
בוצע

התוכנית בוטלה מאחר שהבעלות 
על המרכזים המסחריים 

והשווקים היא בעלות פרטית, 
ואין באפשרות המשרד להקצות 

תקציבים למבנים פרטיים.

להקצות 13 מלש"ח בשנת 2018 לטובת שדרוג מרכזים ב
מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית, מעבר 

לתקציב בהחלטת הממשלה 777.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

בבדיקה שביצע המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל, התברר 

כי מרבית השטחים באזורי 
ההחלטה הינם בבעלות פרטית 

ולא בבעלות הרשויות המקומיות, 
ועל כן המדינה אינה יכולה 

לתקצב אותם. בהתאם, הוחלט 
לבטל את יישום החלטות ממשלה 

777 ו-1627 והן את ההקצאות 
הנדרשות ממשרד הפנים.  
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החלטת ממשלה מס' 1628: מרכז טיפולי לאוכלוסייה מיוחדת בגליל המזרחי
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1628 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.6 מלש"ח להשלמת ההקמה של המרכז 1
לטיפול הידרותרפי במועצה האזורית מבואות חרמון.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

התקציב הוקצה והפרויקט בוצע
בביצוע.

להקצות 1 מלש"ח להשלמת ההקמה של מרכז הטיפול 1
ההידרותרפי במועצה האזורית מבואות חרמון.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח להשלמת ההקמה של המרכז לטיפול 1
הידרותרפי במועצה האזורית מבואות חרמון.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 התקציב הועבר.בוצע

להקצות 3 מלש"ח להשלמת ההקמה של מרכז הטיפול 1
ההידרותרפי במועצה האזורית מבואות חרמון.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה והופעל.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1628
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.6 מלש"ח להשלמת ההקמה של המרכז 1
לטיפול הידרותרפי במועצה האזורית מבואות חרמון.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

התקציב הוקצה והפרויקט בוצע
בביצוע.

להקצות 1 מלש"ח להשלמת ההקמה של מרכז הטיפול 1
ההידרותרפי במועצה האזורית מבואות חרמון.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה במלואו למועצה בוצע
האזורית מבואות חרמון. הפרויקט 

בבנייה. 

להקצות 1 מלש"ח להשלמת ההקמה של מרכז הטיפול 1
ההידרותרפי במועצה האזורית מבואות חרמון.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בתיאום מול המשרד לפיתוח בוצע
הפריפריה, הנגב והגליל,  הקצה 

משרד הפנים במהלך 2017 
סכום של 250 אלש"ח לטובת 

השלמת הקמתו של מרכז הטיפול 
ההידרותרפי במועצה האזורית 

מבואות חרמון.
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החלטת ממשלה מס' 1652: תוכנית סיוע מיוחדת לקריית ארבע וליישוב היהודי בחברון
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1652 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2016 לטובת הפעלת התוכנית 1.א
לחיזוק החוסן הקהילתי של תושבי היישובים, בתחומי 

הפעילות של המשרד.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

הוכנה תוכנית משותפת יחד בוצע
עם קריית ארבע, שעברה דיון 

בוועדת מכרזים, אך נדחתה יעל 
ידי משרד האוצר. המשרד החליט 

לצאת בהליך תמיכות. ממתין 
לאישור החשב הכללי.

לגבש תוכנית בתחומי הבינוי, החינוך הפורמלי והלא 1.ב
פורמלי.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

תוקצבו 3 מלש"ח - תקציב בוצע
תוספתי.

לגבש תוכנית למיזמי תרבות ביישובים, בתיאום 1.ה
עם משרד התרבות והספורט, בהיקף של 1 מלש"ח 

מתקציבו, בפריסה על פני 3 שנים.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

אושרה ומופעלת תוכנית בתיאום בוצע
אגף פריפריה חברתית. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1652
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפעיל תוכנית לסיוע בקליטה ובהשתלבות של עולים 1.ו
מ"בני מנשה" בקריית ארבע, בהיקף של 3 מלש"ח 

מתקציב המשרד, בפריסה על פני 5 שנים.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

התקציב הוקצה, אולם טרם מומש בוצע
בשנת 2016, כיוון שהרשות טרם 

ביצעה את התוכנית. תוכנית 
הרשות לשנת 2017 הוגשה, 

והתקציב אושר ויועבר בהתאם 
למימוש בפועל. 

להקצות 0.4 מלש"ח לטובת תגבור פעילות המדע 1.ז
והטכנולוגיה בחינוך הלא פורמלי ביישובים.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצעה התקשרות בשנת 2016 בוצע
עם הרשות המקומית לביצוע 
פעילויות בשנים 2016-2017 

להנגשה ולחשיפה של מדע לנוער 
ביישוב בהיקף תקציב של 600 

אלש"ח. 

להקצות 1.5 מלש"ח בשנת 2016 לוועדה לניהול בתי 2.א
היהודים בחברון.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות 3 מלש"ח בשנת 2016 למועצה המקומית קריית 2.א
ארבע.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

לגבש תוך 90 יום תוכנית סיוע למועצה המקומית 2.ג
קריית ארבע באמצעות כלים דיגיטליים. 

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

הוכנה תוכנית משותפת יחד בוצע
עם קריית ארבע, שעברה דיון 

בוועדת מכרזים, אך נדחתה יעל 
ידי משרד האוצר. המשרד החליט 

לצאת בהליך תמיכות. 

לגבש תוכנית סיוע בהיקף 2 מלש"ח מתקציב המשרד 3.א
להשלמת מוסדות ציבור לרווחת תושבי היישובים, 
בדגש על מבנים שיש היתכנות להשלימם ונחוצה 

השתתפות המשרד.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

גובשה תוכנית עבודה עם אגף בוצע
הפריפריה החברתית. ניתנה 

הרשאה למועצה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפעיל תוכנית לקידום מעורבות חברתית של צעירים 3.ב
למען הקהילה ביישובים בהיקף תקציבי של מלש"ח

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להקצות 1.5 מלש"ח בשנת 2016 לטובת פיתוח "פארק 3.ז
אלון" בקריית ארבע.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להקצות 80 אלש"ח בשנת 2016 לטובת ביצוע פעולות 3.ח
שיווק לעידוד תיירות הפנים לקריית ארבע וליישוב 

היהודי בחברון.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע

להקצות מתקציב הקרן לשמירת הניקיון עד 4.5 מלש"ח 3.ט
בשנת 2016 לצורך שדרוג תשתיות הפסולת וטיפול 
במפגעי אסבסט. הקצאת התקציב מותנית בהצגת 

תוכנית מפורטת ובאישור הנהלת הקרן לשמירת 
הניקיון.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

להקצות למשרד הבינוי והשיכון 2.75 מלש"ח בשנת 4.א.1
2016 כתקציב תוספתי לטובת שיקום פיזי של שכונות 

בקריית ארבע.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות למשרד הבינוי והשיכון 0.5 מלש"ח בשנת 2016 4.ב.1
כתקציב תוספתי לטובת שיקום חברתי של שכונות 

בקריית ארבע.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הפעלת התוכנית 1.א
לחיזוק החוסן הקהילתי של תושבי היישובים, בתחומי 

הפעילות של המשרד.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להקצות 1.5 מלש"ח בשנת 2017 לוועדה לניהול בתי 2.ב
היהודים בחברון.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות 0.75 מלש"ח בשנת 2017 לוועדה לניהול בתי 2.ב
היהודים בחברון.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות 1.75 מלש"ח בשנת 2017 לטובת שיקום פיזי 4.א.2
של שכונות בקריית ארבע.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות למשרד הבינוי והשיכון 0.5 מלש"ח בשנת 2017 4.ב.1
כתקציב תוספתי לטובת שיקום חברתי של שכונות 

בקריית ארבע.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הפעלת תוכנית 1.א
לחיזוק החוסן הקהילתי של תושבי היישובים, בתחומי 

הפעילות של המשרד.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להקצות 0.12 מלש"ח בשנים 2017-2018 לטובת תגבור 1.ג
פעילות בתחום הרווחה ביישובים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

לא הובא לידיעת הגורם המקצועי.

להקצות 1.5 מלש"ח בשנת 2018 לוועדה לניהול בתי 2.ב
היהודים בחברון.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 כתקציב תוספתי 4.ב.1
למשרד הבינוי והשיכון לטובת שיקום חברתי של 

שכונות בקריית ארבע.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע

מספר המשימות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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 החלטת ממשלה מס' 1653: "עתודות לישראל" – תוכנית אסטרטגית לבניית עתודות 
הון אנושי למגזר משרתי הציבור

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1653 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועד מנהל בראשות מנכ"ל משרד ראש 6.ב
הממשלה ובהשתתפות נציב שירות המדינה, הממונה 
על התקציבים במשרד האוצר, מנהל מינהל השלטון 
המקומי במשרד הפנים או נציגיהם וכן 3 נציגי ציבור 

בעלי רקע וניסיון בתחומי מנהיגות, הכשרה וניהול 
שינוי.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1653
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החלטת ממשלה מס׳ 1759

החלטת ממשלה מס' 1759: הסדרת העסקתם של בני/בנות זוג של עובדים זרים מומחים 
בתחום ההיי-טק בישראל

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1759 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתת רישיון לישיבה ועבודה בישראל לבני/בנות 1
זוג של עובדים זרים מומחים בהיי-טק, המשתכרים 

פעמיים שכר ממוצע במשק לפחות, ולבני/בנות הזוג 
של מנהלים בחברות היי-טק ולמועסקים בישראל 

כדין על ידי חברה המופיעה ברשימה שהעביר מנכ"ל 
משרד הכלכלה והתעשייה, בהסכמת הממונה על 

התעסוקה ובהתייעצות עם רשות האוכלוסין וההגירה 
ומשרד האוצר.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

התקנות פורסמו ברשומות ביום בוצע
 .6.2.18

לתת רישיון לישיבה ועבודה בישראל לבני/בנות 2
זוג של חוקרים או מרצים זרים במסלול קביעות 

במקצועות הרלוונטיים לתעשיית ההיי-טק במוסד 
להשכלה גבוהה, המשתכרים פעמיים שכר ממוצע 

במשק לפחות.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

התקנות פורסמו ברשומות ביום בוצע
 .6.2.18

למנות צוות בין-משרדי, שיגבש בתוך 30 יום את 5
המתווה ליישום החלטה זו, לרבות קביעת הנתונים 
הדרושים לאיסוף לשם בחינת ההשלכות של יישום 
החלטה זו בתום תקופה וכתשתית לדיון בהארכתה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

צוות בין-משרדי בהובלת עוזר בוצע
מנכ"ל משרד הכלכלה טיפל בנושא. 
במסגרת זו נקבעו הנתונים והנושא 

מקודם. טיוטת התקנות כבר גובשה, 
וצפויה להתפרסם בימים הקרובים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1759
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החלטת ממשלה מס׳ 1823

החלטת ממשלה מס' 1823: תכנון ושיווק מקרקעין לאוכלוסייה החרדית
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1823 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ליזום והגיש למוסדות התכנון בשנים 2016-2018 1.ד
תוכניות בהיקף העומד ביעד התכנון כאמור בסעיף א' 

לעיל, באתרים שיימצאו מתאימים לכך.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

לבצע מיפוי חסמים לתכנון ולשיווק מקרקעין בריכוזים 2.א
החרדיים הקיימים ולהציג לשר הבינוי והשיכון דו"ח 

בדבר חסמים כאמור, הכולל מתווה לפתרון כל אחד מן 
החסמים, עלויותיו ומשכו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1823
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא בפני קבינט הדיור עדכון בדבר עמידה ביעדי 1.ו
התכנון והשיווק הקבועים בסעיף זה, בתיאום עם יו"ר 

מטה הדיור במשרד האוצר.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

למנות צוות לבחינת ההיתכנות של הקמת יישובים 4.א
חדשים, אחד בצפון הארץ ואחד בדרומה, עבור 

האוכלוסייה החרדית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע



460  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1825

החלטת ממשלה מס' 1825: הקמת יישוב חדש לאוכלוסייה הבדואית בוואדי אל נעם
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1825 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לרכז את עבודת התכנון והקמת היישוב ולקבוע את א
גבולותיו, בשיתוף ובתיאום עם משרדי הממשלה 

הרלוונטיים.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל הרשות 
לפיתוח והסדרת 

התיישבות 
הבדואים בנגב

לא 
בוצע

התוכנית הוגשה ב-30.1.19 ועברה 
תנאי סף. דיון באפריל 2019.

התמשכות תהליכי תכנון.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1825
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החלטת ממשלה מס׳ 1826

החלטת ממשלה מס' 1826: קידום של עירוב שימושים בין תעשייה ומסחר למגורים לייעול 
פעילותן של ועדות הערר

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1826 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפיץ בתוך 60 יום תיקון לחוק בהתאם לעקרונות 3
בהמשך הסעיף. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1826
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החלטת ממשלה מס׳ 1828

החלטת ממשלה מס' 1828: מדריך הקצאת שטח לצורכי ציבור
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1828 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בראשות הממונה על התקציבים במשרד 2
האוצר ומנכ"לית משרד החינוך, או נציג מטעמם, אשר 

יבחן את מקור המימון ואת אופן הקצאת התקציב 
הנוסף, הנדרש לצורך הקמת בתי ספר שהוקטן בהם 

שטח המגרש והוגדל מספר המקומות השכיח.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקים צוות בראשות הממונה על התקציבים במשרד 4
האוצר, לגיבוש הסדרים למתן מענה לצורכי ציבור, 

בין השאר, במקרים שבהם יהיה המענה לצורכי ציבור 
בהקצאת שטח ציבורי בנוי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

 לא הוקם צוות.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1828
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החלטת ממשלה מס׳ 1828

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפיץ את המדריך ולהטמיע את תוכנו, כולל הנחיות ב
בנוגע לאופן יישום השימוש בו, לציבור המתכננים, 

למשרדי ממשלה העוסקים בתכנון ו/או במימון, הקמה 
ותפעול מבני ציבור, לרשויות המקומיות ולמוסדות 
התכנון. כמו כן יועמד המדריך לעיון הציבור באתר 

מינהל התכנון. 

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

המדריך להקצאות שטח לצורכי בוצע
ציבור פורסם באתר מינהל 

התכנון באוגוסט 2016. בינואר 
2017 החל מינהל התכנון בסדרת 

הדרכות ברחבי הארץ להצגת 
המדריך המעודכן, המיועדות 

לכלל ציבור המשתמשים 
והעוסקים במלאכה מגזר פרטי, 

משרדי הממשלה, רשויות 
מקומיות, לשכות התכנון ועוד. 
ההדרכות ממשיכות גם בימים 

אלה ומתקיימות על פי הביקוש 
)עד כה התקיימו 18 הדרכות 

בתל אביב, בירושלים, בחיפה 
ובבאר שבע(. במקביל לעדכון 
המדריך גובש גיליון אלקטרוני 

בפורמט Excel, שנועד לשמש כלי 
עזר להכנת הנספח הפרוגרמטי 
בהתאם להנחיות המדריך. כלי 

זה  מפורסם גם הוא באתר מינהל 
התכנון.
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החלטת ממשלה מס׳ 1837

החלטת ממשלה מס' 1837: העברת המשק לגז טבעי
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1837 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את צו הבלו על הדלק )פטור והישבון( 1
התשס"ה-2005, כך, שהסדר ההישבון על הסולר 

לתחבורה יבוטל בהדרגה, כמפורט בסעיף 1 להחלטת 
הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

לתקן את תקנות מס הכנסה )פחת(, 1941, כך שהחל 3
מיום 1 בינואר 2017 ועד יום 1 בינואר 2022 יחושב 

פחת מואץ בשיעור 25% לכלי רכב כבדים במשקל גבוה 
מ-3.5 טון, המונעים בגז טבעי.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

לתקן את תקנות התעבורה, התשכ"א-1961, כך, שהחל 4
מיום 1 באפריל 2017 ועד יום 1 באפריל 2022 תעמוד 
אגרת הרישוי השנתית לכלי רכב כבד מונע גט"ד )גז 

טבעי דחוס( על 10 ש"ח.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

לתקן את תקנות הפחת כך, שהחל מיום 1 בינואר 2017 5
ועד יום 1 בינואר 2025 יחושב פחת מואץ בשיעור 20% 

להקמת תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1837
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החלטת ממשלה מס׳ 1837

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את הכללים לחישוב ציון ירוק לרכב חדש 6
במשקל שאינו עולה 3.5 טון בהנעה דו-דלקית )בנזין או 

גט"ד( כך, שנתוני הפליטה שיובאו בחשבון לעניין זה 
יהיו נתוני הפליטה הנמוכים מבין שני סוגי הדלק שבהם 

יכול הרכב להיות מונע.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

המשרד סיים את התיקון, והוא בוצע
אושר על ידי אגף התקציבים 

באוצר והועבר לאישור הכנסת. 

לתקן את הכללים לחישוב ציון ירוק לרכב חדש 6
במשקל שאינו עולה 3.5 טון בהנעה דו-דלקית )בנזין או 

גט"ד(, כך, שנתוני הפליטה שיובאו בחשבון לעניין זה 
יהיו נתוני הפליטה הנמוכים מבין שני סוגי הדלק שבהם 

יכול הרכב להיות מונע.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

לבחון יחד עם שר האוצר מתן מענקי חלוץ להקמת 7
תאי עבודה ייעודיים במוסכים לטיפול במערכות הגז 

הטבעי בכלי רכב מונעי גט"ד.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

נעשית בחינה, נמצא בדיונים בין בוצע
גורמי המקצוע לבין נציגי האוצר. 

להוציא לפועל יחד עם שר האוצר תוכנית משולבת 8
מענקים ורשת ביטחון לתחנות תדלוק בגז טבעי דחוס 

במשך 7 שנים, כמפורט בסעיף 8 להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

התוכנית מוכנה, נמצאת בוועדת בוצע
הכלכלה.

לבצע את הפעולות הנדרשות מול חברות חלוקת 10
הגז לצורך הקמת תשתית מתאימה לחיבור תחנות 

תדלוק באזורים, שיוסכם עליהם בין משרד התשתיות 
הלאומיות, האנרגיה והמים והרשות לתחבורה ציבורית 

במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

מועצת הגז הטבעי קיבלה בוצע
החלטה, המסדירה תחום זה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקדם רכישת אוטובוסים עירוניים מונעי גט"ד או 11
חשמל כך, שבמכרזים להפעלת תחבורה ציבורית 

ייקבע תנאי, שלפיו לפחות 50% מהאוטובוסים 
העירוניים שיפעיל הזוכה במכרז יהיו מונעי גט"ד או 

חשמל, כמפורט בסעיף 11 להחלטת הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנהל הרשות 
לתחבורה ציבורית

  בוצע

לפעול לקיצור זמן הרישום והבדיקות הרפואיות 12.א
הנדרשות בטרם תחילת ההכשרה לנהגים של כלי רכב 
כבדים ושל כלי רכב ציבוריים, כך שתקופה זו תקוצר 

באופן משמעותי ותעמוד על כ-45 ימים, כמפורט 
בסעיף 12 א' להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

סוכם בין משרדי הבריאות בוצע
והתחבורה על העברת הבדיקות 
הרפואיות הנדרשות לנהגי רכב 

כבד ורכב מסחרי לאחריות משרד 
התחבורה, תוך הנחיה מקצועית 

של משרד הבריאות. 

לגבש תוכנית מפורטת להכשרה, לליווי ולתמיכה 12.ג
במשתתפים בתוכנית לשנים 2017-2019. התוכנית 

תכלול, בין היתר, מימון הכשרה במסלולים ובכלים 
שיסוכמו בין המשרדים, מלגות למשתתפים בהכשרה 
בהיקף ובתנאים שיוסכמו עד יום 31 באוקטובר 2016, 

כמפורט בסעיף 12 ג' להחלטת הממשלה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

המסלול שנבחר לטובת מימוש בוצע
הנושא הוא תוכנית שוברים 

להכשרה מקצועית, הכוללת גם 
מענק על השתלבות בעבודה. 

השוברים ניתנים על ידי שירות 
התעסוקה ומרכזי ההכוון של 

המשרד, אשר מלווים את 
הלומדים ומסייעים להשמתם 

בעבודה.

לגבש תוכנית מפורטת להכשרה, לליווי ולתמיכה 12.ג
במשתתפים בתוכנית לשנים 2017-2019. התוכנית 

תכלול, בין היתר, מימון הכשרה במסלולים ובכלים 
שיסוכמו בין המשרדים, מלגות למשתתפים בהכשרה 
בהיקף ובתנאים שיוסכמו עד יום 31 באוקטובר 2016, 

כמפורט בסעיף 12 ג' להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית מפורטת להכשרה, ליווי ותמיכה 12.ג
במשתתפים בתוכנית לשנים 2017-2019. התוכנית 

תכלול, בין היתר, מימון הכשרה במסלולים ובכלים 
שיסוכמו בין המשרדים, מלגות למשתתפים בהכשרה 

בהיקף ובתנאים שיוסכמו עד ליום 31 באוקטובר 2016, 
כמפורט בסעיף 12 ג' להחלטת הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

קיימת תוכנית. המנגנונים ליישום בוצע
נבחנים יחד עם משרד האוצר. 

לגבש תכונית מפורטת להכשרה, לליווי ולתמיכה 12.ג
במשתתפים בתוכנית לשנים 2017-2019. התוכנית 
תכלול, בין היתר, מימון הכשרה במסלולים וכלים 

שיסוכמו בין המשרדים, מלגות למשתתפים בהכשרה 
בהיקף ובתנאים שיוסכמו עד ליום 31 באוקטובר 2016, 

כמפורט בסעיף 12 ג' להחלטת הממשלה. 

ראש היחידה שר הביטחון
להכוונת חיילים 

משוחררים

לא 
בוצע

בתהליך - החל משנת 2015 
החלה חלוקת שוברים לחיילים 

משוחררים להכשרות לרשיון 
C1. בשלב הבא תתבצע פנייה 

לכלל החיילים המשוחרים שעברו 
בהצלחה את ההכשרה וצברו את 
פרק הזמן הנדרש בחוק להשתלב 
בהכשרות נהיגה ברכב כבד מעל 

12 טון. כדי לקדם את המשך 
ההכשרות נדרש תקציב בסך 

5.4 מש"ח כפי שנקבע בהחלטת 
הממשלה.

לתקן את צו הבלו על דלק )הטלת בלו(, התשס"ד-2004, 13
ולהטיל בלו על 85M )תערובת בנזין-מתנול, המכילה 

85% מתנול( בגובה 1.74 ש"ח לליטר ועל 15M )תערובת 
בנזין-מתנול, המכילה 15% מתנול( בגובה 2.82 ש"ח 

לליטר. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לתקן את תקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בהתאם 14
לאמור בסעיף 14 להחלטת הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את תקנות הפחת, כך שהחל מיום 1 בינואר 2017 16
ועד יום 1 בינואר 2021 יחושב פחת מואץ בשיעור 20% 

להקמת מתקן ערבול מתנול.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לתקן את תקנות הפחת ולהעניק פחת מואץ בשיעור 17
33% לאוטובוס חשמלי למשך 4 שנים מתחילת ייבוא 

האוטובוסים לארץ.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לתקן את צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על 18
טובין, התשע"ב-2012, כך שהחל מיום 1 בינואר 2017 

ועד יום 1 בינואר 2021 יבוטל מכס הייבוא של אוטובוס 
חשמלי.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לקבוע בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על 20
טובין, התשע"ב-2012, כי מונית שהיא רכב משולב 

מנוע )Hybrid(, כהגדרתה בכללים לפרק 87 לצו תעריף 
המכס ומס קנייה, התשע"א-2011, אשר תירשם לתנועה 

בשלוש השנים הקרובות, תיהנה מ"הטבת שימוש 
מצטברת" לצורך חישוב השלמת מסים בעת העברת 

המונית לשימוש אחר, כך שלאחר 4 שנים ההטבה תהיה 
מלאה ולא ישולמו מסי ייבוא כלל.  

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לקבוע בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על 21
טובין, התשע"ב-2012, כי מוניות, אשר נרכשו לפני יום 

1 בינואר 2017 ויימכרו החל מיום 1 בינואר 2017 ועד 
יום 31 בדצמבר 2019, ייהנו מ"הטבת שימוש מצטברת" 

לצורך חישוב השלמת מסים בעת העברת המונית 
לשימוש אחר, כך שלאחר 4 שנים ההטבה תהיה מלאה 

ולא ישולמו מסי ייבוא כלל.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבצע, בתוך 6 חודשים ממועד החלטה זו, את הפעולות 9
הנדרשות מול חברות חלוקת הגז הטבעי כך, שיאפשרו 

הקמה של תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס, בשים לב 
לתמחור צריכה לא אחידה של גז )פיקים(.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

כן, על סמך שנה שעברה.בוצע

לצורך ביצוע התוכנית יועמד תקציב כולל של 12.ד
19.1 מלש"ח בכל אחת מהשנים 2017-2019, שמהם 

תעמיד הקרן להכוונת חיילים משוחררים 2.1 מלש"ח 
ממקורותיה.

ראש היחידה שר הביטחון
להכוונת חיילים 

משוחררים

בוצע

לצורך ביצוע התוכנית יועמד תקציב כולל של 19.1 12.ד
מלש"ח בכל אחת מהשנים 2017-2019, שמהם יוסיף 

משרד האוצר למשרד העבודה 13 מלש"ח, ו-5.4 מלש"ח 
מהם יועברו בתקנת השתתפות לקרן להכוונת חיילים 

משוחררים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

אין מה לתקצב, משום שאין את 
ההכשרות המדוברות בשוק.

לצורך ביצוע התוכנית יועמד תקציב כולל של 19.1 12.ד
מלש"ח בכל אחת מהשנים 2017-2019, שמהם יעמיד 

משרד העבודה 4 מלש"ח ממקורותיו.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

ב-2017 אושרו בתחומי הרכב בוצע
משא כבד והרכב ציבורי 713 

שוברים בהיקף של כ-6 מלש"ח. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להוציא אל הפועל, עד יום 1 במרץ 2017, תוכנית 19
מענקים עבור רכישות של מוניות היברידיות מופחתות 
זיהום, בהיקף שלא יפחת מ-20 אלף ש"ח למונית מסוג 

זה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד הוציא אל הפועל תוכנית בוצע
מענקים החל מדצמבר 2016, 
שבמסגרתה כל רוכש מונית 

היברידית זכאי לקבל 20 אלף 
ש"ח הטבה.

לצורך תוכנית המענקים המפורטת בסעיף 19 להחלטת 19
הממשלה, יקצה המשרד להגנת הסביבה 30 מלש"ח 

מתקציבו.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

התקציב הוקצה ויספיק לכ-1,500 בוצע
כלי רכב.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לצורך ביצוע התוכנית יועמד תקציב כולל של 19.1 12.ד
מלש"ח בכל אחת מהשנים 2017-2019, שמהם תעמיד 

הקרן 2.1 מלש"ח ממקורותיה.

ראש היחידה שר הביטחון
להכוונת חיילים 

משוחררים

בוצע

לצורך ביצוע התוכנית יועמד תקציב כולל של 19.1 12.ד
מלש"ח בכל אחת מהשנים 2017-2019, שמהם יוסיף 

משרד האוצר למשרד העבודה 13 מלש"ח, ו-5.4 מלש"ח 
מהם יועברו בתקנת השתתפות לקרן להכוונת חיילים 

משוחררים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

אין מה לתקצב, משום שאין את 
ההכשרות המדוברות בשוק.

לצורך ביצוע התוכנית יועמד תקציב כולל של 19.1 12.ד
מלש"ח בכל אחת מהשנים 2017-2019, שמהם יעמיד 

משרד העבודה 4 מלש"ח ממקורותיו.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בשנת 2018 אושרו 1,088 שוברים בוצע
בתחומי רכב משא כבד וציבורי 

בהיקף של כ-9,864 מלש"ח.

מספר הפעולות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 3
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החלטת ממשלה מס' 1838: תוכנית השקעה רב-שנתית לפיתוח התחבורה הציבורית 
במטרופולינים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1838 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת צוות בין-משרדי לליווי הקמת הקווים הירוק 1.ג
והסגול, אשר ימונה על ידי שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים ושר האוצר, בראשות המנהלת הכללית של 
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, או מי מטעמה, 

ויהיו חברים בו נציג החשבת הכללית ונציג הממונה על 
התקציבים במשרד האוצר, אשר תפקידיו יהיו כמפורט 

בסעיף 1 ג' להחלטת הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בא לידי ביטוי בהחלטת בוצע
הממשלה לתוכנית הכלכלית 

לשנים 2017-2018. 

הקמת צוות בין-משרדי לליווי ההקמה של הקווים 1.ג
הירוק והסגול, אשר ימונה על ידי שר התחבורה 

והבטיחות בדרכים ושר האוצר, בראשות המנהלת 
הכללית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, או 

מי מטעמה, ויהיו חברים בו נציג החשבת הכללית ונציג 
הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אשר תפקידיו 

יהיו כמפורט בסעיף 1 ג' להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לפעול מול חברת "נת"ע" בבקשה להשהות את המשך 2.ד
תכנון הקו הצהוב כקו רכבת קלה, עד לקבלת החלטה 
על ידי הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות 

לאומיות, בהתאם לסעיף קטן )ב(.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

הקו הצהוב ברכבת הקלה הושהה, בוצע
כרגע מבוצעת בחינת ישימות לקו 

בתצורה תת-קרקעית כמטרו.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1838
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הקמת צוות בין-משרדי לליווי הקמת קו הרכבת הקלה 3.ג
במטרופולין חיפה, אשר ימונה על ידי שר התחבורה 

והבטיחות בדרכים ושר האוצר, בראשות המנהלת 
הכללית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, או 

מי מטעמה, ויהיו חברים בו נציג החשבת הכללית ונציג 
הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אשר תפקידיו 

יהיו כמפורט בסעיף 3 ג' להחלטת הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

הפרויקט מועבר כעת מחברת בוצע
"יפה נוף" לחברת "חוצה ישראל". 
נציגי הצוות מלווים את הפרויקט 

וכתב מינוי רשמי ייצא בקרוב.

להרחיב את מטרות החברה כך, שייקבע בהן, כי החברה 3.ה
תהווה זרוע ביצועית של הממשלה להקמת קו רכבת 

קלה במטרופולין חיפה בין נצרת לחיפה. רשות החברות 
הממשלתיות תפעל לתיקון מסמכי היסוד של החברה 

בהתאם לאמור.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

הנושא הועבר לטיפול רשות בוצע
החברות. מצוי כרגע בגיבוש 

לקראת אישור משרדי הממשלה 
הרלוונטיים. 

צוות המנכ"לים, כהגדרתו בתקנה 3 ד' לתקנות 3.ו
המכרזים, ישקול לקבוע, בהתאם לאמור בתקנה, 

כי חברת "חוצה ישראל" תשמש כזרוע ביצוע של 
הממשלה להקמת קו רכבת קלה במטרופולין חיפה בין 

נצרת לחיפה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

לקדם את פיתוחם של קווי המטרונית במטרופולין 4
חיפה על סמך תוכניות הנדסיות קיימות, אשר ישימות 

לביצוע בשנים 2017-2018, במתווה שיתואם בין 
המנהלת הכללית של משרד התחבורה והבטיחות 

בדרכים ובין הממונה על התקציבים.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

הקווים האמורים נכללים בתוכנית בוצע
עבודה מאושרת. 

לקדם את ההקמה וההפעלה של הרכבל בין תחנה 5
מרכזית המפרץ בחיפה לבין אוניברסיטת חיפה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

הפרויקט נכלל בתוכנית עבודה, בוצע
אולם בשלב זה נתקל בקשיים 

מצד הטכניון. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקדם, נוסף על הקו האדום, ביצוע והפעלה של קו 6
רכבת קלה נוסף במטרופולין ירושלים, הקו הירוק, 

בהתאם לתוכנית המתאר המחוזית 29 ובהתאם למפורט 
בסעיף 6 להחלטת הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

הקו הירוק אושר במוסדות התכנון בוצע
ונמצא בתכנון מפורט ובהכנת 

מסמכי מכרז לזכיין הפעלה. צפי 
להפעלת הקו – 2024.

לפעול להשלמת התכנון של הקו הכחול בהתאם לתמ"מ 7
.29

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

הקו הכחול נמצא בתכנון מפורט בוצע
לתוואי כולו )20 ק"מ(. ביולי 

צפוי דיון בהתנגדויות בוועדה 
המחוזית. צפי למתן תוקף – סוף 

.2017

לפעול להשלמת התכנון של הקו הכחול בהתאם לתמ"מ 7
.29

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לקדם את הקמת המסילה המזרחית – קו מסילה 8
כבדה בין חדרה ללוד – בהתאם לתת"ל 22, באמצעות 

"החברה הלאומית לתשתיות תחבורה" בע"מ )חברת 
"נתיבי ישראל"(, כמפורט בסעיף 8 להחלטת הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

הפרויקט נכלל בתוכנית עבודה בוצע
מאושרת. 

להסדיר את הנושאים המפורטים בסעיף 11 להחלטת 11
הממשלה בנוגע לחברות הממשלתיות שהן זרוע ביצוע 

של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

ההוראות מיושמות בכל החברות בוצעהחשב הכללי שר האוצר
הממשלתיות שהן זרוע ביצוע 
של משרד התחבורה. במקביל 
אנו פועלים להכנסת הסעיפים 

הרלוונטיים גם להסכמי זרוע 
הביצוע בין הממשלה לחברות.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להסדיר את הנושאים המפורטים בסעיף 11 להחלטת 11
הממשלה, בנוגע לחברות הממשלתיות, שהן זרוע ביצוע 

של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

נציגי הממשלה מאשרים פשרות בוצע
בהיקף הנדרש בהחלטת הממשלה 
)סכום של יותר מ-30 מיליון ש"ח, 
או בשווי של 5% מערך הפרויקט, 

הגבוה מביניהם(. בנוסף, הונחו 
חברות הביצוע הממשלתיות, כי 
כל הוצאה מעבר לעלות המכרז 

תחייב אישור של נציגי הממשלה.

להסדיר את הנושאים המפורטים בסעיף 11 להחלטת 11
הממשלה בנוגע לחברות הממשלתיות, שהן זרוע ביצוע 

של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

א. נקבע, כי כל פשרה בהליך בוצע
משפטי תובא לידי נציגי 

הממשלה, אשר יהיו רשאים 
להתנגד לפשרה המוצעת. ב. 

נקבע, שכל הוצאה מעבר לעלות 
המכרז בפרויקטי תשתית במימון 

המדינה תחייב אישור של נציגי 
הממשלה. 

להקים צוות ממשלתי לשיפור הבקרה על חברות 12
ביצוע, אשר יהיו שותפים בו הממונה על התקציבים 

והחשבת הכללית במשרד האוצר, מנהל רשות החברות 
הממשלתיות והמנהלת הכללית של משרד התחבורה 

והבטיחות בדרכים, כמפורט בסעיף 12 להחלטת 
הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

צוות אוצר ותחבורה מצוי בדיונים בוצע
שוטפים בנושא. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול לתכלול הידע הממשלתי הנצבר בנושא ביצוע 13.ה
פרויקטי PPP הנדרש לשיפור ביצועם, ובכלל זה הכנת 

מסמכי מכרז סטנדרטיים, מחירונים והצעות לשיפור 
הליכי תכנון, מכרוז וביצוע תשתיות בשילוב הסקטור 

הפרטי.

מסמכי המכרז הסטנדרטיים בוצעהחשב הכללי שר האוצר
הושלמו והוטמעו בהם אמצעים 
לשיפור הליכי התכנון והביצוע 

של פרויקטים. מעבר לכך, 
מתבצעת הפקת לקחים 

מהפרויקטים הפעילים באופן 
שוטף. סוגיית הכנת המחירונים 

נידונה במסגרת הוועדה הבין-
משרדית שקמה במסגרת החלטת 

הממשלה.

לפעול לתכלול הידע הממשלתי הנצבר בנושא ביצוע 13.ה
פרויקטי PPP והנדרש לשיפור ביצועם, ובכלל זה הכנת 

מסמכי מכרז סטנדרטיים, מחירונים והצעות לשיפור 
הליכים של תכנון, מכרוז וביצוע תשתיות, בשילוב 

הסקטור הפרטי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

החשב הכללי ואגף התקציבים בוצע
עובדים בשיתוף פעולה לשימור 

 ,PPP-הידע הנצבר בתחום ה
לרבות סטנדרט מכרזי.

לגבש ולקדם, בתיאום עם משרד האוצר, תוכנית רב-13
שנתית לעידוד הצמיחה, בהתאם למפורט בסעיף 13 

להחלטת הממשלה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

התוכנית פורסמה.בוצע

להקים ועדת שרים לענייני פרויקטי תשתית לאומית, 14
בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות השר העומד 

בראש המשרד האחראי על הפרויקט, שר התחבורה 
והבטיחות בדרכים, שר האוצר, השר לביטחון פנים, 

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים והשר להגנת 
הסביבה, לצורך ליווי, גיבוי, ביצוע, מעקב ובקרה אחר 

קידום הפרויקטים המפורטים בהחלטה זו.

ראש 
הממשלה

ראש המועצה 
הלאומית לכלכלה

בתקציב המדינה אושרו פרויקטים בוצע
בהיקף של 54 מיליארדי ש"ח 

לתחבורה ציבורית במטרופולינים. 
כמו כן, בינואר השנה אושרה 

תוכנית לאומית לתחבורה חכמה, 
כצעד משלים לבניית מערכות 

להסעת ההמונים.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הטמעת הפעולות הנדרשות לטובת ביצוע פרויקטי 18.א
תשתית לאומית בתוכנית הפיתוח של חברת החשמל. 

רשות החשמל תבחן קביעת הסדרים תעריפיים, 
שלפיהם עלויות קשורות יובאו בחשבון בקביעת 

תעריפי החשמל.

רשות החשמל קבעה את בסיס בוצעיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
תעריף הרשת, שאושר בהחלטת 

מליאה מישיבה 534 מיום 
ה-8.1.2018, לפיתוח רשת ההולכה 

והחלוקה.

הטמעת הפעולות הנדרשות לטובת ביצוע פרויקטי 18.ב
תשתית לאומית בתוכנית הפיתוח של חברת "מקורות"; 

מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב תבחן קביעת 
כללים, שלפיהם עלויות קשורות יובאו בחשבון 

בקביעת תעריפי המים.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

לא 
בוצע

הרעיון הנובע מהחלטת הממשלה 
הינו חלוקת המשאבים בתשתית 

לאומית בעת ביצועה. בנוסף, 
נלווית להחלטה גם התחייבות 

אג"ת ביחס לתאגידי מים וביוב. 
טרם התקיימו ישיבות עם אג"ת 

ותחבורה על מנת להבין את 
המקרים הקונקרטיים, לרבות 

אילו מקרים יהיו תקציביים ואילו 
תעריפים ובאיזה חלק.

הטמעת הפעולות הנדרשות לטובת ביצוע של פרויקטי 18.ג
תשתית לאומית בתוכנית הפיתוח של חברת "נתיבי 

הגז הטבעי לישראל", כמפורט ברישיון להקמה 
ולהפעלה של מערכת הולכה לחברת "נתיבי הגז הטבעי 

לישראל" בע"מ, בהתאם לסמכותו הקבועה ברישיון. 
המנהל יקבע, באישור המועצה, כללים שלפיהם יובאו 

בחשבון עלויות קשורות בתעריף הגז לגבי כל בעל 
רישיון, לפי חוק משק הגז.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הטמעת הפעולות הנדרשות לטובת ביצוע פרויקטי 18.ד
תשתית לאומית בתוכנית הפיתוח השנתית של 

תאגידי מים וביוב ואיגוד ערים לביוב; מועצת הרשות 
הממשלתית למים וביוב תבחן קביעת כללים, שלפיהם 
עלויות קשורות יובאו בחשבון בקביעת תעריפי המים.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

לא 
בוצע

הרעיון הנובע מהחלטת הממשלה 
הינו חלוקת המשאבים בתשתית 

לאומית בעת ביצועה. בנוסף, 
נלווית להחלטה גם התחייבות 

אג"ת ביחס לתאגידי מים וביוב. 
טרם התקיימו ישיבות עם אג"ת 

ותחבורה על מנת להבין את 
המקרים הקונקרטיים, לרבות 

אילו מקרים יהיו תקציביים ואילו 
תעריפים ובאיזה חלק.

לפנות לוועדת המחירים, אשר פועלת לפי חוק הפיקוח 19
על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, בבקשה 

לבחון שינוי התעריפים הקבועים בצו פיקוח על מחירי 
מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק(, 
התשע"ד-2014, כך, שיביאו בחשבון הכרה בעלויות 

קשורות. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לפנות לוועדת המחירים, אשר פועלת לפי חוק הפיקוח 19
על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, בבקשה 

לבחון שינוי התעריפים הקבועים בצו פיקוח על מחירי 
מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק(, 
התשע"ד-2014, כך, שיביאו בחשבון הכרה בעלויות 

קשורות. 

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

נקבעו מחירים עדכניים.בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

בשיתוף עם המנהלת הכללית של משרד התחבורה 20
והבטיחות בדרכים והמנהל הכללי של משרד הפנים, 

לבחון ולגבש במידת הצורך מנגנון להשתתפות בעלות 
שכר של עובד ברשויות המקומיות, אשר ישמש כאיש 

קשר ברשות המקומית ומקדם של פרויקטי תשתית 
לאומית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

הנושא עדיין נבחן וצפוי להתקיים 
בעניינו דיון עם נתיבי תחבורה 
עירוניים )נת"ע( וניהול תעבורה 

אווירית )נת"א(.

לתקן, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, 22
בתוך 60 יום מהחלטה זו, את התקנות למניעת מפגעים 
)מניעת רעש(, התשנ"ג-1992, כך, שיאפשרו ביצוען של 

עבודות לצורך הקמתה של תשתית לאומית תחבורתית, 
ובכלל זה מערכות להסעת המונים באופן רציף, למעט 

מגבלות הנדרשות לצורך מניעת רעש בלתי סביר או 
מטעמי בטיחות וביטחון.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לא 
בוצע

ההחלטה ירדה מסדר היום של 
הממשלה, ומאז האגף המקצועי 

לא נדרש לקדמה.

להקים צוות בין-משרדי בראשות הממונה על 25
התקציבים, ובהשתתפות המנהלת הכללית של משרד 

התחבורה והבטיחות בדרכים, המנהל הכללי של משרד 
התקשורת, המנהל הכללי של המשרד לתשתיות 

הלאומיות, האנרגיה והמים, ונציג משרד המשפטים, 
אשר יגבש עקרונות לתיאום התכנון בין כל גופי 

התשתית, כמפורט בסעיף 25 להחלטת הממשלה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

מערכת היחסים בין המדינה לבין חברת נת"ע ביחס 1.ה
לכלל תחומי פעילותה ולרבות ביחס למחויבותה כלפי 
הממשלה להקמה ולהפעלה של הקו האדום, הקו הירוק 

והקו הסגול, תוסדר בהסכם שייחתם בתוך 180 יום 
ממועד החלטה זו בינה לבין מדינת ישראל.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

טרם נחתם הסכם מסגרת עם בוצע
החברה.

מערכת היחסים בין המדינה לבין חברת חוצה ישראל, 3.ז
לרבות מחויבותה כלפי הממשלה להקמת הקו האמור, 

תוסדר בהסכם המסגרת, שייחתם בתוך 180 יום ממועד 
החלטה זו.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

הנושא נמצא בדיונים עם חשכ"ל, 
ישנה סוגיה אחת של אחריות 

לפרויקט PPP. מנסים לפתור את 
הסוגיה.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול מול חברת נת"ע כך שתבצע בתוך 22 חודשים 2.א
בדיקת ישימות ותכנון ראשוני של השלב הבא במערכת 

הסעת המונים במטרופולין דן, כמפורט בסעיף 2 א' 
להחלטת הממשלה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

להציג את מסקנות צוות ההיגוי ואת תוצאות בדיקת 2.ב
ההיתכנות שתערוך חברת נת"ע לוועדה הבין-משרדית 

לתחבורה יבשתית שבראשות מינהל התכנון.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

במקום בוועדה לתחבורה יבשתית בוצע
- הוצג בות"ל. שם מקודמת 

התוכנית.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להציג את מסקנות צוות ההיגוי ואת תוצאות בדיקת 2.ב
ההיתכנות שתערוך חברת נת"ע לוועדה הבין-משרדית 

לתחבורה יבשתית שבראשות מינהל התכנון.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לפעול מול חברת נת"ע, כך שתגיש לוועדה הארצית 2.ג
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות בתוך 90 יום 

מתום הבדיקה כאמור בסעיף קטן )א(, תוכניות 
מפורטות לקווי הרשת העתידיים, בהתאם למסקנות 

הבדיקה והתייחסות הוועדה הבין-משרדית כאמור 
בסעיף קטן )ב(.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

לפעול מול חברת נת"ע, כך שתגיש לוועדה הארצית 2.ג
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות בתוך 90 יום 

מתום הבדיקה כאמור בסעיף קטן )א(, תוכניות 
מפורטות לקווי הרשת העתידיים, בהתאם למסקנות 

הבדיקה והתייחסות הוועדה הבין-משרדית כאמור 
בסעיף קטן )ב(.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע
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החלטת ממשלה מס' 1839: אסדרת משק הביוב
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1839 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון קביעת תעריפים לצורך פעילות חברת הביוב, 2
בהתאם למפורט בסעיף 2 להחלטת הממשלה.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

לא 
בוצע

מועצת רשות המים קבעה 
כללים לעצם הקמת חברות ביוב 

אזוריות. 
מאחר שכללים לתעריפי החברות 
יש לקבוע לאחר הקמת החברות, 

ומאחר שטרם הוקמו חברות -  
טרם נקבעו כללי תעריפים.

לקבוע הנחיות להקצאת תקציב לחברות ביוב, בתיאום 3
עם מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, בהתאם 

למפורט בסעיף 3 להחלטת הממשלה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להביא לאישורה של ועדת הפנים והגנת הסביבה של 4
הכנסת תיקון לתקנות בריאות העם )תקני איכות מי 
קולחין וכללים לטיהור(, התש"ע-2010, שיכלול את 
העקרונות המפורטים בסעיף 4 להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

טיוטת תיקון לתקנות תועבר בוצע
למשרד המשפטים בראשית 2018.

להביא לאישורה של ועדת הפנים והגנת הסביבה של 4
הכנסת תיקון לתקנות בריאות העם )תקני איכות מי 
קולחין וכללים לטיהור(, התש"ע-2010, שיכלול את 
העקרונות המפורטים בסעיף 4 להחלטת הממשלה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לא 
בוצע

התיקון הנדרש יוטמע בתקנות 
בריאות העם, בהובלת משרד 

הבריאות.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1839
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בראשות נציג רשות המים, שבו חברים 5
נציגי משרדי האוצר, הגנת הסביבה, הבריאות, 

התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ומינהל התכנון, 
אשר יגיש למועצה בתוך 60 יום את המלצתו לחלוקה 

מרחבית של כ-10 מרחבים.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

מפת החלוקה המרחבית, בוצע
לאחר המלצות הצוות הבין-

משרדי, הוגשה למועצת הרשות 
הממשלתית ביום 24.11.16.

מנהל רשות המים יביא את המלצת הצוות לדיון 5
במועצה בתוך 45 יום מסיום עבודת הצוות.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

מפת החלוקה המרחבית אושרה בוצע
לאחר דיון בהמלצות הצוות 

ולאחר שימוע ציבורי שערכה 
המועצה ביום 11.5.17.
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החלטת ממשלה מס' 1840: ייעול מדיניות הענישה ושיקום האסירים בישראל
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1840 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לסכם את הקצאת המשאבים 1.א.1
הנדרשים לצורך הקמת יחידה 

למחקר ומידע במשרד המשפטים, 
במסגרת אישור תקציב 2017-2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לבצע מחקר מלווה, אשר יבחן 1.ג.2
את האפקטיביות של בתי המשפט 

הקהילתיים.

שרת 
המשפטים

מנהל בתי 
המשפט

- 

לסכם את הקצאת המשאבים 1.ג.4
הנדרשים במסגרת אישור תקציב 

2017-2018 לצורך הקמת מרכזי 
נוער אזוריים, כמפורט בסעיף 4 ג' 

להחלטת הממשלה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לסכם את הקצאת המשאבים 1.ג.4
הנדרשים למהלך במסגרת אישור 
תקציב 2017-2018, וזאת בתיאום 

עם משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים, משרד 
המשפטים והמשרד לביטחון 

הפנים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1840
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החלטת ממשלה מס׳ 1840

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ליווי הוראת השעה, המפורטת 1.ד
בסעיף 1 ד' להחלטת הממשלה, 

במחקר, שמטרתו בחינת היעילות 
של המרת העונשים כמתואר.

שרת 
המשפטים

מנהל בתי 
המשפט

-
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע בהוראת שעה סמכות לבתי 1.ד
המשפט, שלפיה ניתן יהיה להמיר 

עונשי מאסר לתקופה של עד 
9 חודשים בעבודות שירות, וכן 

סמכות לנציב שירות בתי הסוהר, 
כאשר מדובר בעונש לתקופה של 

יותר מ-3 חודשים, לקצוב את 
תקופת עבודות השירות כאמור 

לשני שלישים מאורך העונש, 
כפי שנקבע בפסק הדין. תוקפה 

של הוראת השעה יהיה עד יום 1 
בינואר 2020.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

ביום 17.7.18 אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק בוצע
העונשין )תיקון מס' 133 – הוראת שעה(, התשע"ח-2018. 

התיקון לחוק מאריך את תקופת המאסר שאותה רשאי 
בית המשפט להמיר למאסר, שירוצה בדרך של עבודות 

שירות מ-6 חודשים ל-9 חודשים. במסגרת התיקון עוגנה 
אף אפשרות לקצר את תקופת עבודות השירות, בכפוף 

להשתתפות בתוכנית ליווי ושיקום, אם נקבעה, ובהתאם 
לתנאים בחוק. התיקון לחוק נקבע כהוראת שעה לתקופה 

של שנתיים, שתלווה במחקר שיבחן את השפעתו של 
התיקון והאם הוא משיג את תכליתו. כמו כן, על מנת 

לאפשר לכלל גורמי הממשלה להיערך ליישום ההצעה, 
החוק ייכנס לתוקף ביום 1.4.2019.

באותו היום אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק 
שחרור על-תנאי ממאסר )תיקון מס' 18( )היחידה לשחרור 

ממאסרים קצרים(, התשע"ח-2018. התיקון לחוק מעגן 
את פעילותה של יחידה מינהלית בשירות בתי הסוהר, 

המוסמכת לבחון ולהחליט בבקשות לשחרור על-תנאי של 
אסירים שנידונו לעונש של עד שנת מאסר. סמכות זו של 
היחידה לשחרור ממאסרים קצרים באה במקום הסמכות 
שהייתה נתונה קודם לכן לנציב בתי הסוהר לשחרר על-

תנאי אסיר הנושא עונש מאסר של 3-6 חודשים, ובמקום 
הסמכות שהייתה נתונה לוועדת שחרורים לשחרר על-תנאי 

אסיר, הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על 6 חודשים. 
זאת, אם נמצא, כי האסיר עומד בתנאים שנקבעו לעניין זה 

בחוק. התיקון לחוק נקבע כהוראת שעה שתחול לתקופה 
של 3 שנים, החל מיום 15.10.2018.
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החלטת ממשלה מס׳ 1840

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 75 תקני איזוק אלקטרוני 3
נוספים לרשות לשיקום האסיר 

עבור אסירים משוחררים על-תנאי 
מתוך המכסה הקיימת של המשרד 
לביטחון הפנים, כמפורט בסעיף 3 

להחלטת הממשלה.

השר 
לביטחון 

פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

לסכם את הקצאת המשאבים 4.א
הנדרשים לצורך קידום פרויקטים 
להפחתת עבריינות חוזרת בתחום 
הנוער והצעירים במסגרת אישור 

תקציב 2017-2018.

שר 
העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הוגשה תכנית לשיקום נוער וצעירים משוחררים מבית בוצע
הכלא. הוקמו יחידות נוער וצעירים במחוזות, ואנו בתהליך 

מואץ של קליטת כוח אדם.

לסכם את הקצאת המשאבים 4.א
הנדרשים לצורך קידום פרויקטים 
להפחתת עבריינות חוזרת בקרב 
הנוער והצעירים, במסגרת אישור 

תקציב 2017-2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לסכם את הקצאת המשאבים 4.א
הנדרשים לצורך הרחבת תוכנית 

"סיכויים" במסגרת אישור תקציב 
2017-2018, וזאת בתיאום עם 

משרד העלייה והקליטה.

שר 
העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

נעשתה הקצאה תקציבית, ויש עתה טיפול בהארכת בוצע
ההתקשרות לשנה, אשר במהלכה ייבנה מכרז על מנת 
לעבור ממיזם משותף לקבלת השירות באמצעות מכרז.

לסכם את הקצאת המשאבים 4.א
הנדרשים לצורך הרחבת תכנית 

"סיכויים", במסגרת אישור תקציב 
2017-2018, וזאת בתיאום עם 

משרד העלייה והקליטה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1840

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לסכם את הקצאת המשאבים4.ג
הנדרשים במסגרת אישור תקציב 

2017-2018 לצורך הקמת מרכזי 
נוער אזוריים, כמפורט

בסעיף 4 ג' להחלטת הממשלה.

שר 
העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל הרשות 
לשיקום האסיר

מתווה הקצאת המשאבים בוצע. עם זאת, כדי להשאירבוצע
מרחב תמרון למנכ"ל המחליף, לא נחתם המסמך

על-ידי המנכ"ל היוצא.

לסכם את הקצאת המשאבים 4.ד
הנדרשים לצורך מתן דיור הולם, 
אשר יאפשר שהייה לטווח קצר 

עד בינוני לנוער ולצעירים שריצו 
עונש מאסר, וזאת במטרה להביא 
למעבר הדרגתי לחיים עצמאיים, 

במסגרת אישור תקציב 2017-2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

למנות מתאם בין-משרדי למניעה 4.ה
ולצמצום עבריינות בקרב בני נוער, 

כמפורט בסעיף 4 ה' להחלטת 
הממשלה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1840

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

עד יום ה-1 באפריל 2017 יוקם בית 1.ג.1
משפט קהילתי נוסף. 

שרת 
המשפטים

-מנהל בתי המשפט

הקמת צוות בראשות המשנה הפלילי 2
ליועץ המשפטי לממשלה ובהשתתפות 

פרקליטות המדינה, הסנגוריה הציבורית, 
נציג מנכ"ל משרד המשפטים ונציגי 

המשרד לביטחון הפנים, משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים )שירות 

המבחן(, אגף התקציבים במשרד האוצר 
ונציג האקדמיה. הצוות יבחן אפשרויות 

נוספות לענישה, בדומה למדינות 
המפותחות בעולם. הצוות יגיש את 
המלצותיו לממשלה לא יאוחר מ-1 

במרץ 2017.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

בוצע



490  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1840

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

הצוות בראשות המשנה הפלילי ליועץ 2
המשפטי לממשלה יבחן אפשרויות 

נוספות לענישה, בדומה למדינות 
המפותחות בעולם, ויגיש את המלצותיו 

לממשלה לא יאוחר מ-1 במרץ 2017.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

לא 
בוצע

הצוות נמצא בשלבי סיום של עבודתו ולקראת 
גיבוש המלצותיו. נראה שמלכתחילה בקביעת 

המועד לא נלקח בחשבון במידה מספקת, 
שלצורך קיום דיון ובחינה אפקטיביים יידרשו 
סקירה ממצה של חלופות הקיימות במדינות 
שונות וכן איסוף נתונים אמפיריים והערכה 

פרטנית של גורמי מקצוע על סמך נתונים אלה 
בדבר מידת אפקטיביות ורלוונטיות של החלופות 

השונות שנבחנות. חברת "שלדור" ערכה את 
עבודת המחקר והאיסוף עבור הצוות, ובמסגרתה 

נאספו נתונים ונסקרו חלופות מאסר קיימות 
במדינות שונות. עבודה זו נמשכה כמה חודשים 

ורק לאחריה החלו ישיבות הצוות. במהלך 
ישיבות הצוות עלה צורך להעמיק את הבדיקה 

לגבי חלופות מסוימות על מנת למצות את 
המטרה שלשמה נועד הצוות, ולהציע בסופו של 
דבר חלופות מאסר מעשיות ורלוונטיות. בשולי 

הדברים יצוין, כי העיכוב בהגשת ההמלצות נגרם 
גם בשל חילוף בתפקיד המשנה ליועץ המשפטי 

לממשלה )משפט פלילי(, המכהן כיו"ר הצוות, 
וחילופי בעלי תפקידים בכירים החברים בו, וכן 

מכיוון שהצוות מורכב מגורמים בכירים במערכת 
אכיפת החוק.
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החלטת ממשלה מס׳ 1840

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים בית משפט קהילתי, כך שביום 1.ג.1
1 באוקטובר 2018 יוקמו בסך הכל 4 

בתי משפט קהילתיים נוספים על אלה 
הקיימים כיום.

שרת 
המשפטים

-מנהל בתי המשפט
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החלטת ממשלה מס׳ 1841

החלטת ממשלה מס' 1841: הקמת קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1841 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר לשרים )שר הפנים ושר האוצר(, בתוך 60 ימים 7
מיום תיקון הפקודה, המלצות לקביעת תקנות, כאמור 

בסעיף 4 להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להעביר לשרים )שר הפנים ושר האוצר(, בתוך 60 ימים 7
מיום תיקון הפקודה, המלצות לקביעת תקנות, כאמור 

בסעיף 4 להחלטה זו.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לתקן את פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין(, 8
1938, כך, שהוראות סעיף 3 לפקודה בכל הנוגע לערי 

וליישובי עולים לא יחולו החל מיום 1 בינואר 2017. 
סעיף 5א לפקודה יתוקן בהתאם.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1841
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החלטת ממשלה מס׳ 1841

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים בחוק קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות, 1
אשר תחילת פעולתה תהיה ביום 1 בינואר 2017.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

הממונה על שר האוצרבסיס תקציב הקרן בכל שנה יעמוד על סך 500 מלש"ח.3
התקציבים 

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1842

החלטת ממשלה מס' 1842: ייעול והסדרת עבודת הממשלה בתחום מוסדות הציבור
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1842 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדה בין-משרדית לתיאום הקמתם של מוסדות 1
ציבור ושיפוצם, כמפורט בסעיף 1 להחלטת הממשלה. 

הוועדה תתכנס לישיבה ראשונה לא יאוחר מיום 1 
בנובמבר 2016.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הוועדה תתאם את הקצאת מוסדות הציבור בין הגופים 4
המקצים השונים. התוכנית המתואמת להקצאת מוסדות 

הציבור תוגש לאישור הממשלה אחת לשנה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הצגת מסקנות הבחינה האמורה בסעיף 9 להחלטת 9
הממשלה לוועדת השרים לענייני תכנון, בנייה מקרקעין 

ודיור בתוך 90 יום ממועד החלטה זו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

הסקר הוצג לוועדה הבין-משרדית 
שהוקמה מכוח החלטת הממשלה. 

לבקשת הוועדה ולאור החלטת 
המשרד להעמיק בסקר,  בימים 

אלה נערכות השלמות אשר 
בסיומן יוצג הסקר המורחב 

לקבינט הדיור.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1842
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החלטת ממשלה מס׳ 1842

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול לריכוזו של כלל המידע הממשלתי בנושאים 7
המפורטים בסעיף 7 להחלטת הממשלה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

הצגת סקר מלאי מוסדות הציבור ואת תוצאות 8
ההשוואה לוועדת השרים לענייני תכנון, בנייה מקרקעין 
ודיור בתוך 180 יום ממועד החלטה זו – כמפורט בסעיף 

8 להחלטת הממשלה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1844

החלטת ממשלה מס' 1844: צמצום פערים במערכת החינוך
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1844 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

בחינה של הרחבת התוכנית לניהול עצמי של בתי 1.א
ספר לחטיבת הביניים, על ידי ביצוע פיילוט בשנת 

הלימודים תשע"ח בכמה בתי ספר לחטיבות הביניים.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

כלל חטיבות הביניים העצמאיות בוצע
יעברו לניהול עצמי בשנת 

הלימודים תשע"ט.

בחינת האפשרות למתן גמישות בהמרת תקציבי שעות 1.ב
הלימוד התוספתיות, שאינן שעות הבסיס, לתקציב 
שקלי, אשר ישמש לצרכים חיוניים של התלמידים 
במסגרת פעילותו של בית הספר. לשם כך יתבצע 
בשנת הלימודים תשע"ח פיילוט בכמה בתי ספר, 

כמפורט בסעיף 1 ב' להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

בשנות התקציב 2017-2018 יוקצו למשרד החינוך סך 2
של 155 מיליוני ש"ח מדי שנה, לטובת הפעלה של 

תוכניות לצמצום פערים, שיגובשו על ידי משרד החינוך 
בתיאום עם אגף תקציבים במשרד האוצר.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

להעביר 155 מלש"ח למשרד החינוך לטובת הפעלה של 2
תוכניות לצמצום פערים, שיגובשו בתיאום בין בין אגף 

התקציבים למשרד החינוך.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1844


497  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1844

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי בראשות המנהלת הכללית של 3.א
משרד החינוך והממונה על התקציבים במשרד האוצר 
או נציגיהם, שתפקידו לגבש מודל תקצוב דיפרנציאלי 

בחטיבה העליונה. הצוות ימסור את המלצותיו לשר 
החינוך ולשר האוצר עד יום 1.3.2017.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקים צוות בין-משרדי בראשות המנהלת הכללית של 3.א
משרד החינוך והממונה על התקציבים במשרד האוצר, 
או נציגיהם, שתפקידו לגבש מודל תקצוב דיפרנציאלי 

בחטיבה העליונה. הצוות ימסור את המלצותיו לשר 
החינוך ולשר האוצר עד יום 1.3.2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע

להקים צוות בין-משרדי בראשות המנהלת הכללית של 4
משרד החינוך והממונה על התקציבים במשרד האוצר 

או נציגיהם, אשר יבחן את האפשרות לבצע תוכנית 
פיילוט לסיום התיכון בכיתה י"א ובהמשך - לימודי 
תואר אקדמי או לימודי תעודה טכנולוגיים בכיתות 

י"ב-י"ג. הצוות יגיש את המלצותיו לשר החינוך עד יום 
.1.3.2017

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקים צוות בין-משרדי בראשות המנהלת הכללית של 4
משרד החינוך והממונה על התקציבים במשרד האוצר, 

או נציגיהם, אשר יבחן את האפשרות לבצע תוכנית 
פיילוט לסיום התיכון בכיתה י"א ובהמשך - לימודי 
תואר אקדמי או לימודי תעודה טכנולוגיים בכיתות 

י"ב-י"ג. הצוות יגיש את המלצותיו לשר החינוך עד יום 
.1.3.2017

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

הוקם צוות בראשות משרד בוצע
החינוך, אשר גיבש המלצות.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

בשנות התקציב 2017-2018 יוקצו למשרד החינוך סך 2
של 155 מיליוני ש"ח מדי שנה לטובת הפעלה של 
תוכניות לצמצום פערים, שיגובשו על-ידי משרד 
החינוך בתיאום עם אגף תקציבים במשרד האוצר.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע

להקצות 155 מלש"ח למשרד החינוך לטובת הפעלת 2
תוכניות לצמצום פערים, שיגובשו בין אגף התקציבים 

למשרד החינוך.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע
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החלטת ממשלה מס' 1845: קליטת עובדי התאגידים תוך חיזוק ושיפור הניהול במערך 
האשפוז הלאומי והגברת המשילות במרכזים הרפואיים הממשלתיים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1845 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים תקבע יעדים 1.א.1
מתחום איכות הטיפול ובטיחותו, שירות וחוויית 

המטופל, המשאב האנושי, יעדים פיננסיים וכלכליים, 
יעדים תפעוליים וניהוליים ויעדים נוספים.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

החטיבה יצרה רשימת יעדים, בוצע
הכוללת עשרות מדדים ויעדים 

מכלל עולמות התוכן המפורטים 
בהחלטה. רשימה זו הינה חלק 

מפורמט ההכנה של תוכנית 
העבודה השנתית והצגתה לכל 

מרכז רפואי. 

העלאת תקורות שמעביר התאגיד לבית החולים, 1.ב
בהתאם למודל ולשיעורים שתגבש החטיבה, ובחינת 

הצורך בעריכת שינויים בתקנות יסודות התקציב 
)כללים לפעולת תאגיד הבריאות(, התשס"ב-2002, לשם 

כך.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

פורסם חוזר משילות, המסדיר, בוצע
בין היתר, העלאת תקורה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1845
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

החטיבה תפנה לחשב הכללי בקשר להתאמות בנושא 1.ג
הרשאות לבעלי תפקידים בבתי חולים, לפי חוק נכסי 
מדינה, אם משיקולים רגולטוריים הנוגעים למעורבות 
החטיבה בתחומי הרכש וההתקשרויות ואם בהתחשב 
בתפקודו של כל בית חולים, לרבות עמידתו ביעדים 

התקציביים שנקבעו לו. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

החטיבה פעלה מול החשב בוצע
הכללי ומשרד המשפטים לתקן 
את הרשאות החתימה של בעלי 

תפקידים במוסדות הרפואיים 
ולהוסיף הרשאת חתימה לראש 
החטיבה, וזאת במסגרת מסמך 

הבקשות הכללי של משרד 
הבריאות. הנושא אושר על ידי 
החשב הכללי וממתין לאישור 

במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד 
המשפטים. 

לתקן את תקנות יסודות התקציב, כך שמינוי 1.ו.2
בעלי תפקידים בתאגידי הבריאות, הן בהנהלה והן 

בדירקטוריון, יחייבו אישור של ראש חטיבת המרכזים 
הרפואיים.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לא 
בוצע

נעשתה עבודת מטה מעמיקה 
בשיתוף משרד האוצר. נכתבה 

טיוטה חדשה לתקנות, שנמצאת 
בעבודה משותפת עם משרד 

האוצר.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ראש חטיבת המרכזים הרפואיים יכין תוכנית לחיזוק 1.ו.3
הבקרה של החטיבה על השקעות בפיתוח תשתיות 
בתי החולים, כולל מבנים וציוד, ולרבות השקעות 

המתבצעות באמצעות תאגידי הבריאות שליד בתי 
החולים, חוגי הידידים וגופים קשורים נוספים. זאת 

בכפוף לאמור בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

חטיבת המרכזים הרפואיים בוצע
גייסה מהנדס תשתיות, שתפקידו 

לייצר תוכנית בקרה שכזו. קיים 
מתווה, אשר החל להיות מיושם 
על ידי אנשי התקציבים וממונה 
התשתיות של החטיבה. המתווה 
כולל מיפוי של פרויקטי הבינוי, 
הסדרת הוראת התכ"מ בנושא 
המקרקעין למול החשב הכללי, 
קביעת סדרי עדיפויות לתקצוב 
על ידי החטיבה וכן הכנת בסיס 

לחלוקת הסמכויות עם מינהל 
בינוי ותכנון במשרד הבריאות.

לתקן את תקנות יסודות התקציב, כך שהסכם הפעילות 1.ו.4
בין בתי החולים לתאגיד יכלול את כלל הפעילות 

הרפואית של תאגיד הבריאות, כולל הפעילות הרפואית 
המבוצעת מחוץ לשטח בית החולים, כמפורט בסעיף 1 

ו)4( להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לא 
בוצע

נעשתה עבודת מטה מעמיקה 
בשיתוף משרד האוצר. נכתבה 

טיוטה חדשה לתקנות, שנמצאת 
בעבודה משותפת עם משרד 

האוצר.

לבחון בתוך 180 יום את המבנים הקיימים של הנהלות 2
בתי החולים ולהציע מבנה אחיד חדש, שיכלול הגדרה 

של בעלי התפקידים שיעבדו בכפיפות למנהל בית 
החולים, את מעמדם, תחומי אחריותם וסמכויותיהם, 

וכן את עצם העסקתם כעובדי בית החולים.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

מונה צוות, אשר עתיד לסיים את בוצע
עבודתו בהקדם.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון בתוך 180 יום את המבנים הקיימים של הנהלות 2
בתי החולים ולהציע מבנה אחיד חדש, שיכלול הגדרת 

בעלי התפקידים שיעבדו בכפיפות למנהל בית החולים, 
מעמדם, תחומי אחריותם וסמכויותיהם, וכן את עצם 

העסקתם כעובדי בית החולים.

ראש חטיבת שר הבריאות
המרכזים 
הרפואיים 

הממשלתיים 

הוועדה מונתה והחלה בעבודתה, בוצע
אך טרם הגישה את מסקנותיה. 

העבודה צפויה להסתיים תוך כ-3 
חודשים.

לבחון, בתוך 180 יום, את המבנים הקיימים של 2
הנהלות בתי החולים ולהציע מבנה אחיד חדש, שיכלול 

הגדרה של בעלי התפקידים שיעבדו בכפיפות למנהל 
בית החולים, את מעמדם, את תחומי אחריותם ואת 

סמכויותיהם, וכן את עצם העסקתם כעובדי בית 
החולים.

לא הממונה על השכרשר האוצר
בוצע

 קיימות מחלוקות עם משרד 
הבריאות.

לבחון, בתוך 180 יום, את המבנים הקיימים של 2
הנהלות בתי החולים ולהציע מבנה אחיד חדש, שיכלול 
הגדרה של בעלי התפקידים, שיעבדו בכפיפות למנהל 

בית החולים, את מעמדם, את תחומי אחריותם ואת 
סמכויותיהם, וכן את עצם העסקתם כעובדי בית 

החולים.

לא החשב הכללי שר האוצר
בוצע

לבחון, בתוך 180 יום, את המבנים הקיימים של הנהלות 2
בתי החולים ולהציע מבנה אחיד חדש, שיכלול הגדרת 

בעלי התפקידים שיעבדו בכפיפות למנהל בית החולים, 
את מעמדם, את תחומי אחריותם ואת סמכויותיהם, וכן 

את עצם העסקתם כעובדי בית החולים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקים גוף בקרה ופיקוח מקצועי קבוע למערך הרכש 3
המרכזי של ציוד רפואי ותרופות עבור מערכת הבריאות 

הממשלתית, כמפורט בסעיף 3 להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הוקם גוף בקרה ופיקוח כחלק בוצע
מחטיבת המרכזים הרפואיים 

הממשלתיים ובתיאום עם החשב 
הכללי.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות משותף עם בתי החולים הממשלתיים 4
ועם הנציגים הרלוונטיים במשרד האוצר לגיבוש 

תוכנית לסטנדרטיזציה והחלת חובת רכש לציוד רפואי 
ותרופות על מערכת הבריאות הממשלתית. הצוות יגיש 

את מסקנותיו לראש החטיבה עד יום 31.12.2017.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הוקם צוות של ועדת היגוי עליונה בוצע
בנדון, וגיבוש המתווה להפעלת 

התהליך נמצא בשלבי תכנון 
מתקדמים. בימים אלו אנו מניעים 

תהליך של החלה הדרגתית של 
חובת הרכש והסטנדרטיזציה 

במרכזים הרפואיים הממשלתיים. 

להשלים בתוך 120 יום עבודת מטה, שמטרתה 5.א
לגבש המלצות, שיועברו לשרי הבריאות והאוצר, 

בנוגע לכללים מותאמים לקליטתם ולהעסקתם של 
עובדי התאגיד הקיימים כעובדי מדינה בבתי החולים 

הממשלתיים, כמפורט בסעיף 5 א' להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

ישנו מתווה קיים לקליטתם בוצע
ולהעסקתם של עובדי התאגיד 

הקיימים כעובדי מדינה.

להשלים בתוך 120 יום עבודת מטה, שמטרתה 5.א
לגבש המלצות, שיועברו לשרי הבריאות והאוצר, 

בנוגע לכללים מותאמים לקליטתם ולהעסקתם של 
עובדי התאגיד הקיימים כעובדי מדינה בבתי החולים 

הממשלתיים, כמפורט בסעיף 5 א' להחלטת הממשלה.

לא הממונה על השכרשר האוצר
בוצע

 קיימות מחלוקות עם משרד 
הבריאות.

להשלים בתוך 120 יום עבודת מטה, שמטרתה 5.א
לגבש המלצות, שיועברו לשרי הבריאות והאוצר, 

בנוגע לכללים מותאמים לקליטתם ולהעסקתם של 
עובדי התאגיד הקיימים כעובדי מדינה בבתי החולים 

הממשלתיים, כמפורט בסעיף 5 א' להחלטת הממשלה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

טרם נמסר הדיווח על אודות 
הביצוע.
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החלטת ממשלה מס׳ 1845

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע את כללי ההתחשבנות בין בית החולים לתאגיד 6.ג
הבריאות כך, שההכנסה השולית שתיוחס למרכז 

הרפואי בגין פעילות תיקבע כך, שלא יהיה הבדל בין 
ההכנסה השולית המתקבלת בפועל למרכז הרפואי 
ובין ההכנסה המתקבלת בתאגיד, כפי שייקבע בין 

המשרדים בתוך 60 יום.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לא 
בוצע

נעשתה עבודת מטה מעמיקה 
בשיתוף משרד האוצר. נכתבה 

טיוטה חדשה לתקנות, שנמצאת 
בעבודה משותפת עם משרד 

האוצר.

לסיים בתוך 60 יום את עבודת המטה של משרדי 6.ד
הבריאות והאוצר לבחינת האפשרות, שההתקשרות של 

קופת חולים עם מרכז רפואי תהיה דרך בית החולים, 
קרי לא תתאפשר רכישה של שירותים הכלולים בסל 
הבריאות על ידי קופת חולים מתאגיד הבריאות, אלא 

מבית החולים בלבד.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

נעשתה עבודת מטה מעמיקה בוצע
בשיתוף משרד האוצר. נכתבה 

טיוטה חדשה לתקנות, שנמצאת 
בעבודה משותפת עם משרד 

האוצר.

לסיים בתוך 60 יום את עבודת המטה של משרדי 6.ד
הבריאות והאוצר לבחינת האפשרות, שההתקשרות של 

קופת חולים עם מרכז רפואי תהיה דרך בית החולים, 
קרי לא תתאפשר רכישה של שירותים הכלולים בסל 
הבריאות על ידי קופת חולים מתאגיד הבריאות, אלא 

מבית החולים בלבד.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לתקן תוך 90 יום את תקנות יסודות התקציב, כך 6
שיכללו את העקרונות המפורטים בסעיף 6 להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לא 
בוצע

נעשתה עבודת מטה מעמיקה 
בשיתוף משרד האוצר. נכתבה 

טיוטה חדשה לתקנות, שנמצאת 
בעבודה משותפת עם משרד 

האוצר.
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החלטת ממשלה מס׳ 1845

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש מתודולוגיה סדורה ואחידה לצורך ביצוע מעקב 8.א
פיננסי רציף על בתי החולים בישראל, וכן פיקוח ובקרה 

בתחום ההתנהלות הכלכלית, התקציבית והכספית, 
כמפורט בסעיף 8 א' להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

מתבצעת עבודת מטה ומיפוי בוצע
הצרכים ואפיון המערכות וכן 

מימוש פרויקט ה-ERP  בבתי 
החולים הממשלתיים )"מזור"(, 

אשר עלה לאוויר בבית החולים 
הראשון בשנת 2017.

להקים ולמסד מאגר נתונים דינמי, המתעדכן באופן 8.ג
שוטף, כמפורט בסעיף 8 ד' להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הנושא טרם תוקצב ונמצא בוצע
בהליכי פיילוט מתקדמים מול 

קבוצת בתי חולים. 

לסיים עבודת מטה משותפת בנוגע לבחינת אופן 8.ד
ההעברה של דו"חות חשבונאיים על ידי בתי חולים 

ציבוריים למשרד הבריאות באופן שוטף, כמפורט 
בסעיף 8 ד' להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בימים אלו מבוצעת עבודת מטה בוצע
בעניין, שצפויה להסתיים בקרוב. 

לבחון ולהגדיר כללי רישום ודיווח אחידים, כמפורט 8.ה
בסעיף 8 ה' להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

החלה עבודת מטה למיפוי בוצע
הצרכים ולאפיון המערכות.

לבחון ולקיים, לצורך הגברת השקיפות לציבור, פרסום 8.ו
לציבור על ידי היחידה של דו"חות כספיים במבנה 

השוואתי אחיד ביחס למגוון פרמטרים שיוגדרו, 
כמפורט בסעיף 8 ו' להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1845

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

עד יום 1 במרץ 2017 תפתח החטיבה ותיישם מודל 1.א.2
של תמריצים מתאימים כלפי כלל בתי החולים 

הממשלתיים ותאגידי הבריאות שלידם, כמפורט בסעיף 
1 א)2( להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בשנת 2017 התקבלה מחצית בוצע
מתקציב התמריצים )כספי 

+ תקנים( שהובטח לחטיבה 
ושנכלל בהסכם בריאות-אוצר 
לשנה זו. עבור חלק זה המודל 

יושם במלואו. התקנים שהתקבלו 
חולקו למרכזים הרפואיים 

לטובת איוש תפקידים קריטיים, 
כגון סגני מנהלים או אחראי 

איכות ובטיחות. התקציב הכספי 
שהתקבל הוקצה למרכזים 
הרפואיים לטובת מימוש 

פרויקטים המיועדים לעמידה 
ביעדים. התבצע תהליך סדור של 

קבלת הצעות מכלל המרכזים, 
שקילתם על ידי ועדה, הכוללת 

נציגי המרכזים הרפואיים, 
בהתאם ליעדי החטיבה ועמידת 

המרכז הרפואי בהם, והקצאת 
המשאבים לפרויקטים שנבחרו. 

החלוקה בוצעה באופן פרוגרסיבי, 
תוך מתן עדיפות למרכזים 

פריפריאליים וקטנים.
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החלטת ממשלה מס׳ 1845

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע, כי עד יום 1 במרץ 2017 תינתן לראש חטיבת 1.ה
בתי החולים במשרד הבריאות ולחשב הכללי או נציגו 

הרשאת צפייה לכלל מערכות המידע הרלוונטיות 
הפועלות בבתי החולים הממשלתיים, כמפורט בסעיף 1 

ה' להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

ניתנו הרשאות לצפייה בחלק בוצע
מרכזי ממערכות המידע הפועלות 
בבתי החולים הממשלתיים )כגון 

מערכת נמ"ר - ניהול מרכזים 
רפואיים, המהווה את מערכת 

האדמיניסטרציה הרפואית 
ATD(, אך טרם התקבלו הרשאות 

צפייה לכלל מערכות המידע 
הרלוונטיות.

להשלים בתוך 120 יום עבודת מטה, שמטרתה 5.א
לגבש המלצות, שיועברו לשרי הבריאות והאוצר, 

בנוגע לכללים מותאמים לקליטתם ולהעסקתם של 
עובדי התאגיד הקיימים כעובדי מדינה בבתי החולים 

הממשלתיים, כמפורט בסעיף 5 א' להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

מספר הפעולות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 2
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החלטת ממשלה מס׳ 1846

החלטת ממשלה מס' 1846: הגברת התחרות באשראי הצרכני באמצעות הסדרת עיסוק 
 P2P בפלטפורמות

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1846 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפיץ תזכיר לתיקון חוק הפיקוח על שירותים 1
פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים, התשע"ו-2016(, 

באופן המפורט בהחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1846
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החלטת ממשלה מס׳ 1848

החלטת ממשלה מס' 1848: קריטריונים לבניית כיתות לימוד
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1848 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש תוכנית למימון יתרת כיתות הלימוד ממקורות 2
נוספים, לרבות בשיטות רכש מתקדמות, כמפורט 

בסעיף 2 להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בראשות המנהלת הכללית של משרד 1
החינוך ובהשתתפות ראש מטה הדיור במשרד האוצר 
והממונה על התקציבים או מי מטעמם, שיתכנס מיום 
1.1.2017 וידון בנושאים המפורטים בסעיף 1 להחלטת 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

החל מתקציב 2017 תקצוב בוצע
הכיתות מתבצע על פי 

הקריטריונים שנבנו בוועדה זו.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1848
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החלטת ממשלה מס׳ 1849

 החלטת ממשלה מס' 1849: גיבוש תוכנית לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון 
וצעדים משלימים לחיפה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1849 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית אופרטיבית לפיתוח הצפון, במטרה לקדם 1
את התעסוקה, התעשייה, התיירות, הפריון ורמת החיים 

באזור הצפון, כהגדרתו בהחלטת הממשלה מס' 146, 
ותוך נקיטת צעדים משלימים לטובת פיתוח חיפה, 

במגמה למנף את תפקידה כעוגן מטרופוליני, כאמור 
בהחלטת הממשלה מס' 146. הצוות יגיש את התוכנית 

לאישור ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים עד תום 
שנת 2016.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

החלה עבודת מטה ומיפוי בוצע
הצרכים ואפיון המערכות.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1849
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 החלטת ממשלה מס' 1851: פתיחת ענף המוניות לנסיעות שיתופיות ופיתוח תחום 
מוניות השירות

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1851 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון פנייה לוועדה לפיקוח על המחירים, לפי סעיף 3.ג
13 לחוק הפיקוח על המחירים, בבקשה שתבחן את 

הצורך בתיקון התוספת לצו הפיקוח על מחירי מצרכים 
ושירותים )מחירי נסיעה במונית(, התשע"ג-2013, לעניין 
"נסיעה שיתופית", ולרבות בחינה האם וכיצד יש לפקח 

על שירות זה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

התקבלה החלטה, בשיתוף עם בוצע
האוצר, שלא ייקבעו תעריפים 

מפוקחים נפרדים לנסיעות 
שיתופיות, היות שבנסיעות אלו 
לא יופעל מונה. המחיר המרבי 

לנסיעה שיתופית יהיה 80% 
מהמחיר הצפוי אם היה מופעל 
מונה, ולשם כך פרסם המשרד 

מחשבון לשימוש הציבור והנהגים. 

לבחון פנייה לוועדה לפיקוח על המחירים לפי סעיף 3.ג
13 לחוק הפיקוח על המחירים, בבקשה שתבחן את 

הצורך בתיקון התוספת לצו הפיקוח על מחירי מצרכים 
ושירותים )מחירי נסיעה במונית(, התשע"ג-2013, לעניין 
"נסיעה שיתופית", ולרבות בחינה האם וכיצד יש לפקח 

על שירות זה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1851
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החלטת ממשלה מס׳ 1851

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

קביעת הוראות לעניין פיקוח ובקרה על שירות 3.ג
הנסיעות השיתופיות, כגון חובת דיווח, דרכי בקרה של 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וכד'.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

פתיחת ענף המוניות לנסיעות בוצע
שיתופיות – כללי מתן שירות של 

הזמנת נסיעה שיתופית במונית 
מיוחדת נקבעו בפקודת התעבורה 
סע' 14יג. בסעיף זה הוגדרו כללי 
השירות, אופן ההזמנה והמחיר. 

פיתוח תחום מוניות השירות 
– ועדת הכלכלה דנה בטיוטת 

חקיקה שהוגשה לה וכוללת 
סעיפים שונים, שמטרתם פיתוח 

תחום מוניות השירות על ידי 
שיפור המידע לציבור, הקשחת 

הפיקוח וקביעת כללים למתן 
שירות לציבור. במקביל לקידום 

החוק המשרד מבצע בחינה 
ותכנון לקווי מוניות שירות ברחבי 

הארץ, אשר יוכלו להתפרסם 
לאחר אישור החוק. 

מספר המשימות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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החלטת ממשלה מס' 1852: תחרות במשק הגפ"מ למגזר הביתי
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1852 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון גיבוש הסדרים להקלה על ספקים קטנים 3.א
במילוי גז בבתי הזיקוק, כמפורט בסעיף 3 א' להחלטת 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

במסגרת הליך תחרותי להקמה ולהפעלה של מתקן 3.ב
לאחסון מלאי של גפ"מ )גז פחמימני מעובה(, יידרש 
הזוכה לאפשר אחסון תפעולי לטובת קידום תחרות 
במשק הגפ"מ, בהתאם להנחיות מנהל מינהל הדלק.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

נכתב מכרז וקיימת בו התייחסות בוצע
באמור בהחלטת הממשלה.

לתקן את תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני 3.ג
חקיקה( )משק הגז – החלפת ספק גז(, התשנ"א-1991, 

כך, שיתאימו לתיקוני החקיקה, שייקבעו לפי סעיף 2)ב( 
להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

להטיל על ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר 4
ולמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לבחון 

את הצורך לשנות את המחיר של מכל נייח שנמכר 
לספק נכנס, שנקבע בצו פיקוח על מחירי מצרכים 

ושירותים )מחיר מכל גפ"מ נייח(, התשס"ט-2009, וזאת 
בהתאם לסמכותה לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים 

ושירותים, התשנ"ו-1996.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

המשרד נמצא בתהליך סיום בוצע
בחינת הנושא. בהתאם לתוצאות 

שיתקבלו ויוצגו לוועדת המחירים, 
תמליץ הוועדה על פעולות 

ההמשך.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1852
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להטיל על ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר 5
ולמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לבחון 
את הצורך בפיקוח או בקביעת כללים לשיעור השינוי 

של מחיר הגפ"מ לצרכנים במערכת גז מרכזי לאחר 
תחילת ההתקשרות, בהתאם לסמכותה לפי חוק פיקוח 

על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

השלב הראשון בוצע באמצעות בוצע
עדכון פורמט דיווח הרווחיות של 

חברות הגפ"מ, שנחתם במהלך 
.2018

להטיל על ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר 5
ולמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לבחון 
את הצורך בפיקוח או בקביעת כללים לשיעור השינוי 

של מחיר הגפ"מ לצרכנים במערכת גז מרכזי לאחר 
תחילת ההתקשרות, בהתאם לסמכותה לפי חוק פיקוח 

על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

המשרד בתהליך סיום איסוף בוצע
מידע מהחברות וגיבושו לחישוב 
העלויות. המלצה עדכנית צפויה 

להתגבש עד סוף 2019.
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החלטת ממשלה מס' 1853: חיסכון וסיוע לעצמאים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1853 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לעגן בחוק חובה על עצמאים להפריש לחיסכון פנסיוני 1
בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 1 להחלטת 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

הוגש דו"ח, והתקנות נכנסו בוצע
לתוקף.

אוצר המדינה יפקיד למוסד לביטוח לאומי בכל שנת 2.ב
כספים סכום השווה ל-49.5% מתקבולים שגבה המוסד 

לכל ענפי הביטוח, כקבוע בלוח י', ומתשלומי אוצר 
המדינה לפי סעיף 32)ג()1(, כך שהפקדות אוצר המדינה 

למוסד יגדלו ב-200 מיליוני ש"ח בשנה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לתקן את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 2.ב
גמל()מרכיבי חשבון( ותקנות הפיקוח על שירותים 

פיננסיים )קופות גמל( )משיכת כספים מקופת גמל( 
בהתאם לאמור בסעיף 1 להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1853
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החלטת ממשלה מס' 1854: הורדת יוקר מחיה בתחום מוצרי הצריכה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1854 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

גיבוש תיקוני חקיקה לפי סעיף 2 להחלטה זו, בהסכמה 3
בין משרדי האוצר, הבריאות והמשפטים, בהתייעצות 

עם משרד הכלכלה והתעשייה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

גיבוש תיקוני החקיקה לפי סעיף 2 להחלטה זו, 3
בהסכמה בין משרדי האוצר, הבריאות והמשפטים, 

בהתייעצות עם משרד הכלכלה והתעשייה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

גיבוש תיקוני החקיקה לפי סעיף 2 להחלטה זו, 3
בהסכמה בין משרדי האוצר, הבריאות והמשפטים 

ובהתייעצות עם משרד הכלכלה והתעשייה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

תיקוני החקיקה התבצעו ועברו בוצע
בחוק ההסדרים האחרון. כדי 
שהחוק ייכנס לתוקף, על שר 

הבריאות להתקין תקנות בהתאם 
לתיקוני החקיקה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1854
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 5.א
של הכנסת, בתוך 120 ימים ממועד כניסתו לתוקף 

של תיקון החקיקה האמור בסעיף 2 להחלטה זו, 
ובהתייעצות עם שר האוצר, תקנות, אשר עיקרן 

טיוב הרגולציה בתחום רישוי, ייבוא וייצור תמרוקים 
והגדלת הפיקוח בשווקים, לרבות הסדר לייבוא מקביל, 

וכן תיקון לתוספת לפקודת הרוקחים, אשר יוסיף 
עיצומים כספיים ליצרנים, ליבואנים ולמשווקים שיפרו 

את ההוראות לפי הפקודה. התקנות ותיקון התוספת 
האמורים יוגשו לוועדת העבודה, הרווחה והכנסת באותו 

מועד.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התקנות נדונות בימים אלו בוצע
בוועדת העבודה, הרווחה 

והבריאות בכנסת.

משרד הבריאות ומשרד האוצר יקבעו בהסכמה את 5.ב
פרק הזמן לאישור הודעה על שיווק של תמרוקים 

בייבוא מקביל או לדחייתה, כך שלא יעלה על 45 ימים, 
וזאת עד להבאת התקנות לאישור ועדת העבודה, 

הרווחה והבריאות של הכנסת.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הנושא מקבל ביטוי בתקנות בוצע
התמרוקים, אשר נדונות, כאמור, 

בוועדת העבודה, הרווחה 
והבריאות בכנסת.

משרד הבריאות ומשרד האוצר יקבעו בהסכמה את 5.ב
פרק הזמן לאישור או לדחייה של הודעה על שיווק של 

תמרוק בייבוא מקביל, כך שלא יעלה על 45 יומים, 
וזאת עד להבאת התקנות לאישור ועדת העבודה, 

הרווחה והבריאות של הכנסת.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

ההחלטה תיקבע בתהליך כתיבת בוצע
התקנות. הנושא עדיין לא נידון 
- התקנות יוגשו לכנסת בעוד 

שלושה חודשים.

לתקן את הוראת מנכ"ל מס' 2.7 )חלוקת מכסות לייבוא 6
בפטור ממכס או במכס מופחת( בתוך 120 ימים, כך, 

שלהרכב הוועדה לחלוקת מכסות יתווסף נציג אגף 
התקציבים ממשרד האוצר וכן יועץ לוועדה מטעם 

רשות ההגבלים העסקיים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1855

החלטת ממשלה מס' 1855: שיפור אופן עשיית העסקים בישראל
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1855 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול כך, שפתיחת תיקים של חברות ועמותות ברשות 3
התאגידים שבמשרד המשפטים, ברשות המסים ובמוסד 
לביטוח הלאומי, לפי ההקשר, תתאפשר גם באופן מקוון 

ללא דרישת התייצבות של פותח התיק. לצורך כך 
לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים, המפורטים בסעיף 

3 להחלטה זו.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

במסגרת דיונים משותפים שקיימו בוצע
במהלך שנת 2017 הרשויות 

הרלוונטיות  - רשות התאגידים, 
רשות המסים )מס הכנסה ומע"מ( 

והמוסד לביטוח לאומי - גובשו 
פתרונות מוסכמים לחסמים 
שזוהו ופתרונות עקרוניים, 

שיאפשרו מעבר להגשה מקוונת 
משותפת לרישום חברה ולפתיחת 

תיק ברשויות הנוספות. ביצוע 
תיקוני חקיקה מתאימים, במידת 

הצורך, ויישום המתווה לגבי 
חברות בהיבט המחשובי צפויים 

להתבצע במהלך שנת 2018.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1855
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

בחינת האפשרות, כי הבנקים יקבלו באופן מקוון נסח 4.ב.1
רישום מקוון, החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, 
כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, 

בין היתר בהתחשב בניהול הסיכונים של הבנקים, 
ובכלל זאת בפתרונות שיבטיחו, כי הם יוכלו להגיש את 

נסח הרישום לערכאות המוסמכות.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לתקן את תקנות תכנון ובנייה, ובכך להנחות את 4.ב.2
הרשויות המקומיות ואת ועדות התכנון והבנייה 

המקומיות לא לסרב לקבל נסח רישום מקוון החתום 
בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כהגדרתה בחוק 
חתימה אלקטרונית, אשר התקבל אצל הרשויות 

המקומיות או בוועדות התכנון באופן מקוון.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

 לעניין בקשות להיתרים -  בוצע בוצע
במסגרת תקנות רישוי בנייה 

שהותקנו ב2016.

לתקן את תקנות תכנון ובנייה, ובכך להנחות את 4.ב.2
הרשויות המקומיות ואת ועדות התכנון והבנייה 

המקומיות לא לסרב לקבל נסח רישום מקוון, החתום 
בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כהגדרתה בחוק 
חתימה אלקטרונית, אשר התקבל אצל הרשויות 

המקומיות או בוועדות התכנון באופן מקוון.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לפעול כך, שאישור תשלום מס השבח או תשלום מס 4.ב.3
הרכישה בגין עסקה במקרקעין יועבר באופן מקוון 

מרשות המסים לאגף רישום המקרקעין.

מנהל רשות שר האוצר
המיסים

לא 
בוצע

לפעול כך, שאישור תשלום מס השבח או תשלום מס 4.ב.3
הרכישה בגין עסקה במקרקעין יועבר באופן מקוון 

מרשות המסים לאגף רישום המקרקעין.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

בשלבי אפיון מתקדמים מול בוצע
רשות המסים.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול לתיקון תקנות המקרקעין )אגרות(, 4.ג.1
התשל"ה-1974, כך, שאגרת הבקשה בעד הליכים 

הקבועה בפרט 16 לתוספת לתקנות האגרות תבוטל, 
ויתר האגרות הקבועות בתקנות יועלו באופן שלא יפגע 

בהכנסות המדינה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

התקנות תוקנו.בוצע

לפעול לתיקון תקנות האגרות כך, ששרת המשפטים 4.ג.2
תוכל לקבוע בצו אגרה מופחתת או פטור מלא 

מתשלום אגרה הקבוע בתקנות עבור פעולה שמבוצעת 
בממשקים מקוונים. הצו ייקבע כהוראת שעה לתקופה 

של עד שנתיים.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

התקנות תוקנו.בוצע

לקדם מהלך לקראת תיעוד הדיונים לפי סעיף 75 לחוק 4.ג.3
המקרקעין, באמצעות הקלטה דיגיטלית במקום הקלדה 

ידנית, בדומה למהלך המבוצע במערכת בתי המשפט.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

לא 
בוצע

הוקם צוות שתפקידו לגבש 
נהלים. הצוות טרם סיים את 

עבודתו.

מנהל אגף רישום והסדר מקרקעין יפרסם אחת לשנה 4.ג.4
דו"ח לציבור על פעילותו. הדו"ח יכלול, בין היתר, 

נתונים בדבר מלאי התיקים בכל סוג הליך, משך הזמן 
הלוקח לכל סוג פעולה להיות מבוצע, ניתוח של שלבי 

ההליך ויעדים לשנת העבודה הבאה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

יבוצע החל משנת 2018.בוצע

מנהל אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים 4.ד
יקבע נהלים מקלים, שיאפשרו רישום בית משותף על 

בסיס היתר בנייה ותוכנית לצורכי רישום.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

לא 
בוצע

עבר לרבעון שני של תוכניות 
עבודה 2019.

להקים צוות מקצועי שיבחן את ייעול תהליכי העבודה, 4.ה
לרבות מעבר ככל האפשר להליכים מקוונים בטיפול 

הניתן במסמכי התוכניות לצורכי רישום ומסמכי רישום 
בית משותף.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

לאחר קבלת המלצות הצוות בוצע
יוצאו נהלים/תיקוני חקיקה 

מתאימים. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע בתקנות לפי חוק התכנון והבנייה הוראות ביצוע 4.ו
לוועדות המקומיות לצורך יישום הוראות סעיף 125 

לחוק, לעניין אופן אישור תוכנית לצורכי רישום לצורך 
העברתו לאישור המרכז למיפוי ישראל וללשכת רישום 

המקרקעין.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

 

להקצות 150 מלש"ח בשנת 2016 לטובת מאגר הדיור 6
הציבורי, כאשר שליש מההקצאה ייועד לזכאי משרד 

הקליטה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לשנות את נוהלי המשרד כל שנה, כך שסך הסיוע 5
בשכר דירה לקשישים יגדל בסך של 40 מלש"ח בשנת 

.2017

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להטיל על שרי הבינוי והשיכון והעלייה והקליטה, 5
בהסכמה עם שר האוצר, לשנות את נוהלי משרדיהם 
כל שנה, כך שסך הסיוע בשכר דירה לקשישים יגדל 

ב-40 מלש"ח נוספים בשנת 2018.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

מנהל התכנון ממשיך לעדכן את בוצע
התכנון האסטרטגי ל-2040 לטווח 

הרחוק. תוכניות הפעולה לטווח 
הקרוב, התלת-שנתי, נבחנות 

ומתעדכנות בהתאם.

מספר הפעולות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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החלטת ממשלה מס' 1856: הגברת התחרות בשוק התקשורת
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1856 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות ועדת מכרזים בין-משרדית לבחירת גורם 1
מפעיל, שיתפעל את מערך הפצת השידורים הקרקעי 

בטכנולוגיה ספרתית.

ועדת מכרזים בין-משרדית בוצעהחשב הכללי שר האוצר
מונתה על ידי החשב הכללי. 

לתקן את חוק התקשורת כמפורט בסעיף 3 בהחלטת 3
הממשלה.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

נמצא על שולחן ועדת הכלכלה. בוצע
בהובלה משותפת עם המשרד 

האוצר.

לתקן את תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות 4
שידור ספרתיות )אמות מידה לשימוש במרבב(, 

התשע"ו-2016, כך, שייקבע בהן, כי די בשימוש של 
10% מכלל הקיבולת במרבב החדש כדי לאפשר שימוש 

במרבב חדש לראשונה.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

הליך תיקון התקנות הושלם והן בוצע
כבר פורסמו.

לתקן את חוק התקשורת כמפורט בסעיף 5 בהחלטת 5
הממשלה.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

תיקון החוק הושלם.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1856
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החלטת ממשלה מס' 1857: שינוי מבני בענף התקינה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1857 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש ולפרסם נוהל מוסכם, בתיאום עם אגף 2
התקציבים במשרד האוצר, לעניין אפשרות היוועצות 
בממונה על ההגבלים העסקיים טרם אכרזה על תקן 

רשמי או אימוצו כתקן מחייב בחקיקת משנה, במקרים 
שבהם התקן אינו מבטא אימוץ מלא של תקינה בין-

לאומית וכולל שינויים מהקבוע בתקינה הבין-לאומית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

המשימה לקראת השלמה. צוות 
של רשות התחרות נמצא בקשר 
עם הממונה על חוקיות הייבוא 
במשרד הכלכלה בנוגע לגיבוש 
נוהל מוסכם בנינו ביחס לנושא 

התקינה.

לקדם תוכנית תלת-שנתית להתאמה לתקינה בין-6.א
לאומית של כלל התקנים הרשמיים המוכרזים כרשמיים 

ערב החלטה זו, כך שהם לא יכללו שינויים מהקבוע 
בתקינה הביןלאומית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

לבצע את התיקונים הנדרשים בצו ייבוא חופשי בתוך 7
75 ימים ממועד השלמת החקיקה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

פקודת הייבוא והייצוא שונתה בוצע
לפי החלטת הממשלה. תוקפה 

יחול, לאחר מימוש שתי הארכות, 
ב-1.04.2018. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1857
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש לראש המכון המלצות לשינוי תקנון המכון 8
והכללים שלפיהם הוא פועל, בהתאם לסעיפי החלטה 

זו, בתוך 90 ימים ממועד השלמת החקיקה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

לפעול למימוש סעיפי החלטה זו בתוך 120 ימים ממועד 9
השלמת החקיקה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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החלטת ממשלה מס' 1858: הפחתת הנטל הרגולטורי בייבוא מוצרי חשמל
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1858 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפיץ תזכיר חוק, בתיאום עם משרד האוצר 1
ובהתייעצות עם שר כלכלה והתעשייה, לתיקון חוק 
מקורות האנרגיה והמים, השת"ן-1989, בתוך 60 יום.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

להביא לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תיקונים 2
ותקנות המפורטות מטה, שהותקנו לפי חוק מקורות 

האנרגיה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע

חוק מקורות אנרגיה עבר קריאה 
ראשונה בכנסת, ועקב התפזרותה 
- לא נדון לקראת הבאתו לקריאה 

שנייה ושלישית. התקנות יובאו 
לדיון לאחר אישור החוק.

לבצע תיקונים הנדרשים בצו ייבוא חופשי, 4
התשע"ד-2014, בהתאם לאמור בהחלטה זו, בתוך 45 

ימים ממועד אישור התקנות על ידי ועדת הכלכלה של 
הכנסת, כאמור בסעיף 2 לעיל.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1858
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החלטת ממשלה מס' 1859: הגברה של אטרקטיביות המשק הישראלי להשקעות
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1859 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

3 BEPS-לקבוע כללים להתאמת החלטה זו לכללי ה
האמורים לעיל, ובפרט בכל הנוגע לחישוב חלק 
ההכנסה הטכנולוגית המועדפת וחלק רווח ההון 

שעליהם ניתן לתת שיעורי מס מופחתים לפי הכללים 
האמורים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לבחון החרגת פעילויות נוספות מהגדרת פעילות 16
ייצורית בהגדרה של "מפעל תעשייתי", בהתאם 

לסמכותם לפי סעיף 51 לחוק, בשים לב לאפשרות של 
המפעל להעביר את הפעילות הייצורית שלו אל מחוץ 

לישראל.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1859
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 החלטת ממשלה מס' 1860: ייעול פעילות הפיתוח ברשויות המקומיות באמצעות 
קביעת דמי פיתוח רוחביים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1860 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע בתקנות, עד ה-01.01.2017, את הנושאים 3
בסעיפים קטנים 1-3. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1860
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החלטת ממשלה מס׳ 1861

החלטת ממשלה מס' 1861: הפחתת הרגולציה לרישוי עסקים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1861 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע בתקנון התכנון והבנייה אילו אישורים, תיאומים 2
או היוועצויות עם גורמים מאשרים, שמהווים תנאי 
למתן היתר ושהוגשו על ידי המבקש לצורך רישוי 

עסק שניתן ב-12 החודשים האחרונים, יוכלו לשמש 
גם כאישורים, תיאומים או היוועצויות לעניין הוצאת 

בקשה להיתר.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לתקן את צו רישוי עסקים, בהסכמת השר לביטחון 4.ז.2
הפנים, כך, שסוגי העסקים האמורים בסעיף )1( ייקבעו 

בצו.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בעקבות חוק ההסדרים האחרון, בוצע
אשר הסמיך את שר הפנים 

לעשות כן, ביום 1.3.17 פורסם 
צו כאמור לעניין רשות הכבאות 

וההצלה.

לתקן את תקנות שירותי הכבאות )תשלומים בעד 4.ז.2
שירותים(, תשל"ה-1975, באופן שייקבע, כי לא ייגבו 

אגרות מעסיקים כאמור בסעיף )1(.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1861
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החלטת ממשלה מס׳ 1861

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

4.ח
לסכם את הקצאת התקציבים, הנדרשים למשרד הפנים 

לצורך יישום החלטה זו ולהקמת מכוני הבדיקה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

סעיף מכוני הבדיקה פוצל מחוק 
ההסדרים ולא עבר בוועדת 

הפנים והגנת הסביבה. היות שכך, 
לא מתקיימים דיונים מחודשים 

בנושא. התקציבים התייחסו 
להקמת מינהלת במשרד הפנים 
להפעלת מכוני הבדיקה בלבד. 

בעקבות התנגדות השלטון 
המקומי להקמת המינהלת 

החליטה ועדת הפנים והגנת 
הסביבה של הכנסת לבטל את 

הסעיף בשלב זה.
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החלטת ממשלה מס׳ 1865

החלטת ממשלה מס' 1865: גיוס איגרות חוב על ידי חברת "רכבת ישראל" בע"מ
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1865 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

שר אחראי פעולה
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

ביאורבוצע

להקים צוות ממשלתי לקידום ולביצוע כל הפעולות 1
הנדרשות לגיוס איגרות חוב על ידי חברת "רכבת 

ישראל" בע"מ מהציבור בהיקף של כ-1 מיליארד ש"ח, 
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2051 מיום 7.10.2014 

בהשתתפות הגורמים הכתובים בסעיפים א'-ד'.

מנהל רשות שר האוצר
החברות 

הממשלתיות

לא 
בוצע

הוקם צוות משא ומתן, אך בשנת 
2018 לא היה צורך תקציבי בגיוס 
איגרות חוב בשל שיקולים שונים 

של נציגי הממשלה.

להפחית 1 מיליארד ש"ח מתקציב הפיתוח של משרד 3
התחבורה והבטיחות בדרכים לשנת 2017, וכן 1 

מיליארד ש"ח נוספים מתקציב הפיתוח לשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצעה הפחתה של תקציב בוצע
הפיתוח בהתאם לאמור בהחלטת 

הממשלה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1865
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החלטת ממשלה מס׳ 1870

החלטת ממשלה מס' 1870: ייעול והפחתת הוצאות האבטחה במשרדי הממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1870 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי בראשות סגן המל"ל לענייני 2
עורף וביטחון פנים, אשר יבחן את האפשרות להקמת 

מערך אבטחה היקפי של קריית הלאום.

ראש 
הממשלה

ראש המטה 
לביטחון לאומי

-

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1870
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החלטת ממשלה מס׳ 1871

החלטת ממשלה מס' 1871: קביעת כללי ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים 
לשנים 2017-2019

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1871 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות צוות, שיבחן את כללי הרישום החשבונאי 25
וההתחשבנות בין בתי החולים וקופות החולים כפי 

שהם מוגדרים בחוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות 
23/2005 מיום 18.5.2005 )נוהל ערעורים(.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

לבחון, ובמידת הצורך להסיט סכום מסוים 30
מהסובסידיה לבתי החולים הפסיכיאטריים לטובת 

הגדלת העלות של סל שירותי הבריאות, באופן שישקף 
בשיעור מסוים את הגידול הצפוי בהוצאות קופות 

החולים על אשפוז פסיכיאטרי כתוצאה מהשינויים 
האמורים בסעיפים 27-29.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הבחינה נעשית באופן שוטף בוצע
במהלך שנות שיטת ההתחשבנות.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1871


534  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1871

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע ולמדוד, החל משנת 2017, מדד הלימת אשפוז 22
)שיכלול מדדים, כמו משך אשפוז ממוצע, שיעור 

אשפוזים חוזרים, שיעור אשפוזים מחדר המיון 
ושיעור אשפוזים בני יום אחד, ומדדים נוספים, שיראו 

המשרדים לנכון(, אשר ידרג את כלל בתי החולים 
הכלליים.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

המדד הופץ לשימוע של הגורמים בוצע
הרלונטיים במערכת הבריאות.
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החלטת ממשלה מס׳ 1873

החלטת ממשלה מס' 1873: העברת עודפי מזומן בתקציב רשות שדות התעופה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1873 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

שר התחבורה להעביר לאוצר המדינה סך כולל של 1,140 מלש"ח.1
והבטיחות 

בדרכים

ראש רשות שדות 
התעופה

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

שר התחבורה להעביר לאוצר המדינה סך כולל של 1,190 מלש"ח.1
והבטיחות 

בדרכים

ראש רשות שדות 
התעופה

בהתאם לעדכון חוק הרשות מה-בוצע
22.3.2018

בסעיף 40 ג)2( עודכן הסכום 
ל-940 מלש"ח.

470 מלש"ח הועברו לאוצר 
בתאריך 30.6.2018,

470 מלש"ח הועברו בתאריך 
.31.12.2018

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1873
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החלטת ממשלה מס׳ 1874

 החלטת ממשלה מס' 1874: תעדוף הוצאות משרדי הממשלה לקראת דיוני התקציב 
לשנים 2017-2018 ועמידה בסך המחויבויות של הממשלה לשנת 2016

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1874 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להורות למוסד לביטוח לאומי להפחית את בסיס 6
התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי בשנת 

הכספים 2016 בסך של 120 מלש"ח.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להורות למוסד לביטוח לאומי להפחית את בסיס 6
התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי בשנת 

הכספים 2017 בסך של 150 מלש"ח.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

 בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1874
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החלטת ממשלה מס׳ 1876

החלטת ממשלה מס' 1876: שינוי תזרים תשלומי העברה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1876 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לשנות את בסיס הקצבאות של אוצר המדינה למוסד 1
לביטוח לאומי בשנת 2016 על-ידי הגדלת הקצבאות 

בסך של 1,850 מלש"ח.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

עבר בחקיקה.בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לשנות את בסיס הקצבאות של אוצר המדינה למוסד 1
לביטוח לאומי בשנת 2017 על ידי הקטנת הקצבאות 

בסך של 550 מלש"ח. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

עבר בחקיקה.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1876
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החלטת ממשלה מס׳ 1876

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לשנות את בסיס הקצבאות של אוצר המדינה למוסד 1
לביטוח לאומי בשנת 2018 ולהקטין את הקצבאות בסך 

של 750 מלש"ח.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 2
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החלטת ממשלה מס׳ 1877

החלטת ממשלה מס' 1877: תוכנית לפיתוח חברתי וכלכלי לחברה הבדואית בנגב
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1877 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא לאישור הממשלה הצעת החלטה מפורטת בנוגע 1
לפיתוח חברתי-כלכלי בחברה הבדואית בנגב בשנים 

2017-2021, עד יום 30.9.2016.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1877
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החלטת ממשלה מס׳ 1878

החלטת ממשלה מס' 1878: עדכון מודל החלפת כלי רכב
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1878 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות את המפקח הכללי של משטרת ישראל ואת 2
נציב שירות בתי הסוהר להחליף את רכבי המשטרה 
ואת רכבי שירות בתי הסוהר בהתאם למודל החלפה 

שייקבע על ידי החשב הכללי.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להנחות את המנהל הכללי של משרד הביטחון ואת 3
ראש המטה הכללי בצה"ל להחליף את רכבי משרד 

הביטחון, שירותי הביטחון וצבא הגנה לישראל בהתאם 
למודל ההחלפה שייקבע על ידי החשב הכללי.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

משרד הביטחון מחליף כלי רכב בוצע
נוסעים שרכש על פי הנחיות 

החשב הכללי, למעט כלי רכב 
ייעודיים )נתח הייעודיים הוא 

זעיר(. שיעור כלי הרכב הייעודיים 
הינו כ-4% מסך הרכבים. רובם 

המוחלט של רכבי הליסינג 
בצה"ל עומדים בהנחיית החלטת 

הממשלה, ומודל הרענון הינו 5 
שנתי ) מדרגת רס"ן-סא"ל(. נתח 

של כ-5% מרכבי בכירים הינו 
במודל רענון 3.4 שנתי. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1878
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החלטת ממשלה מס׳ 1879

 החלטת ממשלה מס' 1879: הסדרת התקציב המועבר מקרן קיימת לישראל לטובת 
פיתוח ודיור

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1879 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את ההסכם בהתאם לעקרונות שהוסכמו אל מול 1
הנהלת קק"ל בכפוף לכך, שהנהלת קק"ל תקבל את 

אישור מוסדות קק"ל.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1879
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החלטת ממשלה מס׳ 1880

החלטת ממשלה מס' 1880: התאמות ביישום החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי 
)קבינט מדיני-ביטחוני(

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1880 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפחית סך של 140 מלש"ח מהעלויות האמורות 2
בהחלטה זו.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1880
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החלטת ממשלה מס׳ 1882

החלטת ממשלה מס' 1882: הליך סקירת הוצאות לשנות התקציב 2017-2018
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1882 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לאמץ את המלצות הוועדה לסקירת הוצאות בכל הנוגע 1
לתוכנית ההתייעלות התקציבית ליישום בשנים -2017

2018, כמפורט בנספח א' להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע

לאמץ את המלצות הוועדה לסקירת הוצאות )בכל 1
הנוגע לתוכנית ההתייעלות התקציבית ליישום בשנים 

2017-2018, כמפורט בנספח א' להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

לאמץ את המלצות הוועדה לסקירת הוצאות בכל הנוגע 1
לתוכנית ההתייעלות התקציבית ליישום בשנים -2017

2018, כמפורט בנספח א' להחלטה זו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

לאמץ את המלצות הוועדה לסקירת הוצאות בכל הנוגע 1
לתוכנית ההתייעלות התקציבית ליישום בשנים -2017

2018, כמפורט בנספח א' להחלטה זו.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1882
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החלטת ממשלה מס׳ 1882

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לאמץ את המלצות הוועדה לסקירת הוצאות בכל הנוגע 1
לתוכנית ההתייעלות התקציבית ליישום בשנים -2017

2018, כמפורט בנספח א' להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לא 
בוצע

התכניות בתהליכי עבודה. לגבי 
חלק מהמיזמים התגלה פער 

בין התכנון המקורי לבין הצורך 
בפועל.

לאמץ את המלצות הוועדה לסקירת הוצאות בכל הנוגע 1
לתוכנית ההתייעלות התקציבית ליישום בשנים -2017

2018, כמפורט בנספח א' להחלטה זו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

לאמץ את המלצות הוועדה לסקירת הוצאות בכל הנוגע 1
לתוכנית ההתייעלות התקציבית ליישום בשנים -2017

2018, כמפורט בנספח א' להחלטה זו.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

לאמץ את המלצות הוועדה לסקירת הוצאות בכל הנוגע 1
לתוכנית ההתייעלות התקציבית ליישום בשנים -2017

2018, כמפורט בנספח א' להחלטה זו.

מנכ"ל המשרד שר החוץ 
החוץ

הליך סקירת הוצאות לשנות בוצע
התקציב 2017-2018 בחן 

התייעלות בתקציב נסיעות 
המשרד על ידי בחינת חלופות 
למצב הקיים של הזמנת טיסות 

דרך חברת "ענבל". המלצות 
הבדיקה שנערכת על ידי המשרד 
בסיוע חברת "TASC" לא יושמו 

בשל התנגדות סגן החשב הכללי 
באוצר, אשר הודיע כי אגף 

החשכ"ל באוצר מתכוון לפרסם 
מכרז חדש לכל משרדי הממשלה 

בנושא נסיעות לחו"ל.
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החלטת ממשלה מס׳ 1885

החלטת ממשלה מס' 1885: שיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1885 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 150 מלש"ח בשנת 2016 לטובת מאגר הדיור 6
הציבורי, כאשר שליש מההקצאה ייועד לזכאי משרד 

הקליטה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לשנות את נוהלי המשרד כל שנה כך, שסך הסיוע 5
בשכר דירה לקשישים יגדל בסך של 40 מלש"ח בשנת 

.2017

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1885
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החלטת ממשלה מס׳ 1885

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להטיל על שרי הבינוי והשיכון והעלייה והקליטה, 5
בהסכמה עם שר האוצר, לשנות את נוהלי משרדיהם 
כל שנה, כך שסך הסיוע בשכר דירה לקשישים יגדל 

ב-40 מלש"ח נוספים בשנת 2018.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

מספר הפעולות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 1887

 החלטת ממשלה מס' 1887: דו"ח הצוות להתאמת מבנה הממשלה ליישום תיקון מס' 1 
לחוק יסוד: הממשלה )תיקון( )הגברת המשילות( – הקמת צוות בין-משרדי לבחינת 

המלצות הצוות
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1887 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי, אשר יבחן את המלצות דו"ח 1
הצוות להתאמת מבנה הממשלה ליישום תיקון מס' 1 

לחוק יסוד: הממשלה )תיקון( )הגברת המשילות(

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הצוות הוקם על פי החלטת בוצע
הממשלה. הדו"ח המסכם נתון 

בהליכי עבודה, לרבות ההיבטים 
המשפטיים הנדרשים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1887
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החלטת ממשלה מס׳ 1888

החלטת ממשלה מס' 1888: ייעול מערך הגבייה של המוסד לביטוח לאומי וצעדים נוספים 
לצורך שיפור מצבו הפיננסי

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1888 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפעיל את סמכותה בהתאם לתקנות חובת המכרזים, 2
התשנ"ג-1993, ולהקים ועדת מכרזים בין-משרדית.

הוקמה ועדת מכרזים בין-בוצעהחשב הכללי שר האוצר
משרדית כנדרש בהחלטה. 

הוועדה קיימה כמה דיונים, אשר 
במסגרתם גובש מכרז חדש, 

אולם לנוכח בקשת מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי )לפני כחצי שנה( 

הוחלט לפזר את הוועדה ולהעביר 
את פרסום וניהול המכרז למוסד 

לביטוח לאומי.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1888
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החלטת ממשלה מס׳ 1889

 החלטת ממשלה מס' 1889: הגדלת האפקטיביות של השירות האזרחי-לאומי לצורך 
שיפור השילוב של אוכלוסיית המיעוטים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1889 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדת היגוי בראשות מנכ"ל הרשות, אשר תבחן 2
אחת לשנה את הקצאת התקציבים ותקני השירות 

הלאומי-אזרחי של בני המיעוטים לגוף מפעיל. 

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1889
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החלטת ממשלה מס׳ 1896

 החלטת ממשלה מס' 1896: הרחבת סל שירותי הבריאות וחיזוק האיתנות הפיננסית 
של קופות החולים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1896 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להוסיף לסל שירותי הבריאות שירותים, תרופות 1
וטכנולוגיות חדשות בסכום שנתי בסך של 500 מלש"ח.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להוסיף לסל שירותי הבריאות שירותים, תרופות 1
וטכנולוגיות חדשות בסכום שנתי בסך של 500 מלש"ח.

הממונה על שר האוצר
התקציבים 

 בוצע

מספר הפעולות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1896
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החלטת ממשלה מס׳ 1901

החלטת ממשלה מס' 1901: מנגנונים משלימים להפחתת הנטל הרגולטורי
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1901 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש מנגנון תמרוץ, בהיוועצות עם משרד ראש 5
הממשלה, שיאפשר את יישומה של החלטה זו, בהתאם 

לקריטריונים שייקבעו, בהתייחס, בין היתר, לעומק 
הפחתת הנטל הרגולטורי, להקלות שיצרו על הפעילות 

הכלכלית בענף המשקי ולתקצוב הנדרש ליישום 
ההפחתה ברגולציה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1901
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החלטת ממשלה מס׳ 1902

החלטת ממשלה מס' 1902: אימוץ המלצות הוועדה לבחינת ייעול שוק ההימורים החוקיים 
בישראל והקצאת הרווחים לציבור

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1902 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את החוק להסדר ההימורים בספורט, 2.א
תשכ"ז-1967, כמפורט בסעיף.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לתקן את החוק כך, שייקבע, כי עמלות המכירה 3.א
המשתלמות לזכייני המועצה, בין בהתקשרויות חדשות 

ובין בהתקשרויות המשך, המחושבות עלפי ערך 
המוצרים הנמכרים על ידי הזכיין, ביחס למוצר או בכל 

דרך אחרת )לא כולל מע"מ(, יהיו כמפורט בסעיף.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לתקן את פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, כך, ששיעור 4.ב
המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות 

נושאת פרסים, לפי הפקודה, יהיה 35%.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לקבוע בחוק, כי בכל אחת מהשנים 2017 ו-2018 תעביר 5
המועצה לאוצר המדינה סך של 250 מיליוני ש"ח מתוך 

יתרת ההכנסות שאותן התחייבה המועצה להעביר 
לשם קידומם ופיתוחם של תרבות הגוף, החינוך הגופני 

והספורט בישראל, כאמור בסעיף 9 לחוק, ואשר לא 
הועברה בפועל.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1902


553  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1902

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 6.א
את ההשלכות של שיקוף בתקציב המדינה של יתרת 

ההכנסות, אשר אינה משמשת לפרויקטי הקמה ופיתוח 
של תשתיות.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להציג לממשלה את המלצות שר האוצר בעניין 6.ב
ההשלכות של שיקוף בתקציב המדינה של יתרת 

ההכנסות, אשר אינה משמשת לפרויקטי הקמה ופיתוח 
של תשתיות. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לתקן את החוק כך, שייקבע, כי המועצה לא תהיה 7.א
רשאית עוד, החל משנת 2017, לקיים בישראל הימורים 

לפי תוכנית הימורים של מפעיל זר, כאמור בסעיף 
8ב לחוק, ולא תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות 

הקיימת, והכול נוכח פגיעה בטובת הציבור. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לתקן את החוק כך, שייקבע, כי בכל תוכניות ההימורים 8.ב
שמפעילה המועצה יידרשו המשתתפים לאמצעי זיהוי 
כהגדרתם לעיל, בשינויים המחויבים. הוראה זו תיכנס 

לתוקף החל מיום 1 ביולי 2017.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להקצות סכום של 20 מלש"ח, לרבות תוספות תקנים 9.א
ככל שיידרש ויוסכם  על ידי משרד האוצר, עבור 
משטרת ישראל ועבור מערך הפרקליטות במשרד 

המשפטים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

בתהליך יישום.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי ברשות המנהל הכללי של 9.ב
משרד האוצר ובהשתתפות המנהלת הכללית של משרד 

המשפטים, נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, נציג 
רשות המסים ונציג המשרד לביטחון הפנים, אשר יבחן 
כיצד להקצות באופן מיטבי את הכספים כאמור לטובת 

מיגור ההימורים הלא חוקיים והמאבק לצמצום ההון 
השחור.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע
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החלטת ממשלה מס' 1903: תוכנית מקיפה לאוכלוסיית הנכים בישראל
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1903 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להורות למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי להקים צוות 1
מקצועי, בשיתוף הממונה על התקציבים באוצר, אשר 
יביא לאישורם של השרים המלצות בדבר קריטריונים 

לחלוקת הכספים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

 בוצע

להקצות סכום של 300 מלש"ח בבסיס תקציב 2017 1
לטובת אוכלוסיית זכאי קצבת נכות כללית מהמוסד 

לביטוח לאומי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1903
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החלטת ממשלה מס׳ 1904

החלטת ממשלה מס' 1904: עמידה בהוראות חוק התקציב לעניין כוח אדם
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1904 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013 
תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 

לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 
תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 

לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסרטגיים 
והסברה

המשרד עומד ביעדי חוק התקציב בוצע
לענייני כוח אדם.

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

משרד הביטחון עומד בשיא בוצע
עובדי משרד הביטחון, כפי 

שאושר בחוק התקציב לשנת 
 .2017

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1904
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

בהתאם לסעיף 2 בהחלטת בוצע
ממשלה מס' 1904 מיום 

01.08.2016, משרד החוץ עמד 
בהוראות חוק התקציב לעניין 

שיא, תקן ואיוש כוח אדם ועבודה 
לא צמיתה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

המשרד הגיע עם משרד האוצר בוצע
להסכמות לגבי אופן יישומה של 

ההחלטה.

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע כנדרש.בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

אגף משאבי אנוש עמד בדרישות בוצע
באופן מלא. 

 להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

הבקשה הוגשה לוועדת חריגים.בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

 בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע. התקבל אישורה של ועדת בוצע
חריגים.

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

מנכ"ל משרד שר התיירות 
התיירות

 בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

המשרד אינו חורג ממסגרת חוק בוצע
התקציב. 

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להגיש עד יום 1 במרץ 2017 לוועדת חריגים, הפועלת 1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 214 מיום 13.5.2013, 

תוכנית להתכנסות לחוק התקציב לעניין כוח אדם 
לשנים 2017-2018, בהתבסס על תקציב השנה הקודמת.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע
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החלטת ממשלה מס' 1907: הפחתת הוצאות השכר במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1907 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להחיל את האמור בסעיף 1 להחלטה זו על המוסד 3
לביטוח לאומי ולהפחית את מספר העובדים, את רכיבי 

השכר הנלווים ואת היקף תקציבי השכר.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

 בוצע

להחיל את האמור בסעיף 1 להחלטה זו על המוסד 4
לביטוח לאומי ולהפחית את מספר העובדים, את רכיבי 

השכר הנלווים ואת היקף תקציבי השכר.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל שירות 
התעסוקה

 בוצע

לפנות אל מבקר המדינה, נשיא המדינה וכנסת ישראל, 5
בבקשה להפחית את מספר העובדים, רכיבי השכר 

והיקף תקציבי השכר.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1907
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החלטת ממשלה מס׳ 1908

החלטת ממשלה מס' 1908: יישום הסכמים קואליציוניים לשנים 2017-2018
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1908 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש הצעת החלטה לממשלה בדבר התאמת תקציבי 2
הממשלה כפועל יוצא מהקצאה כאמור בסעיף 1, לא 

יאוחר מיום 11.9.2016. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1908
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החלטת ממשלה מס׳ 1911

 החלטת ממשלה מס' 1911: כניסה לישראל מטעמי איחוד משפחות לבני הקהילות 
גונדר ואדיס אבבה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1911 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון ולאשר בהתאם לחוק הכניסה לישראל, 1
התשי"ב-1952, את כניסתם של מועמדים העומדים 

בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 2 להחלטת 
הממשלה מס' 716 מיום 15.11.2015 ואשר עונים על 
אחד מן הקריטריונים המפורטים בסעיפים הקטנים 

א'-ה'.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

 בוצע

לבחון את זכאותם של מועמדים בעלי קרובי משפחה 3
מדרגה ראשונה בישראל, שהגישו בעבר בקשה 

להכניסם לישראל, או שיגישו בקשה בתוך 6 חודשים 
ממועד אישור החלטה זו, בהתאם להנחיות שהרשות 

תקבע.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

 בוצע

להיערך לתחילת בחינת הזכאות בהתאם לסעיף 1, תוך 4
60 יום מקבלת החלטה זו.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1911


564  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1911

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעניק לכל נכנס מכוח החלטה זו, עם הגעתו ארצה, 6
זכויות עולה מאתיופיה, כפי שניתנו עד היום לפי 

החלטות הממשלה בעניין בני הפלאשמורה.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

המשרד העניק זכויות עולה לכל בוצע
אלו שנכנסו לארץ במסגרת 

החלטת ממשלה זו.

מנכ"ל משרד שר החוץלעדכן את ממשלת אתיופיה בהחלטה זו.9
החוץ

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1912

החלטת ממשלה מס' 1912: השלמת מבני ציבור ביישוביי קבע של המפונים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1912 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד הבינוי והשיכון סך של 29,070 אלש"ח 1.א
לטובת השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, 

כמפורט בסעיף זה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

החלטת הממשלה קובעת, כי בוצע
ההקצאה תבוצע באופן מדורג 

במהלך השנים. בשנים 2016 
ו-2017 הוקצו כלל התקציבים 
הנדרשים הקבועים בהחלטה. 

להעביר למועצה אזורית לכיש סכומים בהתאם לטבלה 1.ה
שבהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1436, וזאת עד לסך 

של 3 מלש"ח לטובת הקמת בית עלמין אזורי.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

לא 
בוצע

סוכם מתווה מול הרשות 
המקומית, גבייה במסגרת שיווקים 

עתידיים.

להקצות למשרד הבינוי והשיכון סך של 14.3 מלש"ח 1.ו
לטובת ביצוע פעולות להשלמת ההקמה של מבני 

ציבור, הנדרשות בשל הקצאת המגרשים בשלב ב' של 
הקמת היישובים במזרח לכיש, כמפורט בסעיף זה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

החלטת הממשלה קובעת, כי בוצע
ההקצאה תבוצע באופן מדורג 

במהלך השנים. בשנים 2016 
ו-2017 הוקצו כלל התקציבים 
הנדרשים הקבועים בהחלטה. 

להקצות 0.25 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמה של מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, 

כמפורט בסעיף 1א

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצעה העברת תקציב לשנת בוצע
.2016

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1912
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החלטת ממשלה מס׳ 1912

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.5 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

להקצות 0.75 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון, לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

להקצות 3 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להקצות 8 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.25 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון, לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הועברו למשרד הבינוי והשיכון  בוצע
250 אלפי ש"ח.

להקצות 0.5 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון, לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

 בוצע

להקצות 0.75 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון, לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

להקצות 3 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

המשרד העמיד את התקציב בוצע
הנדרש בהתאם להחלטת 

הממשלה, אולם התקציב לא 
נדרש על ידי משרד הבינוי 

והשיכון. ככל שהדרישה תחודש 
בשנת 2018 יעמיד המשרד את 

התקציב המסוכם.
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החלטת ממשלה מס׳ 1912

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 4 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.25 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים ,כמפורט 

בסעיף 1א

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הועברו 0.25 מלש"ח למשרד בוצע
הבינוי והשיכון בשנת 2018 
בהתאם להחלטת הממשלה.

להקצות 0.5 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

 בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון, לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 המשימה בוצעה במלואה.בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 4 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

המשרד העביר את חלקו כמפורט בוצע
בגוף ההחלטה. בהחלטה קיימת 
טעות חישובית בנוגע לסכומים 

המאושרים בגוף ההחלטה בין 
סעיף א' בהחלטה לסכום המפורט 

בגוף ההחלטה. פנייה בנושא 
בוצעה על ידי אגף תקציבים של 
המשרד למשרד ראש הממשלה 

אשר אחראי על ההחלטה.

להקצות 3 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לטובת 1.ז
השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים, כמפורט 

בסעיף 1א.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הועברו למשרד השיכון 3 מלש"ח.בוצע
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החלטת ממשלה מס' 1933: שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע 
ממשלתיים לציבור

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1933 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפתח מערכת מחשוב רוחבית לניהול עבודתן של 5.ב
הוועדות להעברת מידע.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

מערכת מוע"ד לניהול עבודת בוצע
הוועדות להעברת מידע במשרדי 
הממשלה פותחה ועלתה לאוויר 

.Q4/2017-ב

לבצע מעקב ובקרה אחר פעילות המשרדים לשיפור 5.ג.4
התהליכים של העברת המידע. 

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

מאז החלטת הממשלה בשנת בוצע
2016 התקיימו כנסים ופגישות 
מעקב באופן שוטף של רשות 

התקשוב הממשלתי מול משרדי 
הממשלה.

למנות ועדת היגוי לעניין העברת המידע הממשלתי 8
והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

הוקמו 2 ועדות היגוי )ועדה בוצע
בנושא העברות מידע וועדה 

בנושא הנגשת מאגרים(, אשר 
מתכנסות אחת לחציון. התכנסות 

ראשונה של הוועדות התקיימה 
בסוף 2016.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1933
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לעקוב אחר יישום סעיפים 1-11 להחלטה זו בעניין 9.א
העברת מידע, ובכלל זה בחינת מידת התועלת בהשגת 

תכליתה וכשלים ביישומה, ככל שיהיו.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

ועדות ההיגוי שהוקמו על ידי בוצע
רשות התקשוב הממשלתי 

אחראיות על המעקב אחר יישום 
סעיפי ההחלטה, לרבות טיפול 

בסוגיות העולות במהלכן. 

להמליץ לממשלה, לאחר התייעצות עם מחלקת ייעוץ 9.ג
וחקיקה במשרד המשפטים, בתוך 9 חודשים מיום 
החלטה זו, על רשימה של גופים ציבוריים נוספים 

שתוטל עליהם החובה להעברת מידע, כאמור בסעיף 1 
לעיל, וכן חובות נוספות בעניין העברת מידע, כאמור 

בהחלטה זו, בשינויים המחויבים.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

 לא 
בוצע

ישנו צורך באיסוף נתונים נוספים 
ביחס להעברות מידע בתוך 

הממשלה, טרם פרסום המלצה על 
אודות היקף החובה ביחס לגופים 
ציבוריים ואופן מימוש המדיניות.

לדווח לממשלה אחת לשנה על סטטוס יישום החלטה 9.ו
זו לעניין העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי 

מידע ממשלתיים לציבור.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

בסוף שנת 2017 הועבר דיווח בוצע
לממשלה על יישום ההחלטה 
בנושא העברת מידע והנגשת 

מאגרים.

לפנות למוסד לביטוח לאומי במטרה לבחון את אימוץ 11
האמור בסעיפים 1-3 ו-6-7 להחלטה זו, לעניין שיתוף 

מידע בינו לבין משרדי ממשלה. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

 בוצע

לנהל, בתיאום עם היחידה הממשלתית לחופש המידע 12.ז.1
שבמשרד המשפטים, שיח פתוח ומתמשך עם הציבור 

בדבר האינטרס הציבורי לפרסום המידע וקביעת סדרי 
עדיפויות למשרדים בדבר מאגרי המידע שיש חשיבות 

להנגישם.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

נערך תהליך שיתוף ציבור בוצע
בתיאום עם משרדי הממשלה 

וארגוני החברה האזרחית, המהווה 
בסיס להמשך הנגשת מאגרים 
ולתעדופם בתוכניות העבודה 

המשרדיות.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות ולרכז את מיפוי המאגרים הממשלתיים 12.ז.3.א
בתיאום עם היחידה הממשלתית לחופש המידע 

שבמשרד המשפטים.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

פורסמו הנחיות למשרדים על בוצע
אודות ביצוע מיפוי והנגשה של 

מאגרים, כאשר המעקב אחר 
ההנחיות מתבצע באופן שוטף על 

ידי רשות התקשוב הממשלתי.

לפעול להרחבת מספר מאגרי המידע וסדרות הנתונים 12.ז.3.ב
 .Data.gov.il שיונגשו לציבור באתר

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

במסגרת מעקב אחר ההנחיות, בוצע
רשות התקשוב הממשלתי 
מעודדת ומתקצבת משרדי 

ממשלה לצורך הנגשת מאגרי 
מידע.

להנחות את המשרדים בדבר התהליך הטכנולוגי הנאות 12.ז.3.ג
להנגשת מידע, ובייחוד לכך, שהנגשת המידע תהיה 

בסטנדרטים המפורטים בסעיף קטן א.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

בשנת 2017 פורסמה הנחיה בוצע
למשרדי הממשלה, הכוללת 

הנחיות טכניות להנגשת מידע.

לבצע מעקב ובקרה ולפרסם, אחת לשנה, דו"ח מסכם 12.ז.4
בדבר מאגרי המידע שהונגשו בשנה החולפת באתר 

Data.gov.il, וכן דו"ח שימוש במאגרים.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

בוצע ופורסם לציבור באתר.Dataבוצע
 .gov.il

למנות ועדת היגוי לעניין הנגשת מאגרי מידע, אשר 12.ט
תפקח על הנגשת מאגרי המידע הממשלתיים לציבור, 
תלווה את תהליך היישום ותסייע בפתרונות לאתגרים 

הכרוכים ביישום החלטה זו, לעניין הנגשת מאגרי מידע.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

הוקמה ועדת היגוי בנושא הנגשת בוצע
מאגרים, אשר מתכנסת אחת 

לחציון. התכנסות ראשונה של 
הוועדה התקיימה בסוף 2016.

לקבוע מודל תקציבי לשיפוי המשרדים שיש להם, עד 14.ג
למועד החלטה זו, תקציב מותנה הכנסה או השתתפות 

בגין תשלום בעד העברת מידע למשרדי ממשלה 
אחרים, או מכירת מידע ממאגרי מידע לציבור.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

טרם נקבע מודל.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת 10
מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים 

ציבוריים(, התשמ"ו-1986, בתוך 6 חודשים, 
ככל האפשר, ועד 9 חודשים לכל היותר ממועד 

החלטה זו.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

באותו היום אושרה בקריאה שנייה בוצע
ושלישית הצעת חוק שחרור על-

תנאי ממאסר )תיקון מס' 18( 
)היחידה לשחרור ממאסרים קצרים(, 

התשע"ח-2018. התיקון לחוק מעגן 
את פעילותה של יחידה מינהלית 

בשירות בתי הסוהר, המוסמכת לבחון 
ולהחליט בבקשות לשחרור על-תנאי 

של אסירים שנידונו לעונש של עד 
שנת מאסר. סמכות זו של היחידה 

לשחרור ממאסרים קצרים באה במקום 
הסמכות שהיתה נתונה קודם לכן לנציב 

בתי הסוהר לשחרר על-תנאי אסיר 
הנושא עונש מאסר של 3-6 חודשים, 

ובמקום הסמכות שהייתה נתונה לוועדת 
שחרורים לשחרר על-תנאי אסיר, 

הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על 
6 חודשים. זאת, אם נמצא כי האסיר 

עומד בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק. 
התיקון לחוק נקבע כהוראת שעה 

שתחול לתקופה של 3 שנים, החל מיום 
.15.10.2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנגיש מאגרי מידע שהומלץ על הנגשתם, 12.ג
בהתאם לדו"ח הצוות הבין-משרדי בנושא שיפור 
העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור. 

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

להנגיש מאגרי מידע שהומלץ על הנגשתם, 12.ג
בהתאם לדו"ח הצוות הבין-משרדי בנושא שיפור 
העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

להנגיש מאגרי מידע שהומלץ על הנגשתם, 12.ג
בהתאם לדו"ח הצוות הבין-משרדי בנושא שיפור 
העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור. 

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להנגיש מאגרי מידע שהומלץ על הנגשתם, 12.ג
בהתאם לדו"ח הצוות הבין-משרדי בנושא שיפור 
העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור. 

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

מאגרי המידע שהומלץ להנגשתם בוצע
בהתאם לדוח הצוות הבין-משרדי 

בנושא שיפור העברת המידע הממשלתי 
והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים 
לציבור, הונגשו בהתאם לתוכנית 

העבודה שנקבעה לשנת 2017 ובהתאם 
לאמור בסעיף 12 ג' בהחלטת הממשלה.

להנגיש מאגרי מידע שהומלץ על הנגשתם, 12.ג
בהתאם לדו"ח הצוות הבין-משרדי בנושא שיפור 
העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור. 

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

הונגש מאגר "מלאי תכנון".בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנגיש מאגרי מידע שהומלץ על הנגשתם, 12.ג
בהתאם לדו"ח הצוות הבין-משרדי בנושא שיפור 
העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

משרד הפנים נדרש להנגיש מאגר בוצע
1 במסגרת הדו"ח: 1. תקציב רשויות 
מקומיות, משרד הפנים, נתונים על 
אודות עיר )מספר תושבים, מספר 

משקי בית, דירוג סוציו-אקונומי 
של העיר(, וכן תמצית נתוני תקציב 
)הכנסות, הוצאות, ביצוע, תקבולים, 

תשלומים(.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 עבור רכישת 13.ד
שירותי ייעוץ חד-פעמית ליישום המדיניות, 

בדגש על הרחבת המדיניות למידע ואישורים על 
אודות תאגידים. 

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

הוקצה תקציב לצורך ייעוץ בנושא, בוצע
והנושא מצוי בטיפול.

להקצות 15 מלש"ח החל משנת 2017 לצורך 13.ה
תמרוץ משרדי ממשלה המעבירים מידע כאמור 

בסעיף 5)ה( והמנגישים מאגרי מידע כאמור 
בסעיף 12)ז()5( שלעיל.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

פורסם "קול קורא" לכלל משרדי בוצע
הממשלה והוקצו הסכומים למשרדים 

בפריסה רב-שנתית.
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החלטת ממשלה מס׳ 1933

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 8 מלש"ח בפריסה על פני השנים 13.ב
2017-2018, לצורך הקמת התשתית הטכנולוגית 

המאובטחת, כמפורט בסעיף 4 לעיל, בתיאום עם 
מערך הסייבר הלאומי.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

בוצעה התקשרות מול הספק בשנת בוצע
2018, במהלך 2019 תוקם תשתית 

לרשת המאובטחת, לרבות שירותים 
מאובטחים.

להקים תשתית טכנולוגית מאובטחת לשיתוף 4
מידע.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

השלמת תשתית שדרת המידע נערכת בוצע
בימים אלה.

להגיש לממשלה, לאחר התייעצות עם מחלקת 9.ד
ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, בתוך שנתיים 
ממועד קבלת החלטה זו תוכנית מפורטת לאופן 
יישום מדיניות "פעם אחת בלבד" לכלל משרדי 

הממשלה.

ראש 
הממשלה

ראש רשות 
התקשוב 

הממשלתית

תוכנית מפורטת לאופן יישום מדיניות בוצע
הושלמה ותפורסם במהלך רבעון ראשון 

.2019

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 5
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החלטת ממשלה מס׳ 1936

החלטת ממשלה מס' 1936: שינויים מבניים בארנונה – תיקון החלטת ממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1936 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין בין-משרדי, שיכלול את נציגי א
משרד הפנים, משרד האוצר ומשרד ראש 

הממשלה, בראשותו של מנהל המינהל לשלטון 
מקומי, לבחינת שינויים מבניים בתחום הארנונה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הצוות פועל לגיבוש המלצותיו בנושא, בוצע
כמפורט להלן: קוימו כמה ישיבות של 

הצוות, בין היתר ישיבות שנשמעו 
בהן עמדות של גופים רלוונטיים, כגון 
התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות 

המסחר וחברת החשמל, ועתידות 
להתקיים ישיבות נוספות. כן יצוין, 

כי הצוות החליט להתמקד, ראשית, 
בבחינת שיעור העדכון השנתי של 

תעריפי הארנונה וקיים כמה ישיבות 
בנושא זה, ערך בחינה כלכלית של 
חלופות שונות, וזאת בסיוע חברת 

ייעוץ המלווה את הצוות, והוא פועל 
לגיבוש המלצות בנושא. במקביל, 
הצוות ממשיך להכין את תשתית 
הנתונים, הנדרשת לצורך בחינת 

הנושאים הנוספים המונחים על שולחנו 
– בחינת צמצום מספרם של סיווגי 

הנכסים לצורך הטלת ארנונה ובחינת 
נושא שיטת החישוב של הארנונה. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1936
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החלטת ממשלה מס׳ 1936

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש את המלצות הצוות לשר הפנים ולשר ב
האוצר בתוך 75 ימים.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

הצוות הגיש תקציר מנהלים של 
המלצותיו לשר. בשל הקדמת הבחירות 

והתפזרות הכנסת ה-20 המשימה 
טרם הושלמה. המלצותיו המלאות של 

הצוות יוגשו לשר הפנים מיד לאחר 
הקמת הממשלה.
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החלטת ממשלה מס׳ 1941

החלטת ממשלה מס' 1941: עידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואירן
 https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1941 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות מדי שנה מתקציב המשרד לשוויון חברתי סך א
כולל של 150,000 ש"ח לפרס ראש הממשלה, שיחולק 
ל-2 או ל-3 מחקרים בתחום קהילות ישראל בארצות 

ערב ואירן.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

יבוצע גם השנה ב-20 במרץ. בוצע

להקים ועדה ציבורית לבחירת האישים והגופים ב
הראויים לקבל את המדליה הנ"ל.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

לא 
בוצע

להקצות באופן חד-פעמי 100 אלש"ח מתקציב ב
המשרד לשוויון חברתי להנפקת מדליה ממלכתית 

)כ-150 מדליות(, שתוענק לאישים ולגופים, שהרימו 
תרומה חשובה להנחלת מורשת הקהילות היהודיות 

בארצות ערב ואירן ולמחקר על אודותיהן, לרבות עניין 
זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב 

ואירן.   

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1941
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החלטת ממשלה מס׳ 1950

 החלטת ממשלה מס' 1950: אימוץ המלצות הצוות הממשלתי לטיוב אופן האספקה 
של שירותים חברתיים הניתנים במיקור-חוץ

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1950 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגדיר סמנכ"ל או משנה למנכ"ל, אשר יהיה 6.ו
אחראי לביצוע התוכנית וידווח להנהלת המשרד על 

התקדמותה פעמיים בשנה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

להגדיר סמנכ"ל או משנה למנכ"ל, אשר יהיה 6.ו
אחראי לביצוע התוכנית וידווח להנהלת המשרד על 

התקדמותה פעמיים בשנה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התוכנית בשלבי יישום ומתבצעת בוצע
בשיתוף מינהל הרפואה במשרד 

ואגף הרכש. ראשת מינהל רפואה 
תהיה אחראית ליישום התוכנית.

להגדיר סמנכ"ל או משנה למנכ"ל, אשר יהיה 6.ו
אחראי לביצוע התוכנית וידווח להנהלת המשרד על 

התקדמותה פעמיים בשנה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

באחריות סמנכ"לית בכירה, בוצע
ראש מינהל שירותים אישיים 

וחברתיים.

לבחון, יחד עם משרד ראש הממשלה והמשרדים 9
החברתיים, את האופן שבו ניתן להציג באתר 

הגיידסטאר )מאגר המידע על עמותות בישראל( נתונים 
של אלכ"רים בנוגע לשירותים במיקור-חוץ המופעלים 

על ידם עבור הממשלה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1950
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החלטת ממשלה מס׳ 1950

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש, יחד עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר 2
והמשרדים החברתיים, "מדריך לניהול תהליך מיקור 

החוץ של שירותים חברתיים" עד יום 30.6.2017.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

המדריך פורסם באוגוסט 2017.בוצע

לגבש יחד עם משרד ראש הממשלה ואגף החשב 3.א
הכללי במשרד האוצר, עד יום 30.09.2016, תוכנית 

הכשרה משותפת לגורמים המעורבים בתהליך מיקור-
החוץ של השירותים החברתיים במשרדי ממשלה, 

שמטרתה להנחיל את התורה שבבסיס המדריך.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ההכשרות כבר מתבצעות.בוצע

לגבש, יחד עם משרד ראש הממשלה ואגף החשב 3.א
הכללי במשרד האוצר, עד יום 30.09.2016, תוכנית 

הכשרה משותפת לגורמים המעורבים בתהליך מיקור-
החוץ של השירותים החברתיים במשרדי ממשלה, 

שמטרתה להנחיל את התורה שבבסיס המדריך.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

תהליך ההכשרה מתבצע בהובלת בוצע
משרד ראש הממשלה.

לגבש, יחד עם משרד ראש הממשלה ואגף החשב 3.א
הכללי במשרד האוצר, עד יום 30.09.2016 תוכנית 

הכשרה משותפת לגורמים המעורבים בתהליך מיקור-
החוץ של השירותים החברתיים במשרדי ממשלה, 

שמטרתה להנחיל את התורה שבבסיס המדריך.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

תוכנית ההכשרה הראשונית יצאה בוצע
לדרך.

לקיים יחד עם משרד ראש הממשלה, החל מיום 3.ג
1.1.2016, תהליך למידה בנושא קביעת מדדי תוצאה 

בשירותים החברתיים במיקור-חוץ.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בהובלת משרד ראש הממשלה.בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 1950

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקיים, יחד עם משרד ראש הממשלה, החל מיום 3.ג
01.01.2016, תהליך למידה בנושא קביעת מדדי תוצאה 

בשירותים החברתיים במיקור-חוץ.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

מתבצע תהליך לגיבוש עקרונות בוצע
למדידת תוצאות בשירותים 

חברתיים, בהובלת מינהל 
רפואה ואגף רכש ובשיתוף ראש 
הממשלה. התהליך כולל שיתוף 

פעולה עם נציגי המשרדים 
החברתיים.

לקיים, יחד עם משרד ראש הממשלה, החל מיום 3.ג
01.01.2016 תהליך למידה בנושא קביעת מדדי תוצאה 

בשירותים החברתיים במיקור-חוץ.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

לבחון עם סיום גיבוש המדריך, יחד עם משרד ראש 4
הממשלה ובשיתוף עם המשרדים החברתיים, את 

האפשרות לפתח על בסיסו מכרזי וחוזי מדף לשירותים 
החברתיים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לאפשר משך של עד 5 שנים בהתקשרות בהסכמים 5
הנוגעים לשירותים חברתיים במיקור-חוץ, באחת 

מהדרכים המופיעות בסעיפים קטנים א'-ג'.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע. ביום 10 בינואר 2017 פרסם בוצע
אגף החשב הכללי הוראת תקנות, 

כספים ומשק 7.11.6, שעניינה 
התקשרויות למתן שירותים 

חברתיים. במסגרת סעיף 2.2 
להוראה הוסדרה האפשרות לבצע 

התקשרות בהסכם רב-שנתי 
לתקופה של 5 שנים.

לגבש ולפרסם עד יום 1.4.2017 באתר המשרד את 6.א
התוכנית התלת-שנתית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

פורסם באתר משרד ראש בוצע
הממשלה באוקטובר 2017.
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החלטת ממשלה מס׳ 1950

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש ולפרסם, עד יום 01.04.2017, באתר המשרד את 6.א
התוכנית התלת-שנתית.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התוכנית פורסמה באתר משרד בוצע
ראש הממשלה.

לגבש ולפרסם עד יום 01.04.2017 באתר המשרד את 6.א
התוכנית התלת-שנתית.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

אושר על ידי משרד ראש בוצע
הממשלה ויפורסם בקרוב.

לעדכן אחת לשנה את ספר השירותים החברתיים 6.ז
במיקור-חוץ של משרדם, הכולל את רשימת כל 

השירותים החברתיים הניתנים על ידי המשרד במיקור-
חוץ.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

השירותים לשנת 2016 פורסמו בוצע
יחד עם פרסום תוכנית העבודה. 
השירותים לשנת 2017 יפורסמו 

במהלך שנת 2018.

לעדכן אחת לשנה את ספר השירותים החברתיים 6.ז
במיקור-חוץ של משרדם, הכולל את רשימת כל 

השירותים החברתיים הניתנים על ידי המשרד במיקור-
חוץ.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בוצע עדכון לשנת 2016.בוצע

לעדכן אחת לשנה את ספר השירותים החברתיים 6.ז
במיקור-חוץ של משרדם, הכולל את רשימת כל 

השירותים החברתיים הניתנים על ידי המשרד במיקור-
חוץ.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

עודכן השנה.בוצע

לגבש תבניות לדו"חות בקרה פומביים על שירותים 7.א
מוסדיים במיקור-חוץ עד יום 30.6.2017.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

מתבצעת עבודת מטה משותפת בוצע
בנושא עם פורום מובילי שירות 

רכש חברתי ובהובלת משרד 
הרווחה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תבניות לדו"חות בקרה פומביים על שירותים 7.א
מוסדיים במיקור-חוץ עד יום 30.6.2017.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

לגבש דו"חות בקרה מותאמים לכל שירות על בסיס 7.ב
התבניות שיגובשו, כאמור, ולהחיל שימוש מדורג 

בדו"חות אלו משנת 2017.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

דו"חות הבקרה הינם חלק בוצע
מעבודת המטה, המתבצעת, 

כאמור, עם פורום מובילי שירות.

לגבש דו"חות בקרה מותאמים לכל שירות על בסיס 7.ב
התבניות שיגובשו כאמור ולהחיל שימוש מדורג 

בדו"חות אלו משנת 2017.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

במהלך שנת 2019 יתחילו 
הדו"חות להתפרסם באתר הפנימי 

של המשרד ולעבור תהליך של 
טיוב והתאמה לפרסום לציבור. 

במהלך שנת 2020 יתחיל המשרד 
לפרסם את הדו"חות באתר 

הפומבי לכלל הציבור.

לגבש, עד יום 1.4.2017, תוכנית עבודה לטיוב הבקרה 7.ג
של שירותים חברתיים במיקור-חוץ

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

לא 
בוצע

עד כה נעשו פעולות תשתיתיות 
להסדרת הנושא, עם מינוי מנהלת 

תחום רכש חברתי במשרד, 
הנושא יידון בשיתוף מנהלת 

הרכש החברתי במשרד רה"מ. 
תגובש תוכנית אסטרטגית 

בתחום כולו, ובכלל כך תוכנית 
עבודה לטיוב הבקרה.

לגבש, עד יום 01.04.2017, תוכנית עבודה לטיוב בקרה 7.ג
של שירותים חברתיים במיקור-חוץ.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

מתבצע פיילוט של תהליכי בקרה בוצע
במסגרת מכרז דגל. בעקבותיו 

ייושמו מודל ותוכנית עבודה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש עד יום 01.04.2017 תוכנית עבודה לטיוב הבקרה 7.ג
של שירותים חברתיים במיקור-חוץ.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

 בוצע

לגבש, עד יום 31.9.2017, בשיתוף עם משרד ראש 7.ד
הממשלה, תוכנית הכשרה משותפת למפקחים על 

שירותים חברתיים במיקור-חוץ.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

כל סעיפי ההחלטה בוצעו בוצע
במלואם.

לגבש, עד יום 31.9.2017, בשיתוף עם משרד ראש 7.ד
הממשלה, תוכנית הכשרה משותפת למפקחים על 

שירותים חברתיים במיקור-חוץ.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התוכנית בתהליך ביצוע בשיתוף בוצע
משרד ראש הממשלה.

לגבש עד יום 31.9.2017, בשיתוף עם משרד ראש 7.ד
הממשלה, תוכנית הכשרה משותפת למפקחים על 

שירותים חברתיים במיקור-חוץ.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מבוצע.בוצע

לתקן ככל שנדרש את הוראות התקנות, הכספים 10
והמשק עד יום 31.01.2017 כך, שתכלול את 

ההתייחסויות המופיעות בסעיפים קטנים א'-ג'.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע. הנושא הוסדר במסגרת בוצע
הוראת תקנות, כספים ומשק 

7.11.6, בנושא התקשרויות למתן 
שירותים חברתיים ובתיקון 

להוראת תקנות, כספים ומשק 
7.7.1, בנושא ערבויות, שפורסמה 

ביום 30 בינואר 2017.

לגבש עד יום 30.6.2017, יחד עם חשבת המשרד, 11
תוכנית לייעול תהליך התשלום למפעילי שירותים 

חברתיים, שתתבסס על בדיקה מחודשת של תהליך 
אישור התשלום במטרה להקל על קבלתו במועד.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בתהליך עבודה, נקבעה ועדה בוצע
מובילה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקיים עד המחצית הראשונה של 2017 מערכת מקוונת 12
לאישור ההודעות, שתביא לקיצור זמנים באישור 

התשלום למפעילי השירותים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

המשרד החל בהשמות בוצע
ממוחשבות.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול במשותף עם משרד האוצר ומשרד ראש 6.ח
הממשלה בכל אחת משנות התוכנית לטיובו של מכרז 

עיקרי במשרד.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

לפרסם באתר האינטרנט המשרדי החל משנה 2018 8.א
ובכל שנה עד ליום 31.12 תוכניות עבודה מפורטות 
לשדרוג הרכש ולטיוב הבקרה לשנה העוקבת ודו"ח 

ביצוע לתוכנית השנה החולפת.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

לא 
בוצע

בשנתיים האחרונות נאספו 
מיחידות המשרד תוכניות עבודה 

הנוגעות לרכש בהיקף של 2.7 
מיליארדש"ח. עם מינוי מנהל 

תחום רכש חברתי יוקדם פרסומן 
וכן דו"ח ביצוע בנושא.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם באתר האינטרנט המשרדי החל משנה 2018 8.א
ובכל שנה עד ליום 31.12 תוכניות עבודה מפורטות 
לשדרוג הרכש ולטיוב הבקרה לשנה העוקבת ודו"ח 

ביצוע לתוכנית השנה החולפת.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

תוכנית העבודה לשנת 2018 בוצע
פורסמה באתר משרד רוה"מ.
תוכנית העבודה לשנת 2019 

נמצאת בתהליכי גיבוש אחרונים. 
לאחר אישור התוכנית, התוכנית 

תעלה לאתר האינטרנט של 
משרד הבריאות.

לפרסם באתר האינטרנט המשרדי החל משנה 2018 8.א
ובכל שנה עד ליום 31.12 תוכניות עבודה מפורטות 
לשדרוג הרכש ולטיוב הבקרה לשנה העוקבת ודו"ח 

ביצוע לתוכנית השנה החולפת.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

מספר המשימות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 3
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החלטת ממשלה מס' 1957: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 
בחברה הישראלית – תוכנית משרד התרבות והספורט

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1957 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח למשרד התרבות והספורט לתוכנית 1
לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה בשנת 2016.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בסך 2 מלש"ח בוצע
עבור שנת 2017.

לפנות למועצה להסדר הימורים בספורט להקצאת 2.75 2
מלש"ח עבור קידום יוצאי הקהילה האתיופית באגודות 

הספורט.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

המועצה הלאומית לספורט בוצע
אישרה הקצאה של 2 מלש"ח 

לשנת 2016.

להקצות 0.14 מלש"ח להכשרת מאמנים חדשים יוצאי 3
אתיופיה. להקצות 0.8 מלש"ח להעסקת מנהל תוכנית 
ושלושה רכזי מחוזות, לצורך ניהול ובקרה על יישום 

התוכנית.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

הכספים הוקצו. יש צורך בשינוי בוצע
מתכונת התוכנית, כך, שתבוצע 
במתכונת סל הספורט לרשויות. 

הנושא נבחן על ידי הלשכה 
המשפטית, ואי לכך הביצוע צפוי 

להתקיים במהלך שנת 2018. 

להקצות 4.06 מלש"ח לקליטת ספורטאים חדשים יוצאי 3
אתיופיה בענפי הספורט השונים.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

הוקצה חלקית, בהתאם לתקציב בוצע
שאישרה המועצה הלאומית 

לספורט.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1957
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

5
לקבוע יעדים שנתיים מתוך היעדים הארבע-שנתיים 

עד סוף חודש אוגוסט 2016.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

למנות, בתוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו ולאחר 6
תיאום עם משרד ראש הממשלה, ועדת מעקב 

מקצועית מייעצת.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

לא 
בוצע

 הוןעדה תמונה עם התקדמות 
הפרויקט.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח למשרד התרבות והספורט לתוכנית 1
לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה בשנת 2017.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בשנת 2017 התקציב הועבר בוצע
למשרד התרבות והספורט. 
התוכנית לא בוצעה על ידי 

המשרד, כיוון שנוסח מבחני 
התמיכה לא אושר על ידי משרד 

המשפטים. 

לפנות למועצה להסדר הימורים בספורט להקצאת 2.75 2
מלש"ח עבור קידום יוצאי הקהילה האתיופית באגודות 

הספורט.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

הכספים הוקצו. יש צורך בשינוי בוצע
מתכונת התוכנית, כך, שתבוצע 
במתכונת סל הספורט לרשויות. 

הנושא נבחן על ידי הלשכה 
המשפטית, ואי לכך הביצוע 

מתעכב וצפוי להתקיים במהלך 
שנת 2018. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.14 מלש"ח להכשרת מאמנים חדשים יוצאי 3
אתיופיה.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

הכספים הוקצו. יש צורך בשינוי בוצע
מתכונת התוכנית, כך, שתבוצע 
במתכונת סל הספורט לרשויות. 

הנושא נבחן על ידי הלשכה 
המשפטית, ואי לכך הביצוע צפוי 

להתקיים במהלך שנת 2018

להקצות 0.8 מלש"ח להעסקת מנהל תוכנית ושלושה 3
רכזי מחוזות, לצורך ניהול ובקרה על יישום התוכנית.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

הכספים הוקצו. יש צורך בשינוי בוצע
מתכונת התוכנית, כך, שתבוצע 
במתכונת סל הספורט לרשויות. 

הנושא נבחן על ידי הלשכה 
המשפטית, ואי לכך הביצוע צפוי 

להתקיים במהלך שנת 2018. 

להקצות 4.06 מלש"ח לקליטת ספורטאים חדשים יוצאי 3
אתיופיה בענפי הספורט השונים.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח למשרד התרבות והספורט לתוכנית 1
לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה בשנת 2018.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

 אין אישור מהיחידה המקצועית 
במשרד רה"מ להעברת הכסף 

עבור התוכנית.

לפנות למועצה להסדר הימורים בספורט להקצאת 2.75 2
מלש"ח עבור קידום יוצאי הקהילה האתיופית באגודות 

הספורט.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

לא 
בוצע

משנת 2018 הדבר לא רלוונטי, 
התקציבים מוקצים מהמשרד 

עצמו.

להקצות 0.14 מלש"ח להכשרת מאמנים חדשים יוצאי 3
אתיופיה.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקצות 0.8 מלש"ח להעסקת מנהל תוכנית ושלושה 3
רכזי מחוזות לצורך ניהול ובקרה על יישום התוכנית.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקצות 4.06 מלש"ח לקליטת ספורטאים חדשים יוצאי 3
אתיופיה בענפי הספורט השונים.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

מספר המשימות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 5
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החלטת ממשלה מס' 1958: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 
בחברה הישראלית – אימוץ המלצות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1958 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול להכנה של רשימת מומחים, אנשי מקצוע, 7.א.7
שחקנים, יוצרים ובעלי כישורים רלוונטיים אחרים 

מקרב יוצאי אתיופיה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

בוצע מאגר Toplist.בוצע

להקים יחידת תיאום למאבק בגזענות בכפיפות 7
למנכ"לית משרד המשפטים, אשר תפקידיה מפורטים 

בהחלטת הממשלה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

היחידה הוקמה ביום 01.02.2017, בוצע
והמתאם החל את תפקידו.

למנות מועצה ציבורית בלתי תלויה, שתלווה את יחידת 9
התיאום ותהווה לה גוף מייעץ.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1958
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח לוועדת השרים לעניין קידום שילובם בחברה 2
הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי על עמידה 

במדדים שנקבעו בתוכנית בכל רבעון ראשון של שנה 
אזרחית בשנים 2017-2019.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

בספטמבר 2017 דווח בוועדת בוצע
שרים.

לכתוב ולפרסם דו"ח שנתי, המפרט את פעילות היחידה 7.א.4
ומשרדי הממשלה ביחס לטיפול בתלונות בגין גזענות 
ואפליה וצעדי מניעה ומדיניות אחרים, שננקטו לשם 

קידום השוויון ומניעת האפליה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח לוועדת השרים לעניין קידום שילובם בחברה 2
הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי על עמידה 

במדדים שנקבעו בתוכנית בכל רבעון ראשון של שנה 
אזרחית בשנים 2017-2019.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

דווח לוועדת שרים בפברואר בוצע
2018 ובספטמבר 2018.

לכתוב ולפרסם דו"ח שנתי, המפרט את פעילות היחידה 7.א.4
ומשרדי הממשלה ביחס לטיפול בתלונות בגין גזענות 
ואפליה וצעדי מניעה ומדיניות אחרים, שננקטו לשם 

קידום השוויון ומניעת האפליה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

פורסם בחודש מרץ 2018.בוצע
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מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 4
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החלטת ממשלה מס׳ 1972

החלטת ממשלה מס' 1972: מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת 
)מערך מאו"ר(

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1972 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים מערך משולב משטרתי-אזרחי ולכלול בו יחידת 1.א
מטה, מוקד לאומי ויחידת משטרה ייעודית, כמפורט 

בסעיף 1)י(

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לגבש תפיסה לאומית, תורה ונהלים בנושא אכיפה 1.ד
ומניעה של תופעות אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני 

נוער במרחב המקוון.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להפעיל מוקד לאומי, אשר יהווה כתובת אחידה לקבלת 1.ט.1
פניות ודיווחים ולמתן מענה בנוגע לאלימות ולפשיעה 

נגד ילדים ובני נוער במרחב המקוון.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

איתור, זיהוי וניטור של מגמות מתפתחות במרחב 1.ט.3
המקוון בנושאי עיסוקו של המערך.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

להפעיל אתר אינטרנט בנושא מניעת פגיעות, אלימות 1.ט.9
ופשיעה במרחב המקוון.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

להקים יחידה משטרתית למאבק בפשיעה נגד קטינים 1.י.1
במרחב המקוון – במשטרת ישראל תוקם יחידה 

ייעודית למאבק בפשיעה נגד קטינים במרחב המקוון.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1972
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 החלטת ממשלה מס' 1973: תוכנית סיוע לרשויות המקומיות בהפחתת מפגעי 
הלישמניאזיס )"שושנת יריחו"(

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1973 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 21.5 מלש"ח בשנת 2016 לשם הכנה וביצוע 1
של תוכנית לפינוי מסלעות מלאכותיות, המהוות בתי 

גידול לשפני סלע ביישוב ובסביבתו, ולשם ביצוע 
פעולות תשתית למניעת כניסת שפני סלע ליישובים, 
והכול כפעולות ניסיוניות לצמצום מפגעי הלישמניה 

בשטחי הרשות המקומית ולניטור ובקרה אחר השפעת 
הפעולות שננקטו, בכפוף לכל דין.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

להקצות סך כולל של 3.5 מלש"ח בשנת 2016 לטובת 4
ביצוע בקרה, מעקב וניטור אחר תוצאות הצעדים 

שיינקטו בהתאם להחלטה זו.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הסכום הוקצה, תוכנית הניטור בוצע
מבוצעת חלקית ותיכנס לפעילות 

שוטפת ומלאה במהלך 2018.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1973
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 10 מלש"ח לתכנון וביצוע פעולות ניסיוניות 2
נוספות לצמצום ולמניעה של מפגעי לישמניה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הוקצה תקציב ל"קול קורא" לשנת בוצע
2018 לתמיכה ברשויות המקומיות 
לביצוע פעולות תשתית למניעת 
כניסה של שפני סלע ליישובים 

)לישמניאזיס טרופיקה( ולביצוע 
פעולות הדברה ביולוגיות/

כימיות/פיזיקליות כנגד מכרסמים 
וזבובי חול )לישמניאזיס מייג'ור(. 

להקצות 5 מלש"ח לתכנון וביצוע פעולות ניסיוניות 2
נוספות לצמצום ולמניעה של מפגעי לישמניה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הוקצה תקציב ל"קול קורא" לשנת בוצע
2017 לתמיכה ברשויות המקומיות 
לביצוע פעולות תשתית למניעת 
כניסה של שפני סלע ליישובים 

)לישמניאזיס טרופיקה( ולביצוע 
פעולות הדברה ביולוגיות/

כימיות/פיזיקליות כנגד מכרסמים 
וזבובי חול )לישמניאזיס מייג'ור(.

לבצע מעקב ובקרה אחר יישום החלטה זו, לרבות 3
לעניין מעקב אחר ביצוע התוכניות שיתוקצבו ברשויות 

מקומיות.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

התקבלו לעבודה 2 פקחים בוצע
ייעודים לנושא: אחד לצפון 

ואחד למרכז. הפקחים מסיירים 
ביישובים שאושרו בהם תוכניות 

ומוודאים, שהביצוע תואם את 
התוכנית שאושרה.



2016 אוקטובר - דצמבר
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החלטת ממשלה מס׳ 1998

החלטת ממשלה מס' 1998: אצילת סמכויות הממשלה בתחום ההתיישבות והסדרת מערכת 
היחסים שבין ממשלת ישראל לבין החטיבה להתיישבות

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1998 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש עד יום 15.12.2016 הסכם מסגרת רב-שנתי, 2
לתקופה של 5 שנים, עם אפשרות להאריכו בשתי 

תקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת, להתקשרות 
עם ההסתדרות הציונית העולמית לשם הסדרת מתן 

שירותים וביצוע משימות על ידי החטיבה.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם לידיעת הציבור באתר האינטרנט של משרד 7.א
החקלאות ופיתוח הכפר ובאתר האינטרנט של החטיבה 

להתיישבות מסמך מדיניות, אשר ינוסח וייקבע לפי 
הסעיף שלעיל, לאחר דיון עם שר הבינוי והשיכון 

ובהסכמתו.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1998
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החלטת ממשלה מס׳ 1998

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע את יעדי תוכנית העבודה ואת מטרותיה באופן 7.א
מפורט, לצורך יישום החלטה זו לאותה שנה, וכן מקום 

שבו נדרשים יעדים ומטרות רב-שנתיים, ואת סדרי 
העדיפויות להשגתם, בכפוף למדיניות הממשלה.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 2003

החלטת ממשלה מס' 2003: הסדרת פרסומי הממשלה בתחום נתוני הנדל"ן
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2003 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות את המועצה הציבורית לסטטיסטיקה להורות 1
לוועדה המייעצת להשלים את עבודתה בנושא מידע 

בשוק הדיור בתוך 90 יום ממועד תחילת עבודתה.

ראש 
הממשלה

ראש הלישכה 
המרכזית 

לסטטיסטיקה

הדיווח מתייחס לשני נושאים. בוצע
שניהם בוצעו ויושמו בפועל. 

להלן התייחסות ספציפית:
1. הוועדה הגישה את המלצותיה 
באמצעות דו"ח הוועדה שפורסם 

באופן פומבי בינואר 2018.
2. הלמ"ס הינה הגוף הממשלתי 

היחיד אשר מפרסם סטטיסטיקה 
בתחום מחירי הדירות.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2003
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החלטת ממשלה מס׳ 2014

 החלטת ממשלה מס' 2014: תוכנית לאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון – 
תוכנית "יתד"

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2014 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות לרשויות המקומיות תקציב, בהתאם לכללי 4.א
המימון המקובלים בין המשרד לשלטון המקומי, לצורך 

העסקת מלווים לצעירים בסיכון.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הוקצו תקנים לרשויות המקומיות בוצע
על פי הכללים. 95 עובדים נקלטו 

ברשויות בשנת 2017, עוד 35 
עובדים ייקלטו ברבעון הראשון 
של 2018. בסך הכול 100 תקנים 

ו-130 עובדים.

להקים עד יום 15.12.2016 ועדת היגוי בין-משרדית 5.א
ובין-מגזרית לתוכנית. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הוקמה עדת ההיגוי, הפועלת בוצע
באופן קבוע בכפוף להחלטת 

הממשלה ונפגשת בתדירות של 
אחת לחודש.

להקים מערך מקצועי לתוכנית ולמנות מנהל/ת מקצועי 6
לעמוד בראשו, כל אלה, מתוך התקנים המתוקצבים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מינוי מנהל בוצע. צוות מקצועי בוצע
למטה התוכניות גויס, למעט 

בעל תפקיד אחד - אחראי 
מענים ארצי. לאחר שנבחנו 

כמה מועמדים לתפקיד נמצאה 
מועמדת מתאימה, ואנו במשא 

ומתן על תנאי העסקתה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2014
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החלטת ממשלה מס׳ 2014

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח בשנת 2017 לממשלה על התקדמות התוכנית 7
אחת לחצי שנה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

לעדכן, בתוך שלושה חודשים מיום קבלת החלטת 9
הממשלה, את תוכנית העבודה המשרדית בספר 

"תוכניות העבודה של משרדי הממשלה".

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

תוכנית "יתד" נכנסה לספר בוצע
התוכניות של הממשלה, נקבעו 
מדדים ויעדים ומתבצע דיווח 

שוטף.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח בשנת 2018 לממשלה על התקדמות התוכנית 7
אחת לחצי שנה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 2015

החלטת ממשלה מס' 2015: תוכנית רב-שנתית לחיזוק קצרין – תיקון החלטת ממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2015 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות סך של 0.7 מלש"ח ממקורות המשרד. התקציב 1
יאוגם בתקציב רח"ל.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

התקציבים הוקצו והפרויקט בוצע
בביצוע. 

להקצות סך של 0.7 מלש"ח ממקורות המשרד. התקציב 1
יאוגם בתקציב רשות החירום הלאומית.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח לתוכנית הרב-שנתית לחיזוק 3
קצרין בשנת 2016.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

 התקציב הוקצה והופעל. בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2015
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החלטת ממשלה מס׳ 2015

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2017 מתקציבי פרויקט "שיקום שכונות 2
חוזר" סך של 5 מלש"ח לטובת שיקום שכונות חברתי 

ופיזי בשכונות "נווה" ו-"גמלא" במועצה המקומית 
קצרין.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להקצות 1 מלש"ח לתכנית הרב-שנתית לחיזוק קצרין 3
בשנת 2017.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה למועצה לטובת בוצע
פעילויות מיתוג ושיווק, אירועי 

תרבות ושילוט תיירותי. 

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2018 מתקציבי פרויקט "שיקום שכונות 2
חוזר" סך של 3 מלש"ח לטובת שיקום שכונות חברתי 

ופיזי בשכונות "נווה" ו-"גמלא" במועצה המקומית 
קצרין.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להקצות 1 מלש"ח לתכנית הרב-שנתית לחיזוק קצרין 3
בשנת 2018.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התוכנית מופעלת על ידי המועצה בוצע
לאירועים, למיתוג ולשילוט.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 2023

החלטת ממשלה מס' 2023: העברת האחריות לטיפול בקבורת חללים יהודים וקבורה 
אזרחית )בני ספק ובני דת( בשעת חירום ממשרד הפנים למשרד לשירותי דת

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2023 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2016:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול להשלמת קבלת האחריות והסמכות ולהפעלת 3
המערך הנדרש, וככל שיידרש, לתאם את פעולותיו 

בנושא עם משרד האוצר.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

על פי החלטת הממשלה, בתאריך בוצע
1.3.2017 עבר תחום הקבורה 

בחירום ממשרד הפנים למשרד 
לשירותי דת. על פי המחליטים, 

הזמן שניתן להקמת המערך עומד 
על 4 שנים מיום קבלת האחריות.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבצע העברה של הציוד, האמצעים והידע המקצועי 4
המצויים בידי המשרד בנושא קבורת חללים למשרד 

לשירותי דת, וזאת עד יום 1 במרץ 2017.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצעה העברה ב-1 מרץ 2017 בוצע
למשרד לשירותי דת.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2023
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החלטת ממשלה מס׳ 2040

 החלטת ממשלה מס' 2040: חשיפת חומרי ועדת החקירה הממלכתית בעניין 
פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1948-1954

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2040 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם, מיד עם קבלת החלטת ממשלה זו, הודעה 9.ג
לציבור בדבר אפשרות של קרובי משפחה של מי 

מהנעדרים, אשר עניינם נבדק על ידי ועדת כהן-קדמי, 
להתנגד לפרסום התיק האישי.

ראש 
הממשלה

פורסמו הודעות לציבור באמצעי בוצעגנז המדינה
תקשורת שונים: 1. בחשבון 

הפייסבוק של הארכיון. 2. בחשבון 
הטוויטר העברי. 3. במייל לח"כ 
נורית קורן. 4. במייל למפעילים 
של אתרי האינטרנט של אחים 

וקיימים ועמותת עמר"מ.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2040


608  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2047

החלטת ממשלה מס' 2047: מתן עדיפות בהקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים 
בחקלאות בשנים 2017 ו-2018 לחקלאים ביישובי הספר ולחקלאים המעבדים שטחים 

חקלאיים באזור עוטף עזה 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2047 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתת בשנת 2017 עדיפות בהקצאת היתרים להעסקת 1
עובדים זרים בשיעור של 30%, ולא יותר ממקדם 

ההקצאה הנורמטיבי, לחקלאים המעבדים שטחים 
ביישובי הספר המרוחק, כהגדרתם בסעיף 3 להחלטת 

הממשלה מס' 4408 מיום 15.3.2012, ובלבד שהם 
נכללים באזורי עדיפות לאומית לפי החלטת ממשלה 

מס' 667 מיום 4.8.2013. 

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

בהמלצות ההקצאה של משרד בוצע
החקלאות, שעל בסיסן ניתנו 

ההיתרים, ניתנו ההעדפות 
לחקלאים ביישובי הספר ובעוטף 

עזה.

לתת בשנת 2017 עדיפות בהקצאת היתרים לחקלאים 1
המעבדים שטחים חקלאים המצויים באזור עוטף עזה, 

וביחס לשטחים אלו בלבד, בשיעור של עד 15% ולא 
יותר ממקדם ההקצאה הנורמטיבי. מובהר, כי תוספת 
זו תינתן במסגרת מכסת ההיתרים המרבית, שעליה 

החליטה הממשלה.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

בהמלצות ההקצאה של משרד בוצע
החקלאות, שעל בסיסן ניתנו 

ההיתרים, ניתנו ההעדפות 
לחקלאים ביישובי הספר ובעוטף 

עזה.
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החלטת ממשלה מס׳ 2047

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתת בשנת 2018 עדיפות בהקצאת היתרים להעסקת 1
עובדים זרים בשיעור של 30% ולא יותר ממקדם 

ההקצאה הנורמטיבי, לחקלאים המעבדים שטחים 
ביישובי הספר המרוחק, כהגדרתם בסעיף 3 להחלטת 

הממשלה מס' 4408 מיום 15.3.2012, ובלבד שהם 
נכללים באזורי עדיפות לאומית לפי החלטת ממשלה 

מס' 667 מיום 4.8.2013.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

בוצע

לתת בשנת 2017 עדיפות בהקצאת היתרים לחקלאים 1
המעבדים שטחים חקלאים המצויים באזור עוטף עזה, 

וביחס לשטחים אלו בלבד, בשיעור של עד 15% ולא 
יותר ממקדם ההקצאה הנורמטיבי. מובהר, כי תוספת 
זו תינתן במסגרת מכסת ההיתרים המרבית, שעליה 

החליטה הממשלה.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 2073

החלטת ממשלה מס' 2073: תוכנית רב-שנתית לחיזוק קצרין - תיקון החלטת ממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2073 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית לפעילות מוטת חקלאות בקצרין ולמיזמי 
תיירות חקלאית.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח בשנת 2016 למועצה המקומית 
קצרין, בכפוף לכל דין, ממקורות משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח בשנת 2017 למועצה המקומית 
קצרין, בכפוף לכל דין, ממקורות משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2073
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החלטת ממשלה מס׳ 2073

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.4 מלש"ח בשנת 2018 למועצה המקומית 
קצרין, בכפוף לכל דין, ממקורות משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 2093

החלטת ממשלה מס' 2093: תוכנית סיוע לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם בקהילה - 
תוכנית "יחד"

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2093 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים עד יום 15.12.2016 ועדת היגוי בין-משרדית ב
לצורך הקמת התוכנית והפעלתה. בוועדת ההיגוי 

ישתתפו נציגי המשרד לשוויון חברתי, אגף התקציבים 
באוצר, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הפנים. מנכ"ל 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יהיה 

רשאי לצרף לוועדת ההיגוי גורמי מקצוע נוספים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

ועדת היגוי הוקמה והתכנסה בוצע
בשנת 2016 וכן בשנת 2017 

בראשות מנכ"ל המשרד.

לקבל החלטות בנושאים הבאים: פיתוח תוכנית ג
"יחד", הקמתה ואופן מתן השירות, כמפורט בסעיף ג' 

בהחלטת הממשלה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

השירות נבנה ויוצא לדרך בימים בוצע
אלה.

להגיש את מסקנות ועדת ההיגוי לשר העבודה, הרווחה ה
והשירותים החברתיים ולשרה לשוויון חברתי עד ליום 

.1.4.2017

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מסקנות ועדת ההיגוי הוגשו בוצע
לשרים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2093
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החלטת ממשלה מס׳ 2093

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ליישם את התוכנית באופן הדרגתי, לרבות באמצעות ו
עריכת סקר צרכים בקרב אוכלוסיית היעד מבין 

האזרחים הוותיקים, לצורך אפיון השירות הנדרש 
והיקפו. כמו כן, תלווה התוכנית במחקר הערכה, שיבחן 
את הצלחת התוכנית ואת תרומתה לאזרחים הוותיקים 

המתגוררים בגפם, זאת לאור קביעת יעדים מדידים 
להצלחת התוכנית. לאחר שנת ההפעלה הראשונה 

תיבחן התוכנית, ובהתאם לתוצאות יישקל אופן 
המשכה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

התוכנית מופעלת ב-9 רשויות בוצע
מקומיות בארץ.

עריכת סקר צרכים בקרב אוכלוסיית היעד מבין ו
האזרחים הוותיקים לצורך אפיון השירות הנדרש 

והיקפו.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בחודש מרץ 2017 נערך סקר בוצע
צרכים על ידי מחלקת המחקר 

של הביטוח הלאומי.

להכין מחקר הערכה, שיבחן את הצלחת התוכנית ואת ו
תרומתה לאזרחים הוותיקים המתגוררים בגפם, זאת 

לאור קביעת יעדים מדידים להצלחת התוכנית. לאחר 
שנת ההפעלה הראשונה תיבחן התוכנית, ובהתאם 

לתוצאות יישקל אופן המשכה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

סקר הצרכים הראה, כי תהליך 
יצירת הקשר עם האזרחים 

הוותיקים וגיוסם לתוכנית יהיה 
ארוך ומורכב. לפיכך החליט 

המנכ"ל לדחות את ביצוע המחקר 
המלווה, שייצא לדרך במהלך 

.2019
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החלטת ממשלה מס׳ 2118

החלטת ממשלה מס' 2118: א. הקמת רשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול 
במשרד לביטחון הפנים. ב. טיוטת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, 

התשע"ז-2016 - הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2118 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול להקמתה של רשות למאבק באלימות, בסמים 1
ובאלכוהול במשרד לביטחון הפנים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקים במשרד לביטחון הפנים מינהלה להקמת הרשות 4
למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול לצורך ליווי 

וקידום התהליכים הנדרשים להקמת הרשות.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2118
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החלטת ממשלה מס׳ 2122

החלטת ממשלה מס' 2122: השלמת פיתוח חוות ואדי עתיר
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2122 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר 0.5 מלש"ח א.2
בשנת 2017 לטובת פיתוחו העסקי של מיזם חוות ואדי 

עתיר.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

להקצות 3 מלש"ח להמשך ההקמה של מיזם חוות ואדי א
עתיר.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

למנות משקיף קבוע בוועד המנהל של עמותת ואדי ב
עתיר, שיוודא את המשך פעילותו של המיזם על פי 

תוכנית המיזם המאושרת על ידי המשרד גם לאחר תום 
השתתפות המדינה בתקציבי הפיתוח.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2122
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החלטת ממשלה מס׳ 2122

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר 0.5 מלש"ח א.2
בשנת 2018 לטובת פיתוחו העסקי של מיזם חוות ואדי 

יתיר

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 2143

החלטת ממשלה מס' 2143: מנגנון תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2143 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע נוהל מפורט להעברת התמריצים בין משרד 
הפנים ומשרד האוצר ובהתייעצות עם משרד הבינוי 

והשיכון.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2143
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החלטת ממשלה מס׳ 2144

החלטת ממשלה מס' 2144: הטבות מס לעניין עידוד בניית השכרה למגורים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2144 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפיץ תזכיר חוק לתיקון הפרק השביעי  לחוק עידוד 
השקעות הון, התשי"ט-1959, לפי המפורט בהחלטת 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2144


619  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2150

 החלטת ממשלה מס' 2150: הליכי מינוי למשרות בכירות בשירות המדינה 
וקציבת תקופות הכהונה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2150 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בנושא ההליכים לבחירת מועמדים 
למשרות בכירות בשירות המדינה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

להגיש לראש הממשלה בתוך 4 שבועות הצעה בנושא 
ההליכים לבחירת מועמדים למשרות בכירות בשירות 

המדינה, לרבות לנושא תפקודן של ועדת האיתור, 
הצורך בהן ומציאת מנגנון חלופי לאיתור מועמדים 

ולדרכי מינויים.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2150
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 החלטת ממשלה מס' 2156: תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף 
רצועת עזה לשנים 2017-2018  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2156 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת 2
הראשונה לפקודת מס הכנסה, כניסוחן בסעיף 5)ב( 

לחוק.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להאריך את תוקף תקנה 3ג לתקנות ההסדרים במשק 4.א
המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג-1993, ביחס לשנים 

.2017-2018

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להעביר לרשויות המקומיות מדי רבעון מענק מיוחד 4.ב
למימון הנחות הארנונה הקבועות בסעיף קטן 4)א( 

לעיל, כנגד גביית הארנונה בפועל.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

לשפות את משרד הפנים בסך המענק המיוחד, שיעביר 4.ב
משרד הפנים לרשויות, כאמור בסעיף 4)ב(.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 15.75 מלש"ח בשנת 2017 מתקציב המשרד 5
לטובת מענק מיוחד לעיריית שדרות ולמועצות 

האזוריות שבתחומן מצויים יישובי עוטף עזה למימון 
הוצאות, הנובעות מהמצב הביטחוני ומהשלכותיו.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2156
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד הפנים 15.75 מלש"ח בשנת 2017 5
כתקציב תוספתי ייעודי לטובת מענק מיוחד לעיריית 
שדרות ולמועצות האזוריות שבתחומן מצויים יישובי 

עוטף עזה למימון הוצאות, הנובעות מהמצב הביטחוני 
ומהשלכותיו.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 20 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מענקי פיתוח 6
לעיריית שדרות ולמועצות האזוריות שבתחומן מצויים 
יישובי עוטף עזה. מתוך הסכום האמור, 5 מלש"ח יוקצו 

לעיריית שדרות, ויתרת הסכום תחולק בין המועצות 
האזוריות על פי נוסחת ההקצאה של תקציבי הפיתוח, 

הנהוגה במשרד הפנים.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להעביר למשרד הפנים תקציב תוספתי ייעודי בסך 20 6
מלש"ח בהרשאה להתחייב בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לנצל 7.375 מלש"ח בשנת 2017 מתקציב המשרד 7
לטובת המשך הפעלתם של חמשת מרכזי החוסן 

ביישובי עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

להקצות 2.7 מלש"ח בשנת 2017 לטובת המשך 7.א.1
הפעלתם של חמשת מרכזי החוסן ביישובי עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

להעביר למשרד הבריאות 2.2 מלש"ח בשנת 2017 7.א.2
לטובת המשך ההפעלה של חמשת מרכזי החוסן 

ביישובי עוטף עזה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להעביר למשרד הבריאות 0.375 מלש"ח בשנת 2017, 7.א.3
לטובת המשך הפעלת חמשת מרכזי החוסן ביישובי 

עוטף עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצעה העברה ע"ס 0.375 מלש"ח בוצע
למשרד הבריאות.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.675 מלש"ח בשנת 2017 לטובת המשך 7.א.3
הפעלת חמשת מרכזי החוסן ביישובי עוטף עזה. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצעה הקצאה בשנת 2017 בוצע
לטובת המשך ההפעלה של 

חמשת מרכזי החוסן ביישובי 
עוטף עזה.

להעביר למשרד הבריאות 1.1 מלש"ח בשנת 2017 7.א.4
לטובת המשך הפעלת חמשת מרכזי החוסן ביישובי 

עוטף עזה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להעביר למשרד הבריאות 1 מלש"ח בשנת 2017 לטובת 7.א.5
המשך ההפעלה של חמשת מרכזי החוסן ביישובי עוטף 

עזה.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הועבר למשרד הבריאות.בוצע

להקצות 3.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תגבורו של 7.ב
מערך רפואת החירום ביישובי עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

מנכ"ל משרד שר הבריאותלהציב 2 ניידות טיפול נמרץ בשדרות.7.ב
הבריאות

 בוצע

מנכ"ל משרד שר הבריאותלהציב ניידת טיפול נמרץ במועצה אזורית אשכול.7.ב
הבריאות

 בוצע

להפעיל מוקד רפואה לילי ותמיכה באיתנות הנפשית 7.ב
ביישובי עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

לפרסם הקצאה ייחודית ליישובי עוטף עזה לשנים 8
2017-2018, בתנאים מועדפים, בנושא מסלולי סיוע 
לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל )מסלול 

אזורי סיוע(. לצורך כך יוקצה סך של 5 מלש"ח בכל 
אחת מהשנים 2017-2018.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל 5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הקצאה ייחודית 8
ליישובי עוטף עזה לשנים 2018-2017, בתנאים 

מועדפים, בנושא מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים 
בעסקים בישראל )מסלול אזורי סיוע(.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

במסגרת ההקצאה אושרו 17 בוצע
חברות עבור העסקת 203 משרות 
חדשות, בסך כולל של 9,908,838 

ש"ח.

להקצות 3 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הקצאה ייחודית 8
ליישובי עוטף עזה לשנים 2018-2017, בתנאים 

מועדפים, בנושא מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים 
בעסקים בישראל )מסלול אזורי סיוע(.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2017 כתקציב תוספתי 8
ייעודי למשרד הכלכלה והתעשייה לטובת הקצאה 

ייחודית ליישובי עוטף עזה לשנים 2018-2017, בתנאים 
מועדפים, בנושא מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים 

בעסקים בישראל )מסלול אזורי סיוע(.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

המשאבים הוקצו כנדרש לפי בוצע
החלטת הממשלה. 

לגבש בתוך 60 יום תוכניות פעולה מעודכנות לתגבור 9
ביטחונם של תושבי היישובים בעוטף רצועת עזה 

ושדרות.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

התוכנית לתגבור מרכיבי הביטחון בוצע
ביישובי עוטף רצועת עזה גובשה 

והוצגה על ידי פיקוד העורף 
בוועדת חוץ וביטחון ב-23 בינואר 

 .2017

להעניק קדימות לבניית מעונות יום ביישובי עוטף עזה 10
בשנת 2017.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בהוראת המנכ"ל המסדירה את בוצע
הנושא נקבעה קדימות ליישובי 

שדרות ועוטף עזה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון אפשרות לקידום תוכנית לשינויי ייעוד של 11
כ-500 דונם לתעשייה, למלאכה ולמסחר בשטח העיר 

שדרות או בסמוך לה.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

אושרה תוכנית, המשלבת 144.2 בוצע
דונם מסחר ותעסוקה, ומקודמות 
2 תכניות נוספות, המקנות 327.5 

דונם לייעוד תעשייה, תעסוקה 
ומסחר. סה"כ 471.7 דונם.

לפעול לתכנון מפורט ולפיתוח של השטח שאותר 11
לתעשייה, למלאכה ולמסחר בשטח העיר שדרות או 

בסמוך לה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל מינהל אזורי 
תעשייה

לא 
בוצע

בהתאם להחלטת הממשלה, על 
מנת לבצע סעיף זה, באחריות 
מינהל התכנון במשרד האוצר 
לאתר את הקרקע ולהעבירה 

לשטח שדרות, דבר אשר טרם 
בוצע.

כאמור בהחלטה: "...עם איתור 
קרקע כאמור, יפעל מינהל 

אזורי תעשייה במשרד הכלכלה 
והתעשייה לתכנון מפורט 

ולפיתוח של שטח זה, בהתאם 
למסגרת התקציבית שתיקבע, 

תוך התחשבות ושמירה על 
מימוש פוטנציאל השיווק באזורי 
תעשייה סמוכים אחרים בתחום 

עוטף עזה ובכלל זה אזור 
התעשייה ספירים".
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות ליישובי עוטף עזה 3 מלש"ח מתקציב המשרד 12
לשנים 2017-2018, בחלוקה שווה בין הרשויות, לטובת 

פעילות ספורט כהגדרתה בסל הספורט, פעילות תרבות 
כהגדרתה בתקנת סל תרבות עירוני ושיפוצי מוסדות 

תרבות על פי תקנת השיפוצים של משרד התרבות 
והספורט.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

התקציבים הוקצו. לבקשת בוצע
הרשויות, החלוקה תתבצע בשנת 

.2018

לנצל 7.5 מלש"ח מתקציב המשרד בשנת 2017 לטובת 14
תגבור של פעילויות בית ספריות בעוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ההחלטה בוצעה במלואה מבחינה בוצע
תקציבית.

להקצות 5.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תגבור של 14
פעילויות בית ספריות בעוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ההחלטה בוצעה במלואה מבחינה בוצע
תקציבית.

להעביר למשרד החינוך 2 מלש"ח בשנת 2017 כתקציב 14
תוספתי ייעודי לטובת תגבור פעילויות בית ספריות 

בעוטף עזה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לנצל 12 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תקצוב של שעות 15
טיפול וייעוץ רגשי לילדים ביישובי עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ההחלטה בוצעה במלואה מבחינה בוצע
תקציבית.

להקצות 6 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תקצוב של שעות 15
טיפול וייעוץ רגשי לילדים ביישובי עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ההחלטה בוצעה במלואה מבחינה בוצע
תקציבית.

להעביר למשרד החינוך 6 מלש"ח בשנת 2017 כתקציב 15
תוספתי ייעודי לטובת תקצוב של שעות טיפול וייעוץ 

רגשי לילדים ביישובי עוטף עזה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2017, לטובת תגבור 16
הפעילות הקהילתית לאוכלוסיות רווחה ביישובי עוטף 

עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בשנת 2017 בוצעה הקצאה בוצע
לטובת תגבור הפעילות 

הקהילתית לאוכלוסיות רווחה 
ביישובי עוטף עזה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל 4 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תגבור פעילות 16
בתחום הרווחה ביישובי עוטף עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

סך התקציב חולק ל-5 הרשויות בוצע
בעוטף עזה על פי קריטריונים, 
המתייחסים, בין היתר, למספר 

התושבים, לאשכול סוציו-אקונומי 
ולמספר מטופלים במחלקה. 

הרשויות בנו תוכניות בהתאם 
לתקציב, והתוכניות אושרו על ידי 

המשרד. כלל התקציב, על סך 4 
מלש"ח, נוצל ב-2017.

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תגבור פעילות 16
בתחום הרווחה ביישובי עוטף עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הוקצו 2 מלש"ח על ידי המשרד בוצע
וכן הועברו 2 מלש"ח תוספתיים 

ממשרד האוצר.

להעביר למשרד העבודה, הרווחה והשירותים 16
החברתיים 2 מלש"ח בשנת 2017 כתקציב תוספתי 

ייעודי לטובת תגבור של פעילות בתחום הרווחה 
ביישובי עוטף עזה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

לנצל 3 מלש"ח מתקציב המשרד בשנת 2017 לטובת 16
מיגון מרכזי יום, הפועלים כמסגרות יומיות לאוכלוסיות 

שונות ביישובי עוטף עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בשנת 2017 בוצעו פרויקטים בוצע
בהיקף של 3 מלש"ח.

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מיגון מרכזי יום, 16
הפועלים כמסגרות יומיות לאוכלוסיות שונות ביישובי 

עוטף עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לרשויות ניתנו הרשאות בוצע
תקציביות, והפרויקטים מבוצעים 
על פי תכנון בהתאם לאבני הדרך 

שלהם.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד העבודה, הרווחה והשירותים 16
החברתיים 1 מלש"ח כתקציב תוספתי ייעודי בשנת 

2017 לטובת מיגון מרכזי יום, הפועלים כמסגרות יומיות 
לאוכלוסיות שונות, ביישובי עוטף עזה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להאריך את תוקף סעיף 35)א( בהחלטת הממשלה 17
מס' 2017 מיום 21.09.2014, כך שיחול  גם בשנים 2017 

ו-2018.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

לנצל 15.75 מלש"ח מתקציב המשרד בשנת 2017 20
לטובת תגבור הפרויקט להחלפת גגות האסבסט 

ביישובי עוטף עזה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

ההתחייבויות יצאו על הסכומים בוצע
המלאים של הפרויקט.

להקצות 11.25 מלש"ח בשנת 2017 מתקציב קרן הניקיון 20
לטובת תגבור הפרויקט להחלפת גגות האסבסט 

ביישובי עוטף עזה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

להעביר 4.5 מלש"ח למשרד להגנת הסביבה בשנת 20
2017 לטובת תגבור הפרויקט להחלפת גגות האסבסט 

ביישובי עוטף עזה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

תוקצבה הרשאה להתחייב ליישום בוצע
ההחלטה, כאשר תקציב המזומן 
יועבר למשרד בהתאם לביצוע.

לגבש בתוך 90 יום תוכנית לקידום השירותים 22
הדיגיטליים ולייעול השירותים ביישובי עוטף עזה.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להקצות עד 3 מלש"ח לתוכנית לקידום השירותים 22
הדיגיטליים ולייעול השירותים ביישובי עוטף עזה.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להפעיל תוכנית לקידום מעורבות חברתית של צעירים 22
למען הקהילה.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

לגבש תוכנית לקידום מעורבות חברתית של צעירים 22
למען הקהילה בתוך 90 יום.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות עד 2 מלש"ח בשנים 2017-2018 לטובת תוכנית 22
לקידום מעורבות חברתית של צעירים למען הקהילה,

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להקצות עד 3 מלש"ח לטובת העמדת מענקים להקמה, 24
להסבה ולהרחבה של בתי מלון ביישובי עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

מינהלת ההשקעות פרסמה נהלים בוצע
להקמה/הרחבה/השבה/הסבה, 

שבמסגרתם הוקצה התקציב 
לשנת 2018. 

לא התקבלו בקשות למענקים 
באזור עוטף עזה בשנת 2018, 

ולכן לא הועמדו מענקים להסבה 
או להרחבה של בתי מלון באזור.

להקצות עד 1 מלש"ח לטובת הקמת יחידות אירוח 24
ביישובי עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להקצות עד 3.5 מלש"ח לטובת הרחבת המערך 25
הטכנולוגי )מצלמות וסנסורים( ולהפעלת "המוקד 

הרואה" בשדרות.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקצות עד 2 מלש"ח לטובת מימון אמצעים 25
טכנולוגיים ורכיבי ביטחון למועצות האזוריות אשכול, 

שדות נגב, שער הנגב וחוף אשקלון, בחלוקה הבאה: 
לשער הנגב יוקצה סכום של עד 550 אלש"ח; לאשכול 

יוקצה סכום של עד 450 אלש"ח; לשדות נגב יוקצה 
סכום של עד 550 אלש"ח; לחוף אשקלון יוקצה סכום 

של עד 450 אלש"ח.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 15.75 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב המשרד 5
לטובת מענק מיוחד לעיריית שדרות ולמועצות 

האזוריות שבתחומן מצויים יישובי עוטף עזה למימון 
הוצאות הנובעות מהמצב הביטחוני והשלכותיו.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להעביר למשרד הפנים 15.75 מלש"ח בשנת 2018 5
תקציב תוספתי ייעודי לטובת מענק מיוחד לעיריית 

שדרות ולמועצות האזוריות שבתחומן מצויים יישובי 
עוטף עזה למימון הוצאות, הנובעות מהמצב הביטחוני 

והשלכותיו.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 10 מלש"ח בשנת 2018 כמענק מיוחד לעיריית 5
שדרות.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להעביר למשרד הפנים 10 מלש"ח בשנת 2018 תקציב 5
תוספתי ייעודי לטובת מענק מיוחד לעיריית שדרות.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לנצל 7.375 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב המשרד 7
לטובת המשך הפעלת חמשת מרכזי החוסן ביישובי 

עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התקציב להפעלת חמשת מרכזי בוצע
החוסן בשדרות ועוטף עזה הוקצה 

כמתוכנן.

להקצות 2.7 מלש"ח בשנת 2018 לטובת המשך הפעלת 7.א.1
חמשת מרכזי החוסן ביישובי עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התקציב להפעלת חמשת מרכזי בוצע
החוסן בשדרות ועוטף עזה הוקצה 

כמתוכנן.

להעביר למשרד הבריאות 2.2 מלש"ח בשנת 2018, 7.א.2
לטובת המשך הפעלת חמשת מרכזי החוסן ביישובי 

עוטף עזה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד הבריאות 0.375 מלש"ח בשנת 2018 7.א.3
לטובת המשך הפעלת חמשת מרכזי החוסן ביישובי 

עוטף עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

7.א.3
להקצות 0.675 מלש"ח בשנת 2018 לטובת המשך 
הפעלת חמשת מרכזי החוסן ביישובי עוטף עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להעביר למשרד הבריאות 1.1 מלש"ח בשנת 2018 7.א.4
לטובת המשך הפעלת חמשת מרכזי החוסן ביישובי 

עוטף עזה.

ראש 
הממשלה 

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

להעביר למשרד הבריאות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת 7.א.5
המשך הפעלת חמשת מרכזי החוסן ביישובי עוטף עזה.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הועבר למשרד הבריאות.בוצע

להקצות 3.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תגבור מערך 7.ב
רפואת החירום ביישובי עוטף עזה.

מנכ"ל משרה שר הבריאות
הבריאות

התקציב הוקצה כמתוכנן.בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הקצאה ייחודית 8
ליישובי עוטף עזה לשנים 2018-2017, בתנאים 

מועדפים, בנושא מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים 
בעסקים בישראל )מסלול אזורי סיוע(.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הוקצו 5 מלש"ח. בשנת 2018 בוצע
פורסמה הקצאה במסגרת הוראת 

מנכ"ל 4.17, הכוללת את מסלולים 
ב' וד', המיועדים ליישובי עוטף 
עזה. במסגרת ההקצאה ניתנו 2 

כתבי אישור ל-2 חברות מיישובי 
עוטף עזה בהיקף תקציבי של 

כ- 500 אלש"ח נכון ל-31.12.18. 
יובהר, כי בשנים 2017-2018 

השכר המינימלי במסלול עודכן 
משכר מינימום לשכר ברוטו 

מינימאלי של 70% מהשכר 
הממוצע במשק, דבר שהביא 

אמנם לכמות בקשות קטנה יותר, 
אך גם לאישור תוכניות בעלות 

העסקה גבוהה יותר לעובדים.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3 מלש"ח בשנת 2018 לטובת לטובת הקצאה 8
ייחודית ליישובי עוטף עזה לשנים 2018-2017, בתנאים 

מועדפים, בנושא מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים 
בעסקים בישראל )מסלול אזורי סיוע(.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בשנת 2018 פורסמה הקצאה מס' בוצע
4.17 )14(, הכוללת את מסלולים 
ב' וד', המיועדים ליישובי עוטף 
עזה. במסגרת ההקצאה ניתנו 2 

כתבי אישור ל-2 חברות מיישובי 
עוטף עזה בהיקף תקציבי של 

כ-500 אלש"ח נכון ל- 31.12.18. 
יובהר, כי בשנים 2017-2018 

השכר המינימלי במסלול עודכן 
משכר מינימום לשכר ברוטו 

מינימאלי של 70% מהשכר 
הממוצע במשק, דבר שהביא 

אמנם לכמות בקשות קטנה יותר, 
אך גם לאישור תוכניות בעלות 

העסקה גבוהה יותר לעובדים.

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 תקציב תוספתי ייעודי 8
למשרד הכלכלה והתעשייה לטובת הקצאה ייחודית 

ליישובי עוטף עזה לשנים 2018-2017, בתנאים 
מועדפים, בנושא מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים 

בעסקים בישראל )מסלול אזורי סיוע(.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להעניק קדימות לבניית מעונות יום ביישובי עוטף עזה 10
בשנת 2017.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות היקף כולל של 4 מלש"ח בשנות הלימודים 13
תשע"ז ותשע"ח לטובת פעילויות חינוכיות ביישובי 

עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

לנצל 7.5 מלש"ח מתקציב המשרד בשנת 2018 לטובת 14
תגבור פעילויות בית ספריות בעוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

להקצות 5.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תגבור 14
פעילויות בית ספריות בעוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להעביר למשרד החינוך 2 מלש"ח בשנת 2018 תקציב 14
תוספתי ייעודי לטובת תגבור פעילויות בית ספריות 

בעוטף עזה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לנצל 12 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תקצוב שעות 15
טיפול וייעוץ רגשי לילדים ביישובי עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקצות 6 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תקצוב שעות 15
טיפול וייעוץ רגשי לילדים ביישובי עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להעביר למשרד החינוך 6 מלש"ח בשנת 2017 תקציב 15
תוספתי ייעודי לטובת תקצוב שעות טיפול וייעוץ רגשי 

לילדים ביישובי עוטף עזה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תגבור 16
הפעילות הקהילתית לאוכלוסיות רווחה ביישובי עוטף 

עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל 4 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תגבור פעילות 16
בתחום הרווחה ביישובי עוטף עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תגבור פעילות 16
בתחום הרווחה ביישובי עוטף עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להעביר למשרד העבודה, הרווחה והשירותים 16
החברתיים 2 מלש"ח בשנת 2018 תקציב תוספתי ייעודי 

לטובת תגבור פעילות בתחום הרווחה ביישובי עוטף 
עזה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לנצל 3 מלש"ח מתקציב המשרד בשנת 2018 לטובת 16
מיגון מרכזי יום הפועלים כמסגרות יומיות לאוכלוסיות 

שונות ביישובי עוטף עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מיגון מרכזי יום, 16
הפועלים כמסגרות יומיות לאוכלוסיות שונות ביישובי 

עוטף עזה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להעביר למשרד העבודה, הרווחה והשירותים 16
החברתיים 1 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי בשנת 2018 

לטובת מיגון מרכזי יום, הפועלים כמסגרות יומיות 
לאוכלוסיות שונות ביישובי עוטף עזה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 18.8 מלש"ח לסיוע לפעולות להסדרת הטיפול 18
בפסולת, לרבות מפגעי פסולת, לרשויות המקומיות 

ביישובי עוטף עזה לשנים 2018-2017, מהם 14.8 מלש"ח 
לשדרות ו-4 מלש"ח למועצות האזוריות בעוטף עזה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לא 
בוצע

המשרד להגנת הסביבה הקצה 
עד כ- 14.5 מלש"ח מתוך 18.8 
מלש"ח לטובת סיוע להסדרת 

הטיפול בפסולת בשדרות, 
במסגרת התכנית לחיזוק החוסן 
האזרחי בשדרות וביישובי עוטף 

עזה.

להקצות סך שלא יפחת מ-7 מלש"ח לטובת עידוד 19
טיפוח סביבתי בשכונות טעונות טיפוח בעיר שדרות 

בשנים 2018-2017.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הקצה את בוצע
התקציב והפעילות בביצוע.

לנצל 15.75 מלש"ח מתקציב המשרד בשנת 2018 20
לטובת תגבור פרויקט החלפת גגות האסבסט ביישובי 

עוטף עזה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הקצה את בוצע
התקציב והפעילות בשלבי ביצוע.

להקצות 11.25 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב קרן הניקיון 20
לטובת תגבור פרויקט החלפת גגות האסבסט ביישובי 

עוטף עזה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הקצה את בוצע
התקציב והפעילות בשלבי ביצוע.

להעביר 4.5 מלש"ח למשרד להגנת הסביבה בשנת 2018 20
לטובת תגבור פרויקט החלפת גגות האסבסט ביישובי 

עוטף עזה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות עד 40 מלש"ח בשנים 2017-2018 לצורך פיתוח 21
תשתיות הביוב ביישובי עוטף עזה.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 5 מלש"ח בשנים 2017-2018 לטובת תגבור 23
פעילות לקידום המדע בקהילה ביישובי עוטף עזה.

שר המדע 
והטכנולוגיה 

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

במסגרת הצעת המחליטים ניתן בוצע
תגבור לפעילות קידום המדע 

והטכנולוגיה לרשויות: שדות נגב, 
אשכול, חוף אשקלון, שער הנגב 

ושדרות. 
הסכום הוקצה לרשויות  לשנים 

.2017-2018
נחתמו הסכמי התקשרות עם 
הרשויות, ייושם במהלך -2018

.2019

להקצות עד 2 מלש"ח בשנים 2017-2018 לטובת פיתוח 24
תשתיות תיירות ציבוריות ברשויות המקומיות ביישובי 

עוטף עזה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

להפעיל בשנים 2017-2018 תוכנית לחיזוק הביטחון 25
האישי בשדרות ובמועצות האזוריות שבתחומן נמצאים 

יישובי עוטף עזה.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע
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 החלטת ממשלה מס' 2157: 
 1. ציון יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאירן  

2. תיעוד מורשת קהילות היהודים בארצות ערב ובאירן
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2157 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ראש להפעיל מערך לגביית עדויות ולתיעודן.3
הממשלה

מנהל לשכת 
העיתונות 

הממשלתית

הפרויקט מבוצע באמצעות בוצע
מיקור-חוץ.

לבחון את אופן שמירת העדויות והנגשתן, בשיתוף עם 3
לשכת העיתונות הממשלתית.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

המשרד החל בימים אלו בפעילות בוצע
נמרצת לתיעוד מסיבי של 

עדויות אישיות וקבוצתיות. 
נשלחו מכתבים לראשי הארגונים 

הגדולים, כדי לבדוק אם יש 
ברשותם חומר ארכיוני, הכולל 

תיעוד ויזואלי מקצועי או כל 
חומר תיעודי אחר, שחשוב 

שיישמר לדורות הבאים. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2157
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 10 מלש"ח בשנים 2017-2018 לטובת יישום 3
החלטת ממשלה זו.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע
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 החלטת ממשלה מס' 2174: הגדלת היקפי התעסוקה של עובדים פלסטינים בישראל 
מאזור יהודה ושומרון, ייעול אופן הקצאת היתרי עבודה והבטחת תנאי העסקה הוגנים 

לעובדים פלסטינים 
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2174 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לוודא, בתוך 140 יום, הקמתו של מערך בחינה, מיון, 3.א
הדרכה והשמה לעובדים פלסטינים, שיהיו מעוניינים 

לעבוד כדין בישראל בענף הבנייה, תוך שמירה על 
רמה מקצועית של העובדים בדומה למנגנון מיון 

עובדים זרים בענף הבנייה במדינות המוצא, בשינויים 
המחויבים.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

ביצוע ההחלטה נדחה בהחלטת 
ממשלה בינואר 2018, אנחנו 

עובדים כרגע על החלטת ממשלה 
לדחייה נוספת, מאחר שמערכת 
הביטחון לא השלימה את הקמת 
המערכת הטכנולוגית שתאפשר 

את מימוש הסעיף.

לנהל מאגר לרישום המועמדים שעברו בהצלחה את 3.ב
המיון )של עובדים פלסטינים לעבודה בענף הבנייה( 
ולעדכן את אגף מדור התשלומים ברשות האוכלוסין 

וההגירה בפרטי מועמדים אלה.

מתאם פעולות שר הביטחון
הממשלה 
בשטחים

לא 
בוצע

בתהליך - בשלבי עבודת מטה 
מתקדמת, גיבוש התפיסה 

וראשית המכרזים לגרעין ההקמה. 
שלב א' צפוי להתממש בתאריך 

12/19, השלמת מימוש - 12/2020.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2174
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע בנהלים את האופן שבו עובדים פלסטינים בענף 4
התעשייה והשירותים יוכלו לעבור בהתאם לרצונם בין 

מעסיקים בעלי היתרים להעסקת עובדים פלסטינים 
בענף התעשייה והשירותים, וזאת עד יום 31 במאי 

2017. אם לאחר המועד האמור לא ייקבעו נהלים, יוקצו 
עובדים לפי מנגנון ההקצאה שייקבע, לטובת הקצאת 

עובדים לתעשייה באזור התעשייה עטרות.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

לא 
בוצע

הנוהל יפורסם לקראת יישום 
שינוי שיטת ההקצאה, לאחר 
שתושלם ההיערכות על ידי 

כל הגורמים הממשלתיים 
הרלוונטיים.

לבחון בתוך 90 יום הסדרה של תשלומי השכר 5
והזכויות הסוציאליות של העובדים הפלסטינים, לרבות 

הטלת חובה על המעסיקים להעביר את שכר הנטו 
של העובדים הפלסטינים באופן מקוון לאגף מדור 
התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה או בהתאם 
להנחיותיו, לצורך העברתו באופן סדיר לחשבונות 
הבנק של העובדים הפלסטינים באמצעות מנגנון 
שייקבע על ידי הצוות, תוך הבטחת תנאי השכר 

והזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים והקמת מערך 
חשבות חיצוני לפיקוח ובקרה על הפעילות הפיננסית 
של אגף מדורי התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

הצוות הבין-משרדי בחן את בוצע
הסוגיה, והצעת מחליטים בנושא 

מגובשת בימים אלה.



641  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2178

החלטת ממשלה מס' 2178: הקמת אתר מגורים זמני לתושבי עמונה ותשעת המבנים 
בעופרה וסיוע לתושבים  

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec2178_2016 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד הפנים, עד יום 31.12.2016, סך של 1.ב.1
עד 9 מלש"ח, אשר יועברו באופן מיידי למועצה 

האזורית מטה בנימין לצורך סיוע למועצה האזורית 
עבור הקמת תשתיות, שצ"פים ומבני ציבור זמניים 

באתר הזמני.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להציב מבנים יבילים באתר הזמני, וזאת בהקדם 1.ב.2
האפשרי, מיד לאחר הקמת התשתיות על ידי 

המועצה האזורית.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

הוצבו מבנים יבילים.בוצע

לסכם עם משרד הביטחון את המשאבים והתקציבים 1.ב.3
הנדרשים להקמת אתר מגורים בנכסים נטושים, כפי 

שאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

טרם הוחלט על הקמת מקום לא בוצע
מגורים חלופי. נושא התקצוב 

יטופל לאחר שיוחלט על הקמת 
מקום מגורים חלופי על פי נוסח 

ההחלטה. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec2178_2016
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות עד 3.5 מלש"ח בשנת 2016 כסיוע מיוחד 2.א
למועצה האזורית לטובת שכירות חדרי אירוח 

למשפחות המפונות לתקופה של עד חודש וחצי 
)להלן – תקופת הביניים(, שכירת מבני ציבור ומבנים 

אחרים, שישמשו בתקופת הביניים כאמור עבור 
מוסדות החינוך המפונים מעמונה, ותקצוב פעילות 

קהילתית.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

התקציב הוקצה.בוצע

להעביר למשרד הפנים סך של 40 מלש"ח, אשר 2.ב
יועברו למועצה האזורית באופן מיידי עם קבלת 

התקציב, לצורך מתן סיוע חד-פעמי וסופי, כמפורט 
בסעיף.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע בשנת 2017.בוצע

לגבש בתוך 45 יום את הכללים, התבחינים ולוחות 2.ב
הזמנים שעל פיהם יינתן הסיוע האמור בסעיף 2)ב(.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

גובשו תבחינים שאושרו על ידי בוצע
המועצה האזורית מטה בנימין, 
משרד האוצר והיועץ המשפטי 
לממשלה. תבחינים אלה קיבלו 

תוקף של החלטת ממשלה.

להעביר למשרד הפנים סך של 15 מלש"ח, אשר 2.ג
יועברו למועצה האזורית באופן מיידי עם קבלת 
התקציב, לצורך סיוע למועצה במימון ההוצאות 

המיוחדות לצורך יישום החלטה זו, לרבות לטובת 
הקמה ושיפוץ של מבני ציבור, שיידרשו כתוצאה 

מקליטת תושבים ביישובים לנוכח הפינוי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון בקשות פרטניות למתן אישור למועצה 4
האזורית להתקשר בפטור ממכרז עם קבלנים, עם 

ספקים ועם נותני שירותים לצורך שכירת חדרי 
אירוח ומבני ציבור וביצוע הפעילות הקהילתית 

והפעילות לילדים בתקופת הביניים, ולצורך הקמת 
האתר הזמני כאמור בסעיף1 )ב()1( לעיל.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

המועצה האזורית מטה בנימין בוצע
הגישה כמה בקשות להתקשרויות 
בפטור ממכרז בהמשך להחלטת 

הממשלה האמורה. משרד 
הפנים בחן את הבקשות, 

ולגבי חלק מההתקשרויות 
שהתבקשו המסקנה הייתה, כי 

אין מקום בנסיבות העניין לאשר 
התקשרויות ללא מכרז. לגבי חלק 
אחר מההתקשרויות, לאחר בחינת 

כלל הנסיבות הרלוונטיות, אישר 
המשרד פטור ממכרז לאחר שבחן 
מקצועית ומשפטית את הנסיבות 

הרלוונטיות. זאת, תחת תנאים 
ומגבלות אשר פורטו במטרה 

לצמצם את הפגיעה בהתקשרות 
ללא מכרז.

לקבוע משרד ממשלתי, האחראי לביצוע עבודות 5
הפיתוח וההכשרה הנדרשות להקמת שכונת מגורים 

בשבות רחל מזרח שביישוב שילה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להעביר 55 מלש"ח למשרד הממשלתי, שנקבע כי 5
הוא האחראי לביצוע עבודות הפיתוח וההכשרה 

הנדרשות להקמת שכונת מגורים בשבות רחל מזרח 
שביישוב שילה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע בשנת 2017.בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 5 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון לצורך 5
הקמת מבני ציבור, אשר יוקמו באמצעות המועצה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

החלטת ממשלה 3015 שינתה את לא בוצע
אופן הקצאת התקציבים כך שלא 

יוקצה דרך משרד השיכון.
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 החלטת ממשלה מס' 2184: השלמת מבני ציבור ביישובי קבע של המפונים - 
תיקון החלטת ממשלה  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des2184 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 3 מלש"ח בשנת 2017 למשרד הבינוי והשיכון 2
לטובת השלמה של מבני ציבור נחוצים ביישובי 

המפונים ולטובת ביצוע פעולות להשלמת ההקמה של 
מבני ציבור, הנדרשות בשל הקצאת המגרשים בשלב 

ב' של הקמת היישובים במזרח לכיש, בהתאם לסעיפים 
א', ו' בהחלטת ממשלה מס' 1912 מיום 11/8/2016.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des2184
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 3 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 2
לטובת השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים 
ולטובת ביצוע פעולות להשלמת הקמת מבני ציבור, 

הנדרשות בשל הקצאת המגרשים בשלב ב' של הקמת 
היישובים במזרח לכיש, בהתאם לסעיפים א', ו' 

בהחלטת ממשלה מס' 1912 מיום 11/8/2016.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע
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החלטת ממשלה מס' 2205: הנושא המרכזי לשנת העצמאות ה-69 למדינת ישראל  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2205 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדה ציבורית, שתמליץ על בחירת מדליקי ב
המשואות המשקפים את הנושא המרכזי שנבחר.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להביא את המלצות הוועדה הציבורית לאישור יושבת ב
ראש ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים בהתאם 

לתקנון לבחירת מדליקי המשואות.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2205


648  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2206

החלטת ממשלה מס' 2206: אירועים לציון יובל שנים לאיחודה של העיר ירושלים  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2206 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 2 מלש"ח למשרד התרבות והספורט לטובת ב
מימון אירועי היובל לאיחודה של ירושלים, וכן אירועים 

נוספים שיאושרו על ידי יושבת ראש ועדת השרים 
לענייני סמלים וטקסים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע בהעברה בין גגות בשנת בוצע
.2017

להעביר 5 מלש"ח למשרד התרבות והספורט, לטובת ב
מימון אירועי היובל לאיחודה של ירושלים, וכן אירועים 

נוספים, שיאושרו על-ידי יושבת ראש ועדת השרים 
לענייני סמלים וטקסים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 5 מלש"ח למשרד התרבות והספורט לטובת ב
מימון אירועי היובל לאיחודה של ירושלים, וכן אירועים 

נוספים שיאושרו על ידי יושבת ראש ועדת השרים 
לענייני סמלים וטקסים.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

לנצל 12 מלש"ח לטובת מימון אירועי היובל לאיחודה ב
של ירושלים, וכן אירועים נוספים שיאושרו על ידי 
יושבת ראש ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2206
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 החלטת ממשלה מס' 2207: אירוע הצדעה לכוחות הכיבוי, ההצלה והביטחון, 
שפעלו בזמן השריפות בסוף חודש נובמבר 2016  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2207 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקיים אירוע הצדעה לכוחות הכיבוי, ההצלה והביטחון 1
שפעלו באזורי השריפות בסוף חודש נובמבר 2016. 

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להקצות 1.4 מלש"ח לטובת אירוע הצדעה לכוחות 3
הכיבוי, ההצלה והביטחון שפעלו באזורי השריפות 

בסוף חודש נובמבר 2016.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2207
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החלטת ממשלה מס' 2209: הפחתת הנטל הרגולטורי במשרד התיירות - הסרת חסמים 
וקידום ענף המלונאות לשם הוזלת מחירי הנופש בישראל  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2209 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבצע את התיקונים הנדרשים בתקנות 1
ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית 

מקלטים(, תש"ן-1990, ובתקנות ההתגוננות 
האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים( – תקנה 
אחודה, יולי 2010, כך שדרישות המיגון לבתי 
המלון יהיו כמפורט בסעיף מס' 1 בהחלטת 

הממשלה.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

תקנות התגוננות אזרחית עודכנו בהתאם בוצע
ב-16 באוקטובר 2017.

לבצע תיקונים בתקנות רישוי עסקים 3
)תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה(, 

תשנ"ד-1994 )סעיף 2ג'(, כך שמפעיל בריכה 
יצטרך להיות בזמינות של טווח זמן של עד 15 

דקות מקריאה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התקנות המעודכנות הועברו למשרד בוצע
המשפטים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2209
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי במטרה לבחון 4
אפשרויות שונות לייעול הרגולציה, ובכלל 
זה בחינת מתן הקלות בכל הנוגע לבדיקות 

השפכים הנדרשות ממלונות, בהתייחס 
לדברים המפורטים בסעיף 4 בהחלטת 

הממשלה. הצוות יסיים את עבודתו בתוך 180 
יום )לפי סעיף 7 ד'(.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

 עד כה  בוצעו פרויקטים בהיקף של בוצע
4 מלש"ח

לבחון תיקון של ההסדרים הקיימים לפי חוק 5
רישוי עסקים, כך שפריט רישוי 7.1)א( )"בית 

מלון"( יבחין בין סוגים שונים של עסקים 
שעליהם הוא חל.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הצוות לבחינת הנושא הוקם והתכנס בוצע
לראשונה ב-15.11.2017.

לבחון הגדרת תנאים מקלים למלונות, אשר 5
יעמדו בדרישות של בקרה עצמית.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הצוות לבחינת הנושא הוקם והתכנס בוצע
לראשונה ב-15.11.2017.

לבצע את התיקונים הנדרשים בתקנות התכנון 6
והבנייה )תיקון( )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, 

תשע"ו-2016, כמפורט בסעיף 6 בהחלטת 
הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לנצל 5 מלש"ח לטובת הגדלת הנסועה 8.א
למלונות ים המלח ומהם, בעדיפות מהיישובים 
ערערה וכסייפה ומיישובים שקיים בהם עורף 

אורבני והיצע עבודה משמעותי.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 2209

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח מהתקציב הייעודי שנקבע 8.א
בסעיף 2)א( להחלטת הממשלה מס' 922 

מיום 30.12.2015, בנושא פעילות הממשלה 
לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 

2020-2016, לטובת הגדלת הנסועה למלונות 
ים המלח ומהם, בעדיפות מהיישובים ערערה 
וכסייפה ומיישובים שקיים בהם עורף אורבני 

והיצע עבודה משמעותי.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

להעביר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים 8.א
4 מלש"ח לטובת הגדלת הנסועה למלונות 

ים המלח ומהם בעדיפות מהיישובים ערערה 
וכסייפה ומיישובים שקיים בהם עורף אורבני 

והיצע עבודה משמעותי.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

תוקצב על ידי האוצר.בוצע

להפעיל תוכנית פיילוט לעידוד קליטת 8.ג
עובדים ישראלים מאוכלוסיית המיעוטים, 
כהגדרתה בהחלטת הממשלה, במקצועות 
המשק והניקיון במלונות ים המלח, וזאת 
באמצעות מתן מענקים לעובדי המלונות 

במקצועות אלו עבור התמדה בעבודה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

התוכנית מתבצעת באמצעות מרכזי בוצע
"ריאן", המסייעים בגיוס העובדים ובמימוש 

הנוהל בהתאם לזכאותם.

להקצות הרשאה רב-שנתית בסך 40 מיליון 8.ד
ש"ח לתקופה של 5 שנים לצורך מתן ודאות 

למפעילי ההכשרות. בשנים 2017-2018 
יוקצו 22 מיליון ש"ח לשנה לטובת הכשרות 
מקצועיות בתחום המלונאות והקונדיטוריה 
בכל שנה. סכום זה כולל את הסכום השנתי 

שיוקצה מכוח ההרשאה הרב-שנתית.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 2209

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי לגיבוש המלצות 9
לממשלה בנוגע לצורך בהבאת עובדים זרים 
לישראל, ובכלל זה עובדים ירדנים, במסגרת 
הסכם או הסדר בי-לטראלי, לעבודה בענף 

המלונאות.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להעביר לאישור הממשלה את המלצות הצוות 9
הבין-משרדי.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

לא 
בוצע

רובה של ההחלטה בוצע, או בשלבי ביצוע 
מתקדמים.

לבחון, בתוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו, 10
היתכנות לביצוע תוכנית ניסיונית )פיילוט( 

לשנה אחת לגביית ארנונה בהתחשב בתפוסת 
חדרי המלון.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

ההיתכנות נבחנה, ונכון לימים אלו נקבע, בוצע
כי אי אפשר לבצע תוכנית ניסיונית זו, 

שכן לא נמצאה רשות שהסכימה לשיתוף 
הפעולה לצורך הפיילוט.

לבחון, בתוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו, 10
היתכנות לביצוע תוכנית ניסיונית )פיילוט( 

לשנה אחת לגביית ארנונה בהתחשב בתפוסת 
חדרי המלון.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

לדווח בדבר יישום החלטה זו לוועדת השרים 11
לרגולציה, בתוך 90 יום מאישור החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

רובה של ההחלטה בוצע, או בשלבי ביצוע בוצע
מתקדמים.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:
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החלטת ממשלה מס׳ 2209

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון, ביחד עם משרד התיירות, תיקונים 3
בתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים 

לבריכות שחייה(, תשנ"ד-1994 )סעיף 2ג'(, 
כך שטווח הזמינות של מפעיל הבריכה יוארך 

ל-30 דקות לפחות.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

עדכון התקנות פורסם ברשומות.בוצע

להקצות עד 2.8 מלש"ח בשנת 2018 מהתקציב 8.ב
הייעודי, המיועד לפיתוח החברתי-כלכלי של 

החברה הבדואית בנגב במשרד החקלאות 
ופיתוח הכפר, לטובת סבסוד הסעות פרטיות 

של מלונות ים המלח מיישובי הפזורה שלא 
קיימת בהם תחבורה ציבורית באופן מספק 

בשנים 2018-2017.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל הרשות 
לפיתוח והסדרת 

התיישבות 
הבדואים בנגב

לא 
בוצע

התקציב הוקצה, אך בשל היעדר ביקוש 
בקרב עובדים לא התבצעה התכנית של 

משרד העבודה ודיווח הועבר למשרד 
האוצר ולמשרד התיירות.ההקצאה בוצעה 

אך ברמת התפוקה קיים ביצוע חלקי. 
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החלטת ממשלה מס׳ 2209

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 22 מיליון ש"ח בשנת 2018 לטובת 8.ד
הכשרות מקצועיות בתחום המלונאות 

והקונדיטוריה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

בוצע חלקית. האגף אישר פעולות בתחום 
המלונאות והקולינריה לכל המוסדות 

להם יש תשתיות המאושרות ע"י האגף 
בקיבולת מקסימלית של כל מוסד ומוסד. 

סכום כולל שהוקצה לטובת ההכשרות 
הינו 12,382,420 ש"ח. הסיבה שלא הוקצה 

מלוא הסכום הוא כמצוין לעיל - בשל 
היעדר תשתיות ואיוש קורסים בקיבולת 
מקסימלית. יחד עם זאת, נבקש לציין כי 
בשנת 2017 הוחלט להקים שני בתי ספר 
למלונאות, אחד בירושלים ואחד בחיפה, 
לצורך הגדלת תשתיות ההכשרה. באשר 

לחיפה - בימים אלו מסתיים תהליך 
ההקמה של בי"ס להכשרה במלונאות 

וקולינריה. עם סיום ההקמה והחל מרבעון 
א' יופעלו קורסים בהתאם לקיבולת. 

בירושלים הוקצו 40 מיליון לטובת ההקמה 
בשיתוף עם "ארלי" - הרשות לפיתוח 

ירושלים, כעת נמצאים בתהליכים 
מתקדמים של אישור תוכניות הבנייה, דבר 
שיגדיל משמעותית את התשתיות והיכולת 

להכשיר יותר אנשים.  מנגד נבקש לציין 
כי ביה"ס תדמור נסגר לפעילות במחצית 

שנת 2019. הכסף שנותר כביכול לא הוקצה 
לפעילויות אחרות, זאת בשל היעדר 

ממשלה והקפאת תקציבים.
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החלטת ממשלה מס׳ 2238

 החלטת ממשלה מס' 2238: מענה להוצאות מיוחדות לשנת 2016 לרשויות מקומיות 
באזור יהודה ושומרון  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2238 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 27 מלש"ח למשרד הפנים כתקציב תוספתי א
ייעודי לטובת מענק ביטחוני חד-פעמי לרשויות 

המקומיות ביהודה ושומרון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 27 מלש"ח לטובת מענק ביטחוני חד-פעמי א
לרשויות המקומיות ביהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להעביר 5.5 מלש"ח למשרד הבריאות כתקציב תוספתי ב
ייעודי לטובת תגבור שירותי ההזנקה ביהודה ושומרון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 5.5 מלש"ח לטובת תגבור שירותי ההזנקה ב
ביהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2238


2017 ינואר - מרץ
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החלטת ממשלה מס׳ 2244

החלטת ממשלה מס' 2244: הקמת מטה לאירועי חגיגות 70 שנה למדינת ישראל  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2244 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים מינהלה מקצועית לציון חגיגות 70 שנה להקמת ג
מדינת ישראל.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להקצות סך של עד 5 מלש"ח מתקציב משרד התרבות ד
והספורט כמימון ביניים לצורך הקמת המינהלה והתנעת 

האירועים.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להקים למינהלה ועדה ציבורית מייעצת, אשר תשמש ט
גוף מייעץ למינהלה.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

לדווח לממשלה על פעולות המינהלה בתוך 3 חודשים י
)מיום קבלת ההחלטה(.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

ניתן דיווח לוועדת השרים בוצע
הרלוונטית.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2244
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החלטת ממשלה מס׳ 2253

החלטת ממשלה מס' 2253: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 
בחברה הישראלית - תוכנית משרד הבינוי והשיכון בתחום ההלוואות לדיור ובתחום 

ההתחדשות העירונית  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2253 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות, בתוך 60 יום מאישור החלטה זו ולאחר תיאום א.4
עם משרד ראש הממשלה, ועדת מעקב מקצועית 

מייעצת.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להציג בסוף כל שנה קלנדרית את נתוני המימוש של א.5
ההלוואות לצוות היישום והמעקב, הפועל במשרד ראש 

הממשלה, על מנת לבחון את יעילות התוכנית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות 24 מלש"ח בשנת 2017 לטובת יישום התוכנית ב.1.ג
בתחום ההתחדשות העירונית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

ב-2017 הוקצו כ-6 מלש"ח לטובת בוצע
התוכנית. קיים סיכום עקרוני מול 
אגף תקציבים על גרירת היתרות 

משנה זו לשנה הבאה והשלמת 
הביצוע.

שר הבינוי להקים צוות לעניין הצורך בסיוע שיידרש והיקפו.ב.1.ד
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2253
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החלטת ממשלה מס׳ 2253

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא הצעת החלטה להנהלת הרשות בדבר הקצאת ב.1.ה.1
השטחים שאינם מבונים מצפון-מזרח לכביש מס' 411 
כקרקע משלימה לטובת תוכנית ההתחדשות העירונית 

בשכונת קריית משה ברחובות.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

אושר בהנהלת רמ"י ב-2.5.18.בוצע

לבחון מה הם האמצעים הדרושים להתמודדות עם ב.1.ה.2
השפעת הרעש הנובע משדה התעופה "תל נוף", ולתת 

הנחיות לצורך הטמעתן בהוראות התוכנית, בפרט ביחס 
לשטח המפורט בסעיף ה.1 לעיל, אשר לגביו תירשם 

הערה בספרי רישום המקרקעין.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

במסגרת דיוני הותמ"ל הועלתה בוצע
דרישת המשרד למיגון אקוסטי 

בבנייה המתוכננת וכן הוראת 
אזהרה בטאבו בדבר מפגעי רעש. 

שני סעיפים אלה יש להטמיע 
בהוראות התוכנית. 

לקיים מעקב אחר התקדמות תהליכי ההתחדשות ב.2
העירונית האמורים בהחלטה זו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנהל הרשות 
להתחדשות 

עירונית

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 2253

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 24 מלש"ח בשנת 2018 לטובת יישום התוכנית ב.1.ג
בתחום ההתחדשות העירונית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

לאחר אישור החלטת הממשלה 
הגיע המשרד לסיכום תקציבי 

עם משרד האוצר לפיו המשרד 
יעמיד 11 מלש"ח, הרשות 

להתחדשות עירונית תעמיד 1 
מלש"ח ומשרד האוצר יעמיד 12 

מלש"ח במאצ'ינג. עקב קיצוץ 
רוחבי שביצע משרד האוצר 

בתקציב המדינה, לא עלתה בידי 
משרד הבינוי והשיכון היכולת 

להעמיד את מלוא חלקו. בשלב 
זה, המאצ'ינג ממשרד האוצר ניתן 

עבור התקציב ממשרד הבינוי 
והשיכון, וללא מאצ'ינג לתקציב 

הרשות להתחדשות עירונית.

להגיש לממשלה את המלצות הצוות לעניין הצורך ב.1.ד
בסיוע שיידרש והיקפו בתום הרבעון השני של שנת 

.2018

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

הרשות להתחדשות עירונית 
החליטה לא לממש את ההחלטה 

כפי שהיא ולחילופין הקימה 
וועדה שמטרתה למצוא פיתרון 

להסכם הגג.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 4
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החלטת ממשלה מס׳ 2254

החלטת ממשלה מס' 2254: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 
בחברה הישראלית - תוספת להחלטה מס' אתפ/10 מיום 19.8.2016 בעניין אימוץ המלצות 

הוועדה למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2254 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון מחדש ולרענן את הנהלים הקיימים להחזקת 2.א
עצורים בתחנות המשטרה, ובייחוד להחזקת עצורים 

קטינים, וזאת עד ליוני 2017.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להנחות את ית"צ במשטרת ישראל להעביר העתק של 2.ג
כל תלונה שעניינה התנהגות גזענית או פסולה לידיעת 

מחלקת המשמעת במשטרת ישראל. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לנתב תלונות בעניין התנהגות גזענית או מפלה של 2.ד
שוטרים, אשר נמצאו מוצדקות, להליכים משמעתיים 

)נוסף על הליכים פיקודיים(.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לבצע בקרה נושאית רחבה בנושא עילות הסגירה של 2.ו
תיקים, בדגש על סגירת תיקי קטינים. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לערוך תדרוכים לתובעים במשטרה להעלאת מודעות 2.ז
לנתונים חריגים, בעיקר ריבוי תיקים של קטינים. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2254
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש טופס תלונה ייעודי למחלקה לחקירות שוטרים, 2.ט
שיימסר למתלונן על עבירה פלילית נגד שוטר במעמד 
החקירה, ושיועבר למח"ש לצורך בירור התלונה. הטופס 
יגובש ויחל השימוש בו ברבעון הראשון של שנת 2017. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם דו"ח שנתי ובו פירוט התלונות וההליכים 2.ה
המשמעתיים שננקטו נגד שוטרים בגין אלימות או 
מעשים פסולים על רקע גזעני, להגברת השקיפות 

והאימון. הדו"ח הראשון יפורסם ברבעון הראשון של 
שנת 2018.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

-

לבצע בקרה נושאית רחבה בנושא עילות הסגירה של 2.ו
תיקים בדגש על סגירת תיקי קטינים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

-

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 2256

 החלטת ממשלה מס' 2256 העסקת עובדים זרים בענף הבנייה באמצעות חברות 
בנייה זרות  - תיקון החלטות ממשלה  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2256 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לאמץ את המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת 1.א
קריטריונים להבאת חברות בנייה זרות, אשר הוקם לפי 

החלטת הממשלה מס' 597.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

ההמלצות אומצו על-ידי שר בוצע
הפנים, אשר תיקן את התקנות 

בהתאם. התיקון לתקנות פורסם 
בקובץ תקנות 7776 מיום 13.2.17.

לתקן את תקנות עובדים זרים )דמי היתר(, 1.ב
התשס"ו-2006, כך, שייקבע, כי חובת תשלום דמי 
ההיתר תחול על חברת בנייה זרה, הכלולה במאגר 

חברות הבנייה הזרות של משרד הבינוי והשיכון, בתום 
שנתיים ממועד קבלת היתר לראשונה להעסקת עובדים 

זרים לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

התיקון לתקנות פורסם בקובץ בוצע
תקנות 7776 מיום 13.2.17.

לתקן את התקנות, כך, שייקבע, כי חובת תשלום דמי 1.ג
ההיתר תחול בתום שנה ממועד תחילת התיקון לתקנות 

על מעסיק בעל היתר להעסקת עובדים זרים בענף 
הבנייה, אשר אינו קבלן כוח אדם ואינו חברת בנייה 

זרה, הגדרה החלה על חברת "ילמזלר".

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

התיקון לתקנות פורסם בקובץ בוצע
תקנות 7776 מיום 13.2.17.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2256
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החלטת ממשלה מס' 2261: גיבוש תוכנית לחיזוק התעשייה הישראלית  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2261 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדה ציבורית, שתמליץ לשר האוצר ולשר 1
הכלכלה והתעשייה על תוכנית לחיזוק כושר התחרות 

של התעשייה הישראלית בשנים הקרובות. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2261
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החלטת ממשלה מס' 2262: פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2262 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

השר לפיתוח להקצות 2 מלש"ח לטובת ביצוע מעקב ובקרה.1.ג
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה. הוקמה מינהלת בוצע
המפקחת על הביצוע ברשות 

לפיתוח הגליל.

המינהלת תעדכן את הממשלה על אודות יישום 1.ג
התוכנית מדי 3 חודשים.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

נערכות ישיבות עדכון סטטוס בוצע
קבועות. 

לשם עידוד מעבר של חברות למחוז הצפון, בדגש 2.א.1
על התעשייה עתירת הידע, להנחות את מנכ"ל משרד 
הכלכלה והתעשייה ומנהל מרכז ההשקעות, בהסכמת 

הממונה על התקציבים במשרד האוצר, לבחון את 
החסמים המקשים כיום על משיכת חברות מהתעשייה 

עתירת הידע לצפון, בדגש על רשויות מקומיות 
ואזורי תעשייה במחוז הצפון, המסווגים לאשכולות 

פריפריאליים 1-4 כהגדרת הלמ"ס.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הנחיות המינהלה עודכנו בהתאם בוצע
להחלטה, ונקבע תעדוף דיוני 

למפעלים ממחוז הצפון. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2262
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש את התיקונים הנדרשים להוראת המנכ"ל 2.א.1
הקיימת במשרד הכלכלה והתעשייה )הוראת מנכ"ל 

4.18 - "תוכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים 
בישראל באזורי עדיפות לאומית בעלות העסקה 

גבוהה"(, והכול בכפוף להסכמת הממונה על התקציבים 
במשרד האוצר, לטובת משיכת חברות למחוז 

הצפון באמצעות סיוע במענקים לחברות שיעמדו 
בקריטריונים של התוכנית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

במסגרת ההקצאה שפורסמה בוצע
באוגוסט 2017 אושרו מענקים 

ל-5 חברות בסך כולל של 
26,587,091 ש"ח. המסלול יסייע 

בקליטתם של כ-102 עובדים 
חדשים.

להקצות 50 מלש"ח בשנת 2017 במסגרת הוראת מנכ"ל 2.א.1
4.18 לטובת עידוד מעבר חברות, בדגש על תעשייה 

עתירת ידע.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

ההוראה פורסמה באוגוסט 2017. בוצע
במסגרת ההקצאה שפורסמה 

אושרו מענקים ל-5 חברות 
בסך כולל של 22,445,268 ש"ח. 

המסלול יסייע בקליטתם של 
כ-90 עובדים חדשים.

להקצות 30 מלש"ח בשנת 2017 במסגרת הוראת מנכ"ל 2.א.2
4.17 לטובת תעדוף עסקים הפועלים במחוז צפון. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

ההוראה פורסמה ביולי 2017. בוצע
במסגרת ההקצאה שפורסמה 
אושרו מענקים ל-32 חברות 

בסך כולל של 26,749,920 ש"ח. 
המסלול יסייע בקליטתם של 

כ-476 עובדים חדשים.

לבחון את החסמים המצויים בהוראה זו ולגבש תיקונים 2.א.2
בהתאם.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות 20 מלש"ח בשנת 2017 לטובת גיבוש תוכנית 2.ב.1
להעלאת הפריון בתעשייה המסורתית במחוז הצפון. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 30 מלש"ח בשנת 2017 לטובת גיבוש תוכנית 2.ב.2
להעלאת הפריון בעסקים קטנים ובינוניים בענף 

המסחר והשירותים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

פורסמה הוראת מנכ"ל 4.50 - בוצע
מועד הגשה עד 18.3.2018.

באחריות הרשות לחדשנות טכנולוגית להקצות 20 2.ג.2
מלש"ח בשנת 2017 ליישום כלים מתאימים לקידום 
חברות בעלות ייצור מתקדם, שבסיסן במחוז הצפון.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בשנת 2017 תמכה רשות בוצע
החדשנות, במסגרת מסלולי זירת 

ייצור מתקדם – בכ-90 חברות 
במחוז צפון בסך מענקים של 55 

מלש"ח.

להקצות 14 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מינהל סחר 2.ג.3
חוץ עבור מתן כלי סיוע לעידוד השיווק לחו"ל לחברות 

ממחוז צפון. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

אושרו 52 בקשות בסכום כולל בוצע
של 20 מלש"ח. 

להקצות 2.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הקמת צוות 2.ג.4
בין-משרדי בהשתתפות נציג אגף תקציבים באוצר, 

שיפעל להקמת קהילות ידע מקצועיות בתחום מדעי 
החיים והמזון, בדגש על מחוז הצפון ובראייה כלל 

ארצית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הקהילות הוקמו והן פועלות, בוצע
מקיימות מפגשים, אתגרים 

וחיבורים בין בעלי העניין השונים 
בתחומים. 

מנהל מרכז ההשקעות יביא הצעה לתיקון כללי 2.ד.1
המינהלה כך, שתתאפשר העדפת אישור של תוכניות 

העומדות בקריטריונים הקבועים ובניקוד הסף 
למפעלים הנמצאים ברשויות מקומיות ובאזורי תעשייה 

באזור פיתוח א' במחוז צפון בשנים 2017-2018.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

תיקון החוק בוצע במסגרת חוק בוצע
ההסדרים האחרון, והתהליך 

הושלם.

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי ולקידום השקעות 2.ד.2
זרות תפעל למשיכת משקיעים זרים למחוז הצפון, תוך 

שיווק האזור כיעד אטרקטיבי להשקעות ותוך איתור 
חסמי הכניסה ליזמים ומתן המלצות לטיפול בהם.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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להקצות 22 מלש"ח בשנת 2017 עבור הסוכנות לעסקים 2.ה.1
קטנים ובינוניים לטובת חיזוק העסקים הקטנים 

והבינוניים במחוז הצפון, בין היתר על ידי הענקת ליווי, 
מתן ייעוץ והפעלת חממות עסקיות אזוריות. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות 71 מלש"ח בשנת 2017 לטובת פיתוח אזורי 2.ו.1
תעשייה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

רשות החדשנות תבחן הקמה של חממה ביוטכנולוגית 2.ח.1
נוספת במחוז צפון בתום הרבעון הראשון של 2017.

שר הכלכלה 
והתעשייה

ראש הרשות 
הלאומית 
לחדשנות 
טכנולוגית

הרשות יצאה למכרז על הקמת בוצע
חממה ביוטכנולוגית בהתאם 

להחלטת הממשלה.

להקצות 17 מלש"ח בשנת 2017 לטובת חממה 2.ח.1
טכנולוגית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות 24 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תוכנית מגה 2.ח.2
מו"פ אזורי.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצעה הקצאה תקציבית והועבר בוצע
למו"פ האזורי.

לקיים עבודת מטה ולגבש צעדים לפיתוח תעשייה 2.ח.4
מתקדמת בתחום המזון והתזונה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להטיל על משרד המדע להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 2.ח.5
לטובת מחקר בתחום הדיג בכנרת.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הוקצה סכום של 1.2 מלש"ח בוצע
לטובת מחקר בתחום הדיג 

בכנרת.
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להקצות 7 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מרכזי מחקר 2.ח.3
ופיתוח אזוריים.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצעה הקצאה תקציבית, בוצע
והועברה לשני המו"פים האזוריים 

במסגרת תקנת התמיכה.

להקצות 25 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תקצוב של 2.ט.1
תשתיות תיירות ציבוריות במחוז הצפון.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להקצות 30 מלש"ח בשנת 2017 לפרויקטים בתחום 2.ט.2
המלונאות במחוז צפון.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2017 לטובת עידוד אירועי 2.ט.4
תרבות וספורט תיירותיים.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2017, לטובת עידוד אירועי 2.ט.4
תרבות וספורט תיירותיים.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

לא 
בוצע

איגום התקציב אינו מוטל על 
משרד התיירות. לא התקבלה 

פנייה במשרד להעברת התקציב.

להטיל על המשרד להגנת הסביבה להביא להנהלת קרן 2.יא.1
הניקיון בחינה של מנגנוני הסיוע והעלויות, הנדרשים 
לתכנון ולהקמה של מתקנים למחזור ולהשבה, למיון 

ולטיפול בפסולת בחיפה ובמחוז הצפון.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

להקצות 2.5 מלש"ח, לטובת הקמה של מתקן לטיפול 2.יא.2
בזבל עופות במחוז הצפון בשנת 2017.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

קרן הניקיון אישרה הקצאה של 5 בוצע
מלש"ח. הסכום יועבר )בין גגות( 
למשרד החקלאות בשנת 2018. 

להקצות 5 מלש"ח לטובת הקמת מתקן לטיפול בזבל 2.יא.2
עופות במחוז הצפון בשנת 2017.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.



671  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2262

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 10 מלש"ח בשנת הלימודים תשע"ז להגדלת 3.א.1
תקציב המכללות המתוקצבות בצפון על ידי הות"ת.

ראש הועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

 בוצע

להקצות 9 מלש"ח בשנת 2017 לטובת קידום בינוי 3.ב
ופיתוח של מכללות חינוך במחוז צפון.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה למועצה בוצע
המקומית קצרין ולמכללת 

"אוהלו". הוחל תהליך תכנון.

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2017 להקמת שני מרכזים 3.ד.1
נוספים בצפון.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

נחתם חוזה התקשרות ב-2018 בוצע
להקמת 14 מרכזים חדשים ברחבי 

הארץ. 2 מרכזים צפויים להיות 
בצפון. יבוצע במהלך 2019.

להקצות לכל הפחות 6 מלש"ח בשנת 2017 לאזור 3.ד.3
הצפון, במסגרת תוכנית לימודית חדשה לחונכות 

לימודית בתחום המדעים לתלמידי כיתות ט' בפריפריה.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע מכרז בפועל. הוקצא לצפון בוצע
וחיפה: 5,893,000 ש"ח.

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מימון פרויקטים 3.ד.4
של תקשוב בבתי הספר התיכוניים במחוז צפון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ההחלטה בוצעה במלואה מבחינה בוצע
תקציבית.

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מימון פרויקטים 3.ד.4
של תקשוב בבתי הספר התיכוניים במחוז צפון.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

להקצות 4 מלש"ח בשנת 2017 לתוכנית למצוינות 3.ד.5
מדעית חינוכית לתלמידים תושבי הצפון ברשויות 

פריפריאליות 1-4.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ההחלטה בוצעה במלואה מבחינה בוצע
תקציבית.

להקצות 90 מלש"ח בשנת 2017 במסגרת תוכנית 3.ה.1
התקצוב הדיפרנציאלי לתוספת שעות הוראה, תוך 

תעדוף בתי ספר חלשים באזור הצפון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע
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להקצות 60 מלש"ח בשנת 2017 עבור תגבור שירותי 3.ה.2
חינוך במחוז הצפון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

להקצות 150 מלש"ח בשנת 2017 עבור בינוי כיתות 3.ה.3
לימוד וגנים חדשים במחוז הצפון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

הפעולה בוצעה. בשנת 2017 בוצע
תקצב המשרד 298 מלש"ח 
בסעיפי בינוי כיתות וגנים.

משרד התחבורה יקצה לתשתיות תחבורה ולהגדלת 4
הנגישות התחבורתית באזור הצפון עלפי הקבוע 

בהחלטה מס' 1838 לשנת 2017.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

להקצות 22 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הקמה של מרכז 5.א.3
שיקומי בבית חולים "פוריה" בטבריה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

לבחון ולגבש מתווה לתמרוץ אפקטיבי של העסקת 5.ב
רופאים בפריפריה בתחומים שבמחסור, תוך בחינה של 
התובנות מתוכניות קודמות ושל המקורות התקציביים.

בוצע במסגרת הסדרי המענקים בוצעהממונה על השכרשר האוצר
לרופאים - הוקצו לכך תקציבים 

מעבר לתקציבי המענקים 
שהוסדרו לצד הסכם הרופאים 

משנת 2011.

להקצות 25 מלש"ח, לטובת שירותי קהילה ושירותים 5.ד.1
חוץ-ביתיים לאוכלוסיות בסיכון ולאנשים עם מוגבלות.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצעה הקצאה לטובת שירותי בוצע
קהילה ושירותים חוץ-ביתיים 

לאוכלוסיות בסיכון ולאנשים עם 
מוגבלות.

להקצות 3 מלש"ח, לטובת הרחבת התוכנית "נושמים 5.ד.2
לרווחה" במחוז צפון.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בשנת 2017 הורחבה תוכנית בוצע
"נושמים לרווחה" במחוז הצפון 

ב-2,164 אלש"ח.
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להעביר בתום כל חציון בשנים 2017 ו-2018 דיווח 5.ה.2
לממשלה בדבר מספר הבקשות התקינות שהוגשו 

ומספר הבקשות שאושרו לבניית מעונות יום על ידי 
רשויות מקומיות של מחוז הצפון.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הועבר דיווח כנדרש.בוצע

להקצות 15 מלש"ח לתוכנית לבניית בתי משפט במחוז 5.ו.1
הצפון בערים טבריה, צפת ועפולה. 

שרת 
המשפטים

לא מנהל בתי המשפט
בוצע

להקצות 23 מלש"ח להקמת מבנה חדש לקריית ממשלה 5.ו.2
מחוזית בנצרת עילית. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להקצות 20 מלש"ח לצורך שדרוג ושיפוץ של מתקני 5.ו.3
ספורט לרשויות מקומיות במחוז הצפון.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להקצות 111 מלש"ח לקידום ההקמה של אשכולות 6.א
חדשים של רשויות לשיתופי פעולה אזוריים במחוז 

הצפון, לתגבור מענקי פיתוח עבור רשויות שלא קיבלו 
מענה באמצעות החלטות ממשלה אחרות בנושא זה, 

לפיתוח ארגוני ולחיזוק ההון האנושי ברשויות. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לרשויות במחוז צפון של משרד בוצע
הפנים הוקצו הכספים בהתאם 
להחלטת הממשלה, המיועדים 

לפרויקטים לפיתוח כלכלי 
ולתהליכים ארגוניים.

להקים צוות משותף בראשות הממונה על התקציבים, 7.א
או נציגו, לשם בחינת העתקה של מחנות צה"ל למחוז 
הצפון, ובפרט העתקת המש"אות ממחנות תל השומר, 

צריפין וחיפה אל ציפורית והעתקת מפקדת קרפ"ר 
למחוז הצפון. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקים צוות משותף, לשם בחינה של העתקת פעילות 7.ב
של חברות ממשלתיות בעלות אופי טכנולוגי והיקף 

תעסוקה משמעותי למחוז הצפון, וזאת, בין היתר, 
משיקולי כדאיות כלכלית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

טרם נמסר הדיווח על אודות 
הביצוע.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות, אשר יגבש תוכנית רב-שנתית להרחבת 7.ג
אזורי תעשייה קיימים במחוז הצפון והקמת אזורים 

חדשים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להגיש את המלצות הצוות, אשר יגבש תוכנית רב-7.ג
שנתית להרחבת אזורי תעשייה קיימים במחוז הצפון 

והקמת אזורים חדשים, בתוך 120 יום. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

לפעול להקמת מינהלה אחודה להקמת שדה תעופה 7.ד.1
משלים לנתב"ג, אשר יופעל באמצעות המגזר הפרטי 
כך, שהמינהלה האחודה תהווה חלק מחברת "החברה 
הלאומית לתשתיות תחבורה" בע"מ )"נתיבי ישראל"(.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

לסכם בתוך 30 יום עם חברת "נתיבי ישראל" על 7.ד.3
המבנה הארגוני של המינהלה ועל היקף התקציבים 

הנדרשים לפעילותה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

לפתח את פרויקט "חזית ים עירונית" בנמל חיפה, 8.ב
שבמסגרתו תקודם הסבת שטחו המערבי של נמל חיפה 

לחזית ים עירונית, הכוללת שימושי פנאי, תיירות, 
מסחר, תעסוקה, מגורים ושטחי ציבור.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

בתהליכי עבודה במסגרת הסכם בוצע
הגג עם עירית חיפה.

להקצות 14 מלש"ח לטובת הגדלת מכסות הסטודנטים 8.ד.1
בטכניון החל משנת הלימודים תשע"ז, בסך של עד 500 

מכסות נוספות.

ראש הועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

 בוצע

להקצות 66 מלש"ח לטובת הגדלת תקציב אוניברסיטת 8.ד.2
חיפה והטכניון לשנת הלימודים תשע"ז. 

ראש הועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות, אשר יגבש בתוך 9 חודשים תוכנית 8.ד.4
אסטרטגית אינטגרטיבית בתחום "ערים חכמות ומוגנות 

סייבר" ויפעל ליישומה. 

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

לאור הצורך בגיבוש תפיסת בוצע
הפעלה סדורה בתחום הערים 

החכמות, תיעשה בחינה מחודשת 
של הפרויקט, תוך התייחסות 

לחיפה בהקשרה הרחב.

להקצות 0.5 מלש"ח לטובת תוכנית אסטרטגית 8.ד.4
אינטגרטיבית בתחום "ערים חכמות ומוגנות סייבר". 

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

לאור הצורך בגיבוש תפיסת בוצע
הפעלה סדורה בתחום הערים 

החכמות, תיעשה בחינה מחודשת 
של הפרויקט, תוך התייחסות 

לחיפה בהקשרה הרחב.

להקצות 0.5 מלש"ח לטובת תוכנית אסטרטגית 8.ד.4
אינטגרטיבית בתחום "ערים חכמות ומוגנות סייבר" 

ולפעול ליישומה.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

להקים ועדת היגוי, אשר תגבש בתוך 120 יום תוכנית 8.ד.5
לחיזוק ולביסוס מעמדה של חיפה כמוקד תעשייה 

עתירת ידע )היי-טק(, לרבות, בהתאם לצורך 
ולהחלטות ועדת ההיגוי, בתחום הדפסת התלת-ממד 
)Additive Manufacturing(, לשנים 2017-2020, ותעקוב 

אחר יישומה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

באחריות הרשות לחדשנות טכנולוגית להקצות 7.5 8.ד.5
מלש"ח לטובת תוכנית לחיזוק ולביסוס מעמדה של 
חיפה כמוקד תעשייה עתירת ידע )היי-טק(, לרבות, 

בהתאם לצורך ולהחלטות ועדת ההיגוי, בתחום הדפסת 
 .)Additive Manufacturing( התלת-ממד

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 לא 
בוצע

"קול קורא" יצא ברבעון 
הראשון של שנת 2019. הוועדה 

הממשלתית סיימה את דיונה 
בסוף שנת 2017. העיכוב נבע 
בשל המתנה לאישור בוועדת 

הכספים של הכנסת.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יקצה 2 1.ג
מלש"ח בשנת 2018 לטובת ביצוע מעקב ובקרה.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה. הוקמה מינהלת בוצע
המפקחת על הביצוע ברשות 

לפיתוח הגליל.

להקצות 40 מלש"ח בשנת 2018 לטובת עידוד מעבר 2.א.1
חברות, בדגש על תעשייה עתירת ידע.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בשנת 2018 פורסמה הקצאה בוצע
מספר 4.18 )8(, שבמסגרתה ניתנו 
5 כתבי אישור ל-5 חברות בצפון 

בהיקף תקציבי של 40 מלש"ח 
)המענק המבוקש היה כ-55 

מלש"י(.

להקצות 30 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תעדוף עסקים 2.א.2
הפועלים במחוז צפון.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הוקצו 30 מלש"ח. בשנת 2018 בוצע
פורסמה הקצאה מס' 4.17, 

שבמסגרתה ניתנו 13 כתבי 
אישור ל-13 חברות בצפון בהיקף 

תקציבי של כ-9 מלש"ח.

להקצות 40 מלש"ח בשנת 2018 גיבוש תוכנית להעלאת 2.ב.1
הפריון בתעשייה המסורתית במחוז הצפון.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בשנים 2017-2018 הוקצו 60 בוצע
מלש"ח:

בשנת 2017 - אושרו 10בקשות 
במונחי מענק של כ-14.89 

מלש"ח.
בשנת 2018 - אושרו 27 בקשות 

במונחי מענק של כ-39.3 מלש"ח.



677  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2262

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 20 מלש"ח בשנים 2017-2018 לטובת הקמת 2.ג.1
צוות, אשר מטרתו לבחון את הדרכים לסיוע בקידום 

חדשנות בתעשייה הישראלית ולהבטיח כושר 
תחרותיות בר-קיימא של התעשייה הישראלית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הצוות הוקם והמליץ על מתווה בוצע
להקמת המכון לייצור מתקדם. 

פורסם מכרז להקמת המכון 
לייצור מתקדם, והמשרד כעת 

בוחן את ההצעות שהתקבלו. צפי 
לתחילת התקשרות עם הזוכה 
במכרז - רבעון שני של 2019.

להעביר 5 מלש"ח בשנים 2017-2018 מתחום הפעלה 2.ג.1
של רשות החדשנות לטובת הקמת צוות, אשר מטרתו 
לבחון את הדרכים לסיוע בקידום חדשנות בתעשייה 
הישראלית ולהבטיח כושר תחרותיות בר-קיימא של 

התעשייה הישראלית

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

להעביר 5 מלש"ח בשנים 2017-2018 ממשרד המדע, 2.ג.1
הטכנולוגיה והחלל למשרד הכלכלה והתעשייה לטובת 

הקמת צוות, אשר מטרתו לבחון את הדרכים לסיוע 
בקידום חדשנות בתעשייה הישראלית ולהבטיח כושר 

תחרותיות בר-קיימא של התעשייה הישראלית.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

כל הסכום הועבר בשנת 2017.בוצע

להקצות, מתחום הפעולה של רשות החדשנות, 20 2.ג.2
מלש"ח בשנת 2018 ליישום כלים מתאימים לקידום 
חברות בעלות ייצור מתקדם שבסיסן במחוז הצפון

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לצורך ביצוע המשימה הוקצו בוצע
כ-35 מלש"ח לחברות בעלות 
ייצור מתקדם שבסיסן במחוז 

הצפון.

להקצות 14 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מינהל סחר 2.ג.3
חוץ עבור מתן כלי סיוע לעידוד השיווק לחו"ל לחברות 

ממחוז צפון.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בשנת 2018 אושרו 57 בקשות של בוצע
חברות ממחוז הצפון בהיקף כולל 

של כ-23 מלש"ח.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הקמת צוות 2.ג.4
בין-משרדי בהשתתפות נציג אגף תקציבים באוצר 

שיפעל להקמת קהילות ידע מקצועיות בתחום מדעי 
החיים והמזון בדגש על מחוז הצפון ובראייה כלל 

ארצית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הקהילות הוקמו והן פועלות, בוצע
מקיימות מפגשים, אתגרים 

וחיבורים בין בעלי העניין השונים 
בתחומים. 

להקצות 22 מלש"ח בשנת 2018 עבור הסוכנות לעסקים 2.ה.1
קטנים ובינוניים לטובת חיזוק העסקים בקטנים 

והבינוניים במחוז הצפון בין היתר על ידי הענקת ליווי, 
מתן ייעוץ והפעלת חממות עסקיות אזוריות.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

במהלך שנת 2018 ניתנו שירותי בוצע
סיוע לכ-4,570 יזמים ובעלי 

עסקים במחוז הצפון בעלות של 
כ-22.9 מלש"ח.

להקצות 4 מלש"ח בשנים 2017-2018 לטובת הרחבת 2.ה.2
התוכנית להטמעת כלים למסחר מקוון בעסקים קטנים 

ובינוניים במחוז צפון.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להקצות 4 מלש"ח בשנים 2017-2018 לטובת הרחבת 2.ה.2
התוכנית להטמעת כלים למסחר מקוון בעסקים קטנים 

ובינוניים במחוז צפון.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

להקצות 67 מלש"ח בשנת 2018 לטובת פיתוח אזורי 2.ו.1
תעשייה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בשנת 2017 מינהל אזורי תעשייה בוצע
השקיע כ-90 מלש"ח בפיתוח 
ושדרוג אזורי תעשייה במחוז 

צפון, כולל מימון של הכנת 
תוכניות בניין עיר לתעשייה 

ומימוש החלטות ממשלה שונות 
לפיתוח אזורי תעשייה במגזרי 
המיעוטים ותשתיות תומכות. 

בשנת 2018 הוקצו כ-100 מלש"ח 
למטרה זו.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 10 מלש"ח בשנת 2018 לטובת חממה 2.ח.1
טכנולוגית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הכסף הוקצה. רשות החדשנות בוצע
פעלה רבות על מנת לאתר 

מציעים פוטנציאליים, אך עד כה 
ללא הצלחה.

להקצות 29 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית מגה 2.ח.2
מו"פ אזורי.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע

להקצות 7 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מרכזי מחקר 2.ח.3
ופיתוח אזוריים.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע

להקצות 15 מלש"ח בשנים 2017-2018 לטובת פיתוח 2.ח.4
תעשייה מתקדמת בתחום המזון והתזונה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הכסף הוקצה וכעת המשרד נמצא בוצע
בשלבים הסופיים של בחינת 

המתווה להקמת מכון המזון. צפי 
לפרסום מכרז - רבעון שני של 

.2019

להקצות 25 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תקצוב תשתיות 2.ט.1
תיירות ציבוריות במחוז הצפון.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

להקצות 30 מלש"ח בשנת 2018 לפרויקטים בתחום 2.ט.2
המלונאות במחוז צפון.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בשנת התקציב 2018 הוקצו כ-33 בוצע
מלש"ח לצורך הקמה/הסבה/

הרחבה של פרויקטים בתחום 
המלונאות במחוז צפון.

הרשימה של מקבלי המענקים 
מפורסמת באתר משרד התיירות, 

תחת דף פיתוח התשתיות 
וההשקעות בתיירות.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת עידוד אירועי 2.ט.4
תרבות וספורט תיירותיים.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת עידוד אירועי 2.ט.4
תרבות וספורט תיירותיים.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

לא 
בוצע

איגום התקציב אינו מוטל על 
משרד התיירות. לא התקבלה 

פנייה במשרד להעברת התקציב.

להקצות 35 מלש"ח בשנים 2017-2018 לחיבור צרכני גז 2.י.1
מרוחקים במחוז צפון.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

המשרד הקצה מענקים להאצת בוצע
פריסת רשת החלוקה באיזור 

הצפון ולחיבור לצרכנים באזור 
זה.

להקצות 11 מלש"ח בשנים 2017-2018 לצורך מתן 2.י.2
מענקים להקמת תחנות בגז טבעי דחוס במחוז צפון.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

יצא מכרז, נבחרו זוכים והביצוע בוצע
מתקדם בהתאם לכושר הביצוע 

של המציעים עצמם.

להקצות 30 מלש"ח בשנים 2017-2018 לטובת שדרוג 2.י.3
רשת החלוקה של גז טבעי במחוז צפון.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע

להקצות 7.5 מלש"ח לטובת הקמת מתקן לטיפול בזבל 2.יא.2
עופות במחוז הצפון בשנת 2018.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.

להגדיל את מכסות הסטודנטים בשנת הלימודים 3.א.1
תשע"ז-תשע"ח ב-560 מכסות במכללות במחוז צפון 

המתוקצבות על ידי ות"ת.

ראש הועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

הוגדלו המכסות של המכללות בוצע
באזור הצפון ב- 560 מכסות.

להקצות 7.6 מלש"ח בשנת הלימודים תשע"ח להגדלת 3.א.1
תקציב המכללות המתקוצבות בצפון על ידי הות"ת.

ראש הועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

הסכום הועבר להגדלת התקציב בוצע
במכללות האקדמית באחריות 

ות"ת בצפון.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 9 מלש"ח בשנת 2018 לטובת קידום בינוי 3.ב
ופיתוח מכללות חינוך במחוז צפון.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

הועברה הרשאה למועצה בוצע
המקומית קצרין לתכנון וביצוע 

הרחבת מכללת "אוהלו".

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 להקמת שני מרכזים 3.ד.1
נוספים בצפון.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנים 2017-2018 לצורך המשך 3.ד.2
פעילותה של תוכנית "מדעניות העתיד"

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

2017 - בוצע. בוצע
2018 - נחתם חוזה התקשרות עם 

חברה מבצעת בסוף שנת 2018, 
יבוצע במהלך שנת 2019.

להקצות לכל הפחות 6 מלש"ח בשנת 2018 לאזור הצפון 3.ד.3
במסגרת תוכנית לימודית חדשה לחונכות לימודית 

בתחום המדעים לתלמידי כיתות ט' בפריפריה.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מימון פרויקטים 3.ד.4
של תקשוב בבתי הספר התיכוניים במחוז צפון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מימון פרויקטים 3.ד.4
של תקשוב בבתי הספר התיכוניים במחוז צפון.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להקצות 4 מלש"ח בשנת 2018 לתוכנית למצוינות 3.ד.5
מדעית חינוכית לתלמידים תושבי הצפון ברשויות 

פריפריאליות 1-4.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקצות 123 מלש"ח בשנת 2018 במסגרת תוכנית 3.ה.1
התקצוב הדיפרנציאלי לטובת תוספת שעות הוראה תוך 

מתן תעדוף לבתי ספר חלשים באזור הצפון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב
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דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 60 מלש"ח בשנת 2018 עבור תגבור שירותי 3.ה.2
חינוך במחוז הצפון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקצות 150 מלש"ח בשנת 2018 עבור בינוי כיתות 3.ה.3
לימוד וגנים חדשים במחוז הצפון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

משרד התחבורה יקצה לתשתיות תחבורה והגדלת 4
הנגישות התחבורתית באזור הצפון על פי הקבוע 

בהחלטה 1838 לשנת 2018.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

להקצות 22 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הקמת מרכז 5.א.3
שיקומי בבית חולים "פוריה" בטבריה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

נבחר יזם לביצוע הפרויקט. תכנון בוצע
מרכז השיקום לקראת השלמה, 

ויתרת הסכום תשולם לאחר 
הפקדת התוכנית ואישורה.

להקצות 104 מלש"ח בשנים 2017-2018 עבור פרויקטים 5.ג.1
בתחום הבינוי לטובת פיתוח ושדרוג של בתי חולים 

במחוז הצפון, ובהם גם מבנה רדיותרפיה במרכז הרפואי 
"זיו", מבנה לאשפוז ממוגן "מזור" בעכו.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בוצע בהתאם לתוכניות העבודה בוצע
הרב-שנתיות של משרד 

הבריאות.

להקצות 25 מלש"ח לטובת שירותי קהילה ושירותים 5.ד.1
חוץ-ביתיים לאוכלוסיות בסיכון ולאנשים עם מוגבלות.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להקצות 3 מלש"ח לטובת הרחבת התוכנית "נושמים 5.ד.2
לרווחה" במחוז צפון.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 16 מלש"ח בשנים 2017-2018 לטובת סיוע 5.ה.1
בקידום הקמת מרכז טיפול ותעסוקה לאנשים עם 

מוגבלות במחוז הצפון באחת מהרשויות בפריפריאליות 
.4-1

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

הוקצה תקציב של 32 מלש"ח בוצע
להקמת 2 מרכזים.

להעביר לממשלה דיווח בתום כל חציון בשנים 2017 5.ה.2
ו- 2018 בדבר מספר הבקשות התקינות שהוגשו ומספר 

הבקשות שאושרו לבניית מעונות יום על ידי רשויות 
מקומיות של מחוז הצפון.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הועבר דיווח כנדרש.בוצע

להקצות 23.5 מלש"ח לתוכנית לבניית בתי משפט 5.ו.1
במחוז הצפון בערים טבריה, צפת ועפולה.

שרת 
המשפטים

לא מנהל בתי המשפט
בוצע

להקצות 23 מלש"ח להקמת מבנה חדש לקריית ממשלה 5.ו.2
מחוזית בנצרת עילית. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להקצות 20 מלש"ח לצורך שדרוג ושיפוץ של מתקני 5.ו.3
ספורט לרשויות מקומיות במחוז הצפון.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקצות 4 מלש"ח בשנת 2018 לקידום הקמת אשכולות 6.א
חדשים של רשויות לשיתופי פעולה אזוריים במחוז 

הצפון.

מנכ"ל משרד שר הפנים 
הפנים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 103 מלש"ח בשנת 2018 לתגבור מענקי פיתוח 6.א
עבור רשויות שלא קיבלו מענה באמצעות החלטות 

ממשלה אחרות בנושא זה ולפיתוח ארגוני וחיזוק ההון 
האנושי ברשויות מחוז הצפון.

מנכ"ל משרד שר הפנים 
הפנים

משרד הפנים הקצה במהלך בוצע
2018 תקציב על סך 84 מיליון 

ש"ח לתגבור מענקי פיתוח עבור 
פרויקטי פיתוח משמעותיים 

ברשויות ההחלטה, וכן תקציב על 
סך 19 מיליון ש"ח עבור תוכניות 

לפיתוח ארגוני וחיזוק ההון 
האנושי בקרב רשויות ההחלטה 
שאינן כלולות בתוכנית אחרת 

לפיתוח ארגוני.  

להקצות 5 מלש"ח בשנים 2017-2018 למטרת עידוד 6.ב
וחיזוק ההתיישבות בגליל באמצעות הפעלת תוכניות 

ופרויקטים ברשויות בעלות מאזן הגירה שלילי.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

בוצע

להקצות 16 מלש"ח לטובת קידום סיוע למכוני מחקר 8.ד.3
שבהם תומכת רשות החדשנות בעיר חיפה )מכון 

הפלסטיקה, מכון המתכות ומכון הקרמיקה אשר להם 
סניפים בטכניון(.

שר הכלכלה 
והתעשייה

ראש הרשות 
הלאומית 
לחדשנות 
טכנולוגית

הסכום הוקצה. בשנת 2019 בוצע
מתוכנן תקציב של 8-12 מלש"ח 

לשלושת המכונים.

להקצות 4 מלש"ח לטובת תוכנית אסטרטגית 8.ד.4
אינטגרטיבית בתחום "ערים חכמות ומוגנות סייבר" 

ולפעול ליישומה.

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

לא 
בוצע

סוגיות תקציב.

להקצות 2.5 מלש"ח לטובת תוכנית אסטרטגית 8.ד.4
אינטגרטיבית בתחום "ערים חכמות ומוגנות סייבר" 

ולפעול ליישומה.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
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סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 7.5 מלש"ח לטובת תוכנית לחיזוק ולביסוס 8.ד.5
מעמדה של חיפה כמוקד תעשייה עתירת ידע )היי-טק(, 
לרבות, בהתאם לצורך ולהחלטות ועדת ההיגוי, בתחום 

.)Additive Manufacturing( הדפסת תלת-ממד

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 לא 
בוצע

"קול קורא" יצא ברבעון 
הראשון של שנת 2019. הוועדה 

הממשלתית סיימה את דיונה 
בסוף שנת 2017. העיכוב נבע 
בשל המתנה לאישור בוועדת 

הכספים של הכנסת.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 20
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החלטת ממשלה מס' 2292: תוכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2292 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול לעידוד של יצירת מסלולים ייעודיים חדשים, 2.א.1.3
אשר ישלבו את תחומי התכנות והמחשבים עם 

לימודים מתחומים אחרים, וכן תוכניות דו-חוגיות 
מובנות, המשלבות מדעי המחשב עם מקצועות נוספים.

ראש 
הממשלה

ראש המועצה 
הלאומית לכלכלה

ועדה בראשות יו"ר ות"ת שילבה בוצע
את ההמלצות בדו"ח שלה.

לבחון את אפקטיביות הצעדים להבאת עובדים 2.א.4
מיומנים מחו"ל לתעשיית ההיי-טק הישראלית.

ראש 
הממשלה

ראש המועצה 
הלאומית לכלכלה

המועצה הלאומית לכלכלה בוצע
עוקבת באופן שוטף אחר 

התקדמות ושינויים בתחום הבאת 
עובדים מיומנים מחו"ל לתעשיית 

ההיי-טק.

להקים צוות מקצועי לנושא כוח אדם לתעשיית ההיי-2
טק, בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה. 

ראש 
הממשלה

ראש המועצה 
הלאומית לכלכלה

 בוצע

לבחון את הצורך והאפשרות לעידוד המוסדות להשכלה 3.ב.2
גבוהה לפתח קורסים אקדמיים דיגיטליים, אשר 

יוכרו על ידם במסגרת לימודים אקדמיים בתחומים 
המפורטים בסעיף א'. 

ראש הועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

נעשתה בחינה בנושא, וכיום בוצע
מתגבש קונסורציום לפיתוח 
קורסים דיגיטליים בהיי-טק. 
פורסמו 4 "קולות קוראים". 

הוסדרה מדיניות מל"ג בנושא 
למידה דיגיטלית.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2292
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח,  לטובת פרויקט לעידוד מוסדות 3.ב.2
להשכלה גבוהה לפתח קורסים אקדמיים דיגיטליים.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח לפרויקט עידוד מוסדות להשכלה 3.ב.2
גבוהה לפתח קורסים אקדמיים דיגיטליים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

באחריות הרשות לחדשנות טכנולוגית להקצות 10 5.ב
מלש"ח בשנת 2017 לטובת עידוד הכשרות חוץ-

אקדמיות רלוונטיות לתעשיית ההיי-טק, אשר יקנו 
את המיומנויות והניסיון המעשי הנדרשים על מנת 

להשתלב בתפקידים עתירי ידע בתעשיית ההיי-טק 
בישראל. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

ההיערכות לפתיחת המסלול בוצע
ארכה זמן רב מהצפוי. בפועל 
הוקצו לסיירות התכנות 10.2 

מלש"ח בשנת 2018.

באחריות הרשות לחדשנות טכנולוגית לגבש תוכנית 5
לעידוד הכשרות חוץ-אקדמיות רלוונטיות לתעשיית 
ההיי-טק, אשר יקנו את המיומנויות והניסיון המעשי 

הנדרשים על מנת להשתלב בתפקידים עתירי ידע 
בתעשיית ההיי-טק בישראל. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

לגבש ולהפעיל החל משנת 2017 תוכנית להגברת 6.א
שילובן של נשים בתעשיית ההיי-טק.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מיזם משותף בהיקף של 20 בוצע
מלש"ח, שמטרתו שילוב נשים 

בהיי-טק, יצא לפועל, למשך 
 she" שלוש שנים, בשיתוף ארגון

."!codes
לנצל היקף השקעה שנתי של 4.83 מלש"ח לתוכנית 6.ב.1.א

לליווי סטודנטים ואקדמאים מאוכלוסיית המיעוטים 
בתעשיית ההיי-טק, להכשרתם ולהשמתם. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.5 מלש"ח, לטובת תוכנית לליווי סטודנטים 6.ב.1.א
ואקדמאים מאוכלוסיית המיעוטים בתעשיית ההיי-טק, 

להכשרתם ולהשמתם. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

 בוצע

לגבש ולהפעיל תוכניות לשילוב אוכלוסיית המיעוטים 6.ב.1
בתעשיית ההיי-טק: תוכנית לליווי סטודנטים 

ואקדמאים מאוכלוסיית המיעוטים בתעשיית ההיי-טק, 
להכשרתם ולהשמתם.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בימים אלו הסתיים מכרז של בוצע
3 שנים לשילוב בני החברה 
הערבית בהיי-טק. כמו כן, 

במהלך השנה התפרסם מכרז 
חדש בהיקף של 15 מיליון ש"ח 
ל-3 שנים, שמטרתו שילוב בני 

החברה הערבית בתעשיית ההיי-
טק. שני זכיינים נבחרו, ואנו 

נמצאים בתהליך של חתימה על 
החוזים להמשך הפעילות.

לבחון פיתוחן של תוכניות נוספות להגברת שילובן של 6.ב.2
אוכלוסיית המיעוטים בתעשיית ההיי-טק, הכוללות 

רכיבים של הכוונה והכשרה לתחום.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

המשרד בוחן פיתוח של תוכניות בוצע
נוספות בנושא זה. כחלק מכך 

פעלנו יחד עם מל"ג-ות"ת 
להגדלת המלגות המופנות 

ללימודי היי-טק לחברה הערבית, 
וכן אנו בוחנים בימים אלה 

תוכנית של חינוך לא פורמלי 
לנוער מהמגזר הערבי.

לפתח ולהוציא לפועל תוכניות לשילוב אוכלוסיות 6
בייצוג חסר בתעשיית ההיי-טק, בדגש על נשים, חרדים 

ואוכלוסיית המיעוטים. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

ראש הרשות 
הלאומית 
לחדשנות 
טכנולוגית

במסלול "סיירות תכנות" יש בוצע
העדפה לאוכלוסיות הנ"ל, כמו גם 
מענקים במסגרת תוכנית "חברות 

מתחילות" )מיעוטים וחרדים(.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש ולהפעיל במהלך שנת 2017 תוכנית מותאמת 6.ג
לשילוב נשים וגברים מהמגזר החרדי בתעשיית ההיי-

טק

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

התכנית לאקדמאים נבנתה בוצע
והפעילות החלה. גויס מחזור 

 ראשון ואנו בהליכי גיוס 
מחזור נוסף. שילוב חרדים 

לא אקדמאים / בעלי השכלה 
אקדמית שאינה רלוונטית 

לתעשיית ההייטק - מבוצע 
באמצעות הכשרות מקצועיות, 

לימודי הנדסאות וכיו"ב.
באשר להרחבת המקצועות 

הטכנולוגיים הנלמדים בסמינרים, 
נושא זה נמצא בשלב גיבוש 

מדיניות  בשיתוף משרד האוצר.

באחריות הרשות לחדשנות טכנולוגית לגבש, בתוך 7.א.1
90 יום מיום קבלת החלטה זו, תוכנית להבאת עובדים 
מיומנים מחו"ל, המתאימים לעבודה במשרות עתירות 
ידע בתעשיית ההיי-טק בישראל, בהתאם למחויבויות 

הבינלאומיות של ישראל. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

באחריות הרשות לחדשנות טכנולוגית להקצות 7 7.א.3
מלש"ח בשנת 2017 לטובת התוכנית להבאת עובדים 

מיומנים מחו"ל, המתאימים לעבודה במשרות עתירות 
ידע בתעשיית ההיי-טק בישראל, בהתאם למחויבויות 

הבינלאומיות של ישראל.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 לא 
בוצע

 כח האדם היעודי לטיפול בנושא 
גוייס רק בסוף שנת 2017 ולכן 

הטיפול במשימה החל רק בשנת 
.2018

בשנת 2018 נבנתה תוכנית 
ייעודית להשבת ישראלים בחו"ל 
במקצועות הטכנולוגיה וכן הושק 
פיילוט. התוכנית שווקה בכ-150 

אש"ח .
בשנת 2019  מתוכננת הקמה 

והפעלה של פלטפורמה 
טכנולוגית לחיבור בין מעסיקים 

בישראל לישראלים בחו"ל ושיווק 
התוכנית בהיקף של כ-4 מלש"ח.

באחריות הרשות לחדשנות טכנולוגית לבטל את 7.א
"התוכנית הלאומית להשבת אקדמאים" במתכונתה 

הנוכחית והעברתה לטיפול הרשות הלאומית לחדשנות 
טכנולוגית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

לקבוע את גובה התגמול למארגני תוכניות במסלולי 7.ב.2
היי-טק, בגין השמה בפועל בשכר גבוה בחברות היי-

טק.

ראש 
הממשלה

ראש המועצה 
הלאומית לכלכלה

 בוצע

להקצות 10 מלש"ח לשנת 2017 לתוכנית להבאת 7.ב.3
צעירים זכאי שבות בעלי פוטנציאל להשתלבות ככוח 

אדם מיומן בתעשיית ההיי-טק בישראל.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

בשל בעיות תקציביות ומשפטיות 
התוכנית לא יצאה לפועל בשנת 
2017. המועצה הלאומית לכלכלה 

פועלת לקידום התוכנית בשנת 
.2019
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית להבאת צעירים זכאי שבות בעלי 7.ב
פוטנציאל להשתלבות ככוח אדם מיומן בתעשיית 

ההיי-טק בישראל.

ראש 
הממשלה

ראש המועצה 
הלאומית לכלכלה

גובשה תוכנית להבאת צעירים בוצע
זכאי שבות בעלי פוטנציאל 

להשתלבות ככוח אדם מיומן 
בתעשיית ההייטק בשילוב 

תוכנית "מסע".

לפרסם נוהל להכרה בחברות ישראליות כחברות היי-8.א
טק לעניין הבאת מומחה זר בהיי-טק.

שר הכלכלה 
והתעשייה

ראש הרשות 
הלאומית 
לחדשנות 
טכנולוגית

 בוצע

ליצור מנגנון דיגיטלי להעברת מידע רלוונטי לעניין 8.ב
הנוהל בסעיף קטן א' לעיל על אודות חברות היי-טק 

ישראליות. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

ראש הרשות 
הלאומית 
לחדשנות 
טכנולוגית

 בוצע

לתקן, בתוך 90 יום מקבלת החלטה זו, את תקנות 8.ג
עובדים זרים,  התשס"ז-2007, כך, שמומחים זרים בהיי-

טק ובני זוגם יתווספו לרשימת התפקידים המנויים 
בהגדרה של "עובד זר מומחה".

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הגורמים המקצועיים והמשפטיים בוצע
ביצעו את כל הפעולות הנדרשות 

לצורך הבאת התקנות לאישור 
הכנסת. התקנתן הסופית תלויה 

בהקמת ממשלה חדשה ובחזרתה 
של הכנסת לפעילות סדירה.

לאשר, בתוך 60 יום מקבלת החלטה זו, נוהלי עבודה, 8.ה
שיאפשרו מתן רישיון עבודה למומחים זרים בהיי-

טק בנציגויות ישראליות בחו"ל ו/או במעבר הגבולות 
בנתב"ג. 

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

רישיונות עבודה למומחים זרים בוצע
בהיי-טק ניתנים כיום על ידי 

בקרי הגבול בנתב"ג.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את ההסדרים הקיימים בעניין בדיקות רפואיות 8.ו
הנדרשות כיום ממומחים זרים בהיי-טק לצורך קבלת 

רישיון עבודה בישראל, בתוך 90 יום מקבלת החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לא 
בוצע

גובש תיקון לחוק וכן מנחה 
מקצועי לשימוש הרופאים 

הבודקים. תיקון החוק לא הושלם.

ליצור, בתוך 120 יום מקבלת החלטה זו, מערכת 8.ט
מקוונת, המאפשרת הגשת בקשות לרישיונות ולהיתרי 

עבודה ומעקב אחריהן.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

לא 
בוצע

המערכת המקוונת להגשת בקשות 
להיתרים כבר פועלת. המערכת 

להגשת בקשות לרשיונות עודנה 
בפיתוח מיחשובי.

לפרסם, תוך 60 יום מקבלת החלטה זו, נוהל ייעודי 8.י.1
לעניין העסקת מומחה זר בהיי-טק בשפות עברית 

ואנגלית. 

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

הנוהל פורסם ביום 11.2.18. בוצע

לפרסם, בתוך 90 יום מקבלת החלטה זו, תמצית 8.י.2
מנהלים של הנוהל בשפות עברית ואנגלית. 

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

הנוהל פורסם ביום 11.2.18. בוצע

לקבוע, כי הוראות סעיף 2)א( בדבר סמכות הממונה, 9
כהגדרתו בסעיף 1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, 

להתיר העסקת חוקרים זרים במוסדות להשכלה גבוהה 
תחול גם על העסקתם של חוקרים המגיעים לעבוד 

בישראל במגזר הלא אקדמי. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

ראש הרשות 
הלאומית 
לחדשנות 
טכנולוגית

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח מתקציב משרד הכלכלה והתעשייה 10
לתוכנית "הטובים לתעשייה" לטובת שילוב סטודנטים 

ממקצועות ההיי-טק בתעשייה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית למינוף השירות הצבאי בצה"ל לטובת 11
הגדלת כוח האדם המיומן לתעשיית ההיי-טק. 

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

משרד הביטחון מקיים עבודת בוצע
מטה סדורה ליישום החלטה 

זו. במסגרת עבודה זו מגובשת 
תוכנית בתיאום עם המועצה 

הלאומית לכלכלה ועם גורמים 
נוספים.

להציג לוועדת השרים, תוך 6 חודשים מיום קבלת 11
החלטה זו, את התוכנית למינוף השירות הצבאי בצה"ל 
לטובת הגדלת כוח האדם המיומן לתעשיית ההיי-טק. 

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

 בוצע

להקצות "קולות קוראים" למלגות ע"ש יצחק שמיר 12.א.1
למדענים חוזרים, המשתלבים במחקר לפוסט דוקטורט, 

בהיקף של 2.4 מלש"ח לשנת 2017. 

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הפעולה בוצעה באמצעות בוצע
פרסום 2 "קולות קוראים", אשר 

במסגרתם אושרו למימון 11 
בקשות למלגה בהיקף כולל של 

2.65 מלש"ח. 

להקצות מלגות "אקדמיה-מגזר עסקי" לקידום נשים 12.א.2
בהיקף 1 מלש"ח לשנת 2017. 

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הפעולה בוצעה באמצעות בוצע
פרסום 2 "קולות קוראים", אשר 

במסגרתם אושרו למימון 11 
בקשות למלגה בהיקף כולל של 

0.94 מלש"ח. 

להקצות 1.5 מלש"ח בשנת 2017 למלגות לנשים 12.א.3
הלומדות לתואר ראשון בתחום המחקר היישומי-הנדסי.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הפעולה בוצעה באמצעות בוצע
פרסום 2 "קולות קוראים", אשר 

במסגרתם אושרו למימון 30 
בקשות למלגה בהיקף כולל של 

1.5 מלש"ח. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2017 סך של 2.5 מלש"ח למלגות ע"ש 12.א.4
שולמית אלוני, לנשים הלומדות מדעים מדויקים )מי"ה( 

לתואר שלישי ולפוסט דוקטורט. 

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הפעולה בוצעה באמצעות בוצע
פרסום 2 "קולות קוראים", אשר 

במסגרתם אושרו למימון 11 
בקשות למלגה בהיקף כולל של 

2.65 מלש"ח.

להקצות 6 מלש"ח ליצירת מלגות במדע יישומי והנדסי, 12.א.5
כולל רובוטיקה )מי"ה( לתואר שלישי ופוסט דוקטורט 

לשנת 2017. 

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הפעולה בוצעה באמצעות בוצע
פרסום 2 "קולות קוראים", אשר 

במסגרתם אושרו למימון 25 
בקשות למלגה בהיקף כולל של 

6.05 מלש"ח. 

שר המדע, לפרסם קולות קוראים למלגות כמפורט בסעיף. 12.א
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

פורסמו "קולות קוראים" לשנת בוצע
.2017

לפתח ולהוציא לפועל תוכניות מיוחדות להכשרה 13
ולשילוב עולים ותושבים חוזרים בתעשיית ההיי-טק.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

קורס סייבר - 19 משתתפים; בוצע
הכשרה פרטנית לתחום ההיי-טק 
באמצעות שובר - 72 משתתפים; 
הופעלו 3 תוכניות "עלייה 2000" - 

62 משתתפים.

להתקין תקנות, תוך 30 יום מפרסום נוהל להכרה 8.ד
בחברות ישראליות כחברות היי-טק, לעניין הבאת 

מומחה זר בהיי-טק. 

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

התקנות פורסמו ברשומות ביום בוצע
.6.2.18
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון את מגבלת 300 העובדים, הקבועה בסעיף 2)ט( 8.ח
להחלטת הממשלה מס' 3021. 

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

הרשות בחנה והעבירה עמדה בוצע
לביטול המגבלה. בהחלטת 

הממשלה נקבע כי צוות בראשות 
משרד העבודה והרווחה ידון 
בנושא. טרם זומן דיון בנושא.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות "קולות קוראים" למלגות ע"ש יצחק שמיר 12.א.1
למדענים חוזרים, המשתלבים במחקר לפוסט דוקטורט, 

בהיקף של 2.4 מלש"ח לשנת 2018.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע

להקצות מלגות "אקדמיה-מגזר עסקי" לקידום נשים 12.א.2
בהיקף 1 מלש"ח לשנת 2018.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע

להקצות מלגות לנשים הלומדות לתואר ראשון בתחום 12.א.3
המחקר  היישומי-הנדסי בהיקף 1.5 מלש"ח לשנת 2018.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע

להקצות 2.5 מלש"ח למלגות ע"ש שולמית אלוני, 12.א.4
לנשים במדעים מדויקים )מי"ה( לתואר שלישי ופוסט 

דוקטורט בלשנת 2018.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע

להקצות 6 מלש"ח ליצירת מלגות במדע יישומי והנדסי, 12.א.5
כולל רובוטיקה )מי"ה( לתואר שלישי ופוסט דוקטורט 

לשנת 2018.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע

להקצות 1.5 מלש"ח לתוכנית חשיפה למדע 12.ב
ולטכנולוגיה לתלמידי חטיבת ביניים ותיכון במסגרת 

החינוך הבלתי פורמאלי בשנים 2017-2018.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע על פי תוכנית העבודה .בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 10 מלש"ח בשנת 2018 לטובת עידוד הכשרות 5.ב
חוץ אקדמיות רלוונטיות לתעשיית ההיי-טק, אשר 

יקנו את המיומנויות והניסיון המעשי הנדרשים על מנת 
להשתלב בתפקידים עתירי ידע בתעשיית ההיי-טק 

בישראל.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

להפעיל תוכנית המשך לליווי ולהכשרה של סטודנטים 6.ב.1.ב
ואקדמאים מאוכלוסיית המיעוטים בתעשיית ההיי-טק 

והשמתם בשנת 2018.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

נבחרו 2 זכיינים במכרז, לאור בוצע
סוגיות מכרזיות זכיין אחד החל 

פעולתו ב1/6/18 וזכיין אחר 
ב-1/8/18 לשלוש שנים כל אחד.

להקצות 10 מלש"ח בשנת 2018 לטובת התוכנית 7.א.3
להבאת עובדים מיומנים מחו"ל, המתאימים לעבודה 
במשרות עתירות ידע בתעשיית ההיי-טק בישראל, 

בהתאם למחויבויות הבינלאומיות של ישראל.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 לא 
בוצע

בשנת 2018  נבנתה תוכנית 
ייעודית להשבת ישראלים מחו"ל 

במקצועות הטכנולוגיה. הושק 
פיילוט. התוכנית שווקה בכ-150 

אלש"ח.
בשנת 2019 מתוכננת הקמה 

והפעלה של פלטפורמה 
טכנולוגית לחיבור בין מעסיקים 

בישראל לישראלים בחו"ל ושיווק 
התוכנית בהיקף של כ-4 מלש"ח.

להקצות 10 מלש"ח לשנת 2018 לתוכנית להבאת 7.ב.3
צעירים זכאי שבות בעלי פוטנציאל להשתלבות ככוח 

אדם מיומן בתעשיית ההיי-טק בישראל.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

בשל בעיות תקציביות ומשפטיות 
התוכנית לא יצאה לפועל בשנת 
2018. המועצה הלאומית לכלכלה 

פועלת לקידום התוכנית בשנת 
.2019

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 2
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החלטת ממשלה מס' 2308: חדשנות בהתקשרויות ממשלתיות  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2308 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות צוות, שייעץ לוועדות המכרזים במשרדי 1
הממשלה בנושא קידומם של תהליכים חדשניים 

ואימוץ חדשנות בממשלה.

החשב הכללי מינה ב-24.12.2017 בוצעהחשב הכללי שר האוצר
צוות בהתאם להחלטה. הצוות 

מתחיל את עבודתו בימים אלה.

לצרף לדיוני הצוות נציגים של משרדי ממשלה 2
רלוונטיים, לפי העניין, ולפעול תוך התייעצות עם 

המשרד לשוויון חברתי.

לדיוני הצוות צורפו נציגים של בוצעהחשב הכללי שר האוצר
משרדי הממשלה וכן התקיימה 
התייעצות עם המשרד לשוויון 

חברתי.

לייעץ למשרדי הממשלה בנושא חסמים מינהליים, 3.א
המונעים שילובם של פרויקטים חדשניים בעבודת 

המשרדים השונים, ולהציע למשרדים פתרונות 
חדשניים לחסמים אלה במסגרת הוראות הדין בשנת 

 .2017

לא החשב הכללי שר האוצר
בוצע

נכון למועד הדיווח לא התקבלו 
בקשות ספציפיות לייעוץ.

לעקוב אחר יישום פתרונות על ידי משרדי הממשלה 3.ב
בשנת 2017, שהוצעו על ידי הצוות, שייעץ לוועדות 

המכרזים במשרדי הממשלה בנושא קידומם של 
תהליכים חדשניים ואימוץ חדשנות בממשלה.  

לא החשב הכללי שר האוצר
בוצע

נכון למועד הדיווח לא התקבלו 
בקשות ספציפיות לייעוץ ולכן לא 

הוצעו פתרונות ליישום.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2308
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לרכז מידע על מידת ההצלחה של פתרונות שהוצעו 3.ג
ויושמו, ולהנגיש מידע על פתרונות שהצליחו למשרדים 

האחרים, וכן, ככל שיראו לנכון, להמליץ לפני החשב 
הכללי, היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי של 

משרד האוצר ומנכ"ל משרד ראש הממשלה על שינויים 
נדרשים בעקבות ניסיון שנצבר בשנת 2017.

לא החשב הכללי שר האוצר
בוצע

נכון למועד הדיווח לא התקבלו 
בקשות ספציפיות לייעוץ ועל כן 

לא הוצעו פתרונות ליישום.

לא החשב הכללי שר האוצרלהמליץ בתוך 20 ימי עבודה על מסקנות הצוות. 6
בוצע

נכון למועד הדיווח לא התקבלו 
בקשות ספציפיות לייעוץ.

במסגרת כתב המינוי )מיום בוצעהחשב הכללי שר האוצרלמנות מזכיר לצוות, שיהיה עובד מדינה. 7
24.12.2017( מונתה מזכירת הצוות.

להגיש דו"ח מסכם על פעולות הצוות במהלך תקופת 8
המינוי וכן המלצות, על בסיס הניסיון שנצבר, לשינויים 

ארגוניים, תהליכיים או חקיקתיים, הנדרשים, לדעת 
הצוות, כדי לקדם מיזמי חדשנות בממשלה.

לא החשב הכללי שר האוצר
בוצע

לפי החלטת הממשלה הצוות צפוי 
לפרסם את המלצותיו ב-10/2019.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לייעץ למשרדי הממשלה בנושא חסמים מינהליים, 3.א
המונעים שילוב פרויקטים חדשניים בעבודת המשרדים 
השונים, ולהציע למשרדים פתרונות חדשניים לחסמים 

אלה במסגרת הוראות הדין בשנת 2018.

לא החשב הכללי שר האוצר
בוצע

נכון למועד הדיווח לא התקבלו 
בקשות ספציפיות לייעוץ.

לעקוב אחר יישום פתרונות על ידי משרדי הממשלה 3.ב
בשנת 2018, שהוצעו על ידי הצוות שייעץ לוועדות 

המכרזים במשרדי הממשלה בנושא קידום תהליכים 
חדשניים ותהליכי אימוץ חדשנות בממשלה.

לא החשב הכללי שר האוצר
בוצע

נכון למועד הדיווח לא התקבלו 
בקשות ספציפיות לייעוץ ולכן לא 

הוצעו פתרונות ליישום.

לרכז מידע על מידת ההצלחה של פתרונות שהוצעו 3.ג
ויושמו, ולהנגיש מידע על פתרונות שהצליחו למשרדים 

האחרים, וכן, ככל שיראו לנכון, להמליץ לפני החשב 
הכללי, היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי של 

משרד האוצר ומנכ"ל משרד ראש הממשלה על שינויים 
נדרשים בעקבות ניסיון שנצבר בשנת 2018.

לא החשב הכללי שר האוצר
בוצע

נכון למועד הדיווח לא התקבלו 
בקשות ספציפיות לייעוץ ועל כן 

לא הוצעו פתרונות ליישום.
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החלטת ממשלה מס' 2311: הקמת מרכז מבקרים ומורשת להנצחת רבי ישראל אבו חצירא 
)באבא סאלי(

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2311 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפתח תשתית תיירותית ואתר דתי בנגב, באמצעות 1
הקמת מרכז מבקרים ומורשת בנתיבות להנצחת רבי 

ישראל אבו חצירא )באבא סאלי(.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

הקמת מרכז המבקרים נמצאת בוצע
בשלבי תכנון. 

להקצות 0.7 מלש"ח בשנת 2017 להקמת מרכז 7
המבקרים והמורשת ולהפעלתו.  

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה. השימוש בשלב בוצע
זה הינו לעבודות תכנון.

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2017, לטובת מיתוג מתחם 7
הקבר, פרסומים, אירועים, פסטיבלים וקמפיינים. 

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לטובת קיום בוצע
ההילולה באופן מלא. 

להעביר 0.7 מלש"ח בשנת 2017 לצורך הקמת מרכז 7
המבקרים והמורשת והפעלתו.. 

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

 בוצע

להעביר 0.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מיתוג מתחם 7
הקבר, פרסומים, אירועים, פסטיבלים וקמפיינים.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

 בוצע

העברת 1.2 מלש"ח בשנת 2017 מהמשרד לפיתוח 8
הפריפריה, הנגב והגליל לרשות לפיתוח הנגב.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הועבר במלואו. בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2311
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

העברת 1.2 מלש"ח בשנת 2017 מהמשרד לשירותי דת 8
לרשות לפיתוח הנגב.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

 בוצע

לבחון את כל חלופות ההקמה וההפעלה של מרכז 9
המבקרים על ידי צוות בין-משרדי בראשות מנכ"ל 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ולהמליץ על 
החלופה הנבחרת. 

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

הפרויקט נמצא בהליכי תכנון בוצע
לאחר שנבחנו כל החלופות.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות לצורך הקמת מרכז המבקרים והמורשת 7
והפעלתו 0.7 מלש"ח בשנת 2018.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח בוצע
הנגב. המתחם נמצא בתכנון.

להקצות 0.5 מלש"ח לטובת מיתוג מתחם הקבר, 7
פרסומים, אירועים, פסטיבלים וקמפיינים בשנת 2018.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח בוצע
הנגב, והאירועים התקיימו.

להעביר לצורך הקמת מרכז המבקרים והמורשת 7
והפעלתו 0.7 מלש"ח בשנת 2018.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע

להעביר 0.5 מלש"ח לטובת מיתוג מתחם הקבר, 7
פרסומים, אירועים, פסטיבלים וקמפיינים בשנת 2018.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

העברת 1.2 מלש"ח מהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 8
והגליל לרשות לפיתוח הנגב בשנת 2018.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

בוצע

העברת 1.2 מלש"ח מהמשרד לשירותי דת לרשות 8
לפיתוח הנגב בשנת 2018.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 6
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החלטת ממשלה מס' 2316: תוכנית לאומית לתחבורה חכמה  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2316 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדת היגוי ויישום, במטרה לעודד מחקר ופיתוח, 1
יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל 

ולייעל את מערך התחבורה באמצעות עידוד שילובן של 
טכנולוגיות מתקדמות בתחום התחבורה. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוגשו המלצות לוועדת ההיגוי בוצע
בראשות מנכ"לית משרד 

התחבורה ומנכ"ל משרד ראש 
הממשלה. 

לקדם את ביצועה של תוכנית כוללת לשנים 2017-2021 2
)להלן: "התוכנית הלאומית לתחבורה חכמה"(.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

מבוצע באופן שוטף.בוצע

לקדם הקמה של מרכז ניסויים לרכב אוטונומי ותומך 2.א
תחבורה חכמה. במסגרת זו להמליץ, בין היתר, על שיטת 

המימון, ההקמה וההפעלה הרצויים למרכז הניסויים. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוגשו המלצות לוועדת ההיגוי בוצע
בראשות מנכ"לית משרד 

התחבורה ומנכ"ל משרד ראש 
הממשלה. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2316
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לאתר, ליצור ולהנגיש תשתיות מידע, הנדרשות למו"פ 2.ב
ולצמיחת תעשיית התחבורה החכמה בישראל, ובכלל 

זאת מיפוי והנגשה של מאגרי מידע בתחום ומיפוי כבישי 
.)HD( ישראל או חלק מהם ברזולוציה גבוהה

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

משימה זו מחולקת לשני בוצע
נושאים: האחד הוא הנגשת 

מאגרי מידע בתחום 
התחבורה. הנגשה זו מתבצעת 
באופן מתמשך. הנושא השני 

הוא הנגשת תוצרי מיפוי 
ברזולוציה גבוהה. מכרז 

ראשון בנושא זה יצא בשנת 
2018, תוצריו יונגשו לציבור 

הרחב במהלך 2019. כמו 
כן, ישנו צפי כי מכרז נוסף 
בתחום ייצא במהלך שנת 

.2019

לקדם שיתוף פעולה אקדמי מקצועי בתחום התחבורה 2.ג
החכמה, בשיתוף עם הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה 

להשכלה גבוהה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוגשו המלצות לוועדת ההיגוי בוצע
בראשות מנכ"לית משרד 

התחבורה ומנכ"ל משרד ראש 
הממשלה. 

לקדם ניסויי שטח ופרויקטי חלוץ )פיילוטים( של 2.ד
טכנולוגיות ותפיסות הפעלה חדשות במערך התחבורה 

בעלות פוטנציאל להקטנת גודש, להפחתת תאונות דרכים, 
לצמצום השימוש בנפט ולעידוד מעבר לתחבורה ציבורית. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוגשו המלצות לוועדת בוצע
ההיגוי, "קול קורא" יפורסם 

ברבעון השני של 2018.

לגבש ולקדם את הצעדים הכרוכים בניסוי, בהפעלה 2.ה
ובמתן שירותי תחבורה חכמה, תחבורה שיתופית, ושימוש 

באמצעים כלכליים משלימים לקידום מטרות ההחלטה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוגשו המלצות לוועדת ההיגוי בוצע
בראשות מנכ"לית משרד 

התחבורה ומנכ"ל משרד ראש 
הממשלה. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להמליץ לגורמים המשפטיים הרלוונטיים על עדכון 2.ה
החקיקה המתאימה, התאמת חוקי הדרך לכלי הרכב 
האוטונומיים, התאמת מערכת הרישוי והרכב, תדרי 

תקשורת ועוד.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

משימה זו היא משימה בוצע
מתמשכת לשנים הקרובות. 
המשימה בוצעה, ובין היתר 

במסגרתה הוקצה תדר על ידי 
משרד התקשורת לתקשורת 
בין כלי רכב. בנוסף, שונתה 

חקיקה בתחום סמכות משרד 
התחבורה והבטיחות בדרכים, 
הקשורה לניסויים בכלי רכב 

וכן לנסיעות שיתופיות.

ייזום מחקרי היתכנות של הטכנולוגיה כאמור, בשיתוף 2.ו
ממשלת ארה"ב, בהתאם לסיכום בין המדינות, ובחינת 

שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים נוספים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

נבחנו שיתופי פעולה 
מחקריים עם מדינות רבות, 

בחינה כזו עם ארה"ב לא 
בוצעה.

לקדם סביבה עסקית תומכת בקהילה היזמית ושיתופי 2.ז
פעולה בין-מגזריים בתחום.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

לשווק לעולם את פעילות התעשייה הישראלית בתחום 2.ח
התחבורה החכמה ולפעול לחיזוק מעמדה של ישראל 

כמוקד משיכה לחברות בינלאומיות בתחום.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

לקדם שיח והעברת ידע בין התעשייה לבין האקדמיה 2.ח
בתחום התחבורה החכמה, בין היתר באמצעות אירועים 

ייעודיים לנושא.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח בכתב לממשלה מדי חצי שנה על התקדמות 3
התוכנית הלאומית לתחבורה חכמה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

ראש מינהלת תחליפי דלקים בוצע
ותחבורה חכמה ומנכ"לית 

משרד התחבורה מסרו דיווח 
לממשלה על התקדמות 

התוכנית בישיבת ממשלה 
בחודש אוקטובר 2018.

להרחיב את פעילותה של מינהלת תחליפי הנפט לתחום 4.א
התחבורה החכמה ולשנות את שם המינהלה משמה הקודם 

"התוכנית הלאומית לתחליפי נפט" לשמה החדש: "התוכנית 
הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה".

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

לשמש גוף המטה במסגרת הארגונית של משרד ראש 4.ב
הממשלה, אשר ירכז את התוכנית הלאומית לתחבורה 
חכמה, יסייע ביצירת מדדי מעקב ויעדי ביצוע ויוודא, 

כי התוכניות המופעלות במסגרת זו מתאימות למטרות 
שנקבעו בהחלטה זו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

באחריות הרשות לחדשנות טכנולוגית להקצות 5 מלש"ח 5.א
עבור התוכנית הלאומית לתחבורה חכמה מתחום הפעולה 
של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )עבור סעיפים 

2)א(, 2)ד( ו-2)ט( לעיל( בשנת 2017. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות 5 מלש"ח עבור התוכנית הלאומית לתחבורה 5.א
חכמה )עבור סעיפים 2)ב( ו-2)ט( לעיל( בשנת 2017.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

התקציב הנ"ל לא הועבר 
בשנת 2017 בגלל עיכוב 

בביצוע.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2017 עבור התוכנית הלאומית 5.א
לתחבורה חכמה )עבור סעיף 2)ג( לעיל(. 

ראש הועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

לא 
בוצע

ות"ת מחויבת לנושא בסך של 
25 מלש"ח על פני 5 שנים. 

גיבוש התוכנית הסתיים 
ב-2018.

בהמשך לכך, בשנת 2018 יצא 
"קול קורא" למוסדות, במהלך 
אוגוסט 2019 הסתיים תהליך 

השיפוט והודעות נשלחו 
לזוכים.

להקצות 52 מלש"ח עבור התוכנית הלאומית לתחבורה 5.א
חכמה בשנת 2017.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

להקצות תקן נוסף למינהלת תחליפי דלקים ותחבורה 5.ב
חכמה מתוך תקני משרד ראש הממשלה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 5 מלש"ח עבור התוכנית הלאומית לתחבורה 5.א
חכמה מתחום הפעולה של הרשות הלאומית לחדשנות 

טכנולוגית )עבור סעיפים 2)א(, 2)ד( ו-2)ט( לעיל( 
בשנת 2018.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

להקצות 5 מלש"ח עבור התוכנית הלאומית לתחבורה 5.א
חכמה )עבור סעיפים 2)ב( ו-2)ט( לעיל( בשנת 2018.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

המשימה באחריות משרד השיכון.בוצע
התקציב הועבר, בהתאם לדרישה 

מהמשרד, בהעברה בין גגות.

להקצות 5 מלש"ח עבור התוכנית הלאומית לתחבורה 5.א
חכמה )עבור סעיף 2)ג( לעיל( בשנת 2018.

ראש הועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

בוצע

להקצות 38 מלש"ח עבור התוכנית הלאומית לתחבורה 5.א
חכמה בשנת 2018.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

ניתנה הקצאה חלקית בהתאם 
למימוש בשנת 2018.   

מספר המשימות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 13
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החלטת ממשלה מס' 2317: הקמת מתחם רב-ייעודי לקידום אנשים עם מוגבלות  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2317 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לרכז את ההליכים לבחינה של הצורך בהקמת מתחם 1
רב-ייעודי לקידום אנשים עם מוגבלות.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

השרה לשוויון להקים ועדת היגוי בין-משרדית.2
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

לייעץ בנושא של בחינת הצורך במיזם, וככל שיוחלט 3
כי קיים צורך כאמור, לבחון את אופן ההוצאה לפועל 

של המיזם וללוות את התקדמותו. 

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע ומבוצע בשוטף. בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2317
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 החלטת ממשלה מס' 2318: שדרוג תשתיות, שיפוץ, שימור והנגשה לציון קבר התנא 
ר' יונתן בן עוזיאל בעמוקה, קבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2318 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לשדרג את התשתיות, לשמר ולהנגיש את אתר ציון 1
קבר התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה לקהל הרחב, 

בהתאם לתוכנית המתאר של יערות בירייה - קק"ל, 
ובהתאם לתוכנית מפורטת לפיתוח האתר. 

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

עברנו את הוועדה המקומית בוצע
והתוכנית אושרה בוועדה 

המחוזית להפקדה. בתאריך 26.2. 
יש דיון בוועדה הארצית שאחריה 

נצא לפרסום.

לשדרג את התשתיות, ובייחוד לטפל בבעיות בטיחות 2
קשות באתר קבר רבי עקיבא וקבר הרמח"ל בטבריה.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

שלב א' של בעיות בטיחות בוצע. בוצע
שלב ב' צפוי להתבצע בעוד 

כחודש.

לנצל 13.5 מלש"ח של המסגרת התקציבית לביצוע 3
פרויקט אתר קבר יונתן בן עוזיאל בעמוקה. 

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

נתבקשו דרישות רבות מצד בוצע
הוועדות. ב 26.2 יש דיון בוועדה 
הארצית שאחריה נצא לפרסום.

להקצות 3.25 מלש"ח בשנת 2017 לפרויקט אתר קבר 3.א
יונתן בן עוזיאל בעמוקה. 

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע

להקצות 2.5 מלש"ח בשנת 2017 לפרויקט אתר קבר 3.ב
יונתן בן עוזיאל בעמוקה. 

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הועבר במלואו למשרד בוצע
לענייני דת.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2318
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2017 לפרויקט אתר קבר יונתן 3.ג
בן עוזיאל בעמוקה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

לנצל 3.25 מלש"ח של המסגרת התקציבית לביצוע 4
הפרויקט באתר קבר רבי עקיבא וקבר הרמח"ל 

בטבריה. 

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

נכון להיום נוצל חלק מהכסף בוצע
במסגרת שלב א. שלב ב צפוי 

לצאת לדרך בעוד כחודש.

השר לפיתוח להקצות 2.25 מלש"ח בשנת 4.2017.א
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הועבר במלואו למשרד בוצע
לענייני דת.

השר לשירותי לנהל את ביצוע התקציב וללוות את יישום הפרויקט.5
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לפרויקט אתר קבר יונתן 3.ב
בן עוזיאל בעמוקה.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הועבר למשרד לשירותי בוצע
דת.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לפרויקט אתר קבר יונתן 3.ג
בן עוזיאל בעמוקה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע
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החלטת ממשלה מס' 2335: מימון מנהרות תשתית בישראל  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2335 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לאמץ את המלצות הצוות הבין-משרדי למימון מנהרות 1
תשתית בישראל.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לגבש נוהל בחינת כדאיות כלכלית למימון מנהרות 3
תשתית בישראל, והבאתו בתוך שישה חודשים לאישור 

הממשלה. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להביא לאישור הממשלה מנגנון ליישוב מחלוקות 4
לעניין מימון מנהרות תשתית לאומית רב-מערכתית, 
כמוצע במסגרת המלצות הצוות ובתיאום עם היועץ 

המשפטי לממשלה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לבחון את הצורך בהסדר חקיקתי לצורך יישום המלצות 5
הצוות, ובמידת הצורך יביא שר האוצר הצעה לתיקון 

החקיקה הנדרש לוועדת השרים לענייני חקיקה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2335
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החלטת ממשלה מס' 2336: ייעול רגולציה בחוק התכנון והבנייה  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2336 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפיץ תזכיר לתיקון חוק התכנון והבנייה, 1
התשכ"ה-1965, בתוך 14 ימים, אשר יתקן את החוק 

באופן, שיסדיר את האפשרות של מוסד תכנון להתנות 
קידומו של הליך תכנון בהפקדת כתב שיפוי מפני 

תביעה לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק לטובת הוועדה 
המקומית.  

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להפיץ תזכיר לתיקון החוק בהתבסס על תזכיר חוק 2
התכנון והבנייה )תיקון מס' 103( התשע"ד-2014, וזאת 
בשינויים המחויבים ובהתאמות הנדרשות וללא שינוי 

באופן חישוב היטל ההשבחה הקבוע כיום בחוק.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2336
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החלטת ממשלה מס' 2345: התמודדות עם תופעת הפוליגמיה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2345 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדת שרים לעניין התמודדות עם תופעת 1
הפוליגמיה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

לאשר את תוכנית הפעולה שיגבש הצוות הבין-משרדי 1.א
שיוקם, כאמור בסעיף 7 להחלטה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

הצוות התכנס והגיש דו"ח עם בוצע
המלצותיו ביולי 2018, שאומצו 

בהחלטת הממשלה מס' 4211.

לעקוב ולפקח אחר יישום תוכנית הפעולה שיגבש 1.ב
הצוות הבין-משרדי.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

בעקבות החלטת הממשלה מס' בוצע
4211 הוקם צוות מעקב ויישום, 

המתכנס אחת לחודשיים.

לגבש בתוך ארבעה חודשים מתווה, שיעסוק בפיתוח 2
חומרי למידה או תוכנית התערבות להתמודדות עם 

הנושא, ולהציגו לפני הצוות הבין-משרדי, לרבות אומדן 
תקציבי.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

נבנה מתווה על ידי אנשי המקצוע בוצע
במשרד והוצג בפני הוועדה 

הבין-משרדית, בראשות מנכ"לית 
משרד המשפטים.

להציג לפני הצוות הבין-משרדי, בתוך 4 חודשים מיום 3
קבלת החלטה זו, תוכנית פעולה לקידום השתלבות 
בתעסוקה לנשים בדואיות תושבות ישראל, בצירוף 

אומדן תקציבי.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

עיקרי התוכנית הוצגו בפני הצוות בוצע
הבין-משרדי בכמה ישיבות. 

כעת מתבצעת הכתיבה הפיזית 
של התוכנית יחד עם משרד 

המשפטים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2345
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון בתוך 4 חודשים את הצורך בעריכת תיקון לסעיף 4
17 לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980, שיסמיך את 
המוסד לביטוח לאומי לבצע קיזוז מינהלי של סכום 

מזונות, אשר ייקבע בחוק, מגמלאותיו של אדם שחייב 
על פי דין או הסכם לשלם את מזונותיו של אדם אחר, 

והמוסד שילם גמלה לאותו אחר או עבורו. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

התיקון נבחן. הביטוח הלאומי, בוצע
קידם בהנחיית שר הרווחה ושרת 
המשפטים את קידום תיקון החוק 
בנושא. לאחר העברתו במינהלת 

המוסד ובמועצת המוסד, ישנה 
התנגדות של משרד המשפטים 

לקידום הנוסח.

להכין, בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת החלטה זו, 5
תוכנית פעולה למתן מענה בריאותי לנשים ולילדים 

החיים במשפחות פוליגמיות.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הוכנה תוכנית, אשר הוצגה לצוות בוצע
הייעודי בראשות מנכ"לית משרד 

המשפטים.

לבצע, בתוך 4 חודשים מיום קבלת החלטה זו, בדיקת 6
היתכנות ותוכנית מחקר סטטיסטי, שמטרתן לשקף 

את המצב העובדתי באשר להיקף תופעת הפוליגמיה, 
ולהגיש אותן לצוות הבין-משרדי, בצירוף אומדן 
התקציב והתקנים הנדרשים לביצועו של המחקר.

ראש 
הממשלה

ראש הלישכה 
המרכזית 

לסטטיסטיקה

הוגשה הצעה לבניית קובץ בוצע
נתונים, המכיל נתונים על 

פוליגמיה מתוך מרשם האוכלוסין. 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

הגישה נתונים רבים לצוות 
הבין-משרדי, המצביעים על 
גודל התופעה ועל חלק ניכר 

ממאפייניה )השכלה, תעסוקה, 
מספר נשים, מספר ילדים, וכו'(. 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
כותבת חלק מהדו"ח הסופי של 
הוועדה, שיוגש לממשלה. אחת 

ההמלצות של הצוות הבין-משרדי 
היא להמשיך ולעקוב אחרי 

התפתחות התופעה של פוליגמיה 
)צמצום(.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות משותף למשרדי הממשלה, הרשויות 7
המקומיות הרלוונטיות והחברה האזרחית לשם בחינה 
משותפת של דרכי התמודדות נוספות עם השלכותיה 

השליליות של תופעת הפוליגמיה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

הצוות הוקם וסיים את עבודתו. בוצע
מרכזי הצוות מצויים בשלבי 

כתיבת הדו"ח.

לבחון הכנה של תוכנית פעולה להתמודדות עם 8
השלכותיה השליליות של תופעת הפוליגמיה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

התכנית מצויה בשלבי בנייה בוצע
וכתיבה.

לבחון את תוכנית הפעולה שיגבש הצוות הבין-משרדי 9
בתוך 6 חודשים מיום קבלת החלטה זו, בצירוף לוח 

זמנים והצעת מסגרת תקציבית לביצועה. 

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

יו"ר הצוות, מנכ"לית משרד בוצע
המשפטים, בחנה את התוכנית 

והיא תציג אותה בפני ועדת 
השרים.
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 החלטת ממשלה מס' 2369: שכר רב עיר שנבחר לתפקיד החל מיום 1.1.2006 - 
תיקון החלטת ממשלה  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2369 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול לחקיקת תיקון לחוק שירותי הדת היהודיים 2
)ועדת בדיקה לרבני ערים(, בהתאם לנוסח שפורסם 

כתזכיר חוק ביום 5.1.2017. 

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

הגיע לוועדת שרים, אבל מתעכב בוצע
עקב מחלוקות ניסוח.

להקים ועדה משותפת לבחינת מידת האפקטיביות של 4
תקנות שירותי הדת היהודיים )שיפוט משמעתי של 

רבני עיר(, התשנ"ו-1996, ולבחינת הצעדים הנדרשים 
לקביעת מנגנון משמעתי אפקטיבי ביחס לרבני ערים.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2369
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החלטת ממשלה מס׳ 2376

 החלטת ממשלה מס' 2376: מסגרות לימודיות נוספות של משרד החינוך - 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2376 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 57 מלש"ח לסבסוד מסגרות לימודיות נוספות 2
בשעות אחר הצהריים בגני הילדים הציבוריים )גילאי 

3-5( וכן בכיתות א'-ב' בבתי הספר המתוקצבים על ידי 
משרד החינוך )גילאי 6-8( בעיר ירושלים.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2376
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החלטת ממשלה מס׳ 2388

 החלטת ממשלה מס' 2388: נוהל הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות 
לנושאי משרה ועובדי מדינה  - תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2388 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים במשרד המשפטים ועדה לעניין הגנה משפטית 1.א
והשתתפות בהוצאות משפטיות לעובדי המדינה 

המייצגים את המדינה בערכאות. בראש הוועדה יעמוד 
מנכ"ל משרד המשפטים או נציגו.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

המשרד ערוך לקיים ישיבות בוצע
ולכינוס ועדה אד הוק.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2388
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החלטת ממשלה מס׳ 2393

החלטת ממשלה מס' 2393: תוכנית להפחתת הרגולציה והסרת חסמים בתחום רישום 
המקרקעין - הקמת צוות בין-משרדי  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2393 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי, שיבחן את האופן 1
המיטבי לרישום זכויות בפנקסי המקרקעין 

בסמוך או לאחר השלמת ההליך התכנוני 
בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

)אזרחי(.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

הוקם צוות בין-משרדי, בראשותו של המשנה בוצע
ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי(. הצוות 

מקיים ישיבות סדורות.

למפות את החסמים הקיימים כיום במהלך 2
רישום פרצלציות, רישום בתים משותפים 
חדשים ובתים משותפים בתוכניות פינוי 

בינוי.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

התקיימו כמה ישיבות, שבהן הציגו נציגי בוצע
משרדי הממשלה השונים את החסמים שהם 

נתקלים בבהם במסגרת עבודתם.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2393
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החלטת ממשלה מס׳ 2393

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש דיווח על התקדמות עבודת הצוות 3
הבין-משרדי, הבוחן את האופן המיטבי 

לרישום זכויות בפנקסי המקרקעין בסמוך 
או לאחר השלמת ההליך התכנוני, לשרת 

המשפטים, לשר הבינוי והשיכון ולשר 
האוצר.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

לא 
בוצע

צוות האצת הרישום סיים לאחרונה את רצף 
הדיונים הפנימיים. 

במסגרת הדיונים, נשמעו משרדי הממשלה 
השונים החברים בצוות )מפ"י, רמ"י, מנהל 

תכנון, והכל תוך כדי דיון עם רשות המיסים, 
משרד השיכון, והאגף לרישום והסדר 

מקרקעין(, שעשו עבודת מטה מקיפה ביחס 
לחסמים ברישום, וכן הצעות לפתרונם. חסמים 
אלו הוצגו בפני הצוות ונידונו, כמו גם ההצעות 

לפתרונם. 
בנוסף, הצוות לקח חלק בפורום עורכי דין 

וחברות משכנות בנושאי עבודת הצוות, וכן 
אירח את נציגי לשכת עורכי הדין שחשפו 
נקודות התייחסות נוספות לסוגיה שלשמה 

הצוות הוקם.
בהמשך לעבודת הצוות המלאה, נערכו גם 
מספר דיונים של חברים הצוות בקבוצות 

מצומצמות יותר בנסיון להיכנס לעומקן של 
סוגיות משמעותיות שהתעוררו.

כעת  עומלים על הכנת דו"ח מסכם של 
עבודת הצוות, אשר יופץ לחברי הצוות 

להערות.

להביא את המלצות הצוות הבין-משרדי, 4
הבוחן את האופן המיטבי לרישום זכויות 

בפנקסי המקרקעין, בפני שרת המשפטים, 
שר הבינוי והשיכון ושר האוצר.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

לא 
בוצע

כעת בשלב הכנת דו"ח המסכם את עבודת 
הצוות, לאחר קבלת הערות הצוות יוגשו 

ההמלצות.
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החלטת ממשלה מס׳ 2394

 החלטת ממשלה מס' 2394: תוכנית להפחתת הרגולציה ולשיפור השירות הציבורי 
בתחום האפוטרופסות והחלופות לתמיכה והגנה על בגירים - הקמת צוות בין-משרדי

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2394 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי לשם גיבוש תוכנית לאומית 1
רב-שנתית לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה 

ולהגנה על בגירים במדינת ישראל. יושב ראש הצוות 
ימונה על ידי שרת המשפטים בהסכמת שר העבודה, 

הרווחה והשירותים החברתיים.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

בוצע

הגשת התוכנית, לרבות השלכותיה התקציביות, לאישור 5
שרת המשפטים, שר העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים ושר האוצר, בתוך שנה מיום קבלת החלטה 
זו.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

הד"וח הוגש למנכ"לי המשרדים בוצע
ואושר על ידם, בימים אלו 

מגובשת הצעת מחליטים לאימוץ 
מסקנות הדו"ח.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2394
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החלטת ממשלה מס' 2397: תוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית 
בנגב 2017-2021  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2397 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש בתוך 100 ימים תוכנית לצמצום הפערים 7.א.1
ושיפור ההישגים הלימודיים של ילדים ובני נוער 

באוכלוסייה הבדואית בנגב.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

נבנתה תוכנית חינוכית פדגוגית בוצע
מפורטת, שאושרה על ידי מנכ"ל 
המשרד והוצגה לאנשי המקצוע 

)מפקחים ומנהלים בדרום( וגם לראשי 
הרשויות ולמנהלי מחלקות החינוך.

לאשר תוכניות חינוך לא פורמלי באופן רב-שנתי 7.א.3
עלמנת לאפשר ודאות למפעילים ולרשויות 

המקומיות, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

נבנתה תוכנית מפורטת בנושאי החינוך בוצע
הלא פורמלי, מתקיימות ישיבות סטטוס 

בראשות המנכ"ל למעקב וליישום 
מושכל. כמו כן, המנכ"ל מקיים שולחנות 
עגולים עם בעלי התפקידים השונים ועם 

נציגי תנועות הנוער.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2397
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע יעדי תוצאה ברורים ומוסכמים, שיביאו 7.א
לידי ביטוי את יעדי התוכנית לפיתוח כלכלי-

חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב -2017
2021, ובכלל זה צמצום הפערים בתחומי החינוך 

בין האוכלוסייה הבדואית בנגב לכלל החברה 
הישראלית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

נבנתה תוכנית מפורטת בנושאי חינוך בוצע
ופדגוגיה לשיפור הישגי תלמידים בכל 
מקצועות הלימוד, כולל שיפור תפקודי 

של עובדי הוראה ומנהלים. התוכנית 
הוצגה על ידי המנכ"ל לראשי הרשויות 

ולמנהלי מחלקות החינוך וגם לבעלי 
התפקידים השונים במגזר הבדואי 
בדרום. מתקיימות ישיבות סטטוס 

בראשות המנכ"ל באופן קבוע.

לפרסם באתר האינטרנט של משרד החינוך 7.א
ארבעה יעדי-על, שהשגתם תיבחן בכל שנה 

ובתום הפעלת התוכנית החמש-שנתית. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

לא פורסם באתר, אבל נבנתה תוכנית בוצע
מפורטת, הכוללת יעדים ברורים, ערכים 

של בחינות המיצ"ב בכתות ה', ו' וח' 
ב-7 מקצועות הלימוד הנבחנים, ערכים 
של הישגי התלמידים בבחינות הבגרות, 
בדגש על 5 יחידות לימוד במתמטיקה 

ו-5 יחידות לימוד באנגלית ובנוסף 
לשאר מקצועות המדע, ערכים ב-2017 
וערכים מצופים ב-2021. כמו כן נבנתה 
תוכנית להקטנת מספר הילדים שאינם 
מבקרים בגני ילדים בגילאי 3-5, בעיקר 
ביישובי הפזורה, עד מיגור הבעיה תוך 5 
שנים. יעד נוסף הוא תוספת בנייה קשה 

להקמת מוסדות חינוך ושיפור תנאי 
החינוך.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית בתוך 100 ימים, שמטרתה שיפור 7.ג
הישגים של תלמידים מקרב החברה הבדואית 

בנגב באמצעות כלים פיננסיים, המעודדים מימון 
של תוכניות באמצעות דיווח על עמידה ביעדים. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקצות 20 מלש"ח במסגרת תוכנית החומש 7.ה
עבור מיזמים משותפים בתחום החינוך הלא 

פורמלי לאוכלוסייה הבדואית בנגב. התוכנית 
תפעל בתיאום עם משרד החינוך. 

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להקצות 236 מלש"ח לבניית כיתות לימוד, 7.ו
במסגרת תוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב 

האוכלוסייה הבדואית בנגב 2017-2021.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

המשרד הקצה 236 מלש"ח לבינוי בוצע
בחברה הבדואית.

להעביר 52 מלש"ח למשרד החינוך לטובת בניית 7.ו
כיתות לימוד במסגרת התוכנית לפיתוח כלכלי-
חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב -2017

 .2021

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקים צוות בין-משרדי להתרת חסמים לבניית 7.ז
מוסדות חינוך.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל הרשות 
לפיתוח והסדרת 

התיישבות 
הבדואים בנגב

הוקם הצוות הבין-משרדי בהשתתפות בוצע
משרד האוצר, משרד התחבורה, 

משרד החינוך ורשות הבדואים. עד כה 
התקיימו 3 ישיבות עם מסקנות ביניים, 
ובחציון הראשון של 2018 יגובש נוהל 

עבודה להקמת מוסדות חינוך במועצות 
האזוריות הבדואיות.



727  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2397

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית ייעודית בתוך 100 ימים, בתיאום 7.ט
עם הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה 

גבוהה, שעיקרה הכשרתם של מורים מקרב 
החברה הבדואית בנגב.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

נבנתה תוכנית מפורטת בהשתתפות בוצע
המל"ג ומינהל ההכשרה להכפלת מספר 

המוכשרים להוראה מבני החברה 
הבדואית בדרום מ-450 עובדי הוראה 
ב-2017 ל-900 עובדי הוראה ב-2021. 

כמו כן, משרדנו שותף עם המל"ג 
והות"ת להגדלת מספר האקדמאים 

הבדואים במקצועות נדרשים ובמוסדות 
אקדמיים ישראליים.

לקבוע יעד, בתוך 60 יום ממועד קבלת החלטה 7.י
זו, לשילובם של צעירים מקרב החברה הבדואית 
בנגב בתחומי ההשכלה הגבוהה במסגרת תוכנית 

החומש למערכת ההשכלה הגבוהה, ולהציגו 
לצוות מקצועי בהשתתפות אגף התקציבים 
במשרד האוצר, משרד החקלאות והמועצה 

הלאומית לכלכלה. 

ראש הוועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

 בוצע

להציג ולדון במתווה מוצע לפעילויות ולשינויים, 7.יא
הנדרשים לצורך הגברת שילוב הבדואים 

במערכות ההשכלה הגבוהה.

ראש הוועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

 בוצע

להביא לאישור משרדי האוצר והחקלאות בתוך 8.א
60 יום תוכנית להגברת המענים לאוכלוסייה 

הבדואית בנגב בתחום פעילות המשרד.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

התוכנית הוגשה, אושרה ועוגנה בספר בוצע
תוכניות העבודה הקשור להחלטה. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית עבודה לחברה הבדואית בנגב 8.ד
בתוך 60 ימים, אשר תובא לאישור משרד האוצר 

ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

גובשה תוכנית, הכוללת התייחסות בוצע
לקידום בריאות ומענה ב"טיפות החלב" 

וכן תגבור מערך הפינוי.

להקצות 4 מלש"ח להגברת התוכניות למניעת 8.ה.3
אלימות, שמפעיל המשרד לביטחון הפנים 

ביישובי הבדואים בנגב, כהגדרתם בהחלטה זו.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לגבש, בתוך 60 יום ממועד קבלת החלטה זו, 8.ה
תוכנית עבודה לשיפור הביטחון האישי והשירות 
לאזרח ביישובי התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי 

בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2017-2021. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להתאים וליצור כלי סיוע, המותאמים באופן 9.א.1
ייחודי לאוכלוסייה הבדואית בנגב.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקים צוות בין-משרדי, שיבחן בתוך 150 9.א.4
יום יוזמות תעסוקתיות לפיתוח בקרב החברה 

הבדואית בנגב ויציע תוכנית בין-משרדית 
לעידוד יוזמות מקומיות אלו, לרבות פיתוח 

של עסקים בעלי פוטנציאל העסקה, בדגש על 
העסקת נשים. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

במהלך ביצוע. הצוות הוקם, נקבעו לא בוצע
סדרי פעולתו. במקביל לפעילות משרד 

הכלכלה להסטת תקציב, ביצע הצוות 
שני שולחנות עגולים, וביוני 2019 
פורסם קול קורא לשיתוף ציבור.

לגבש תוכנית להרחבת השליטה בשפה העברית 9.ב.3
לכ-2,500 משתתפים, בדגש על נשים. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

התוכנית גובשה והועברה למשרד בוצע
האוצר. לאחר קבלת הערות בוצעו 
תיקונים ושינויים והתוכנית הוגשה 

מחדש למשרד האוצר.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 3 מלש"ח למשרד העבודה, הרווחה 9.ב.3
והשירותים הציבוריים לטובת התוכנית להרחבת 

השליטה בשפה העברית לכ-2,500 משתתפים, 
בדגש על נשים. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להפעיל מערכי הכשרה להנדסאיות ולהנדסאים 9.ב.4
מקרב החברה הבדואית בנגב באמצעות המכון 

להכשרה טכנולוגית.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

 בוצע

להעביר 5.5 מלש"ח למשרד העבודה, הרווחה 9.ב.4
והשירותים החברתיים לטובת הפעלה של מערכי 

הכשרה להנדסאיות והנדסאים מקרב החברה 
הבדואית בנגב, באמצעות המכון להכשרה 

טכנולוגית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

להקצות 7.5 מלש"ח לטובת הפעלת מערכי 9.ב.4
הכשרה להנדסאיות ולהנדסאים מקרב החברה 

הבדואית בנגב באמצעות המכון להכשרה 
טכנולוגית.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

 בוצע

להקצות 0.75 מלש"ח לצורך פרויקט של עברית 9.ג
תעסוקתית לדורשי עבודה מקרב האוכלוסייה 

הבדואית בנגב.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל שירות 
התעסוקה

בוצע כנדרש. בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות שיבחן את: 1( עדכון החלטות 10.ג
מועצת מקרקעי ישראל בעניין פיצוי לתובעי 
בעלות בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב, 2( 

התמודדות עם תביעות בעלות חריגות של 
האוכלוסייה הבדואית בנגב, אשר החלטות 

מועצת מקרקעי ישראל אינן נותנות להן מענה 
מספק, 3( קביעת מדיניות הסדרה ממשלתית 

לאוכלוסייה הבדואית בנגב לטווח של 10 שנים, 
ובכלל זה קביעת יעדי תוצאה בתחומי פיתוח 

מגרשי מגורים, פיתוח תשתיות ציבוריות ואכלוס. 

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל הרשות 
לפיתוח והסדרת 

התיישבות 
הבדואים בנגב

הוקם צוות לעדכון החלטה מס' 1383 של בוצע
רשות מקרקעי ישראל - הנושא עדיין 

בדיונים מול משרדי ממשלה ורשות 
מקרקעי ישראל. המטרה לאשר החלטה 
חדשה ברשות מקרקעי ישראל ברבעון 

הראשון של 2018.

לקדם את הסיוע הנדרש בסך 77 מלש"ח ליישובי 10.ד
הבדואים בנגב לסבסוד פיתוח התשתיות. 

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל הרשות 
לפיתוח והסדרת 

התיישבות 
הבדואים בנגב

הוקם ברשות הבדואים מנגנון לסבסוד בוצע
עלויות הפיתוח בתיאום משרד השיכון, 
ועד כה נוצלו בשנת 2017 סך של כ-15 

מלש"ח )ועוד 10 מלש"ח שאושרו 
בוועדת הכספים מתקציבי משב"ש 

מהחלטה מס' 1527(.

להעביר 3 מלש"ח לרשות לפיתוח ולהסדרת 10.ה
התיישבות הבדואים בנגב, עבור סיוע בפיתוח 

של פרויקטים בקרקע פרטית. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בימים אלו רשות הבדואים מגבשת לא בוצע
מכרז לסבסוד פיתוח מגרשים והתקציב 

יועבר בהתאם לו.

להקצות 3 מלש"ח לטובת תוכנית עבודה לחברה 10.ה
הבדואית בנגב עבור סיוע בפיתוח של פרויקטים 

בקרקע פרטית. 

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל הרשות 
לפיתוח והסדרת 

התיישבות 
הבדואים בנגב

הקול הקורא פורסם, הגישו 2 בקשות לא בוצע
שנמצאות בימים אלו בבחינה של ועדת 

משנה. 

לגבש רשימת צרכים יישובית ליישובי הבדואים 10.ו.1
בנגב, תוך תיאום עם הרשויות המקומיות וגיבוש 

תוכנית בנייה לחמש שנות התוכנית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית לפיתוח תשתיות תחבורתיות 10.ז
ליישובי הבדואים בנגב, ובכלל זה יושם דגש על 

כבישי גישה לצירים ראשיים, כבישים ראשיים 
פנים-יישוביים ותחבורה ציבורית.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

 בוצע

להפעיל אתר אינטרנט בעברית ובערבית, 11.א.11
שבו יתאפשר לציבור הרחב לצפות במוצרים 

המוצעים לרשויות המקומיות של יישובי 
הבדואים בנגב, בתוכניות הפרטניות של הרשויות 

השונות ובקצב ההתקדמות של כל רשות. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 לא 
בוצע

העלאת אתר האינטרנט תוכננה לסוף 
אוקטובר 2018 מיד לאחר הבחירות 

המקומיות.
בשל סדר עדיפויות בניהול התוכנית - 

העלאת האתר מתעכבת.
האתר צפוי לעלות לקראת סוף 2019.

לבחון בתוך 100 ימים את האופן שבו יש לתקצב 11.א.13
את הרשויות המקומיות של יישובי הבדואים 

בנגב, וזאת בתחומי אחריות המשרד, בגין מתן 
מענה ושירותים, ככל שמבוקש כי יינתנו על 

ידי רשויות אלה, לאוכלוסייה אשר אינה יושבת 
בתחומי אותן רשויות. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

צוות 100 הימים שנקבע בהחלטת בוצע
הממשלה סיים את פעולתו וקבע את 

מסגרת התוכנית, הקריטריונים לתקצוב 
ואת סל הצעדים, כפי שמחייבת החלטת 
הממשלה. הצוות סיים פעולתו, למעשה, 

ובמהלך 2017 הוקמה במקומו ועדת 
ההיגוי הבין-משרדית.

לבצע סקר של מספר התושבים המתגוררים 11.א.14
בכל אחד מיישובי הבדואים בנגב ובפזורה 

ולבצע שיוך של התושבים לכל אחת מהרשויות 
המקומיות.  

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל הרשות 
לפיתוח והסדרת 

התיישבות 
הבדואים בנגב

הוכנה עבודה, המפרטת את מספר בוצע
התושבים בכל יישוב, כולל תושבי 

הפזורה, וכן כמות האוכלוסייה המיועדת 
לכל יישוב - העבודה מתבססת על 
סקרים חברתיים ועל פענוח צילומי 

אוויר. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש במהלך שנת 2017 תוכנית ארגונית ייחודית 11.א.15
לכל רשות, אשר תשים דגש על מבנה ארגוני, על 
עידוד פרישה, על תוכניות עבודה ונוהלי עבודה, 
על מערכי הדרכה ומערכות מידע, וזאת על-פי 

מודל העבודה המגובש בימים אלו.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

גיבוש התוכניות הארגוניות הייחודיות לא בוצע
לרשויות ההחלטה נדחה בשל הקושי 

לגבש תוכנית ארגונית מקיפה ומותאמת 
אישית, לקראת הבחירות ברשויות 

המקומיות. על כן הוחלט לדחות את 
תחילת ביצוע המשימה והיא קודמה 

באופן נרחב מול כלל רשויות ההחלטה 
במהלך 2019. 

להקצות 12.5 מלש"ח לסיוע לרשויות שאינן 11.א.18
חברות באשכולות האזוריים בנגב, לצורך קבלת 
שירותי פינוי פסולת מאחד מאשכולות הרשויות 

ולשיפור מערך פינוי הפסולת. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הקרן לשמירת הנקיון אישרה את בוצע
ההקצאה: שגב שלום - 2.78 מלש"ח, 
לקיה - 3.53 מלש"ח, תל שבע - 5.72 

מלש"ח.

להקים צוות, שיקבע את סל השירותים הדרוש 11.א.19
לסיוע לרשויות המקומיות של יישובי הבדואים 

בנגב לשם קליטת משפחה שתעתיק את מקומה 
לשכונות מפותחות ביישובי הרשויות המקומיות. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הצוות הוקם וטיפל במשימה הראשונה בוצע
שהוטלה עליו - בחינת מענקי משרד 

הפנים לרשויות בגין תושבים הרשומים 
בשבטים הבדואיים. במהלך השנה 

הבאה יחל טיפול במשימה השנייה - 
קביעת תקציב לסל שירותים נדרש 
לקליטת משפחות שיעתיקו מקומן 

לרשויות.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להכין צעדים, אשר יסייעו לרשויות המקומיות 11.א.2
של יישובי הבדואים בנגב בהגדלת הכנסותיהן 

העצמיות ובפיתוחן הכלכלי, בהרחבת השירותים 
המוניציפליים, בהגדלת אטרקטיביות היישובים, 

בשיפור המקצועיות של הרשויות הבדואיות 
בנגב, בהפעלת כלים להגברת האכיפה והגבייה 

ועוד. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

סל הצעדים גובש ופורסם לרשויות בוצע
במהלך 2017. בסוף 2017 בחרו הרשויות 

את הפרויקטים שהן מעוניינות לבצע 
בשנת 2018, ואלו אושרו בוועדת ההיגוי 
של התוכנית. התחייבויות כספיות בסך 

כ-200 מיליון ש"ח יצאו בסוף 2017 
לצורך כך, במקביל לתחילת ההפעלה 
של מנגנון הליווי והבקרה על הרשויות.

להקים צוות לנושא העצמת הרשויות המקומיות 11.א
של יישובי הבדואים בנגב. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הצוות הוקם בראשית 2017 ופועל עד בוצע
היום כוועדת ההיגוי העליונה )ועדה בין-

משרדית, שחברים בה משרדי הפנים, 
החקלאות והאוצר(, שתלווה את החלטת 

הממשלה לכל אורכה.

לגבש בתוך 100 ימים תוכנית בנוגע להעצמת 11.א
הרשויות המקומיות של יישובי הבדואים בנגב. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

התוכנית גובשה במסגרת צוות 100 בוצע
הימים, ועל פיה הותנעה התוכנית.

להציב יעדים, בשיתוף המשרד הרלוונטי, 12.א.6
בנוגע לפעילות ולתקציב של כל משרד ומשרד 

ובהתאם לתוכנית העבודה ליישום התוכנית 
לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה 

הבדואית בנגב 2017-2021.   

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להקים ועדת היגוי עליונה לתוכנית, אשר 12.ב
שר החקלאות ופיתוח הכפר ימנה את העומד 

בראשה.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

הוקמה ועדה אחת, שממלאת את תפקיד בוצע
ועדת ההיגוי העליונה והוועדה הציבורית 

לעניין זה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדה ציבורית למעקב אחר התוכנית, 12.ג
למעט בענייני אכיפה, אשר תכלול נציגי ממשלה 

ונציגי האוכלוסייה הבדואית בנגב.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

הוקמה ועדה אחת, שממלאת את תפקיד בוצע
ועדת ההיגוי העליונה והוועדה הציבורית 

לעניין זה.

לגבש תוכנית להפחתה רב-שנתית ומתמשכת 13.ד
של היקפי הקרקע, שקיימת עליה בנייה בלתי 

חוקית במרחב הנגב, ולהגישה לממשלה, לרבות 
תיקוני חקיקה ככל הנדרש.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

לבחון את הדרכים לייעול ולזירוז של הליכי 13.ד
האכיפה בנגב, ולהגיש המלצות לשרים הממונים, 

לפי העניין, בתוך 60 ימים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 236 מלש"ח לבניית כיתות לימוד, במסגרת 7.ו
תוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה 

הבדואית בנגב 2017-2021.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להעביר 52 מלש"ח למשרד החינוך לטובת בניית כיתות 7.ו
לימוד במסגרת התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב 

האוכלוסייה הבדואית בנגב 2017-2021. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 4 מלש"ח להגברת התוכניות למניעת אלימות, 8.ה.3
שמפעיל המשרד לביטחון הפנים ביישובי הבדואים 

בנגב, כהגדרתם בהחלטה זו.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

להעביר 5.5 מלש"ח למשרד העבודה, הרווחה 9.ב.4
והשירותים החברתיים לטובת הפעלת מערכי הכשרה 
להנדסאיות והנדסאים מקרב החברה הבדואית בנגב 

באמצעות המכון להכשרה טכנולוגית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 7.5 מלש"ח לטובת הפעלת מערכי הכשרה 9.ב.4
להנדסאיות והנדסאים מקרב החברה הבדואית בנגב 

באמצעות המכון להכשרה טכנולוגית.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להקצות 7 מלש"ח לתוכנית "מעגלי תעסוקה" לדורשי 9.ג
עבודה מקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל שירות 
התעסוקה

בוצע כנדרש.בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.75 מלש"ח לצורך פרויקט של עברית 9.ג
תעסוקתית לדורשי עבודה מקרב האוכלוסייה הבדואית 

בנגב.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

התקציב הוקצה על ידי האוצר בוצע
בסוף אוקטובר 2018, חויב 
למכינות עברית של האגף 

להכשרה מקצועית, שהחל אליהן 
גיוס.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 54



737  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2414

החלטת ממשלה מס' 2414: הקמת צוותים בין-משרדיים בנושאי מערכים טכנולוגיים 
והמשך הפעלת "מוקדים רואים אזוריים"  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2414 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי, אשר יפעל לגיבוש תוכנית 1.א
להקמת מערכים טכנולוגיים לשגרה ולחירום ברשויות 
מקומיות, לרבות איגום המשאבים הנדרשים לצורך כך.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקים צוות בין-משרדי, אשר יגבש תוכנית למיצוי 1.ב
מידע המתקבל ממצלמות הפזורות במרחב הציבורי, 
בהתבסס על מיפוי שתערוך משטרת ישראל בנושא. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להגיש את המלצות הצוותים הנ"ל לשר לביטחון הפנים 1.ד
בתוך 120 יום ממועד החלטה זו.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2414
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החלטת ממשלה מס׳ 2415

החלטת ממשלה מס' 2415: תוכנית לחיזוק הביטחון האישי במרחב הכפרי  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2415 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפעיל תוכנית לחיזוק הביטחון האישי במועצות 1
האזוריות, אשר תכלול השתתפות במימון הקמה של 

מערכים טכנולוגיים ומרכיבי ביטחון שונים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

להקים במשרד לביטחון הפנים מינהלה ליישום 4
התוכנית לחיזוק הביטחון האישי במרחב הכפרי. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקצות 15 מלש"ח ליישום התוכנית לחיזוק הביטחון 6
האישי במרחב הכפרי. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להעביר 10 מלש"ח למשרד לביטחון הפנים ליישום 6
התוכנית לחיזוק הביטחון האישי במרחב הכפרי.  

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2415
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 10 מלש"ח ליישום התוכנית לחיזוק הביטחון 6
האישי במרחב הכפרי ממשרד האוצר.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להעביר 10 מלש"ח ליישום התוכנית לחיזוק הביטחון 6
האישי במרחב הכפרי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

 בוצע
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 החלטת ממשלה מס' 2416: מניעת אלימות בחופי הכנרת ותגבור תוכנית 
"עיר ללא אלימות" באילת  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2416 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפעיל תוכנית למניעת אלימות וונדליזם בחופי 1.א
הכנרת המוכרזים. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקצות תקציב בסך של עד 120 אלש"ח בשנה, החל 1.ב
משנת 2017, לצורך השתתפות במימון הפעלת "המוקד 

הרואה", שיחוברו אליו המצלמות שתוצבנה בחופים 
במסגרת התוכנית.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לתגבר את תוכנית "עיר ללא אלימות" באילת בהיקף 2
של עד 150 אלש"ח לשנה, לצורך הרחבת פעילות 

הפנאי לנוער בעיר אילת בחודשי הקיץ.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2416
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות תקציב חד פעמי בסך 4.5 מלש"ח בשנים 1.ב
2017-2018 לצורך סיוע בהקמת המערכים הטכנולוגיים 

המוכרזים במסגרת התוכנית.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע
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החלטת ממשלה מס' 2457: תוכנית אסטרטגית לדיור  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2457 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש בתוך 8 חודשים תוכנית פעולה לתכנון 5
האסטרטגי, אשר תאפשר את יצירת המלאי השוטף 

של יחידות הדיור, הנדרש לצורך עמידה ביעדי התכנון 
השנתיים שהוגדרו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להכין, על בסיס ובמקביל להכנת תוכנית הפעולה 6
לתכנון אסטרטגי, את פירוט היקפי האוכלוסייה 

הצפויים לשנת 2040 ומאפייניהם הדמוגרפיים, וזאת 
בכל אחד מהמחוזות והנפות ובהתאם למוקדי הפיתוח 

שיוגדרו בהם.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

לגבש, בתוך 6 חודשים מהצגת תוכנית הפעולה לתכנון 7
האסטרטגי, תוכנית פעולה לייזום תכנון סטטוטורי 

על אדמות מקרקעי ישראל, ולהציג לשר האוצר ולשר 
הבינוי והשיכון את תוצרי התוכנית ואת הפעולות 

הנדרשות בטווח הקרוב והרחוק לצורך יישומה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

הוכנה תוכנית תלת-שנתית בוצע
לקידום התכנון, וזאת במתואם 

עם מינהל התכנון ולשכות התכנון 
המחוזיות.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2457


743  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש בתוך 10 חודשים תוכנית פעולה להתחדשות 8
עירונית, אשר תגדיר את הכלים, הפעולות והאמצעים 
הנדרשים לצורך עמידה ביעדי ההתחדשות העירונית, 

ולהציגם לראש מטה הדיור ולשר האוצר.

שר הבינוי 
והשיכון

מנהל הרשות 
להתחדשות 

עירונית

לא 
בוצע

תוכנית הפעולה הוכנה והוצגה 
לשר בתאריך 18.11.2018. לבקשת 
השר, הרשות החלה להכין הצעת 

מחליטים על פי התוכנית, אך 
לאור הקדמת הבחירות נאלצנו 

להשהות את קידום התוכנית 
עד להקמת הממשלה החדשה 

ולהצגת התוכנית לשר/ה שייבחר.

לגבש תוכנית פעולה לעידוד הרשויות המקומיות ליזום 9
תוכניות מפורטות בהיקפים הנדרשים לצורך עמידה 

ביעדים שהוגדרו ועל פי תוכנית הפעולה שנקבעה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להביא אחת לשנה עדכון לפני קבינט הדיור בדבר 11
עמידה ביעדים שהוגדרו בהחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להקים צוות בראשות ראש מטה הדיור במשרד האוצר 14
לבחינת דרכים לצמצום לוחות הזמנים מתכנון ועד 

אכלוס יחידות דיור.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 2461

החלטת ממשלה מס' 2461: תיקון החלטת ממשלה -  מינהל המחקר למדעי האדמה והים 
והסדרת פעילות מכוני המחקר  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2461 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש עקרונות להסכם מסגרת רב-שנתי עם "החברה 2.ב.1
לחקר ימים ואגמים לישראל" בע"מ )חיא"ל(.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע

להביא את עקרונות הסכם המסגרת לאישור ועדת 2.ב.1
שרים שתסמיך הממשלה.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע

לערוך התקשרות עם חיא"ל בהסכם מסגרת רב-2.ב.2
שנתי לצורך ביצוע המטלות שייקבעו בהסכם.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח על ידי המשרד להגנת הסביבה, 2.ג
מתוך הקרן למניעת זיהום ים, לטובת הפעלת 

האונייה "בת גלים" על ידי חיא"ל. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

להעביר 1.45 מלש"ח לחיא"ל לטובת תפעול האונייה 2.ג
"בת גלים"  בכפוף לתח"מ. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד החקלאות 2.ד
ופיתוח הכפר או נציגו. תפקיד הצוות יהיה לגבש 
בתוך שנה מיום קבלת החלטה זו מתווה מפורט 

להעברת מלח"י מחיא"ל למינהל המחקר החקלאי.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2461
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדה מייעצת, אשר תייעץ למנכ"ל על 4.א
הפעילות ועל תוכניות העבודה של המכון הגיאולוגי, 

חיא"ל, וככל שיידרש - המכון הגיאופיסי לישראל, 
ויצירת תיאום בין פעילויות המחקר השונות. 

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע
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 החלטת ממשלה מס' 2462: המשך תמיכה בארגונים ללא מטרות רווח, 
המסייעים בתחומי הטיפול בחללים כתוצאה מאירועים לא טבעיים או לא שגרתיים  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2462 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל סכום של 3.2 מלש"ח בשנת 2017 לצורך תמיכה 
בארגונים ללא מטרת רווח, המסייעים בתחומי הטיפול 

בחללים כתוצאה מאירועים לא טבעיים או לא 
שגרתיים.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.7 לצורך תמיכה בארגונים ללא מטרת רווח, 
המסייעים בתחומי הטיפול בחללים כתוצאה מאירועים 

לא טבעיים או לא שגרתיים.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להעביר 0.75 מלש"ח למשרד הפנים לצורך תמיכה 
בארגונים ללא מטרת רווח, המסייעים בתחומי הטיפול 

בחללים כתוצאה מאירועים לא טבעיים או לא 
שגרתיים.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2462
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החלטת ממשלה מס׳ 2462

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 0.35 מלש"ח למשרד הפנים לצורך תמיכה 
בארגונים ללא מטרת רווח, המסייעים בתחומי הטיפול 

בחללים כתוצאה מאירועים לא טבעיים או לא 
שגרתיים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

להעביר 0.8 מלש"ח למשרד הפנים לצורך תמיכה 
בארגונים ללא מטרת רווח, המסייעים בתחומי הטיפול 

בחללים כתוצאה מאירועים לא טבעיים או לא 
שגרתיים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להעביר 0.5 מלש"ח למשרד הפנים לצורך תמיכה 
בארגונים ללא מטרת רווח, המסייעים בתחומי הטיפול 

בחללים כתוצאה מאירועים לא טבעיים או לא 
שגרתיים.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בוצע

להעביר 0.1 מלש"ח למשרד הפנים לצורך תמיכה 
בארגונים ללא מטרת רווח, המסייעים בתחומי הטיפול 

בחללים כתוצאה מאירועים לא טבעיים או לא 
שגרתיים.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע

לנצל סכום של 3.2 מלש"ח בשנת 2018 לצורך תמיכה 
בארגונים ללא מטרת רווח, המסייעים בתחומי הטיפול 

בחללים כתוצאה מאירועים לא טבעיים או לא 
שגרתיים.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 2469

 החלטת ממשלה מס' 2469: הגדלת היקפי התעסוקה של עובדים פלסטינים בישראל 
בענף התעשייה  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2469 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות את תוספת המכסה של 2,200 עובדים 1
פלסטינים לענף התעשייה והשירותים, שנקבעה בסעיף 

1)ב( להחלטה מס' 2174, ובהתאם למתכונת ההקצאה 
הקיימת, כך, שלפחות 75% ממכסה זו תוקצה לענף 

התעשייה.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2469
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החלטת ממשלה מס׳ 2472

החלטת ממשלה מס' 2472: פיתרון קבע למפוני דהנייה והסדרת מעמדם
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2472 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות, בראשות נציב קבילות סייענים ומאוימים 2
במשרד ראש הממשלה, במטרה להסדיר עבור מפוני 

דהנייה פתרון קבע התיישבותי ראוי ומוסדר כדין 
במסגרת תוכנית היישוב מרעית, ולפנות ולנקות באופן 

מוחלט את שטח אתר המגורים הזמני באזור תל ערד.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

להביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה, 3
שלפיה תקצה רשות מקרקעי ישראל זכויות במגרש 

מגורים, אשר תאפשרנה לכל זכאי, ששמו מופיע 
ברשימת הזכאים השמורה במזכירות הממשלה, הקמת 

יחידת דיור אחת באופן חריג וללא מכרז.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לפעול לפיתוח שכונת המגורים החדשה המיועדת 4
לזכאים, לנהל את תהליך שיבוץ הזכאים בשכונה 

החדשה וללוות את פיתוחה ואת הקמתה.

 
שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

 
מנכ"ל משרד 

החקלאות ופיתוח 
הכפר

 בוצע

להקצות 22 מלש"ח לצורך ביצוע העבודות לפיתוח 4
מלא של השכונה.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל הרשות 
לפיתוח והסדרת 

התיישבות 
הבדואים בנגב

לא 
בוצע

החלו עבודת הפיתוח מתוך החלק 
התקציבי של הרשות. לעניין 
העברת יתר התקציב, הנושא 

בטיפול מול אג"ת.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2472


750  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2472

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעניק לזכאים מענק בסך 100,000 ש"ח בתמורה 5
לחתימה על התחייבות לפינוי מבני המגורים שלהם 

באתר תל ערד והודעת ויתור על כל טענה או דרישה 
נוספת.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

לעדכן את הממשלה בכתב בכל 6 חודשים על 10
התקדמות הצוות ביישום החלטה זו, לרבות עדכון 

בנוגע למימוש התקציב.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעניק למפוני דהנייה, בתום שנה מקבלת הרישיון 9
לישיבת קבע, אזרחות ישראלית בהתאם לחוק 

האזרחות, התשי"ב-1952, ובהתאם להוראות סעיף 
3ג לחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, 

התשס"ג-2003.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

 בוצע

לעדכן את הממשלה בכתב בכל 6 חודשים על 10
התקדמות הצוות ביישום החלטה זו, לרבות עדכון 

בנוגע למימוש התקציב.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 6
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החלטת ממשלה מס׳ 2474

 החלטת ממשלה מס' 2474: אישור מדיניות אכיפה כלפי שימוש בקנאביס 
והקמת ועדה בין-משרדית ליישום המדיניות  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2474 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדה בין-משרדית ליישום מדיניות האכיפה 2
בנושא צמח הקנאביס.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להגיש לממשלה עד יום 7 במאי 2017 את מכלול 2
הצעדים הנדרשים ליישום מדיניות האכיפה בנושא 

צמח הקנאביס בהתייחס לבגירים. תוצרי הוועדה לפי 
סעיף זה יובאו בפני היועץ המשפטי לממשלה לבחינתו 

ולהערותיו טרם הגשתם לממשלה.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להגיש לאישור השר לביטחון הפנים ושרת המשפטים 2
עד יום 7 במאי 2017 את המלצותיה ליישום מדיניות 
האכיפה בנושא צמח הקנאביס בהתייחס לקטינים. 

תוצרי הוועדה לפי סעיף זה יובאו בפני היועץ המשפטי 
לממשלה לבחינתו ולהערותיו טרם הגשתם לאישור 

השרים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להגיש לממשלה את בסיס הנתונים הקיים בדבר 5
השימוש בקנאביס, אשר מקורותיו מפורטים בהחלטה, 

עם הגשת ההמלצות הנ"ל לממשלה.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2474
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החלטת ממשלה מס׳ 2490

החלטת ממשלה מס' 2490: תקציב פרויקט "מסע" לשנים התשע"ו-התשע"ז
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2490 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע, במסגרת אישור תוכנית העבודה השנתית של 1.א
הפרויקט, את יעד המשתתפים לאותה שנה. הסדר זה 
יחליף את האמור במבוא ובסעיף ג)1( בהחלטה מס' 

.1426

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 300 אלף דולר ארה"ב לחברת "מסע" בגין שנת 2.א
הלימודים התשע"ו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות עד 27.5 מיליון דולר לחברת "מסע" בגין שנת 2.ב
הלימודים התשע"ז.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2490


2017 אפריל - יוני
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החלטת ממשלה מס׳ 2592

 החלטת ממשלה מס' 2592: עידוד מאגרים קטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום 
במשק הגז הטבעי  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2592 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להטיל על השר להתקין תקנות לפי סעיף 68 לחוק 5
משק הגז הטבעי בעניין החובה למסור דיווחים על 

הסכמים, ובכלל זה על הסכמי גיבוי במשק הגז הטבעי 
מכל סוג, ככל שייעשו, למנהל רשות הגז הטבעי.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע

גובשה טיוטת תקנות בנושא.

לקדם רכישת אוטובוסים או מיניבוסים מונעי גז טבעי 19
דחוס או חשמל )להלן – אנרגיה חלופית( כך, שבכלל 
המכרזים להפעלת חניוני הנתיב המהיר ייקבע תנאי, 

שלפיו לפחות 90% מהאוטובוסים או המיניבוסים 
שאותם יפעיל הזוכה במכרז יהיו מונעי אנרגיה חלופית.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לקדם רכישת אוטובוסים או מיניבוסים מונעי גז טבעי 19
דחוס או חשמל )להלן – אנרגיה חלופית( כך, שבכלל 
המכרזים להפעלת חניוני הנתיב המהיר ייקבע תנאי 

שלפיו לפחות 90% מהאוטובוסים או המיניבוסים 
שאותם יפעיל הזוכה במכרז יהיו מונעי אנרגיה חלופית.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

להקצות 3.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תמיכה בציי 20
תחבורה ברכש ובהפעלה של משאיות מונעות גז טבעי 

דחוס. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2592
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החלטת ממשלה מס׳ 2592

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תמיכה בציי 20
תחבורה ברכש ובהפעלה של משאיות מונעות גז טבעי 

דחוס. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

התקציב הועבר אך טרם מומש בוצע
על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תמיכה בציי 20
תחבורה ברכש ובהפעלה של משאיות מונעות גז טבעי 

דחוס. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

נדרשת החלטה על כינוס הוועדה.בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2017  לטובת תמיכה בציי 20
תחבורה ברכש ובהפעלה של משאיות מונעות גז טבעי 

דחוס. 

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

הסכום הועבר למשרד להגנת בוצע
הסביבה. 

להקים צוות בראשות החשב הכללי או סגנו, 21
ובהשתתפות נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר, 

מינהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש 
הממשלה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 
המשרד להגנת הסביבה ומינהל הרכב. הצוות יגיש את 
מסקנותיו לשר האוצר לא יאוחר מיום 1.8.2017,  כולל 

יעדים כמותיים שנתיים.

 בוצעהחשב הכללי שר האוצר
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החלטת ממשלה מס׳ 2607

 החלטת ממשלה מס' 2607: הטבות למשרתים בשירות המילואים 2017 - 
אישור המלצות ועדת השרים לענין מערך המילואים  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2607 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה א.2
מארנונה(, התשנ"ג-1993, באופן המתיר לרשות מקומית 
להעניק למשרת מילואים פעיל הנחה מארנונה למגורים 

בשיעור שלא יעלה על 5% 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להעניק תגמול מילואים למפקדים במערך המילואים, ב
העונים על הגדרת "מפקד מילואים פעיל" ועל הגדרות 

נוספות, שייקבעו בפקודות הצבא, בגובה חצי נקודת 
זיכוי ממס.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

 בוצע

להקצות סכום מתקציב הביטחון להעלאת תגמולי ג
המילואים לחיילי מילואים עצמאיים בדרך שיקבע 

השר.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

 בוצע

להכין תוכנית להרחבת הסיוע המשפטי הניתן לחיילי ד
מילואים, הנמצאים בהליכי פיטורים בשל שירותם 

במילואים.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2607
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול להתקנת תקנות זכויות הסטודנט )התאמות ו
לסטודנטים הלומדים במכללות של המכון הממשלתי 
להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים, עקב שירות מילואים(. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

המשרד פועל לניסוח התקנות 
וקיימת טיוטה מתקדמת. נוכח 
התפטרות הממשלה והתפזרות 
הכנסת בשלהי 2018, התקנות 
הסופיות יובאו לאישור השר 

הנכנס לאחר כינונה של ממשלה 
חדשה.

לקבוע, כי הודעת נציב שירות המדינה עד/6 מיום ח
28.1.14, שעניינה "הכרה בניסיון שנרכש בשירות צבאי 

או בשירות אזרחי-לאומי במכרזים", תחול, בתנאים 
שיקבע הנציב, גם לגבי שירות מילואים, לרבות ניסיון 

פיקודי.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

בוצע תיקון תקשי"ר ופורסמה בוצע
הודעת נש"מ עח/21 ביום 

30.8.2018 בדבר הכרה בניסיון 
שנרכש בשירות מילואים.

לבחון ולתקן את חוק הארכת מועדים, התשל"ה-1974, ט
באופן שייקבע, כי חייל שנקרא לשירות מילואים 

בהתאם לסעיפים 8 ו-9 לחוק שירות המילואים, והוא 
חייב בתשלום לרשות ציבורית או בעשיית פעולה 

כלפי רשות ציבורית במועד שחל בתקופת שירותו, 
יחולו לגביו הוראות חוק הארכת מועדים, בשינויים 

המחויבים, וזאת גם ללא הכרזה של שר הביטחון בצו 
על השירות כשירות חירום.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

פורסם תזכיר חוק להערות בוצע
הציבור.

לפעול לתיקון המבחנים לשנת 2018 לצורך תמיכה טו
של משרד החקלאות ופיתוח הכפר במוסדות ציבור 

בתחום גרעיני משימה לפי חוק יסודות התקציב, 
התשמ"ה-1985, כך שייקבע, כי יינתן ניקוד עודף 

לגרעין משימה, שאחוז מסוים מחבריו משרתים שירות 
מילואים פעיל.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את תקנות שמאי מקרקעין )בחינות(, י.1
התשס"ו-2006, כך, שייקבע בהן מועד בחינה מיוחד 
לחיילי מילואים, שנקראו לשירות מילואים בשירות 

פתע.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

לתקן את תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955, כך, י.2
שייקבע בהן מועד בחינה מיוחד לחיילי מילואים, 

שנקראו לשירות מילואים בשירות פתע.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

לתקן את תקנות לשכת עורכי הדין )סדרי בחינות י.3
בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על 

עורכי דין זרים ובמקצועות המעשיים(, התשכ"ג-1962, 
כך, שייקבע בהן מועד בחינה מיוחד לחיילי מילואים, 

שנקראו לשירות מילואים בשירות פתע.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

לתקן את תקנות המתווכים במקרקעין, תשנ"ז-1997, י.4
כך, שייקבע בהן מועד בחינה מיוחד לחיילי מילואים, 

שנקראו לשירות מילואים בשירות פתע.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

לתקן את תקנות הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, י.5
מסמכים ואגרות(, התשכ"ח-1968, כך, שייקבע בהן 

מועד בחינה מיוחד לחיילי מילואים, שנקראו לשירות 
מילואים בשירות פתע.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

לפעול להשלמת פרסום התיקון כאמור גם בתקנות י.5
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )בחינות בדיני ישראל 

ובאתיקה מקצועית(, תשל"ג-1972.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להסדיר בתקנות או בנוהלי משרד הבריאות את יא.1
ההרשמה לבחינה ואת סוגיית מתן אפשרות להיבחן 

אף שמשרת המילואים לא עמד במועדי הזמן הנדרשים 
לרישום מראש לבחינה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

להסדיר בתקנות או בנוהלי משרד הבריאות, כי משרת יא.2
מילואים שנרשם כנדרש ושילם אגרת רישוי לבחינה, 
אך לא ניגש אליה בשל שירות מילואים - יהיה פטור 

מתשלום אגרה למועד הבחינה הבאה, עם הצגת אישור 
שירות מילואים פעיל במועד הבחינה המקורית.  

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

לעדכן החל משנת הלימודים תשע"ח את כללי יד
התוכניות של המשרד לשוויון חברתי להפעלת 

סטודנטים למען הקהילה תמורת מלגה.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

להציג לוועדת השרים לעניין מערך המילואים, בתוך יז.2
90 יום ממועד אישור החלטה זו, את אופן ההתקדמות 

והיישום של ההחלטה להענקת הטבות למשרתים 
בשירות המילואים 2017.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

להציג לוועדת השרים לעניין מערך המילואים, בתוך יז.2
90 יום ממועד אישור החלטה זו, את אופן ההתקדמות 

והיישום של ההחלטה להענקת הטבות למשרתים 
בשירות המילואים 2017.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הועברה התייחסות כתובה בוצע
למשרד הביטחון.

להציג לוועדת השרים לעניין מערך המילואים, בתוך יז.2
90 יום ממועד אישור החלטה זו, את אופן ההתקדמות 

והיישום של ההחלטה להענקת הטבות למשרתים 
בשירות המילואים 2017.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

סטטוס הביצוע הוגש לעוזר קצין בוצע
המילואים הראשי.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להציג לוועדת השרים לעניין מערך המילואים, בתוך יז.2
90 יום ממועד אישור החלטה זו, את אופן התקדמות 

והיישום של ההחלטה להעניק הטבות למשרתים 
בשירות המילואים 2017.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

סטטוס הצעות קודמות הוצג בוצע
לוועדת השרים במהלך שנת 

.2017

להציג לוועדת השרים לעניין מערך המילואים, בתוך יז.2
90 יום ממועד אישור החלטה זו, את אופן ההתקדמות 

והיישום של ההחלטה להענקת הטבות למשרתים 
בשירות המילואים 2017.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לאחרונה נחתם נוסח התקנות על בוצע
ידי שר הפנים.

להציג לוועדת השרים לעניין מערך המילואים, בתוך יז.2
90 יום ממועד אישור החלטה זו, את אופן ההתקדמות 

והיישום של ההחלטה על הענקת הטבות למשרתים 
בשירות המילואים 2017.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע
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החלטת ממשלה מס' 2610: הקמת צוות שרים לעניין התגמולים וההטבות לניצולי שואה  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2610 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ראש להקים צוות שרים לטיפול בניצולי השואה. 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוקם צוות השרים לטיפול בוצע
בניצולי השואה. התקיימו עד כה 

שלוש ישיבות בנושא. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2610
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 החלטת ממשלה מס' 2621: הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי 
על שמו של השר רחבעם זאבי  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2621 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים בתחומי המועצה האזורית שומרון, בכפוף לכל 1
דין, מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו ולזכרו של 

השר רחבעם זאבי.  

ראש 
הממשלה

לאחר גיבוש עקרונות ההנצחה, לא בוצע מזכיר הממשלה
הועבר הסכם ההתקשרות 

למועצה האזורית שומרון. בשלב 
משא ומתן סופי מול המועצה.

לגבש עקרונות להנצחת זכרו של רחבעם זאבי בתוך 3
6 חודשים מיום קבלת החלטה זו, באתר לזכרו שיוקם 

במועצה אזורית שומרון. 

ראש 
הממשלה

ועדת ההיגוי המלווה את הפרויקט בוצע מזכיר הממשלה
אישרה את עקרונות ההנצחה 

עבור המיזם.

להקצות 3.5 מלש"ח בשנת 2017 למשרד ראש הממשלה 4.א
לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו 

של השר רחבעם זאבי.  

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

 בוצע 

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2017 למשרד ראש הממשלה 4.א
לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו 

של השר רחבעם זאבי.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

לא פנו למשרד כלל בנושא לא בוצע 
הכספים.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 למשרד ראש הממשלה 4.א
לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו 

של השר רחבעם זאבי.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ב-2017 ניסו לתקצב אך לא לא בוצע 
הייתה התקשרות במשרד ראש 
הממשלה. על כן התקצוב נדחה 

ל- 2019.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2621
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2.5 מלש"ח בשנת 2017 למשרד ראש 4.א
הממשלה, לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי 

על שמו של השר רחבעם זאבי.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 למשרד ראש הממשלה 4.א
לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו 

של השר רחבעם זאבי.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע 

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2017 למשרד ראש 4.א
הממשלה, לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי 

על שמו של השר רחבעם זאבי.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע 

לנצל 11.5 מלש"ח בשנת 2017 לצורך הקמת מיזם 4.א
תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו של השר רחבעם 

זאבי.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד 
ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה מקדם את לא בוצע 
החלטת ממשלה מס' 2621 מיום 

30.4.2017, התקציב יועבר/ יידרש 
לכשיתחיל שלב הקמת המיזם.

להקצות למועצה האזורית שומרון 2 מלש"ח בשנת 2017 4.ג
לצורך ניהול ותפעול מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על 

שמו של השר רחבעם זאבי. 

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

יש לשים לב, שההחלטה מציינת בוצע 
הקצאת תקציב לטובת הפרויקט 
עצמו )שאכן בוצעה(, וכן הקצאה 

למועצה עם גמר הפרויקט. 
הפרויקט טרם בוצע.

להקצות למועצה האזורית שומרון 1 מלש"ח בשנת 2017 4.ג
לצורך ניהול ותפעול של מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי 

על שמו של השר רחבעם זאבי. 

השר 
לירושלים 

ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

 בוצע 

להקצות למועצה האזורית שומרון 0.5 מלש"ח בשנת 4.ג
2017 לצורך ניהול ותפעול מיזם תיירותי, חינוכי 

ותרבותי על שמו של השר רחבעם זאבי. 

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפתוח תקנה תקציבית ייעודית במשרד ראש הממשלה, 4.ד
שאליה יאוגמו התקציבים לביצוע הקמת מיזם תיירותי, 

חינוכי ותרבותי על שמו של השר רחבעם זאבי.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

משרד ראש הממשלה לא ביקש לא בוצע 
את התקציב מהמשרדים עקב אי 

מוכנות לביצועו.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד ראש הממשלה 4.א
לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו 

של השר רחבעם זאבי.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

 בוצע 

להקצות 2.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד ראש הממשלה 4.א
לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו 

של השר רחבעם זאבי.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

לא 
בוצע

האחריות על ביצוע המשימה 
אינה מוטלת על המשרד. לא 

התקבלה פנייה להעברת התקציב.

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד ראש הממשלה 4.א
לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו 

של השר רחבעם זאבי.

שרת העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

לא 
בוצע 

לא פנו ממשרד ראש הממשלה 
להעברת הכסף.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 למשרד ראש הממשלה 4.א
לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו 

של השר רחבעם זאבי.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

לא 
בוצע 

ב-2017 ניסו לתקצב, אך לא 
הייתה התקשרות במשרד ראש 
הממשלה. על כן התקצוב נדחה 

ל- 2019.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד ראש הממשלה 4.א
לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו 

של השר רחבעם זאבי.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע 

משרד רה"מ לא ביקש את 
התקציב מהמשרדים עקב אי 

מוכנות לביצועו.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 למשרד ראש הממשלה 4.א
לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו 

של השר רחבעם זאבי.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע 

להקצות 1מלש"ח בשנת 2018 למשרד ראש הממשלה 4.א
לצורך הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו 

של השר רחבעם זאבי.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע 

לנצל 12 מלש"ח בשנת 2018 לצורך הקמת מיזם 4.א
תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו של השר רחבעם 

זאבי.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע 

משימת הקמת המיזם להנצחת 
רחבעם זאבי באיגום תקציבי 

של משרדי הממשלה לא בוצעה 
בשל התארכות תהליך הרכש 

ומורכבותו.

להקצות למועצה האזורית שומרון 2 מלש"ח בשנת 2018 4.ג
לצורך ניהול ותפעול מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על 

שמו של השר רחבעם זאבי.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

לא 
בוצע

איגום התקציב לא מוטל על 
משרד התיירות. לא התקבלה 

פנייה במשרד בנושא.

להקצות למועצה האזורית שומרון 1 מלש"ח בשנת 2018 4.ג
לצורך ניהול ותפעול מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על 

שמו של השר רחבעם זאבי.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

מדובר במיזם שאנחנו משתתפים 
בתקצוב שלו אבל לא אחראים 

לביצוע.

להקצות למועצה האזורית שומרון 0.5 מלש"ח בשנת 4.ג
2018 לצורך ניהול ותפעול מיזם תיירותי, חינוכי 

ותרבותי על שמו של השר רחבעם זאבי.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

לא 
בוצע

המיזם טרם הוקם עד סופו, 
ובהתאם לכך לא קיבלנו פנייה 

להעברת תקציב.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 8
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 החלטת ממשלה מס' 2625: הכרזה על אסון טבע לפי חוק פיצוי נפגע אסון טבע 
)פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות(, התשמ"ט-1989  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2625 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 4.5 מלש"ח בשנת 2017 לתשלום הפיצויים 2
בשל הנזקים שנגרמו עקב אסונות הטבע שהתרחשו 

ביום 25.10.2015 בערבה הדרומית, ביום 28.10.2015 
בבקעת הירדן וביום 08.01.2016 באזור הקישון והירדן 

הדרומי. 

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2625
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החלטת ממשלה מס' 2652: פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה - 
תיקון החלטת ממשלה  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2652 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 20 מלש"ח בשנת 2017 למטרת עידוד ב
ההתיישבות בגליל וחיזוקה באמצעות הפעלת תוכניות 

ופרויקטים ברשויות בעלות מאזן הגירה שלילי.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

ל-12 רשויות מקומיות ניתנו בוצע
הרשאות תקציביות לביצוע 
פרויקטים ותוכניות בתחום. 

מספר המשימות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 2

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2652
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החלטת ממשלה מס' 2659: סבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2659 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להרחיב את התוכנית לסבסוד מסגרות לימודיות 1
נוספות בשעות אחר הצהריים בחודשים ספטמבר 2017 

עד דצמבר 2017 לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר 
המתוקצבים על ידי משרד החינוך, בהתאם לקביעות 

משרד החינוך ובהסכמת אגף התקציבים במשרד 
האוצר.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

להקים ועדה, אשר תבחן את ההתאמות הנדרשות בין 5
התוכנית לסבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות 

אחר הצהריים לבין התוכנית הקיימת במשרד העבודה, 
וכן מניעת כפל תמיכה בשתי התוכניות האמורות, 

והכול בכפוף לגובה התקציב המרבי, כאמור בסעיף 7 
להחלטה זו. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

להקצות 300 מלש"ח בשנת 2017 לתוכנית לסבסוד 7
מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

ההחלטה בוצעה במלואה מבחינה בוצע
תקציבית.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2659
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש ולפקח אחר התכונית להרחבת סבסוד מסגרות 4
לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע
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החלטת ממשלה מס' 2678: תוכנית לפיתוח אגן העיר העתיקה בירושלים  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2678 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להציג לפני הממשלה ביום ירושלים התשע"ח תוכנית 1
כוללת לפיתוח אגן העיר העתיקה בירושלים לשנים 

.2018-2024

השר 
לירושלים 

ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

להעביר 50 מלש"ח בשנת 2017 למשרד לירושלים 2
ומורשת לטובת הרחבת תקציב התוכניות לחיזוק 

ולפיתוח אגן העיר העתיקה בירושלים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להקצות 50 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הרחבת תקציב 2
התוכניות לפיתוח אגן העיר העתיקה בירושלים.

השר 
לירושלים 

ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

התקציב הוקצה.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2678
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החלטת ממשלה מס' 2679: הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת הרובע היהודי 
לרחבת הכותל המערבי  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2679 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 1 מלש"ח בשנת 2017 למשרד הבינוי והשיכון 3.ג
לטובת הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת 

הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי.

השר 
לירושלים 

ומורשת

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להעביר 5 מלש"ח בשנת 2017 למשרד הבינוי והשיכון 3.ג
לטובת הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת 

הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להעביר 0.5 מלש"ח בשנת 2017 למשרד הבינוי והשיכון 3.ג
לטובת הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת 

הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להעביר 1.5 מלש"ח בשנת 2017 למשרד הבינוי והשיכון 3.ג
לטובת הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת 

הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

לא 
בוצע

ההחלטה העקרונית לסייע בסך 
של 3 מלש"ח עבור סדרי נגישות 

מותנית בבדיקת הסעיפים 
הרלוונטיים בתכנון המפורט. 

מאחר שטרם התקבל התכנון, לא 
ניתן כעת לערוך את הבדיקה על 
מנת לקבל אישור סופי לתקציב.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2679
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החלטת ממשלה מס׳ 2679

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הקמת מעלית 3.ג
ומעברים תת-קרקעיים להנגשת הרובע היהודי לרחבת 

הכותל המערבי.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להעביר 20 מלש"ח מהחברה לשיקום ופיתוח הרובע 4
היהודי למשרד הבינוי והשיכון.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 1 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 3.ג
לטובת הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת 

הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי .

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להעביר 5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 3.ג
לטובת הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת 

הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להעביר 0.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 3.ג
לטובת הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת 

הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להעביר 0.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 3.ג
לטובת הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת 

הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 2679

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 1.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 3.ג
לטובת הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת 

הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

לא 
בוצע

ההחלטה העקרונית לסייע בסך 
של 3 מלש"ח עבור סדרי נגישות 

מותנית בבדיקת הסעיפים 
הרלוונטיים בתכנון המפורט. 

מאחר שטרם התקבל התכנון, לא 
ניתן כעת לערוך את הבדיקה על 
מנת לקבל אישור סופי לתקציב.

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הקמת מעלית 3.ג
ומעברים תת-קרקעיים להנגשת הרובע היהודי לרחבת 

הכותל המערבי.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 4
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החלטת ממשלה מס׳ 2680

 החלטת ממשלה מס' 2680: הגדלת המסגרת התקציבית של תוכנית החומש 
לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי    

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2680 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 2 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הגדלת המסגרת 2
התקציבית של תוכנית החומש לשדרוג תשתיות 

ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הגדלת המסגרת 2
התקציבית של תוכנית החומש לשדרוג תשתיות 

ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2680


775  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2681

החלטת ממשלה מס' 2681: הקמת רכבל תיירותי למרחב ירושלים הקדומה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2681 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 15 מלש"ח בשנים 2017-2018 לטובת תקצוב 
וביצוע שלב א' של פרויקט רכבל תיירותי למרחב 

ירושלים הקדומה בתוואי שבין מתחם התחנה הראשונה 
בירושלים לשער האשפות.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2681
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החלטת ממשלה מס׳ 2682

החלטת ממשלה מס' 2682: שיפור השירותים הציבוריים בתחום הבריאות, התחבורה, 
החינוך והרווחה בעיר ירושלים  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2682 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות נכס בשטח של כ-392 מ"ר, הנמצא בקומה א.1
השנייה של הבניין הידוע בשם "מוזיאון איטליה", 

למטרת מוקד עירוני לתרבות.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

 לא 
בוצע

תנאים מקדמיים:
1. פינוי בית התרבות. סוכם עם 
העירייה שתיתן כתב התחייבות 

לפינוי – טרם ניתן.
2. שינוי ייעוד על ידי העירייה – 

לא בוצע.

להקצות נכס בשטח של כ-1,215 מ"ר במרכז העיר א.2
ירושלים, בסמוך ל"מתחם מנורה", למטרת הקמת 

מוסדות ציבור, מעונות סטודנטים או דיור בהישג יד 
להשכרה.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

 לא 
בוצע

תנאים מקדמיים:
1. רישום ראשון – ניתנה הנחיה 

לטפל.
2. שינוי יעוד על ידי העירייה – 

לא בוצע.

להקצות נכס בשטח של כ-2,636 מ"ר, הנמצא במתחם א.3
"מנחם משיב" בשכונת רוממה, למטרת פיתוח מבני 

ציבור .

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

 לא 
בוצע

תנאי מקדמי שינוי יעוד + אישור 
תוכנית המסדירה דרך גישה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2682
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החלטת ממשלה מס׳ 2682

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון את האפשרות להחכיר לעיריית ירושלים, בפטור א.4
ממכרז ובדמי חכירה סמליים, שטח של כ-1,325 מ"ר 

בשכונת גבעת מרדכי, למטרת מבני ציבור, חינוך 
וקהילה עירוניים.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

כאן דובר רק על בחינת לא בוצע
האפשרות מכיוון שהשטח כלול 
בהרשאה לתכנון שניתנה לצד ג'.

צוות עסקות טיפל בצמצום שטח 
העסקה והתאמתה לתא שטח 

שאינו מוקצה לגורם אחר.
לפני כשבוע הגיעה בקשה 

מהעירייה להציב מבנים יבילים 
והמרחב פועל מול העירייה 

להסדרת העניין.

להביא לדיון במועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה א
להקצאת זכויות בחוזה חכירה בדמי חכירה סמליים 

לעיריית ירושלים בנכסים המפורטים להלן. 

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

החלטת מועצה 1526 מיום  בוצע
.15.11.17

להביא לפני מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה ב
לפטור את בית החולים "הרצוג" לבריאות הנפש 

והגריאטריה מתשלום דמי היתר ודמי חכירה עד תום 
תקופת החכירה. 

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

החלטת מועצה 1526 מיום בוצע
.15.11.17
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החלטת ממשלה מס׳ 2683

החלטת ממשלה מס' 2683: צמצום זיהום האוויר מתחבורה בירושלים
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2683 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 10 מלש"ח בשנת 2017 לסייע לבעלי רכב דיזל 2
ישן מתקן זיהום אוויר הנמוך מיורו 4 )לפי דירקטיבה 

EEC/88/77 של האיחוד האירופי( בהתקנת מסנני 
חלקיקים. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

התקציב הוקצה. 2.2 מליון ש"ח בוצע
הוקצו לסבסוד התקנות של מסנני 

חלקיקים בתחבורה הציבורית. 
היתרה מיועדת לרכבי דיזל 

שאינם תחבורה ציבורית. המשרד 
פרסם מכרז לבחירת מוסכים 

שתתבצע בהם התקנת המסננים 
המסובסדת.

להקצות 4 מלש"ח לסיוע למפעילי תחבורה ציבורית 3
בירושלים בהשתתפות ברכישה של 10 אוטובוסים 

חשמליים. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

פורסם "קול קורא" לתמיכה בוצע
במפעילי תחבורה ציבורית.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2683
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החלטת ממשלה מס׳ 2683

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018 ליישום אזור אוויר נקי 1.א
בעיר ירושלים, כמפורט בתוכנית הרב-שנתית לניהול 

ולהסדרה של התחבורה בעיר, לשם צמצום זיהום 
האוויר בעיר הנובע מתחבורה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הקצה בוצע
5 מלש"ח בסוף מרץ 2018 

לצמצום זיהום האוויר מתחבורה 
בירושלים. התקציב מיועד ליישום 

שלב א' של אזור מופחת זיהום 
אוויר בירושלים.

לנצל 24 מלש"ח בשנים 2017-2018 מתוך התוכנית 5
הלאומית להפחתת זיהום אוויר מתחבורה, ליישום 

התוכנית לצמצום זיהום האוויר מתחבורה בירושלים.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לא 
בוצע

המשרד להגנת הסביבה הקצה 
19 מלש"ח לטובת צמצום זיהום 

האוויר מתחבורה בירושלים; אזור 
אוויר נקי, אוטובוסים חשמליים 
והתקנת מסנני חלקיקים. יתרת 

התקציב תוקצה בהתאם להחלטת 
ממשלה 4455 עד ה-30 בספטמבר 

.2019

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 2684

 החלטת ממשלה מס' 2684: צמצום פערים חברתיים-כלכליים במזרח ירושלים 
ופיתוח כלכלי  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2684 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית חמש-שנתית משלימה לתוכנית החומש א.1.א
הממשלתית לצמצום פערים ולפיתוח כלכלי במזרח 

ירושלים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להגיש לאישור הממשלה את תוכנית העבודה א.3
המפורטת ומקורות ליישומה בתוך 30 יום מיום אישור 

החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לגבש תוכנית חומש ממשלתית לצמצום פערים ופיתוח א
כלכלי במזרח ירושלים. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להקים צוות משנה לתוכנית לצמצום הפערים ב.2
החברתיים-כלכליים במזרח ירושלים. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

 בוצע

לגבש תוכנית עבודה לעמידה ביעדי תוכנית החומש ב.2
הממשלתית לצמצום פערים ולפיתוח כלכלי במזרח 

ירושלים.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

פותחה תוכנית בהתאם ליעדים בוצע
לצמצום פערים בתחום החינוך.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2684
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע יעדים לשיפור איכות החינוך במזרח ירושלים ב
ולהגברת יכולת ההשתלבות של בוגרי מערכת החינוך 
במזרח ירושלים בחברה, באקדמיה ובכלכלה בישראל.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

נקבעו יעדים ופעולות לשיפור בוצע
איכות החינוך במזרח ירושלים 

ולהגברת יכולת ההשתלבות של 
בוגרי מערכת החינוך במזרח 
ירושלים בחברה, באקדמיה 

ובכלכלה בישראל.

לאמץ את התוכנית בנושאי פסולת בניין, פסולת ג.1
ביתית, שפכים וחינוך סביבתי בשכונות ערביות בעיר 

ירושלים, המפורטות בתוכנית, שהוכנה על ידי המשרד 
להגנת הסביבה בשיתוף עם עיריית ירושלים.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לכל נושא הוקם צוות היגוי בוצע
מקצועי. הצוותים כוללים את 

אנשי המקצוע הרלוונטיים לכל 
נושא ממחוז ירושלים במשרד 
להגנת הסביבה, ואנשי מקצוע 

מאגפים שונים בעיריית ירושלים. 

להקצות 4,558,320 ש"ח למתן סיוע לעיריית ירושלים ג.3.א
בנושאי אכיפה ומניעה של השלכת פסולת בניין באופן 

לא חוקי, סילוק מפגעי פסולת בניין ושיקום שטחים 
מופרים בשנת 2017. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

סך התקציב אשר אושר לנושא זה בוצע
הוא 15,999,768 ש"ח. 

להקצות 6 מלש"ח עבור הקמה של תחנת מעבר קבועה ג.3.ב.2
לפסולת ביתית ב"עמק צורים" או באזור אגן העיר 

העתיקה. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לא 
בוצע

התוכנית מקודמת על ידי הרל"י 
עבור עיריית ירושלים. התוכנית 

טרם הופקדה, ולכן לא ניתן 
כרגע לבצע את הוראת החלטת 

הממשלה שהיא בגין ביצוע 
התוכנית.

להקצות 7,596,340 ש"ח לטובת שיפור תשתיות ביוב ג.3.ג
במזרח ירושלים בשנת 2017.

השר להגנת 
הסביבה

מנהל רשות המים 
והביוב

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 7,596,340 ש"ח לטובת שיפור תשתיות ביוב ג.3.ג
במזרח ירושלים בשנת 2018.

השר להגנת 
הסביבה

מנהל רשות המים 
והביוב

 בוצע

להקצות 7,596,340 ש"ח לטובת שיפור תשתיות ביוב ג.3.ג
במזרח ירושלים בשנת 2019.

השר להגנת 
הסביבה

מנהל רשות המים 
והביוב

 בוצע

להקצות 7,596,340 ש"ח לטובת שיפור תשתיות ביוב ג.3.ג
במזרח ירושלים בשנת 2020. 

השר להגנת 
הסביבה

מנהל רשות המים 
והביוב

 בוצע

להקצות 7,596,340 ש"ח לטובת שיפור תשתיות ביוב ג.3.ג
במזרח ירושלים בשנת 2021. 

השר להגנת 
הסביבה

מנהל רשות המים 
והביוב

 בוצע

להקצות 10 מלש"ח לטובת העלאת המודעות ג.3.ד
הסביבתית בקרב תושבי השכונות הערביות בירושלים 

בשנת 2017. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להעביר 6 מלש"ח למשרד ירושלים ומורשת לטובת ג.4.ב
פינוי תחנת המעבר לפסולת בשכונות הערביות במזרח 

ירושלים ולמציאת פתרון חלופי.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להקצות 6 מלש"ח בשנת 2017 לטובת פינוי תחנת ג.4.ב
המעבר לפסולת בשכונות הערביות במזרח ירושלים 

ומציאת פתרון חלופי. 

השר 
לירושלים 

ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

 בוצע

להקים מתקן טיפול מתקדם בפסולת של ירושלים ג.4.ג
והאזור, הכולל השבה לאנרגיה במתכונת רגולטיבית 

וביצועית.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

מתקן הטיפול בפסולת מתוכנן בוצע
להקמה בשטח העיר מעלה 

אדומים ונמצא בהליכים 
מתקדמים להכנת המכרז.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדון בפתרונות מערכתיים לשכונות הערביות מחוץ ג.5
לגדר הביטחון, ובכלל זה בתחום התברואה, השפכים 

והפסולת בשכונות אלה. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

דיונים מבוצעים באופן שוטף. בוצע
עבודת מטה בנושא נעשית על 

ידי המל"ל. לכשתושלם יוכל 
המשרד להגנת הסביבה להשלים 

את הדיון.

להקים צוות לנושא פסולת במטרה לבצע ליווי, מעקב ג.7.א
ובקרה תפעולית ותקציבית על ביצוע התוכנית לצמצום 

פערים חברתיים-כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח 
כלכלי.  

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הוקם צוות, הכולל אנשי מקצוע בוצע
מאגף תפעול ואגף תברואה 

בעיריית ירושלים ומאנשי מקצוע 
ממחוז ירושלים של המשרד 

להגנת הסביבה. 

להקים צוות לנושא ביוב, במטרה לבצע ליווי, מעקב ג.7.ב
ובקרה תפעולית ותקציבית על ביצוע התוכנית לצמצום 

פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים ופיתוח 
כלכלי. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

צוות ההיגוי לנושא שפכים כולל בוצע
נציג מרשות המים, הגיחון ואנשי 

מקצוע ממחוז ירושלים של 
המשרד להגנת הסביבה.

להקים צוות לנושא חינוך סביבתי, במטרה לבצע ליווי, ג.7.ג
מעקב ובקרה תפעולית ותקציבית על ביצוע התוכנית 

לצמצום פערים חברתיים-כלכליים במזרח ירושלים 
ופיתוח כלכלי. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הוקם צוות היגוי, שכולל אנשי בוצע
מקצוע מעיריית ירושלים, אגף 

חברה ונוער ומאגף מינהל החינוך. 

מספר הפעולות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 3
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החלטת ממשלה מס' 2685: מתחם בנייני האומה בירושלים  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2685 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבל החלטה בדבר אישור עסקה של חילופי שטחים, 1.א
שבמסגרתה יועברו המקרקעין, המוחכרים בהסכם 

חכירה מיום 31 במרץ 1965 בין רשות מקרקעי ישראל 
לקרן היסוד מבעלות קק"ל, לבעלות חברת "הימנותא", 

ובתמורה תועבר חטיבת קרקע בשווי זהה מחברת 
"הימנותא" לקק"ל. 

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

לא 
בוצע

המתווה שגובש מחייב עסקת 
חליפין )שטחים( עם קק"ל.

חברת "הימנותא" מקדמת את 
מתווה העסקה עם חברת "בנייני 

האומה".
בשלב זה רמ"י ממתינה לסיום 

המהלך.

לגבש מתווה בתוך 60 ימים לפיתוחו של מתחם בנייני 1.ב
האומה, בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

 לא 
בוצע

המתווה שגובש מחייב עסקת 
חליפין )שטחים( עם קק"ל.

חברת "הימנותא" מקדמת את 
מתווה העסקה עם חברת "בנייני 

האומה".
בשלב זה רמ"י ממתינה לסיום 

המהלך.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2685
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא לאישורה של מועצת מקרקעי ישראל את מתווה 1
עסקת החליפין המפורטת בסעיף 1)א( ואת תנאיה, 

ובכלל זה את מתווה הפיתוח שיקבע הצוות המפורט 
בסעיף 1)ב(.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

לא 
בוצע

המתווה שגובש מחייב עסקת 
חליפין )שטחים( עם קק"ל.

חברת "הימנותא" מקדמת את 
מתווה העסקה עם חברת "בנייני 

האומה".
בשלב זה רמ"י ממתינה לסיום 

המהלך.
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החלטת ממשלה מס׳ 2686

החלטת ממשלה מס' 2686: עידוד עובדי מדינה להתגורר בעיר ירושלים  
 https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2686 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון ולגבש בתוך 30 יום מודל לשיווק מתחמי מגורים 1
למטרת השכרה ארוכת טווח, שבהם תינתן עדיפות 
מסוימת לעובדי מדינה שיעתיקו את מקום מגוריהם 

לירושלים, או לעובדי מדינה מחוסרי דיור המתגוררים 
בירושלים.

השר 
לירושלים 

ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

בביצוע.

להציג את המלצות הצוות לעידוד עובדי מדינה 2
להתגורר בעיר ירושלים בפני שר האוצר ושר ירושלים 

ומורשת. 

השר 
לירושלים 

ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

בביצוע.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2686
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החלטת ממשלה מס׳ 2692

החלטת ממשלה מס' 2692: פיתוח והעצמה של המועצה המקומית חצור הגלילית   
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_sec2692 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 9 מלש"ח בשנת 2017 ממסגרת התקציבים 
המוקצים לפרויקט שיקום שכונות לטובת חיזוק מבנים 
מפני רעידות אדמה במועצה המקומית חצור הגלילית.  

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 ממסגרת התקציבים 
המוקצים לפרויקט שיקום שכונות לטובת חיזוק מבנים 
מפני רעידות אדמה במועצה המקומית חצור הגלילית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות ממקורותיו סך של 2 מלש"ח בשנת 2018, 
ממסגרת התקציבים המוקצים לפרויקט שיקום שכונות 

לטובת חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה במועצה 
המקומית חצור הגלילית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_sec2692
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החלטת ממשלה מס׳ 2710

החלטת ממשלה מס' 2710: חיזוק הביטחון האישי בערים מעורבות  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2710 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות עד 2.5 מלש"ח לתגבור פרויקט "עיר ללא 2
אלימות" בערים מעורבות בשנת 2017.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות עד 2.5 מלש"ח לתגבור פרויקט "עיר ללא 2
אלימות" בערים מעורבות בשנת 2018.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2710
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החלטת ממשלה מס׳ 2711

 החלטת ממשלה מס' 2711: יישום מודל ייחודי להתמודדות עם אירועי אלימות 
נגד נשים בחברה הערבית  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2711 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות עד 1.5 מלש"ח לתגבור פרויקט "עיר ללא 4
אלימות" בערים מעורבות בשנת 2017.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות עד 1.5 מלש"ח לתגבור פרויקט "עיר ללא 4
אלימות" בערים מעורבות בשנת 2018.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2711
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החלטת ממשלה מס׳ 2712

החלטת ממשלה מס' 2712: תוכנית לאומית למניעת אלימות נגד סגל רפואי   
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2712 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להרחיב את התוכנית כך, שתכלול עד 15 בתי חולים, 1
בהם בתי חולים ממשלתיים וגם בתי חולים שאינם 

ממשלתיים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

לקבוע כללים ונהלים תקציביים בין-משרדיים על מנת 2
לייעל את מימוש התוכנית.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקים מינהלה משותפת למשרד לביטחון הפנים 4
ולמשרד הבריאות, בראשות מנהל תוכנית "עיר ללא 

אלימות" ומערכי אכיפה עירוניים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקצות 5.1 מלש"ח בשנת 2017 ממקורות המשרד 6
לביטחון הפנים לטובת יישום התכנית.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

להקצות 6.6 מלש"ח בשנת 2017 ממקורות משרד 6
הבריאות לטובת יישום התוכנית.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התוכנית החלה באופן חלקי בוצע
ב-2017 ותימשך ב-2018.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2712
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החלטת ממשלה מס׳ 2712

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 4.4 מלש"ח בשנת 2018 לטובת יישום התוכנית 6
ממקורות המשרד לביטחון פנים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

להקצות 4.8 מלש"ח בשנת 2018 לטובת יישום התוכנית 6
ממקורות משרד הבריאות.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התוכנית מיושמת במלואה בבתי בוצע
חולים ממשלתיים וצפויה להיות 
מיושמת בבתי חולים ציבוריים 

נוספים החל ממחצית השנה.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 7



792  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2715

 החלטת ממשלה מס' 2715: אישור הסדר תגמול לפורשים משירות המדינה 
בשל הגבלות לאחר פרישה  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2715 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם באתר האינטרנט את רשימת המשרות הזכאיות 5
להסדר תגמול  במסלול זכאות אוטומטי.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

לא 
בוצע

המשימה לא בוצעה.

לפרסם באתר האינטרנט את רשימת המשרות הזכאיות 5
להסדר תגמול  במסלול זכאות אוטומטי.

 בוצעהממונה על השכרשר האוצר

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2715
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החלטת ממשלה מס׳ 2716

 החלטת ממשלה מס' 2716: קיום אירועי המכביה ה-20 בקיץ 2017 - 
תיקון החלטת ממשלה  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2716 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות תוספת תקציבית חד-פעמית בסך 2.15 מלש"ח 
מתקציבי המשרד למימון אירועי המכבייה.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להקצות תוספת תקציבית חד-פעמית בסך 0.4 מלש"ח 
מתקציבי המשרדים למימון אירועי המכבייה. 

מנכ"ל משרד שר התפוצות
התפוצות

 בוצע

להקצות תוספת תקציבית חד-פעמית בסך 0.3 מלש"ח 
מתקציב המשרד למימון אירועי המכבייה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע בהעברה בין גגות בשנת בוצע
.2017

להקצות תוספת תקציבית חד-פעמית בסך 0.5 מלש"ח 
מתקציבי המשרדים למימון אירועי המכבייה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצעה העברה למשרד התרבות בוצע
והספורט.

להקצות תוספת תקציבית חד-פעמית בסך 0.2 מלש"ח 
מתקציבי המשרדים למימון אירועי המכבייה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

להקצות תוספת תקציבית חד-פעמית בסך 0.1 מלש"ח 
מתקציבי המשרדים למימון אירועי המכבייה.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

ההקצאה בוצעה. בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2716
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החלטת ממשלה מס׳ 2733

החלטת ממשלה מס' 2733: אישור התוכנית הדיגיטלית הלאומית, קידום המיזם הלאומי 
"ישראל דיגיטלית" ותיקון החלטות ממשלה  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2733 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

השרה לשוויון לגבש תוכנית לקידום תחום הערים החכמות בישראל.3
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

לבצע עבודת מטה בין-משרדית לגיבוש תוכנית 4.א
לאומית לקידום תחום "הבריאות הדיגיטלית" כמנוע 

צמיחה לאומי וליישומה. הצוות יציג את התוכנית 
לממשלה בתוך חודשיים. 

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

התוכנית גובשה, נמצאת בשלבי בוצע
תיאום אחרונים ותוגש לאישור 

הממשלה בשבועות הקרובים.

להקים ועדה להסרת חסמים בראשות מנכ"לי משרד 4.ב
ראש הממשלה, המשרד לשוויון חברתי ומשרד 

הבריאות, בהשתתפות מנכ"ל משרד הכלכלה 
והתעשייה, יו"ר ות"ת, ראש רשות החדשנות, סגנית 
הממונה על התקציבים במשרד האוצר, סגן החשב 

הכללי, המשנה ליועמ"ש )ניהול ותפקידים מיוחדים( 
ויו"ר פורום תשתיות למחקר, אשר תפעל להסרת 
חסמים ליישום התוכנית האמורה בסעיף קטן א'.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוועדה התכנסה פעם אחת, בוצע
וצוותי הביצוע התכנסו פעמים 

רבות. הצעת מחליטים המשכית 
תובא לממשלה בשבועות 

הקרובים.

לבחון אמצעים לקידום המיזם בתחום התיירות ולדווח 5
על כך לממשלה

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

הנושא נבחן בין המודלים בוצע
המשרדיים ונקבעו עקרונות 

לפעולה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2733
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החלטת ממשלה מס׳ 2733

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש, בתוך 6 חודשים מיום קבלת החלטה זו, תוכנית 6
לאוריינות דיגיטלית, תוך התייחסות למגזרים שבהם 

קיים פער בנושא. ולהוביל את יישומה.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 2748

 החלטת ממשלה מס' 2748: תוכנית לצמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה 
באזור מפרץ חיפה ותיקון החלטת ממשלה  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2748 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתת סיוע כספי לעיריית חיפה בסך 10 מלש"ח בשנת 3.א
2017 עבור הקמת אזור מוגבל בתנועה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

התקציב הועבר לעירייה. אזור בוצע
מוגבל תנועה לרכבי דיזל מזהמים 

נכנס לתוקף ב-1.2.2018.

לתת סיוע כספי לאיגוד ערים חיפה בסך 1 מלש"ח 3.ב.)1(
בשנת 2017 עבור הקמת אזור מוגבל בתנועה בשטחן 

של רשויות מקומיות שאינן חיפה, במפרץ חיפה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה תומך בוצע
ברשויות המפרץ לטובת הרחבת 

אזור אוויר נקי בחיפה לשטח 
הקריות.

להרחיב את פרויקט החלוץ להפחתת פליטות 3.ד
ממשאיות איסוף אשפה המונעות בגז טבעי לסכום 

כולל של עד 3 מלש"ח, על בסיס "קול קורא" לרשויות 
מקומיות באזור מפרץ חיפה, למעט העיר חיפה, לצורך 

הצטיידות ברכבי איסוף אשפה המונעים בגז טבעי.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד הקצה תקציב. "קול קורא" בוצע
יפורסם בתחילת 2018.

להעביר למשרד להגנת הסביבה תקציב תוספתי בסך 5 5.א
מלש"ח בשנת 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

תוקצבה הרשאה להתחייב ליישום בוצע
ההחלטה, כאשר תקציב המזומן 
יועבר למשרד בהתאם לביצוע.

להעביר למשרד להגנת הסביבה תקציב תוספתי בסך 7 5.ב
מלש"ח בשנת 2017.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2748
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתת סיוע כספי לאיגוד ערים מפרץ חיפה בסך של 3.ב.)1(
10 מלש"ח בשנת 2018 עבור תכנון וביצוע של הרחבת 

אזור מוגבל התנועה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

יצאה התחייבות בסך 9 מלש"ח; בוצע
גובה התמיכה ניתן בהתאם 
לבקשת הרשויות המקומיות.

להרחיב את פרויקט שיתוף רכב חשמלי ברשויות 3.ב.)2(
מקומיות נוספות באיגוד הערים, בסכום של 3 מלש"ח 

בשנים 2017-2018.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הוקצו 570 אלש"ח להרחבת בוצע
הפרויקט. לא היה צורך ביותר, 
לאור החלטת האיגוד והרשויות.

להרחיב את פרויקט החוץ לעידוד התקנת מסנני 3.ג
חלקיקים בכלי רכב מונעי דיזל בסכום של 3 מלש"ח 

בשנים 2017-2018.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לא 
בוצע

התקציב נועד לסייע לבעלי 
רכב דיזל ישן בהתקנת מסנני 

חלקיקים. ההתקשרות עם 
המוסכים המורשים תורחב 

בהתאם לביקוש.

פרסום באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 4
אחת לחצי שנה קלנדרית דו"ח על יישום התוכנית, 

המתאר את ההתקדמות בביצועה ואת הצעדים שננקטו 
באותה השנה ליישומה, במשך 5 השנים הקרובות.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

דו"חות חציוניים יצאו בשנת בוצע
2017 ועבור מחציתה הראשונה 

של 2018, והשנה יצא דו"ח מסכם 
של התוכנית לשנים 2016-2018. 

התוכנית הוגדרה ל-5 השנים 
2015-2020, ועד 2018 הושגו רוב 

יעדיה. עמידה ביעדי הפחתה של 
תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן 

וחלקיקים נדחתה לשנת 2020 
מתוקף החלטת ממשלה 3080.

להעביר למשרד להגנת הסביבה תקציב תוספתי בסך 5 5.א
מלש"ח בשנת 2018.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

ביצוע הפרויקט מתעכב בשל 
מחלוקת בנושא מדיניות.
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החלטת ממשלה מס׳ 2748

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

השר להגנת להקצות 13 מלש"ח בשנת 2018 לצורך יישום החלטה זו.5.ב
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשימה בוצעה במלואה.בוצע
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 החלטת ממשלה מס' 2750: עדכון תורת ההפעלה המשולבת בנושא הטיפול 
באירועי חומרים מסוכנים במדינת ישראל  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2750 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

עדכון תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת יובא 3
לאישור השר לביטחון הפנים.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2750
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החלטת ממשלה מס' 2752: תקציב פרויקט SHARE )סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה 
באירופה( לשנים 2017-2019

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2752 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

המשרד לשוויון חברתי יקצה 300 אלש"ח בשנת 1
2017 לטובת מימוש סקר הבריאות, הזקנה והפרישה 

באירופה. 

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

ברבעון השני של 2018 ייחתם בוצע
הסכם עם האוניברסיטה הפתוחה, 

.SHRARE המפעילה את

להקצות 0.2 מלש"ח לטובת מימוש סקר הבריאות, 1
ההזדקנות והפרישה באירופה 

ראש הועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

התקבלה החלטת ות"ת בנושא בוצע
ב-14 ביוני 2017. כמו כן, התקבלה 

החלטת ממשלה בהמשך. כרגע 
עובדים על ההסכם הבין-משרדי. 

להקצות 0.2 מלש"ח לטובת מימוש סקר הבריאות, 1
הזקנה והפרישה באירופה. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 0.065 מלש"ח לטובת מימוש סקר הבריאות, 1
ההזדקנות והפרישה באירופה. 

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

המשרד אישר את השתתפותו בוצע
בסקר SHARE-ERIC של 

הבריאות, ההזדקנות והפרישה 
בהיקף כולל של 325 אלש"ח. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2752
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.065 מלש"ח לטובת מימוש סקר הבריאות, 1
הזקנה והפרישה באירופה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

התקציב לא נדרש על ידי המשרד 
לשוויון חברתי. בשנת 2018 

הועבר תקצוב לנושא זה וסכום 
נוסף יועבר במהלך 2019.

להקצות 0.065 מלש"ח לטובת מימוש סקר הבריאות, 1
הזקנה והפרישה באירופה. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

המשרד לשוויון חברתי יקצה לטובת מימוש סקר 1
הבריאות, הזקנה והפרישה באירופה 500 אלש"ח בשנת 

 .2018

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

הוועדה לתכנון ותקצוב תקצה לטובת מימוש סקר 1
הבריאות, הזקנה והפרישה באירופה 400 אלש"ח בשנת 

.2018

ראש הועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

הוקצה עבור 2018 סכום של בוצע
0.4 מלש"ח לטובת מימוש סקר 
הבריאות, ההזדקנות והפרישה 

באירופה.

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל יקצה לטובת מימוש 1
סקר הבריאות, הזקנה והפרישה באירופה 130 אלש"ח 

בשנת 2018.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הועברו 130 אלש"ח בשנת 2018 בוצע
כאמור בהחלטת הממשלה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יקצה 1
לטובת מימוש סקר הבריאות, הזקנה והפרישה באירופה 

130 אלש"ח בשנת 2018.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הסכום הועבר למשרד לשוויון בוצע
חברתי, המתכלל את הפרויקט.

משרד הבריאות יקצה לטובת מימוש סקר הבריאות, 1
הזקנה והפרישה באירופה 130 אלש"ח בשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 8
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החלטת ממשלה מס' 2754: הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות בייבוא מוצרים 
באמצעות ייבוא אישי  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2754 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדת היגוי, שתמליץ על הסרת חסמים לייבוא 1
אישי, וזאת במטרה להפחית את יוקר המחיה דרך 

ייבוא אישי במוצרי צריכה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

הוועדה הוקמה וגיבשה את בוצע
המלצותיה, אשר הוגשו לשרים, 

עוגנו בהחלטת ממשלה במסגרת 
התוכנית הכלכלית לשנת 

2019, וכן צפויים תיקוני חקיקה 
במסגרת התוכנית הכלכלית 

כאמור. 

להגיש את המלצות ועדת ההיגוי לשר האוצר ולשר 6
הכלכלה והתעשייה עד יום 15 בספטמבר 2017.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

הוועדה הוקמה וגיבשה את בוצע
המלצותיה, אשר הוגשו לשרים, 

עוגנו בהחלטת ממשלה במסגרת 
התוכנית הכלכלית לשנת 

2019, וכן צפויים תיקוני חקיקה 
במסגרת התוכנית הכלכלית 

כאמור. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2754
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החלטת ממשלה מס' 2777: הענקת סיוע משפטי לבני משפחותיהם של נפגעי עבירות 
המתה כתוצאה מפעולת איבה ולמשפחות שכולות  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2777 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לצורך יישום החלטה זו, משרד המשפטים יקבע נוהל ב
בין משרד המשפטים לבין משרד הביטחון ביחס לבני 

משפחותיהם של חיילים שנספו במערכה, וכן עם 
המוסד לביטוח לאומי ביחס לנפגעי פעולות איבה, 

כאמור בחוק התגמולים.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2777
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החלטת ממשלה מס' 2783: חיזוק הקשרים עם הרפובליקה של הודו  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2783 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3.4 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תוכנית "מאגדי 3.א
תשתיות".

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בין גגות בשנת בוצע
2018 בהתאם לדרישה, למשרד 

האחראי על הפרויקט.

להקצות 6 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תוכניות הכשרה 3.ב
ליצואנים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

במהלך התקופה ניתנה תמיכה בוצע
באמצעות כלי הסיוע של מינהל 

סחר חוץ, בוצעו משלחות וניתנה 
תמיכה להשתתפות בתערוכות 

בסכום שהוקצה.

להקצות 2.85 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תוכניות 3.ב
להכשרת יצואנים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2783
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הרחבת 3.ג
פעילותה של ישראל בבנק העולמי.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

ישראל הצטרפה לארגון 2030 בוצע
WRG, שהינו ארגון בין-לאומי, 
בחסות האו"ם, הבנק העולמי 

והפורום הכלכלי בדאבוס. 
הארגון פועל לפתרון אתגרים 
שונים בתחום המים במדינות 

מתפתחות. בהודו, הארגון פועל 
ב-3 פדרציות שונות )קרנטקה, 

מהרשטרה ואוטרה פרדש(. 
ישראל עתידה לספק לארגון 

פתרונות בתחום המים הן ברמה 
הטכנולוגית והטכנית, באמצעות 

חברות ישראליות בעיקר, והן 
ייעוץ בנושא המדיניות הנדרשת 

לניהול משק מים תקין.

להקצות 1.25 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הרחבת 3.ג
פעילותה של ישראל בבנק העולמי.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 לטובת סקרי היתכנות 3.ד
לצורך ביצוע פרויקטי דגל רחבי היקף בתחומי המים 

והחקלאות.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת סקרי היתכנות 3.ד
לצורך ביצוע פרויקטי דגל רחבי היקף בתחומי המים 

והחקלאות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בין גגות בשנת בוצע
2018 בהתאם לדרישה, למשרד 

האחראי על הפרויקט.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.15 מלש"ח בשנת 2017 לטובת כנסים 3.ה
וקמפיינים בינלאומיים עבור התוכנית התלת-שנתית 

לשיתוף פעולה תעשייתי.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

המשימה בוצעה באופן חלקי. 
בין הפעולות שבוצעו: הקמת דף 
אינטרנט ייעודי, מענה והנגשת 
מידע כלכלי, הנגשת מידע על 

אקוסיסטם ההשקעות בישראל, 
הפצת חוברות שיווק מקצועיות 

ועוד.
לא בוצע קמפיין בין-לאומי 

לעידוד השקעות, אתר האינטרנט 
נמצא באתר של ההודים ולא 

באתר המשרד.

להקצות 0.15 מלש"ח בשנת 2017 לטובת כנסים 3.ה
וקמפיינים בין-לאומיים עבור התוכנית התלת-שנתית 

לשיתוף פעולה תעשייתי.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 0.2 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מימוש רכש 3.ז
גומלין בהודו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצע

להקצות 0.2 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מימוש רכש 3.ז
גומלין בהודו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 0.1 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מימוש רכש 4
גומלין בהודו.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע

להקצות 0.2 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מימוש רכש 4
גומלין בהודו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.25 מלש"ח בשנת 2017 לטובת פיילוט 5.ב
להוכחת יכולת הטמעה של מוצרים ושירות של חברות 

ישראליות במגזר החקלאי בהודו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

ראש הרשות 
הלאומית 
לחדשנות 
טכנולוגית

 בוצע

להקצות 0.25 מלש"ח בשנת 2017 לטובת פיילוט 5.ב
להוכחת יכולת הטמעה של מוצרים ושירות של חברות 

ישראליות במגזר החקלאי בהודו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

העברה בוצעה בסך 0.25 מלש"ח בוצע
עבור רשות החדשנות, האחראית 

לביצוע סעיף זה בהחלטה.

לבחון את האפשרות לקידום חתימה על פרוטוקול 6.א
פיננסי בין המדינות, אשר יאפשר להגדיל את היקף 

הסחר בין ישראל לבין הודו באמצעות ביטוח סיכוני 
סחר חוץ.

נערכו כמה ניסיונות לקידום בוצעהחשב הכללי שר האוצר
דיאלוג בנושא מול נציגי משרד 
האוצר ההודי ונציגי השגרירות 
בישראל. לא ניתן לקדם בשלב 

זה שיתוף פעולה פיננסי במסגרת 
פרוטוקול פיננסי בין המדינות, 

כתוצאה מחוסר שיתוף הפעולה 
מהצד שכנגד, שעשוי להעיד על 
נכונותו לקדם מנגנון כאמור או 
על מגבלות החלות על הממשל 
ההודי בקשר ליכולתו להתחייב 

בשם המדינות והמחוזות 
המשתייכים לרפובליקה.  

לגבש תוכנית לשיתוף פעולה בין הממשלה, מוסדות 6.ב
פיננסיים בינלאומיים וגופים מוסדיים ישראליים למימון 

פרויקטים של פיתוח בהודו. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

ההחלטה בתהליכי ביצוע, 
המתמשכים גם על פני שנת 2019.

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2017 לטובת סיור לימודי 7.א.1(
של 1,000 מובילי דעת קהל צעירים מהודו בישראל. 

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

ההקצאה בוצעה. בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.725 מלש"ח בשנת 2017 לטובת סיור לימודי 7.א.1(
של 1,000 מובילי דעת קהל צעירים מהודו בישראל. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תוכנית רב-7.א.2(
שנתית לשיתופי פעולה בתחום הקולנוע בין הודו 

וישראל.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 0.75 מלש"ח בשנת 2017 לטובת ציון 25 שנים 7.ב
לכינון היחסים הדיפלומטיים עם הודו.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

ההקצאה בוצעה. בוצע

להקצות 0.75 מלש"ח בשנת 2017 לטובת ציון 25 שנים 7.ב
לכינון היחסים הדיפלומטיים עם הודו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 0.9 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הרחבת 7.ג
הפעילות הישראלית במרכזי המצוינות החקלאיים 

הפועלים בהודו. 

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

ההקצאה בוצעה.בוצע

להקצות 2.025 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הרחבת 7.ג
פעילות השיווק בתחום התיירות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 10 מיליון ש"ח בשנת 2017 לטובת הרחבת 8
פעילות השיווק בתחום התיירות.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להקצות 1.5 מיליון ש"ח בשנת 2017 לטובת הרחבת 8
פעילות השיווק בתחום התיירות.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

לפעול לתיקון חקיקה על מנת לאפשר הנפקת 8
אשרת ביקור רב-פעמית לתקופה מרבית של 5 שנים 

למבקרים עסקיים מהודו, ובלבד שמשך תקופת כל 
ביקור לא תעלה על 90 יום.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

תוקנו תקנות על ידי שר הפנים, בוצע
התקיים דיון בוועדת הפנים של 

הכנסת. מצויים בעיצומו של 
הכנת נוהל לביצוע.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להטיל על שר הפנים לפעול לתיקון חקיקה על מנת 8
לאפשר הנפקת אשרת ביקור רב-פעמית לתקופה 

מרבית של 5 שנים למבקרים עסקיים מהודו, ובלבד 
שמשך תקופת כל ביקור לא תעלה על 90 יום.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

התיקון בוצע, וביום 14/2/2018 בוצע
פורסם נוהל 5.3.0010 - "נוהל 

הטיפול בבקשות למתן אשרת 
כניסה רב פעמית ורשיון ישיבה 
למבקר עסקי מהרפובליקה של 

הודו".

לפעול לקידום חתימה מלאה, במסגרת הרחבת 10.ב
הקשרים האוויריים בין ישראל להודו, ובהמשך לחתימה 

בראשי תיבות על תיקון להסכם התעופה מול הודו.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

 בוצע

לקצר את משך התהליך של הערכת הסיכונים לייצוא 11.א
 .)Pest Risk Analysis – PRA( ולייבוא מוצרים צמחיים

ככל האפשר, ובתיאום עם ממשלת הודו, התהליך 
יבוצע בתוך 8 חודשים מהמועד שבו נשלח החומר 

המקצועי, המגבה את הבקשה לייצוא או לייבוא.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת קיצור משך 11.א
התהליך של הערכת הסיכונים של מוצרים צמחיים.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת קיצור משך 11.א
ההליך להערכת הסיכונים של מוצרים צמחיים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הגדלת מספר 11.ב
המשתלמים הבתר-דוקטורנטים ההודים.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הגדלת מספר 11.ב
המשתלמים הבתר-דוקטורנטים ההודים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקדם חתימה על הסכם בין ממשלת ישראל לממשלת 12.א
הודו לשיתופי פעולה בתחום הבריאות, בשיתוף עם 
השרה לשוויון חברתי בתחום הבריאות הדיגיטלית 
ובתיאום עם הצוות שהוקם לנושא זה, לפי סעיף 4 

להחלטת הממשלה מס' 2733 מיום 11.6.2017.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

לא 
בוצע

 אין בשלות לחתימה על הסכם 
בתחום הבריאות.

להקצות 0.7 מלש"ח בשנת 2017 לטובת קידום 12.ב
פרויקטים כלכליים בתחום הבריאות.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

 בוצע

להקצות 13.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת העמקת 13.א
שיתוף הפעולה האקדמי בין הודו לישראל.

ראש הועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

תקציב של  20.9 מלש"ח הוקצה בוצע
לטובת שתי תוכניות עיקריות: 
א( קרן משותפת ישראל-הודו, 

שתומכת במחקרים משותפים בין 
חוקרים ישראלים וחוקרים הודים; 

ב( תוכניות מלגות לסטודנטים 
ובתר-דוקטורנטים מצטיינים 

מהודו.

להקצות 1.6 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מענקי מחקר, 14.א
מתוקף ההסכם לשיתוף פעולה מדעי.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בשנת 2017 הסכים משרד המדע בוצע
והטכנולוגיה ההודי להגדיל את 

היקף שיתוף הפעולה המדעי. 
לאור זאת אושרו 9 מחקרים 

משותפים בהיקף של 3.6 מלש"ח 
בכל צד.

להקצות 2.4 מלש"ח בשנת 2017 לטובת מענקי מחקר, 14.א
מתוקף ההסכם לשיתוף פעולה מדעי.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 0.15 מלש"ח בשנת 2017 לטובת קיום כנסים 14.ב
דו-לאומיים בתחום המחקר והפיתוח.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.1 מלש"ח בשנת 2017 לטובת קיום כנסים 14.ב
דו-לאומיים בתחום המחקר והפיתוח.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

 בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הרחבת שיתוף 14.ג
הפעולה בתחום החלל.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

במהלך 2018, בוצע חקר היתכנות בוצע
לביצוע פרויקט משותף עם 

סוכנות החלל ההודית בעלות של 
0.8 מלש"ח. בשנת 2019 סוכנות 

החלל הישראלית תתקשר בהסכם 
פיתוח בהתאם לתכנון התקציבי 

לפי החלטת הממשלה.

להקצות 2.5 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הרחבת שיתוף 14.ג
הפעולה בתחום החלל.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקים צוות בין-משרדי, בראשות מנכ"ל משרד 15.ב
ראש הממשלה ובהשתתפות משרדי החוץ, הכלכלה 

והתעשייה, האנרגיה והחקלאות ופיתוח הכפר, שיגבש 
את תוכנית העבודה לשנים הקרובות ויתכלל את 

ההיבטים השונים בהוצאתו אל הפועל של פרויקט 
הדגל, לרבות נדבכים מקצועיים, הנדסיים, מימוניים, 

סביבתיים, משפטיים ועוד.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 1.65 מלש"ח בשנת 2017 לטובת ביצוע פרויקט 15.ג
דגל משותף בתחום המים והחקלאות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע



813  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2783

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש ולהוציא אל הפועל, בשיתוף הרשות לחדשנות, 15.ד
את התוכנית "גשר לחדשנות" למציאת פתרונות 

משותפים לאתגרים גלובליים בתחומי המים, החקלאות 
והבריאות הדיגיטלית, תוך בחינת האפשרויות לשיתוף 

פעולה עם גופים הודיים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 לטובת תוכנית "גשר 15.ד
לחדשנות".

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הושק בביקור ראש ממשלת הודו בוצע
בישראל. בביקור ראש הממשלה 

בהודו נערך אירוע ענק בנושא 
עם יותר מ-1,000 איש.

להקצות 0.1 מלש"ח בשנת 2017 לטובת חיזוק הפעילות 15.ה
הישראלית בתחום הסייבר.

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

 בוצע

להקים צוות מעקב אחר ביצוע החלטה זו, בראשות 17
מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות מנכ"לי 
משרדי החוץ, הכלכלה, האוצר, המדע, הטכנולוגיה 

והחלל, התיירות, הבריאות, האנרגיה, החקלאות ופיתוח 
הכפר, התחבורה והבטיחות בדרכים, ראש רשות 

החדשנות, ראש הות"ת, או נציגים מטעמם, וגורמים 
נוספים בהתאם לעניין ולצורך. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הצוות נפגש.בוצע
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות  5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית "מאגדי 3.א
תשתיות".

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

להקצות  3.4 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית 3.א
"מאגדי תשתיות".

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בין גגות בסך בוצע
3.4 מלש"ח למשרד הכלכלה 

והתעשייה, האחראי על ביצוע 
סעיף 3 )א( להחלטה.

להקצות 6 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכניות הכשרה 3.ב
ליצואנים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

במהלך התקופה ניתנה תמיכה בוצע
באמצעות כלי הסיוע של מינהל 

סחר חוץ, בוצעו משלחות וניתנה 
תמיכה להשתתפות בתערוכות 

בסכום שהוקצה.

להקצות 2.85 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכניות 3.ב
הכשרה ליצואנים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בין גגות למשרד בוצע
הכלכלה, האחראי על ביצוע סעיף 

זה בהחלטת ממשלה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הרחבת פעילות 3.ג
ישראל בבנק העולמי.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

ישראל הצטרפה לארגון 2030 בוצע
WRG, שהינו ארגון בין-לאומי, 
בחסות האו"ם, הבנק העולמי 

והפורום הכלכלי בדאבוס. 
הארגון פועל לפתרון אתגרים 
שונים בתחום המים במדינות 

מתפתחות. בהודו, הארגון פועל 
ב-3 פדרציות שונות )קרנטקה, 

מהרשטרה ואוטרה פרדש(. 
ישראל עתידה לספק לארגון 

פתרונות בתחום המים הן ברמה 
הטכנולוגית והטכנית, בבאמצעות 

חברות ישראליות בעיקר, והן 
ייעוץ בנושא המדיניות הנדרשת 

לניהול משק מים תקין.

להקצות 1.25 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הרחבת 3.ג
פעילות ישראל בבנק העולמי.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

לא התקבלה דרישה להעברת 
תקציב.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת סקרי היתכנות 3.ד
לצורך ביצוע פרויקטי דגל רחבי היקף בתחומי המים 

והחקלאות.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצעו סקרי היתכנות לפרויקטי בוצע
דגל בהודו במדינת UP יחד עם 
ארגון WRG 2030, אשר ישראל 

משמשת כחברה מלאה בו.

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת סקרי היתכנות 3.ד
לצורך ביצוע פרויקטי דגל רחבי היקף בתחומי המים 

והחקלאות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בין גגות בסך בוצע
0.5 מלש"ח למשרד הכלכלה 

והתעשייה, האחראי לביצוע סעיף 
3 )ג( להחלטה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.15 מלש"ח בשנת 2018 לטובת כנסים 3.ה
וקמפיינים בין-לאומיים עבור התוכנית התלת שנתית 

לשיתוף פעולה תעשייתי.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

המשימה בוצעה באופן חלקי. 
בין הפעולות שבוצעו: הקמת דף 
אינטרנט ייעודי, מענה והנגשת 
מידע כלכלי, הנגשת מידע על 

אקוסיסטם ההשקעות בישראל, 
הפצת חוברות שיווק מקצועיות 

ועוד.
לא בוצע קמפיין בין-לאומי 

לעידוד השקעות, אתר האינטרנט 
נמצא באתר של ההודים ולא 

באתר המשרד.

להקצות 0.15 מלש"ח בשנת 2018 לטובת כנסים 3.ה
וקמפיינים בי-לאומיים עבור התוכנית התלת-שנתית 

לשיתוף פעולה תעשייתי.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

המשרד המבצע  לא הגיש דרישת 
תשלום.

להקצות 0.2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מימוש רכש 3.ז
גומלין בהודו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

 בוצעה עבודה מכינה לקראתבוצע
 משלחת להודו ופגישות עם 
הממשל ההודי )ינואר 2018(. 
בעקבות זאת פרסם הממשל 

ההודי דרישות מקלות בנושא 
רכש גומלין.

להקצות 0.2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מימוש רכש 3.ז
גומלין בהודו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בסך 0.4 מלש"ח בוצע
למשרד הכלכלה והתעשייה 
לביצוע סעיף 3)ז( להחלטה.

להקצות 0.1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מימוש רכש 4
גומלין בהודו.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מימוש רכש 4
גומלין בהודו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

המשרד המבצע לא הגיש דרישת 
תשלום )בגין 2018(.

להקצות 15 מלש"ח בשנת 2018, בכפוף להקצאת 5.א
תקציב זהה מגורמי ממשל בהודו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

ראש הרשות 
הלאומית 
לחדשנות 
טכנולוגית

לא 
בוצע

המשימה תבוצע בשנת 2019. 
המנגנון לביצוע המשימה לא 
סוכם עם החשכ"ל, ולכן לא 
הוקצה התקציב בשנת 2018. 

בראשית 2019 יסוכם המנגנון, 
והביצוע לשנים 2018-2019 יהיה 

בשנת 2019.

להטיל על משרד החוץ להקצות 1.125 מלש"ח לטובת 7.א.1(
סיור לימודי של 1,000 מובילי דעת קהל צעירים מהודו 

בישראל בשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

הביצוע החל בחודש נובמבר בוצע
2017, מאז ועד לסוף 2018 הגיעו 

14 משלחות מנהיגות צעירה - 
משפיענים מהודו, בהם עוזרים 
פרלמנטריים, בלוגרים, אנשים 
מתחומי החדשנות, תקשורת, 

תחבורה, תרבות ועוד )בסך הכול 
כ-300 איש( התוכנית זוכה להדים 

חיוביים והפכה לכלי מרכזי של 
נציגויות ישראל בהודו. בשנת 
2019 הגיעו עד כה 3 משלחות. 

אילוצי תקציב עוצרים בשלב זה 
הגעת משלחות נוספות שבתכנון.

להטיל על משרד ראש הממשלה להקצות 2.25 מלש"ח 7.א.1(
לטובת סיור לימודי של 1,000 מובילי דעת קהל צעירים 

מהודו בישראל בשנת 2018.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית רב-7.א.2(
שנתית לשיתופי פעולה בתחום הקולנוע בין הודו 

וישראל.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בין גגות בהתאם בוצע
לדרישה, למשרד האחראי על 

הפרויקט.

להקצות 1.125 מלש"ח לטובת הרחבת הפעילות 7.ג
הישראלית במרכזי המצוינות החקלאיים הפועלים 

בהודו בשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

הוצא סך של 1.960 מלש"ח, בוצע
הכולל את עלויות שיגור השליח.

להקצות 2.25 מלש"ח לטובת סיור לימודי של 1,000 7.ג
מובילי דעת קהל צעירים מהודו בישראל בשנת 2018.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

להקצות 10 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הרחבת פעילות 8
השיווק בתחום התיירות.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

המשרד, באמצעות לשכת בוצע
התיירות בהודו, פועל להרחבת 

פעילות השיווק בהודו, כאחד 
השווקים המתפתחים הגדלים 

ביותר.
בסך הכול הושקעו יותר מ-10 

מלש"ח בפעולות שיווק, 
בקמפיינים, ובמסגרת עידוד 
פתיחת קווים חדשים לשדה 

התעופה בן-גוריון.

להקצות 1.5 מלש"חבשנת 2018 לטובת הרחבת פעילות 8
השיווק בתחום התיירות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת קיצור משך 11.א
תהליך הערכת הסיכונים של מוצרים צמחיים.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת קיצור משך 11.א
תהליך הערכת הסיכונים של מוצרים צמחיים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בין גגות בהתאם בוצע
לדרישה, למשרד האחראי על 

הפרויקט.

להקצות 0.4 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הגדלת מספר 11.ב
המשתלמים הבתר-דוקטורנטים ההודיים.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הגדלת מספר 11.ב
המשתלמים הבתר-דוקטורנטים ההודיים

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בין גגות בהתאם בוצע
לדרישה, למשרד האחראי על 

הפרויקט.

להקצות 0.7 מלש"ח בשנת 2018 לטובת קידום 12.ב
פרויקטים כלכליים בתחום הבריאות.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בוצעה עבודת מיתוג על יכולות בוצע
הבריאות של ישראל. אנו נמצאים 

בימים אלו בתהליך גיבוש 
פתרונות דיגיטליים למדינות 

המתפתחות, בהן הודו.

להקצות 12 מלש"ח בשנת 2018 לטובת העמקת שיתוף 13.א
הפעולה האקדמי בין הודו לישראל.

ראש הועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

12.2 מלש"ח מתקציב ות"ת: בוצע
התחייבות ות"ת למימון קרן 

המחקר המשותפת ישראל-הודו.
בנוסף הוקצו 6 מלש"ח נוספים 

מתקציב ות"ת: עידוד הגעת 
סטודנטים מצטיינים מהודו 

לישראל, המשך הפעלת תוכנית 
המלגות לפוסט-דוקטורנטים 

מצטיינים.

להקצות 0.15 מלש"ח בשנת 2018 לטובת קיום כנסים 14.ב
דו-לאומיים בתחום המחקר והפיתוח.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת קיום כנסים 14.ב
דו-לאומיים בתחום המחקר והפיתוח.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הרחבת שיתוף 14.ג
הפעולה בתחום החלל.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בשנת 2017 בוצע חקר היתכנותבוצע
לביצוע פרויקט משותף עם

סוכנות החלל ההודית. סקר זה
הושלם בשנת 2019 בעלות של

800 אלש"ח.
בשנת 2018 הושלם סקר היתכנות

נוסף של פרויקט לפיתוח שעון
אטומי.

בשנת 2020 סוכנות החלל 
הישראלית תתקשר בהסכם 

פיתוח בהתאם לתכנון התקציבי.

להקצות 3.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הרחבת שיתוף 14.ג
הפעולה בתחום החלל.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בין גגות בהתאם בוצע
לדרישה, למשרד האחראי על 

הפרויקט.

להקצות 2.3 מלש"ח בשנת 2018 לטובת ביצוע פרויקט 15.ג
דגל משותף בתחום המים והחקלאות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בין גגות בהתאם בוצע
לדרישה, למשרד האחראי על 

הפרויקט.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית "גשר 5.ד
לחדשנות".

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצעה העברה בין גגות בהתאם בוצע
לדרישה, למשרד האחראי על 

הפרויקט.

להקצות 0.1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת חיזוק הפעילות 15.ה
הישראלית בתחום הסייבר.

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

בוצע
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מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 42
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החלטת ממשלה מס׳ 2807

החלטת ממשלה מס' 2807: קידום פתרונות לאספקת אמוניה למשק לטווח הקצר והארוך  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2807 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדת היגוי למעקב אחר ביצוע החלטה זו בכל ה.1
הנוגע לקידום הפתרון לטווח הארוך, בראשות מנכ"ל 

משרד האוצר, שעם חבריה יימנו מנכ"לי משרדי 
הגנת הסביבה, ראש הממשלה, הכלכלה והתעשייה, 

הממונה על התקציבים, מנהל רשות מקרקעי ישראל, 
הממונה על ההגבלים העסקיים וראש מינהל התכנון, 

או מי מטעמם. כמו כן, בעת דיון בנושאים בעלי היבט 
ביטחוני יזומנו הגורמים הרלוונטיים ובהם המטה 

לביטחון לאומי ופיקוד העורף.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2807
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 החלטת ממשלה מס' 2820: הצגת תוכנית פעולה ליישום המלצות ועדת המנכ"לים 
 למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה, אשר הוקמה בהחלטת הממשלה 

מס' 1249)אלמ/5( מיום 10.3.2016  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2820 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להכין בעדיפות עליונה תיקוני חקיקה, הנדרשים לצורך 3
יישום ההמלצות, והשרים יפעלו להעלאתם בוועדת 

השרים לענייני חקיקה בהקדם האפשרי.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

הצעת חוק סדר הדין הפלילי בוצע
)סמכויות אכיפה – מעצרים( 

)תיקון – פיקוח טכנולוגי להבטחת 
קיום תנאי שחרור בערובה( 

)הוראת שעה(, תשע"ט-2018 
)הליך פלילי( -  טיוטת החוק 
אושרה ביום 9.12.18 בוועדת 

השרים לענייני חקיקה. 
יש עוד יוזמות שהופץ תזכיר 

בגינן, אולם בשל פיזור הכנסת 
ה-20 לא ניתן היה להמשיך 

בהליך.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2820
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להכין בעדיפות עליונה תיקוני חקיקה, הנדרשים לצורך 3
יישום ההמלצות, והשרים יפעלו להעלאתם בוועדת 

השרים לענייני חקיקה בהקדם האפשרי.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

כמה תיקוני חקיקה הוכנו בעקבות בוצע
החלטת ממשלה זו. בהם חוק 

המרשם הפלילי - גישה למידע 
על תיקים סגורים בתחום אלימות 

במשפחה; חוק זכויות החולה  - 
מסירת מידע למניעת פגיעה; 

חוק למניעת אלימות במשפחה 
- מניעת אלימות כלכלית 

ועוד. משרד המשפטים, משרד 
הבריאות והמשרד לשוויון חברתי 

לקחו אף הם חלק בהובלת 
הכתיבה של חלק מן ההצעות 

לתיקוני חקיקה.
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המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להכין בעדיפות עליונה תיקוני חקיקה לחוק המרשם 3
הפלילי: גישה למידע על תיקי אלמ"ב סגורים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

תיקון זה נכלל בחוק המידע בוצע
הפלילי ותקנות השבים 

התשע"ט-2019. במסגרתו נקבע, 
כי לוועדת אלימות במשפחה יש 

הרשאה לקבל מידע על תיקים 
סגורים של אסירי אלימות 

במשפחה.

להכין בעדיפות עליונה תיקוני חקיקה להצעת חוק 3
הקמת מוקד לקטינים בסיכון.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

נוסח מוסכם גובש בשיתוף משרד בוצע
המשפטים. כרגע הוסכם על 

השהיית הקידום של הצעת תיקון 
חוק זאת.



2017 יולי - ספטמבר
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החלטת ממשלה מס' 2825: פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה - 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2825 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים שתי התאגדויות חדשות: התאגדות אזור כנרת 2
והעמקים והתאגדות אזור יזרעאל.

השר להגנת 
הסביבה

ראש הקרן 
לשמירת הניקיון

הוקמו שתי התאגדויות: כנרת בוצע
והעמקים - בהובלה של עמק 

הירדן וגליל, אזור יזרעאל 
- בהובלת נצרת עילית. כל 

התאגדות קיבלה התחייבות על 
סך 500 אלש"ח לבחירת יועץ 

להכנת תוכנית פעולה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2825
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החלטת ממשלה מס' 2874: העברת מזון ייעודי לאחריות קופות החולים    
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2874 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר לקופות החולים את האחריות למתן פריטי מזון 1
ייעודי.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בוצע בהתאם להחלטת הממשלה.בוצע

להקצות בשנת 2017 לעלות הקופות את החלק היחסי 2
המתאים למועד העברת פריטי המזון הייעודי לאחריות 

הקופות )בגובה מחצית הסכום האמור(.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בוצע בהתאם להחלטת הממשלה.בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 5.2 מלש"ח בשנת 2018 במחירי מדד יוקר 2
הבריאות לשנת 2016 לעלות הסל לקופות.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2874
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 החלטת ממשלה מס' 2878: ציון יום פטירתו של זאב ז'בוטינסקי וקידום מיזם 
להנצחת מורשתו ופועלו  

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2878 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקדם את התכנון, הפיתוח וההקמה של מרכז מבקרים 1
להנצחת מורשתו של זאב ז'בוטינסקי במטרה להשלים 

את הקמתו בתוך שנתיים. 

השר 
לירושלים 

ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

נמצא בתהליך ביצוע.

להקים ועדה מקצועית, אשר תבחן ותקבע את המיקום 2
המתאים להקמת המיזם. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 הועדה הוקמה ואף קימה כמה בוצע
דיונים בנושא.

להקצות 6.5 מלש"ח בשנת 2017 ליישום ציון יום 4
פטירתו של זאב ז'בוטינסקי ולקידום מיזם להנצחת 

מורשתו ופועלו.

השר 
לירושלים 

ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

נמצא בתהליך ביצוע.

להעביר 1 מלש"ח בשנת 2017 למשרד לירושלים 4
ומורשת ליישום ציון יום פטירתו של זאב ז'בוטינסקי 

ולקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו. 

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

להעביר 1 מלש"ח בשנת 2017 למשרד לירושלים 4
ומורשת ליישום ההחלטה לציון יום פטירתו של זאב 
ז'בוטינסקי ולקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו. 

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

הכסף הוקצה, אך לא הועבר, בוצע
משום שטרם הוקמה מינהלת.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2878
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 1.5 מלש"ח בשנת 2017 למשרד לירושלים 4
ומורשת ליישום ההחלטה לציון יום פטירתו של זאב 
ז'בוטינסקי ולקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו. 

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

התקציב הוקצה.בוצע

להעביר 0.5 מלש"ח בשנת 2017 למשרד לירושלים 4
ומורשת ליישום ציון יום פטירתו של זאב ז'בוטינסקי 

ולקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו. 

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע

להעביר 0.5 מלש"ח בשנת 2017 למשרד לירושלים 4
ומורשת ליישום הציון של יום פטירתו של זאב 

ז'בוטינסקי ולקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצעה העברה למשרד ירושלים בוצע
ומורשת.

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל 14 מלש"ח ליישום ציון יום פטירתו של זאב 4
ז'בוטינסקי וקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו.

השר 
לירושלים 

ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

נמצא בתהליך ביצוע.

להקצות 7.5 מלש"ח בשנת 2018 ליישום ציון יום 4
פטירתו של זאב ז'בוטינסקי ולקידום מיזם להנצחת 

מורשתו ופועלו.

השר 
לירושלים 

ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

נמצא בתהליך ביצוע.

להעביר 1 מלש"ח בשנת 2018 למשרד לירושלים 4
ומורשת ליישום ציון יום פטירתו של זאב ז'בוטינסקי 

ולקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 1 מלש"ח בשנת 2018 למשרד לירושלים 4
ומורשת ליישום ציון יום פטירתו של זאב ז'בוטינסקי 

ולקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להעביר 1.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד לירושלים 4
ומורשת ליישום ציון יום פטירתו של זאב ז'בוטינסקי 

ולקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

להעביר 0.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד לירושלים 4
ומורשת ליישום ציון יום פטירתו של זאב ז'בוטינסקי 

ולקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו.

השרה לשוויון 
חברתי 

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להעביר 1מלש"ח בשנת 2018 למשרד לירושלים 4
ומורשת ליישום ציון יום פטירתו של זאב ז'בוטינסקי 

ולקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הועברו 1 מלש"ח בשנת 2018 בוצע
למשרד לירושלים ומורשת לציון 
יום פטירתו של זהב ז'בוטינסקי 
ולקידום מיזם להנצחת מורשתו 

ופועלו.

להעביר 0.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד לירושלים 4
ומורשת ליישום ציון יום פטירתו של זאב ז'בוטינסקי 

ולקידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 2880

החלטת ממשלה מס' 2880: הקמת רשות צעירים ושיתוף צעירים וצעירות בגופים שונים 
בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות    

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2880 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

השרה לשוויון להקים במשרד לשוויון חברתי את רשות הצעירים.1
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

להגיש לאישור הממשלה בתוך 9 חודשים תוכנית 2
לאומית לקידום אוכלוסיית הצעירים בישראל ולמימוש 

הפוטנציאל הגלום בה.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

למנות ועדה מייעצת לקידום שיתוף של צעירים 3
בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להגיש המלצות לשרה לשוויון חברתי ולשר החינוך, 3.ג
בתוך 180 יום מיום קבלת החלטה זו. 

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2880


833  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2912

)IIASA( החלטת ממשלה מס' 2912: הצטרפות למכון הבין-לאומי לניתוח מערכות יישומיות
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2912 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדה ייעודית, שתיקרא "הוועדה הישראלית ב
למכון הבין-לאומי לניתוח מערכות יישומיות –

."The Israeli Committee for IIASA

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

שר המדע, הטכנולוגיה והחלל בוצע
הוסמך להקים את הוועדה, 

הנמצאת בימים אלה בהליכי 
מינוי.

להעביר 70% מדמי החבר השנתיים על סך 350 אלף ח
אירו בשנת 2017.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

משרד המדע חתם על חוזה בוצע
התקשרות בתחילת 2018 

להצטרפות למכון הבינלאומי 
לניתוח מערכות יישומיות 

.)IIASA(

להעביר 10% מדמי החבר השנתיים על סך 350 אלף ח
אירו בשנת 2017.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

 בוצע

להעביר 10% מדמי החבר השנתיים על סך 350 אלף ח
אירו בשנת 2017.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

להעביר 10% מדמי החבר השנתיים על סך 350 אלף ח
אירו בשנת 2017.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2912
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החלטת ממשלה מס׳ 2912

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 70% מדמי החבר השנתיים על סך 350 אלף ח
יורו בשנת 2018.

שר המדע, 
הטכנולוגיה 

והחלל

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הועברו דמי חברות שנתיים על בוצע
סך 350 אלף יורו בשנת 2018.

להעביר 10% מדמי החבר השנתיים על סך 350 אלף ח
יורו בשנת 2018.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשימה בוצעה במלואה.בוצע

להעביר 10% מדמי החבר השנתיים על סך 350 אלף ח
יורו בשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע

להעביר 10% מדמי החבר השנתיים על סך 350 אלף ח
יורו בשנת 2018.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 9
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החלטת ממשלה מס׳ 2960

החלטת ממשלה מס' 2960: אישור המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה  
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2960 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם "קווים מנחים" מכוח המדיניות הלאומית 1.א
ולעדכנם ככל שיידרש.

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

 בוצע

לגבש בתוך 12 חודשים תוכנית עבודה ליישום 1.ב
המדיניות, בדגש על הזדהות בטלפונים ניידים, בתיאום 

עם הצוות הבין-משרדי, ולהגישה לאישור ראש מערך 
הסייבר הלאומי. 

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2960
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החלטת ממשלה מס׳ 3008

החלטת ממשלה מס' 3008: פיתוח ומיצוב העיר אילת כעיר תיירות וספורט בין-לאומית - 
החלטה מעודכנת  

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3008_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2017 תקציב, שייקבע על ידי הצוות 2
הבין-משרדי, שהוקם מכוח החלטת הממשלה מס' 

2991, לתמיכה בקיומם של אירועי ספורט בין-לאומיים 
שייערכו בעיר.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

לגבש תוכנית הפעלה רב-שנתית להרחבת הפעילות 3
התרבותית באילת. 

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התכנית גובשה בשיתוף עיריית בוצע
אילת. 

 להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2017 לתוכנית הפעלה 3
רב-שנתית להרחבת הפעילות התרבותית באילת.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח בוצע
הנגב, שמפעילה תוכנית עם 

עיריית אילת.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3008_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3008

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2018 תקציב, שייקבע על ידי הצוות 2
הבין-משרדי, שהוקם מכוח החלטת הממשלה מס' 

2991 ,לתמיכה בקיומם של אירועי ספורט בין-לאומיים 
שייערכו בעיר.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

משרד התרבות והספורט סייע בוצע
לעיריית אילת באמצעות 

התקשרות עם הרשות המקומית, 
לשם סיוע בקיומם של אירועי 
הספורט הבין-לאומיים אשר 
התקיימו בעיר אילת בשנת 

2018. לצורך זה העמיד המשרד 
ממקורותיו סך של 1.25 מלש"ח.

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 לתוכנית הפעלה רב-3
שנתית להרחבת הפעילות התרבותית באילת.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח בוצע
הנגב, שמפעילה תוכנית עם 

עיריית אילת.
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החלטת ממשלה מס׳ 3012

החלטת ממשלה מס' 3012: תוכנית רב-שנתית לפיתוח תשתיות בישראל  
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3012 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות ליווי ומעקב לתוכנית הרב-שנתית לפיתוח 1
תשתיות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד בוצע
ראש הממשלה. הצוות מתכנס 

אחת לחציון.

לבנות מדריך שירותים ממשלתי למשרדי הממשלה 2.א
וליחידות הסמך וכן לייצר עבורם הליך הטמעה מחייב, 

להתאמתן של שיטות המימון והביצוע עבור כל פרויקט 
תשתית חדש.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

נבנה מדריך שירותים ממשלתי 
למשרדי הממשלה וליחידות 

הסמך.
עדיין לא הוחלט על מנגנון 

הטמעה מחייב.

להביא בפני ועדת השרים המלצות לליווי, לגיבוי, 2.ב
לביצוע, למעקב ולבקרה אחר קידום פרויקטים 

לתשתיות לאומיות. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

בתהליכי עבודה, עדיין לא גובשו 
המלצות.

לפרסם אחת לשנה, על בסיס דיווחי המשרדים 2.ג
הרלוונטיים, עדכון לתוכנית הרב-שנתית לפיתוח 

תשתיות, הכוללת את מיפויים של פרויקטי התשתיות 
של הממשלה, שייצאו לביצוע ב-5 השנים מעת פרסום 

העדכון.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3012
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החלטת ממשלה מס׳ 3012

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לעקוב ולפרסם עמידה בתקציבי הפרויקטים ובלוחות 2.ד
הזמנים לביצועם, על בסיס דיווחי המשרדים 

הרלוונטיים. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

למנות גורם בכיר בכל משרד, שישתתף בדיוני הצוות 3
הרלוונטיים, יסייע בידי חברי צוות הליווי ביישום 
סעיפי החלטה זו, וכן יהווה איש הקשר בין הצוות 

לבין המשרד וזרועות הביצוע, יחידות הסמך והחברות 
הממשלתיות שתחת סמכות המשרד.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בכל המשרדים הרלוונטיים הוגדר בוצע
גורם שעומד בקשר מול צוות 

התשתיות. 

לדווח אחת לחציון על פעילותו לוועדת השרים לליווי, 4
לגיבוי, לביצוע, למעקב ולבקרה אחר קידום פרויקטים 

לתשתיות לאומיות. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 לא 
בוצע

הצוות פועל בתחומי האחריות 
שהוטלו עליו, אך עדכון לא נמסר.

עדכון על פעילות הצוות יישלח 
למזכירות הממשלה.
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החלטת ממשלה מס׳ 3015

החלטת ממשלה מס' 3015: הקמת יישוב ואתר מגורים זמני למפוני עמונה במועצה 
האזורית מטה בנימין  

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3015 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול להעמדת תקציב למועצה האזורית מטה בנימין א.1
לצורך סיוע, שייועד וישמש להקמת יישוב הקבע, 
בכפוף לאישור תוכנית יו"ש/252/1 עמיחי, ומתחם 

המגורים הזמני בשטח יישוב הקבע.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להעביר 55 מלש"ח למשרד הפנים, אשר יועברו א.2
למועצה האזורית מטה בנימין לצורך סיוע בהקמת 

היישוב ומתחם המגורים הזמני למפוני עמונה. 

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

להעביר 5 מלש"ח למשרד הביטחון כסיוע מיוחד א.3
למועצה האזורית מטה בנימין לטובת שכירת חדרי 

אירוח למשפחות המפונות, שכירת מבני ציבור ומבנים 
אחרים, שישמשו בתקופת הביניים מתום התקופה 

שנקבעה בסעיף 2)א( בהחלטה מס'  2178 ועד למעבר 
למתחם המגורים הזמני.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3015
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החלטת ממשלה מס׳ 3016

החלטת ממשלה מס' 3016: הקמת רכבל תיירותי באזור הר תבור ונצרת עילית  
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3016 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבצע תכנון הנדסי להקמת פרויקט רכבל תיירותי א
באזור "דרך הבשורה", בתוואי שבין נצרת עילית 

לשיפולי הר תבור.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2017 לצורך התכנון ההנדסי ב
של פרויקט רכבל תיירותי באזור "דרך הבשורה", 

בתוואי שבין נצרת עילית לשיפולי הר תבור. 

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

 בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח בשנת 2017 לצורך התכנון ההנדסי ב
של פרויקט רכבל תיירותי באזור "דרך הבשורה", 

בתוואי שבין נצרת עילית לשיפולי הר תבור. 

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הועבר במלואו למשרד בוצע
התיירות.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3016
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החלטת ממשלה מס׳ 3020

החלטת ממשלה מס' 3020: הגדלת סכום הסיוע במימון ביטוח סיעודי לנכי צה"ל
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3020 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגדיל את סכום הסיוע החלקי הניתן לנכי צה"ל 1.א
לצורך מימון של רובד הבסיס בפוליסת ביטוח סיעודי 

קבוצתי, שעורך ארגון נכי צה"ל עבור נכי צה"ל, ל-20.48 
ש"ח לחודש לתקופה שמ-1.9.2017 עד 31.12.2017. 

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

לתקן את תקנות הנכים )הסכום המקסימלי שמותר 2.א
לנכות מתגמוליו של נכה(, כך שאפשר יהיה לנכות 

מתגמוליו של נכה בגין סכום השתתפות הנכה בדמי 
הביטוח הסיעודי כמשמעו בתקנות אלה סכום שלא 

יעלה על 62.5 ש"ח לחודש.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בתאריך 20.11.2017 אושר תיקון בוצע
החוק בוועדת העבודה והרווחה.

לתקן את תקנות הנכים )השתתפות המדינה בהוצאות 2.ב
ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח סיעודי( באופן שתימחק 

מהן ההתייחסות להשתתפות המדינה בדמי ביטוח 
סיעודי.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

תקנות הנכים תוקנו בהתאם בוצע
להחלטת הממשלה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3020
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החלטת ממשלה מס׳ 3020

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגדיל את סכום הסיוע החלקי הניתן לנכי צה"ל 1.ב
לצורך מימון של רובד הבסיס בפוליסת ביטוח סיעודי 
קבוצתי, שעורך ארגון נכי צה"ל עבור נכי צה"ל, ל-37.5 

ש"ח לחודש משנת 2018.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 3026

החלטת ממשלה מס' 3026: שנת השותפות צרפת ישראל 2018  
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3026 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות ועדת היגוי בין-משרדית, אשר תהיה אחראית 3
על גיבוש תוכנית שנת השותפות בין ישראל וצרפת. 

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

מונתה ועדת היגוי. הוועדה גיבשה בוצע
תוכניות לגיבוש שנת השותפות 

בין ישראל וצרפת. 

להציג לפני ועדה מארגנת משותפת של ישראל וצרפת 3
את מסקנות ועדת ההיגוי. 

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

 בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקיים במהלך שנת 2018 שורה של אירועים בשתי 1
המדינות, שידגישו את שותפות הערכים ואת חשיבות 

היחסים הבי-לטראליים עבור שתי המדינות ושני 
העמים, וליזום פעילויות ישראליות בצרפת בתחומי 

התרבות, הכלכלה, המחקר המדעי, הספורט, התיירות 
ועוד.

ראש 
הממשלה

ראש המטה 
לביטחון לאומי

-

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3026
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החלטת ממשלה מס׳ 3026

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 למימון הפעילויות 2
והאירועים המציינים את שנת השותפות בין ישראל 

וצרפת, ולחשיפתם לציבור הרחב.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

לא 
בוצע

משרד החוץ פנה בדצמבר, כאשר 
כבר לא היה תקציב פנוי למשרד. 

יישקל לשנת העבודה 2019.

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 למימון הפעילויות 2
והאירועים המציינים את שנת השותפות בין ישראל 

וצרפת, ולחשיפתם לציבור הרחב.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 למימון הפעילויות 2
והאירועים המציינים את שנת השותפות בין ישראל 

וצרפת, ולחשיפתם לציבור הרחב.

שר המדע 
והטכנולוגיה

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע. הכסף הועבר במהלך 2018.בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 למימון הפעילויות 2
והאירועים המציינים את שנת השותפות בין ישראל 

וצרפת, ולחשיפתם לציבור הרחב.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

התקציב הועבר למשרד החוץ. בוצע
כמו כן, במאי 2018 התקיים בפריז 

 Viva אירוע הטכנולוגיה השנתי
technology. הנספחות בפריז 

הקימה ביתן חברות בו השתתפו 
11 חברות שגויסו בצוותא עם 
מכון היצוא. בסה"כ התקיימו 

בביתן כ-300 פגישות.

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 למימון הפעילויות 2
והאירועים המציינים את שנת השותפות בין ישראל 

וצרפת, ולחשיפתם לציבור הרחב.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 למימון הפעילויות 2
והאירועים המציינים את שנת השותפות בין ישראל 

וצרפת, ולחשיפתם לציבור הרחב.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

לא 
בוצע

לא נדרש ע"י משרד החוץ.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 למימון הפעילויות 2
והאירועים המציינים את שנת השותפות בין ישראל 

וצרפת, וחשיפתם לציבור הרחב.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

בין התאריכים מאי-נובמבר בוצע
2018 התקיימו כ-350 אירועי 

תרבות, מדע, מסחר וחדשנות 
במקביל בשתי המדינות. העונות 

לוו בקמפיין תקשורתי בשתי 
המדינות ובביקורים הדדיים, 
לרבות ביקור ראש ממשלת 

ישראל בפריז ופתיחת העונה 
הישראלית בגראן פאלה במשותף 

עם נשיא צרפת, והגעת שר 
התרבות הצרפתי לאירועי הנעילה 

של העונה הצרפתית בישראל. 

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 למימון הפעילויות 2
והאירועים המציינים את שנת השותפות בין ישראל 

וצרפת, ולחשיפתם לציבור הרחב.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 למימון הפעילויות 2
והאירועים המציינים את שנת השותפות בין ישראל 

וצרפת, ולחשיפתם לציבור הרחב.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל 6 מלש"ח בשנת 2018 למימון הפעילויות 2
והאירועים המציינים את שנת השותפות בין ישראל 

וצרפת, ולחשיפתם לציבור הרחב.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

בין התאריכים מאי-נובמבר בוצע
2018 התקיימו כ- 350 אירועי 

תרבות, מדע, מסחר וחדשנות 
במקביל בשתי המדינות. העונות 

לוו בקמפיין תקשורתי בשתי 
המדינות ובביקורים הדדיים, 
לרבות ביקור ראש ממשלת 

ישראל בפריז ופתיחת העונה 
הישראלית בגראן פאלה במשותף 

עם נשיא צרפת, והגעת שר 
התרבות הצרפתי לאירועי הנעילה 

של העונה הצרפתית בישראל. 

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 למימון הפעילויות 2
והאירועים המציינים את שנת השותפות בין ישראל 

וצרפת, ולחשיפתם לציבור הרחב.

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסטרטגיים 
והסברה

הסכום הועבר במלואו על ידי בוצע
המשרד לנושאים אסטרטגיים 

למשרד החוץ.
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החלטת ממשלה מס׳ 3026

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל 6 מלש"ח בשנת 2018 למימון הפעילויות 2
והאירועים המציינים את שנת השותפות בין ישראל 

וצרפת, ולחשיפתם לציבור הרחב.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

בין התאריכים מאי-נובמבר בוצע
2018 התקיימו כ- 350 אירועי 

תרבות, מדע, מסחר וחדשנות 
במקביל בשתי המדינות. העונות 

לוו בקמפיין תקשורתי בשתי 
המדינות ובביקורים הדדיים, 
לרבות ביקור ראש ממשלת 

ישראל בפריז ופתיחת העונה 
הישראלית בגראן פאלה במשותף 

עם נשיא צרפת, והגעת שר 
התרבות הצרפתי לאירועי הנעילה 

של העונה הצרפתית בישראל. 
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החלטת ממשלה מס׳ 3028

החלטת ממשלה מס' 3028: סיוע לקהילה היהודית ביוסטון עקב נזקי סופת ההוריקן הרווי  
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3028 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מיליון דולר ארה"ב לסיוע לתושבי יוסטון 1
במאמצי השיקום עקב נזקי סופת ההוריקן "הארווי", 

תוך התמקדות בשיקום תשתית הקהילה היהודית 
ביוסטון. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

 בוצע

להקים ועדת היגוי, אשר תפקידה יהיה לגבש קווים 2.א
מנחים פומביים, ענייניים, שוויוניים ומקצועיים למתן 

הסיוע, בהתאם להיקף הנזקים. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

משרד ראש הממשלה חברים בוצע
בוועדה. לאחרונה  נקבעו 

קווים מנחים בהתאם להחלטת 
הממשלה.

לפעול אל מול הקהילה היהודית המקומית ביוסטון 2.ג
לשם מיפוי הצרכים, ולהעביר את הכספים הנדרשים 

לקהילה מתוך סך של 1 מיליון דולר, שיועבר בהעברה 
"בין גגות" ממשרד התפוצות למשרד החוץ.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

ההעברה "בין גגות" ממשרד בוצע
התפוצות למשרד החוץ בוצעה. 

המימון הועבר ליוסטון. זאת 
לאחר חוזה התקשרות ומיפוי 

הצרכים.  
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החלטת ממשלה מס׳ 3033

החלטת ממשלה מס' 3033: הצדעה לירושלים ולהתיישבות  
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec3033.aspx :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 0.4 מלש"ח בשנת 2017 למשרד הפנים לטובת ב
אירוע "מתחברים בדרך לירושלים". 

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

 בוצע

להעביר 0.4 מלש"ח בשנת 2017 למשרד הפנים לטובת ב
אירוע "מתחברים בדרך לירושלים". 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצעה העברה למשרד הפנים.בוצע

להעביר 0.2 מלש"ח בשנת 2017 למשרד הפנים לטובת ב
אירוע "מתחברים בדרך לירושלים". 

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

להעביר 0.25 מלש"ח בשנת 2017 למשרד הפנים לטובת ב
אירוע "מתחברים בדרך לירושלים". 

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

 בוצע

להעביר 0.3 מלש"ח בשנת 2017 למשרד הפנים לטובת ב
אירוע "מתחברים בדרך לירושלים". 

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להעביר 0.4 מלש"ח בשנת 2017 למשרד הפנים לטובת ב
אירוע "מתחברים בדרך לירושלים". 

השר 
לירושלים 

ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

 בוצע

להקצות 2.35 מלש"ח בשנת 2017 למועצה האזורית נחל ב
שורק, שתרכז את עריכת אירוע "מתחברים לירושלים".

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

להקצות 0.2 מלש"ח בשנת 2017 לטובת אירוע ג
"מתחברים בדרך לירושלים". 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

 בוצע

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec3033.aspx
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החלטת ממשלה מס׳ 3043

החלטת ממשלה מס' 3043: הרחבת מטרות החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec3043.aspx :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, א.1
שתפקידה לרכז את הטיפול, לתכנן ולנהל את ביצוע 
פרויקט הגנות ים המלח ולנהל פרויקטים תיירותיים 
בתחום המועצות האזוריות מגילות ותמר ובתחומים 

הנמצאים דרומית לקו רוחב 535,010. 

מנהל רשות שר האוצר
החברות 

הממשלתיות

בעקבות הרחבת סמכויות בוצע
"החברה הממשלתית להגנות 

ים המלח", החלה החברה 
בהתארגנות לשם הרחבת 
יכולותיה לביצוע החלטת 

הממשלה. כבר בתום שנת 2017 
החל משרד התיירות בהעברת 

פרויקטים חדשים לחברה בתחומי 
הרחבת האחריות.

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec3043.aspx


2017 אוקטובר - דצמבר
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החלטת ממשלה מס' 3070: טקס לציון 70 שנה למבצע הפריצה לכלא עכו  
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3070_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקיים טקס ממלכתי לציון 70 שנה למבצע הפריצה 1
לכלא עכו, שיבוצע על ידי משרד הביטחון.  

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

לשם קיום הטקס יוקצה סך של 0.25 מלש"ח ממשרד 3
הביטחון.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

לא 
בוצע

הפעילות נדחתה לשנת 2019.

לשם קיום הטקס יוקצה סך של 0.25 מלש"ח ממשרד 3
התרבות והספורט.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

 בוצע

החלטת ממשלה מס׳ 3070

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3070_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3073

החלטת ממשלה מס' 3073: קידום מיזם מורשת לציון 100 שנים לנפילת מחתרת ניל"י
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3073_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 לטובת ציון 100 שנה 2
למותו של אהרן אהרנסון.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017 לטובת ציון 100 שנה 2
למותו של אהרן אהרנסון.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

 בוצע

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017, לטובת ציון 100 שניה 2
למותו של אהרן אהרנסון.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2017, לטובת ציון 100 שנה 2
למותו של אהרן אהרנסון.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3073_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3073

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת ציון 100 שנה 2
למותו של אהרן אהרנסון.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

נמצא בתהליך ביצוע.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת ציון 100 שנה 2
למותו של אהרן אהרנסון.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת ציון 100 שנה 2
למותו של אהרן אהרנסון.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת ציון 100 שנה 2
למותו של אהרן אהרנסון.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 2
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החלטת ממשלה מס׳ 3075

 החלטת ממשלה מס' 3075: שיפור הליכי האיוש של משרות בכירות בשירות המדינה 
ותיקון החלטת ממשלה - המשך הדיון  

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3075_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות, שתפקידו להמליץ על הכישורים הנדרשים 2.ג
מהנציג הנוסף בוועדת האיתור )המתמנה על ידי מנכ"ל 
המשרד עם נציב שירות המדינה בהסכמה(, וזאת ביחס 

לכלל ועדות האיתור. 

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

ראו הודעת נש"מ עח/14 מיום בוצע
.7.5.2018

להטיל על הצוות להגיש את המלצותיו כמפורט בס"ק 2.ג
)2(-)3( לעיל לוועדת שירות המדינה, בתוך 30 יום מיום 
אישור החלטה זו בממשלה. לאחר קבלת אישור ועדת 

השירות, יובאו ההמלצות לאישור הממשלה, וזאת בתוך 
30 יום מיום אישור ועדת השירות את המלצות הצוות. 

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

ראו החלטת ממשלה 3543 מיום בוצע
.11.2.2018

לעדכן את הוראות התקשי"ר בהתאם לאמור בהחלטה 2.ח.)4(
זו בתוך 30 ימים מיום כניסתה לתוקף של החלטה זו.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

ראו הודעת נש"מ עח/14 מיום בוצע
.7.5.2018

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3075_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3080

החלטת ממשלה מס' 3080: האצת השימוש בגז טבעי בתעשייה וצמצום זיהום האוויר 
ותיקון החלטת ממשלה  

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3080_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי להכנת תוכנית להאצת חיבור 1
של צרכנים לרשת חלוקת הגז הטבעי ולמעקב אחר 

ביצועה. בראשות הצוות יעמוד מנכ"ל משרד האנרגיה, 
וישתתפו בו מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, מנהל 

רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה, הממונה על 
התקציבים במשרד האוצר או נציגיהם, וכן יוזמן נציג 

מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר במעמד של 
משקיף בתוכניות העוסקות בצרכים חקלאיים. הצוות 
יזמן גורמים רלוונטיים נוספים לדיונים על פי הצורך.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

 בוצע

מנכ"ל משרד האנרגיה יציג לממשלה את התוכנית 1.ב
בתוך 150 ימים מיום אישור החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

הוצג פעמיים בפני הממשלה.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3080_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3080

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

שר האנרגיה ידווח לממשלה פעם ב-6 חודשים על 4
קצב התקדמות בחיבור המפעלים לגז טבעי אל מול 

מועדי החיבור של המפעלים, כמפורט בטבלה השמורה 
במזכירות הממשלה בהתאם לסעיף 2 לעיל, ויציג 

תחזית מעודכנת באשר לחיבור צרכנים פוטנציאליים 
נוספים. כמו כן, ידווח על עיכובים וחסמים בפריסת 

רשת חלוקת הגז הטבעי וחיבור צרכנים, הסיבות 
לקיומם והדרכים לפתרונם.

בוצעיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
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החלטת ממשלה מס׳ 3084

 החלטת ממשלה מס' 3084: פיתוח אתר שער הגיא שבפארק רבין לצורך 
 הקמת מרכז לימודי להנחלת מורשתם ולהנצחת זכרם של פורצי הדרך לירושלים 

ומלווי השיירות במלחמת העצמאות
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3084_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להטיל על משרד הביטחון להקצות 3.3 מלש"ח בשנת ד
2018 לטובת פיתוח אתר שער הגיא.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

להטיל על משרד האוצר להקצות 3.3 מלש"ח בשנת ד
2018 לטובת פיתוח אתר שער הגיא.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

להטיל על משרד ראש הממשלה להקצות 3.3 מלש"ח ד
בשנת 2018 לטובת פיתוח אתר שער הגיא.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

בשלב אישור סופי של 
ההתקשרות עם מועצה אזורית 
שומרון לצורך ההקמה והבנייה 

של המיזם. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3084_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3101

החלטת ממשלה מס' 3101: עדכון תוכנית התקציב לשנים 2019 עד 2021 )"נומרטור"( 
ועמידה במגבלות הפיסקאליות לשנת 2018  

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3101_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות את שר האוצר להפיץ תזכיר חוק לתיקון סעיף ב
2)7( לחוק ההתאמות.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

 בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3101_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3115

החלטת ממשלה מס' 3115: בחינת העתקת מרכזי השיקום והאחזקה ממחנות תל השומר, 
צריפין וחיפה אל ציפורית

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3115_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

א
לבחון את העתקת מרכזי השיקום והאחזקה )מש"א( 

ממחנות תל השומר, צריפין וחיפה אל ציפורית, לרבות 
המשמעויות התקציביות שכרוכות ביישומה, ולהציג 

לפני הממשלה הצעה לתוכנית להעתקה כאמור בתוך 
60 ימים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

הצוות שהוקם מכוח החלטת 
הממשלה לבחינת המשמעויות 

התקציביות עודנו בוחן את 
הסוגיה, בשל מורכבותה. הצוות 
טרם השלים את עבודת אפיון 

המשמעויות התקציביות הכרוכות 
בתהליך ההעתקה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3115_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3141

 החלטת ממשלה מס' 3141: אישור גיוס וקבלת תרומות לאירועים במסגרת קמפיין 
"שנת היובלות" בנציגויות ישראל בחו"ל

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3141_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדה משרדית לעניין גיוס וקבלת תרומות 
לאירועי "שנת היובלות" בחו"ל.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

מטרת החלטת ממשלה מס' 3141 בוצע
מיום 12.11.2017 הייתה להסדיר את 
ההליך לאישור גיוס וקבלת תרומות 

למימון אירועים במסגרת קמפיין ״שנת 
היובלות״ בנציגויות ישראל בעולם, 
לצורך הצגת הנרטיב הציוני ביחס 

למועדים ההיסטוריים המצויינים בין 
השנים 2017-2019, המהווים הזדמנות 

להעצמת הנרטיב של תחיית העם 
היהודי בארצנו. המועדים היסטוריים 

הם, בין היתר, 120 שנה לקונגרס הציוני 
הראשון בבאזל, 100 שנים להצהרת 

בלפור, 70 שנה להחלטת כ״ט בנובמבר, 
50 שנה לאיחוד ירושלים ולמלחמת 

ששת הימים וכן 40 שנה להסכם השלום 
בין ישראל לבין מצרים. מטרתו של 

קמפיין ״שנת היובלות״ הוא הצגת 
הנרטיב הציוני לקהלי יעד בעולם ביחס 

לאותם המועדים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3141_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3142

החלטת ממשלה מס' 3142: הקמת בית ספר בין-לאומי למקצועות התיירות בירושלים
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3142_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול להקמת בית ספר בין-לאומי בירושלים להכשרה א
מקצועית במקצועות ההארחה, הקולינריה והמלונאות 

במסגרת יישום תוכנית "היובל".

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

בביצוע. 

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 15 מלש"ח בשנת ג
2018 לתקנה התקציבית של תוכנית "היובל", לצורך 

מימון הקמת בית הספר וביצוע קורסי הכשרה 
מקצועית. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להקצות 15 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב תוכנית ג
"היובל" לצורך מימון הקמת בית הספר וביצוע קורסי 

הכשרה מקצועית. 

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

בביצוע.

להקים צוות מנהל למיזם בית ספר בין-לאומי ד
למקצועות התיירות בירושלים, אשר חבריו הם מנכ"ל 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מנכ"ל 

משרד ירושלים ומורשת ומנכ"ל הרשות לפיתוח 
ירושלים או נציג מטעמם.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3142_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3143

החלטת ממשלה מס' 3143: תוכנית סיוע לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם בקהילה - 
תוכנית "יחד" - תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3143_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 91 מלש"ח למשרד העבודה, הרווחה א...
והשירותים החברתיים, אשר יתווסף לבסיס תקציב 

המשרד, ואשר יכלול הן את תקצוב מתן השירות 
והן את כוח האדם הנלווה, שיידרש לצורך הפעלתו. 
אופן הקצאת התקציב המפורט וכוח האדם הנדרש 

יסוכמו בין אגף התקציבים למשרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להעביר 109 מלש"ח מבסיס תוכנית "יחד" לצורך מימון ב...
חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, לעניין מענק 

חימום לאזרחים ותיקים, אשר יינתן לכלל האזרחים 
הוותיקים, בהתאם להוראות החוק )סעיף 14ב( ולא רק 

לאלו המתגוררים באזור קר.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

ככל הידוע, כספי תוכנית "יחד", בוצע
שהוקצו לביטוח הלאומי לצורך 

מימון חוק הבטחת הכנסה, 
הועברו אליו ישירות ממשרד 

האוצר.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3143_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3181

 החלטת ממשלה מס' 3181: תוכנית עידוד עלייה ממדינות אירופה ופרויקט לאומי 
לעידוד עלייה מכלל ארצות העולם - תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3181_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 24 מלש"ח בשנת 2018 לתקציב הפרויקט א
הלאומי לעידוד עלייה מכלל ארצות העולם.

שר העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 2

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3181_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3187

החלטת ממשלה מס' 3187: שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3187_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3 מלש"ח בשנת 2017 לצורך שיקום, שחזור 3
ושימור בית העצמאות.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

נמצא בתהליך ביצוע.

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 1 מלש"ח בשנת 3
2017 לצורך שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 1 מלש"ח בשנת 3
2017 לטובת בניית מערך התוכן החינוכי והקמת 

התצוגות בבית העצמאות.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 0.5 מלש"ח בשנת 3
2017 לצורך שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות.

שר המדע 
והטכנולוגיה

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

לא 
בוצע

המשימה לא בוצעה.

לנצל סכום של 5.5 מלש"ח בשנת 2017 לצורך שיקום, 3
שחזור ושימור בית העצמאות.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

נמצא בתהליך ביצוע. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3187_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3187

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר לתצוגה בבית העצמאות את מגילת העצמאות 2
המקורית תוך הבטחת שמירתה, ביטחונה ותנאים 

להחזקתה.

ראש 
הממשלה

לא גנז המדינה
בוצע

בית העצמאות נמצא בהליך 
שיפוץ ודירוג בהתאם לתוכנית 
עבודה שנקבעה מראש ובסיום 

העבודות תועבר המגילה.

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018 לצורך שיקום, שחזור 3
ושימור בית העצמאות.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

נמצא בתהליך ביצוע. 

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 2 מלש"ח בשנת 3
2018 לצורך שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 1 מלש"ח בשנת 3
2018 לצורך שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 0.5 מלש"ח בשנת 3
2018 לצורך שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 1 מלש"ח בשנת 3
2018 לצורך שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 1 מלש"ח בשנת 3
2018 לטובת בניית מערך התוכן החינוכי והקמת 

התצוגות בבית העצמאות.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 0.5 מלש"ח בשנת 3
2018 לצורך שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות.

שר המדע 
והטכנולוגיה

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 3187

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 1 מלש"ח בשנת 3
2018 לצורך שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות.

שר הבינוי 
והשיכון 

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 1.5 מלש"ח בשנת 3
2018 לצורך שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

לנצל סכום של 13.5 מלש"ח בשנת 2018 לצורך שיקום, 3
שחזור ושימור בית העצמאות.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

נמצא בתהליך ביצוע.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 10
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החלטת ממשלה מס׳ 3188

החלטת ממשלה מס' 3188: תוכנית לפיתוח דרך תיירותית לאורך ישראל
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3188_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי, שימליץ על תוכנית א
אסטרטגית לפיתוח שביל תיירותי, החוצה את ישראל 

לאורכה ולרוחבה

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

להגיש לממשלה, בתוך 120 יום מיום החלטה זו, את ג
המלצות הצוות הבין-משרדי בנוגע לתוכנית לפיתוח 

דרך תיירותית לאורך ישראל. 

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

עבודת הצוות הסתיימה ברבעון בוצע
III/2018 ותובא לאישור הממשלה 

עם הקמתה לאחר בחירות 2019.

להקצות 10 מלש"ח בשנת 2018 לצורך יישום החלטה זו ד
)תוכנית לפיתוח דרך תיירותית לאורך ישראל(.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3188_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3189

 החלטת ממשלה מס' 3189: תיקון צו העונשין, העוסק בנושאים הקשורים לקו הצינור 
אילת אשקלון

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3189_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפנות לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת לצורך קבלת 4
אישורה לתיקון צו העונשין.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3189_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3192

החלטת ממשלה מס' 3192: הקמת יישוב חדש "שבי דרום" עבור מפוני גוש קטיף
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3192_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים יישוב חדש עבור מפוני קהילת כפר דרום: שבי 1
דרום )בסמיכות לניר עקיבא בתחום המועצה האזורית 

מרחבים(.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3192_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3197

החלטת ממשלה מס' 3197: הרחבת תוכנית "היובל" לפיתוחה הכלכלי של ירושלים
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3197_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגדיל באופן חד-פעמי בשנת 2017 את המסגרת 1
התקציבית של תוכנית "היובל" בסכום כולל של 10 

מלש"ח לטובת קידום תחום הפעילות בנושא "תיירות". 

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

בביצוע.  

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3197_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3209

החלטת ממשלה מס' 3209: היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות - 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3209_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 51.8 מלש"ח בשנת 2018 לצורך הארכת 6
והרחבת ההתקשרות לביצוע התוכנית כמפורט בסעיף 

6)ד( להחלטה 1660 לשנת 2018. 

מנכ"ל משרד שר התפוצות
התפוצות

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3209_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3214

החלטת ממשלה מס' 3214: רישוי עסקים דיפרנציאלי - הקלה לעסקים קטנים ובינוניים 
ותיקון החלטות ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3214_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול לשינוי סעיף 8ב לחוק כך, שניתן יהיה לקבוע ב.3
סוגי עסקים שלגביהם, ובשונה מהמנגנון הקבוע כיום 

בחוק, יחולו ההוראות.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

לבחון את האמצעים הנדרשים לצורך חיזוק כלי ג.2
הפיקוח והאכיפה לפי חוק רישוי עסקים בעבודה 

בין-משרדית, בהובלת משרד ראש הממשלה, בשיתוף 
משרדי המשפטים, האוצר והפנים ובהתייעצות עם 
נותני האישור. ההמלצות יוגשו בתוך 45 ימים לשר 

הפנים. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע במסגרת הרפורמה בחוק בוצע
רישוי עסקים שעברה בכנסת 

ביולי 2018.

למחוק מהצו את רשימת הפריטים כאמור בנספח ד' ג.4.ה.1
להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

לתקן את הצו כך, שתוקף הרישיון לפריטי הרישוי ג.4.ה.2
הנוגעים לתעשייה כפי שמופיעים בנספח ה' להחלטה 

זו – יהיה 10 שנים.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3214_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3214

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול לתיקון החוק כך, ששר הפנים יהיה רשאי לתת ג.4.ה.3
פטור מצירוף המסמכים הנדרשים להגשה במסגרת 
הבקשה לרישיון עסק לפי סעיף 6ב לחוק, כולם או 

חלקם, לגבי סוגי פריטי רישוי שייקבעו לכך.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

לבחון )אגף רישוי עסקים במשרד הפנים( בשיתוף אגף ג.4.ה.4
טיוב רגולציה במשרד ראש הממשלה ונותני האישור 

ולהביא את ההמלצות לדיון בוועדה הבין-משרדית 
לרישוי עסקים.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בחינת 6 הנושאים המפורטים בוצע
בסעיף נמשכת ומתבצעת באופן 

שוטף. בחלקם השלים האגף 
הבכיר לרישוי עסקים במשרד 
הפנים את הבחינה, והמלצותיו 

הועברו לוועדה. ביתר הנושאים 
הבחינה עדיין מתבצעת בלוחות 

זמנים המתואמים מול הוועדה 
הבין-משרדית לרישוי עסקים. 

לפעול על מנת לבצע את התיקונים הנדרשים בחוק ג.4.ה.5
ובצו רישוי עסקים, לרבות וככל הנדרש, בסעיף 9)ב( 
לצו רישוי עסקים )סעיף תחילה ותחולה( וכן בסעיף 

10)ב( לצו )סעיף הוראת מעבר(, על מנת להביא 
לכניסה לתוקף מיידי של הוראות הצו, הנוגעות להיתר 

מזורז וכן את ההוראות בצו, הנוגעות לתוקף רישיון, 
בלא התניה של פרסום מפרט אחיד.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

סעיף זה, אשר ביקש לזרז 
תהליכים של רישוי עסקים ללא 
תלות במפרטים אחידים, נבחן 

בכנסת, והמסקנה שהתקבלה היא, 
שבפועל יישומו אינו אפשרי, שכן 

בהיעדר מפרט אחיד אין לבעלי 
 העסק על מה להצהיר. 

עם זאת, חלק מהתיקונים 
שנדרשו בהחלטה נמצאו יישימים 

ורצויים ונמצאים בשלבי יישום. 

לפעול על מנת לתקן את הצו בהתאם לרשימת ג.4.ה.7
השינויים המפורטת בנספחים ח' ו-ט' להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

אגף רישוי עסקים במשרד הפנים ואגף טיוב רגולציה ג.4.ו.6
במשרד ראש הממשלה יפעלו להוצאת הנחיות למבנה 

המפרט הרשותי.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

לבצע הוכחת היתכנות להקמת המערכת )פיילוט תחום ג.4.ז.1
בהיקפו( לפי החלטה זו.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

לפעול לתיקון תקנות רישוי עסקים כך, שתתאפשר ג.4.ז.2
הגשת טפסים או אישורים הנדרשים בהתאם לתקנות 

אלו בצורה מקוונת, וכן לאפשר, ככל שהדבר ניתן, 
לחתום עליהם באמצעות חתימה אלקטרונית. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

לאחר בחינה שנערכה בעניין 
תהליכים דיגיטליים בהליך רישוי 
העסקים, הוחלט לפעול במתווה 

של פיילוט בן 5 שנים, שבמהלכו 
ימופו האפשרויות להטמעת 

תהליכים דיגיטליים בהליך רישוי 
העסקים. בהתאם לתוצאות 

ומסקנות הפיילוט יבוצעו 
ההתאמות הנדרשות בתקנות 
על מנת לאפשר את הטמעת 

התהליכים.

לפרסם תזכיר חוק לתיקון חוק רישוי עסקים, הנדרש ג.4.ח.1
לצורך יישום החלטה זו, וזאת בתוך 45 ימים, ולהביא 

את הצעת החוק לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה.  

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

לבחון יחד עם היועץ המשפטי לממשלה בתוך 21 ימים ג.4.ח.2
את האפשרות לכלול את תיקוני החקיקה הנדרשים 

ליישום החלטה זו במסגרת התוכנית הכלכלית לשנת 
2019, הכוללת את הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 

.2019

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 3229

החלטת ממשלה מס' 3229: גיבוש תוכנית לאומית למאבק בתופעת ההטרדות המיניות
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec3229 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית לאומית למאבק בתופעת ההטרדות א
המיניות בחברה הישראלית. תוכנית זו תובא לאישור 

השרה לשוויון חברתי בתוך 120 יום.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"לית הרשות 
לקידום מעמד 

האישה

-

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec3229
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החלטת ממשלה מס׳ 3237

 החלטת ממשלה מס' 3237: הקמת צוות בין-משרדי לקידום פתרונות דיור מוגן 
לאזרחים ותיקים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec3237 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי לקידום פתרונות דיור מוגן 1
לאזרחים ותיקים.

לא יו"ר מטה הדיורשר האוצר
בוצע

להגיש את המלצות הצוות )לפי סעיף 1 להחלטה זו( 4
לקבינט הדיור בתוך שלושה חודשים ממועד מתן 

החלטה זו.

לא יו"ר מטה הדיורשר האוצר
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec3237
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החלטת ממשלה מס׳ 3239

 החלטת ממשלה מס' 3239: תוכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות 
ויישובי עוטף עזה - תיקון החלטת ממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3239_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתת סבסוד פיתוח בשיעור של 85% ביתר היישובים, 1
אך לא יותר מ-140 אלש"ח ליחידת דיור, וכן מענק בסך 

של 170 אלש"ח ליחידת דיור, שניהם לעד 35 יחידות 
דיור. החל מיום 1.12.2017 ועד לתום תקופת החלטה 

2017, יתאפשר מתן סבסוד הפיתוח והמענק כאמור גם 
ביישובי הקו הקדמי, מתוך היתרות התקציביות שנותרו 

בסעיף זה. 

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

המשרד הקצה את המענקים בוצע
ליחידות דיור ליישובי עוטף עזה. 

להקצות 10 מלש"ח בשנים 2015-2018 לטובת השמשה 5
)שיפוץ( של יחידות דיור ביישובי המועצות האזוריות 
בעוטף עזה, לרבות השלמה של מרכיבי מיגון תקניים, 

וזאת לצורך העמדתם לרשות מתיישבים חדשים.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

המשרד הקצה את התקציב בוצע
ליישובים בעוטף עזה.

להביא בפני מינהלת הרשות להשקעות הצעה לקבוע, 6
כי כללי המינהלה כאמור יחולו על בקשות שהוגשו 

ויוגשו בשנים 2017-2018, וזאת לטובת ניצול היתרות 
התקציביות שבסעיף וללא שינוי במסגרת התקציב.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3239_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3239

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפעיל מסלול מינהלי ביישובי עוטף עזה להעלאת 7
הפריון בתעשייה בשנים 2018-2022. מסלול זה יופעל 

בשנת 2018 באופן שייכללו בו רק מפעלי תעשייה, אשר 
בקשתם להיכלל במסלול אושרה וחויבה תקציבית עד 

ליום 31.12.2018. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הרשות 
להשקעות 

ולפיתוח התעשייה 
והכלכלה

במסגרת המסלול אושרו 6 בוצע
בקשות של מפעלי תעשייה 

לטובת העלאת הפריון.
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החלטת ממשלה מס׳ 3260

החלטת ממשלה מס' 3260: חתימת הסכמי גג עם רשויות מקומיות בשנים 2016-2018 - 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3260_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות, המורכב מיושב ראש מטה הדיור, היועץ 2
המשפטי של משרד האוצר, מנהל רשות מקרקעי 
ישראל, המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון, 

הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר והחשב 
הכללי במשרד האוצר, או נציג מטעמם. הצוות יגבש 

המלצות לעניין תיקון החלטת מועצת מקרקעי ישראל 
מס' 1444, שעניינה "ישן מול חדש" והחלטת מועצת 
מקרקעי ישראל מס' 1508, שעניינה דיור בהישג יד 

)"מחיר למשתכן"(, כך ששיעור של עד 50% מתקבולי 
הרשות המקומית החתומה על הסכם גג, המתקבלים 
מכוח החלטה 1444, וכן שיעור של עד 75% מתמריץ 

מחיר למשתכן, כהגדרתו בהחלטה 1508, יועברו לאחר 
הוצאת היתר בנייה. 

המלצות הצוות יובאו לפני יושב ראש מועצת מקרקעי 
ישראל לצורך הגשת הצעת החלטה בעניין זה למועצת 

מקרקעי ישראל.

לא יו"ר מטה הדיורשר האוצר
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3260_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3269

החלטת ממשלה מס' 3269: אישור תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3269_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להשלים את הקמת המנגנון למתן ערבויות מדינה ב.1
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1403 מיום 10.4.2016, 

שעניינה תוכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת 
פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית, באופן שיביא 

להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה 
מרבית עד ליום 1.9.2018.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

להעביר 300 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הפעלת תוכנית ב.2
מענקים להשקעות בהתייעלות אנרגטית ובהפחתת 

פליטות גזי חממה, בהתאם להחלטת הממשלה 1403. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לנצל סכום של 300 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הפעלת ב.2
תוכנית מענקים להשקעות בהתייעלות אנרגטית 
ובהפחתת פליטות גזי חממה, בהתאם להחלטת 

הממשלה 1403. 

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

משנת 2016 ועד שנת 2019 בוצע
התפרסמו 3 מקצים לפרויקטים 

בהתייעלות באנרגיה, בעקבותיהם 
נבחרו קרוב ל-200 פרויקטים 

זוכים. עד היום הוקצה סכום של 
כ-150 מלש"ח, לפי התוכנית 

שנקבעה מראש. המקצה השלישי 
נמצא בשלבי ההגשה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3269_2017
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון קידום מנגנונים כלכליים קבועים לעידוד הפחתת ב.3
צריכת החשמל. לצורך כך יפעל שר האנרגיה עד ליום 

1.6.2018 להשלמת התייעצות עם רשות החשמל.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע

מתקיימים דיונים שוטפים עם 
רשות החשמל על מנת לקדם את 

הנושא.

לקבוע, כי בחינת מדיניות מיסוי למוצרים יעילים ב.4
אנרגטית וחוסכי חשמל תושלם ותפורסם על ידי שר 

האוצר, בהתייעצות עם שר האנרגיה עד ליום 30.6.2018.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

המשימה לא בוצעה.

לבחון אפשרות לקבוע דירוג אנרגטי של בנייני מגורים ב.5
ומשרדים חדשים עד ליום 01.01.2019 על בסיס תקן 

ישראלי 5282, בכפוף לבחינת עלות-תועלת. תוצאות 
הבחינה יובאו לעיון כלל הגורמים הנוגעים בדבר, 

ובכלל זה שר האוצר.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

הבחינה של קביעת הדירוג בוצע
בתקנות הסתיימה. לאחר הבחינה 

נכתבה הצעה לנוסח התקנות 
לדירוג אנרגטי למבני מגורים, 

אשר פורסמה באתר קשרי 
ממשל. נוסח התקנות המעודכן 
אושר על ידי משרד המשפטים. 

מבחני עלות-תועלת הוגשו 
באוגוסט 2018 לצוות ההיגוי.

להכין הצעה לתוכנית פעולה לקדום בנייה מאופסת ב.6
אנרגיה עד ליום 31.12.2018, בהתייעצות עם השר להגנת 

הסביבה. ההצעה תובא לעיון כלל הגורמים הנוגעים 
בדבר, ובכלל זה שר האוצר. 

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע

הוכנה סקירה בין לאומית והצעות 
לקביעת יעדים למדינת ישראל 
בתחום בנייה מאופסת אנרגיה.

לעדכן את התקנות לפי חוק מקורות אנרגיה )לעניין ב.8
יעילות מינימלית למכשירי חשמל, חיוב סימון תוויות 

אנרגיה, יעילות מזגנים, תאורה חסכונית(, בשים לב 
לדרישות בין-לאומיות הנהוגות במדינות מפותחות 

בעלות שווקים משמעותיים, ושלא יהוו מחסומי סחר 
עם מדינות אלה, עד ליום 31.12.2018.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע

החוק עבר בקריאה ראשונה, 
ממתין לדיון בוועדת הכלכלה 
ולאישור קריאה שנייה הנושא 

מתעכב עקב פיזור הכנסת.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח לממשלה עד ל-31.12.2018 ובכל שנה על ג.6
העמידה ביעדים, בהתאם לסעיף 17 להחלטת הממשלה 

1403, באמצעות מערך המעקב והבקרה להפחתת 
פליטות גזי חממה )MRV( המוקם על ידי המשרד להגנת 

הסביבה, כמחויב לצורך מעקב אחר יישום היעדים 
הלאומיים מתוקף ההסכמים הבין-לאומיים להפחתת 

גזי חממה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

הדיווח לממשלה בוצע והוגש בוצע
לממשלה ברבעון הראשון של 

 .2019 
מהדו"ח עולה, כי נכון למועד 

הדיווח, כ-4.5% מייצור האנרגיה 
בישראל מופק מאנרגיות 

מתחדשות. בנוסף, הדו"ח מעלה 
שבעקבות פעילויות הממשלה 
למטרת התייעלות אנרגטית, 
צומצמו בפועל כ-1% בלבד 

מצריכת החשמל ביחס לתרחיש 
עסקים כרגיל.  

מספר המשימות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 3270

החלטת ממשלה מס' 3270: 
איחוד יחידות מערך הסייבר הלאומי . 1
מתן פטור ממכרז למשרת ראש מערך הסייבר הלאומי . 2
הוספת משרת ראש מערך הסייבר הלאומי לתוספת לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה . 3

)מינויים( 
קביעת שכר ותנאי שירות של ראש מערך הסייבר הלאומי. 4

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3270_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול בתיאום עם נציבות שירות המדינה ואגף 1.ב
התקציבים במשרד האוצר להשלמת איחוד יחידות 
הסמך, ובכלל זה גיבוש מבנה ארגוני משולב, מבנה 
אגפים ותקני כוח אדם, תוך טיוב מקורות שיתפנו 

כתוצאה מהמהלך, וזאת עד ליום 1.7.2018.

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

בוצע

לדווח לראש הממשלה על התקדמות תהליך האיחוד 1.ג
עד ליום 31.3.2018.

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

בוצע

לעדכן את ראש הממשלה על סיום תהליך האיחוד לא 1.ד
יאוחר מיום 1.7.2018.

ראש 
הממשלה

ראש מערך 
הסייבר הלאומי

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3270_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3288

החלטת ממשלה מס' 3288: הקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום ערכי לכידות 
חברתית, צמצום פערים בחברה וערבות הדדית

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec3288 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול להקמה של מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי 1
שייקרא על שמו של הנשיא יצחק נבון ז"ל. המיזם 

יעסוק בקידום ערכים של לכידות חברתית, צמצום 
פערים בחברה וערבות הדדית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

לא 
בוצע

סעיפי המשרד טרם יושמו עקב 
אי יישום של סעיפי משרדים 

אחרים. לאור ההמתנה, עבר תיקון 
להחלטה, שמעביר את סעיף 

התקציב ל-2019. 

לנצל סכום של 16 מלש"ח בשנת 2018 לצורך הקמת 3
מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום ערכי לכידות 

חברתית, צמצום פערים בחברה וערבות הדדית. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקצות 3 מלש"ח בשנת 2018 לצורך הקמת מיזם 3
חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום ערכי לכידות חברתית, 

צמצום פערים בחברה וערבות הדדית. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקים ועדת היגוי בין-משרדית בראשותו של מזכיר 4
הממשלה או נציגו ובהשתתפות נציגי המשרדים 

הבאים: חינוך, תרבות וספורט, ראש הממשלה, נציגי 
משפחת הנשיא יצחק נבון ונציגי הגוף שעמו תיעשה 

ההתקשרות.

ראש 
הממשלה

ועדת ההיגוי הוקמה והחלה את בוצעמזכיר הממשלה
עבודתה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec3288
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד החינוך 1 מלש"ח בשנת 2018 לצורך 5
הקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום ערכי 

לכידות חברתית, צמצום פערים בחברה וערבות 
הדדית.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצעה העברה בין גגות למשרד בוצע
החינוך של התקציב המפורט 

בהחלטה בשנת 2018.

להעביר למשרד החינוך 8 מלש"ח בשנת 2018 לצורך 5
הקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום ערכי 

לכידות חברתית, צמצום פערים בחברה וערבות 
הדדית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

במסגרת החלטת ממשלה מספר 
4323 מיום 29/11/2018 הוחלט 

להעביר את יישום ההחלטה 
לשנת 2019.

להעביר למשרד החינוך 1 מלש"ח בשנת 2018 לצורך 5
הקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום ערכי 

לכידות חברתית, צמצום פערים בחברה וערבות 
הדדית.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

לא 
בוצע

נדחה ל-2019 בעקבות בקשת 
משרד החינוך.

להעביר למשרד החינוך 3 מלש"ח בשנת 2018 לצורך 5
הקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום ערכי 

לכידות חברתית, צמצום פערים בחברה וערבות 
הדדית.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

המשרד הרלוונטי עדיין לא 
העביר דרישת תקציב.

לדווח לשר החינוך אחת ל-6 חודשים על התקדמות 6
מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום ערכי לכידות 

חברתית, צמצום פערים בחברה וערבות הדדית.

ראש 
הממשלה

לא מזכיר הממשלה
בוצע

ועדת ההיגוי כונסה בהשתתפות 
נציגי משרד החינוך. 
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החלטת ממשלה מס׳ 3290

 החלטת ממשלה מס' 3290: תוספת לקצבת הנכות הכללית ושמירה על זכויות 
ניצולי השואה תוך עמידה במגבלות הפיסקאליות

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec3290 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפנות לוועדת הכספים של הכנסת לאישור סכום 1
כולל של 1,250 מיליוני ש"ח מתוך תקציב ההתאמות, 

כהגדרתו בחוק האמור )להלן – תקציב ההתאמות( 
לטובת תמיכה בהצעות חוק, שעניינן שמירה על זכויות 
ניצולי שואה שקיבלו גמלאות מהחברה והעלאת קצבת 

הנכות הכללית.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

לבצע שינויים בסדרי העדיפויות בתקציב המדינה 2
ולהפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה בשנת 
הכספים 2018 בשיעור של 0.375%, כמפורט בטבלה 

להחלטה זו )נספח א'(, ובהתאם לכך להפחית את בסיס 
ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה לכל הפחות 

בשיעור האמור.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להורות למוסד לביטוח לאומי, מתוקף סמכות לפי 7
סעיף 24)א( בחוק יסודות התקציב, להפחית, החל 

משנת 2018, סך של 3 מלש"ח מבסיס התקציב המינהלי 
של המוסד לביטוח לאומי.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec3290
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החלטת ממשלה מס׳ 3290

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1,400 מלש"ח לצורך מימון טיוטת חוק הביטוח 9.א
הלאומי )תיקון – הגדלת קצבת הנכות ותיקונים(, 

התשע"ח-2017, בנוסח שיאושר על ידי ועדת השרים 
לענייני חקיקה ויובא לממשלה על ידי שר האוצר ושר 

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות סכום של עד 50 מלש"ח לטובת אוכלוסיית 9.ב
הנכים באופן שיוסכם בין שר האוצר לבין שר העבודה, 

הרווחה והשירותים החברתיים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 3298

החלטת ממשלה מס' 3298: סבסוד הוצאות פיתוח באזורי תעשייה
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3298_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להציג למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה והממונה על 2
התקציבים, או מי מטעמם, עד לתום חודש ספטמבר 
2018, את ממצאי הבדיקה לבחינת האפקטיביות של 
סבסוד הוצאות הפיתוח באזורי התעשייה, ובכלל זה 

הקריטריונים לסבסוד.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל מינהל אזורי 
תעשייה

מחקר האפקטיביות בוצע על בוצע
ידי חוקר מבנק ישראל ובליווי 
של המועצה הלאומית לכלכלה 

ואגף אסטרטגיה במשרד הכלכלה 
והתעשייה; בהמשך לדיונים 
עם האוצר הוחלט להמשיך 

את המחקר ולהרחיבו לשאלות 
נוספות.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3298_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3299

החלטת ממשלה מס' 3299: מיזם לצורך מאבק בתופעת הדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3299_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להתקשר בהסכם עם גוף ייעודי שפועל שלא למטרות 1
רווח )עמותה או חברה לתועלת הציבור(, במטרה לבצע 

באמצעותו פעילות רחבת היקף לשם מאבק בתופעת 
הדה-לגיטימציה בדרך של מיזם בין שני הצדדים. 

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסטרטגיים 
והסברה

בוצע

להקים ועדת היגוי, שתהווה את הסמכות העליונה בנוגע 3
למדיניות הפעלת המיזם ותורכב מנציגי הממשלה, 
שייבחרו על ידי המשרד ונציגי השותפים למימון. 

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסטרטגיים 
והסברה

הוקמה ועדה.בוצע

להקצות סכום של עד 38 מלש"ח בשנת 2018 למימון 6.א
מיזם לצורך מאבק בתופעת הדה-לגיטימציה נגד 

מדינת ישראל.

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסטרטגיים 
והסברה

לאור תהליך התנעת פעילות בוצע
החל"צ בוצעו הסטות בהתאם 

לחוזה עם החברה.

לדווח לקבינט בשנת 2018 על אודות התקדמות המיזם 8
לצורך מאבק בתופעת הדה-לגיטימציה נגד מדינת 

ישראל. 

השר לנושאים 
אסטרטגיים 

והסברה

מנכ"ל המשרד 
לנושאים 

אסטרטגיים 
והסברה

תוכנית העבודה של המיזם בוצע
אושרה רק בדצמר 2018, ולכן לא 

היה מה לדווח בשנת 2018.

מספר המשימות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 4

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3299_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3302

החלטת ממשלה מס' 3302: הסדרת שהותם של היהלומנים מהודו בישראל
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3302_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול ליצירת חקיקת משנה, בהתאם לחקיקה 
הרלוונטית, אשר תאפשר הארכת רישיונות לישיבה 

בישראל ליהלומנים מהודו ולבן/בת הזוג וילדיהם 
הקטינים הנלווים להם לתקופה ממושכת, ובלבד שמשך 

כל תקופת ההארכה תהיה עד 3 שנים.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

תקנות הפטור פורסמו בקובץ בוצע
תקנות ביום 15.5.18. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3302_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3320

 החלטת ממשלה מס' 3320: מענה להוצאות מיוחדות לשנת 2017 לרשויות מקומיות 
באזור יהודה ושומרון

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3320_2017 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד הפנים 29.5 מלש"ח בשנת 2018 1
 כתקציב תוספתי ייעודי לטובת מענק ביטחוני 

חד-פעמי להוצאות מיוחדות לשנת 2017 לרשויות 
מקומיות באזור יהודה ושומרון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להעביר למשרד הפנים 5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת 1
מענק ביטחוני חד-פעמי להוצאות מיוחדות לשנת 2017 

לרשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

הסכום לא הועבר, לא הגיעה 
דרישה לקבלת הסכום ממשרד 

 הפנים.
הנושא נמצא בבירור.

לנצל סכום של 34.5 מלש"ח בשנת 2018 להוצאות 1
מיוחדות לשנת 2017 לרשויות מקומיות באזור יהודה 

ושומרון.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להעביר למשרד הבריאות 5.5 מלש"ח בשנת 2018 2
כתקציב תוספתי ייעודי לטובת תגבור שירותי ההזנקה 

של עזרה ראשונה ברשויות מקומיות באזור יהודה 
ושומרון.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3320_2017
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החלטת ממשלה מס׳ 3320

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל סכום של 5.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תגבור 2
שירותי ההזנקה של עזרה ראשונה ברשויות מקומיות 

באזור יהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בוצע



2018 ינואר - מרץ
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החלטת ממשלה מס׳ 3326

החלטת ממשלה מס' 3326: טיפול בתופעת ההסתננות
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3326_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות עד 180 תקני כוח אדם לרשות האוכלוסין 1
וההגירה לטובת טיפול בתופעת ההסתננות.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

לא 
בוצע

כל בקשות רשות האוכלוסין 
נבחנו בהתאם לסטנדרטים 

המקצועיים וניתן להם מענה. 
נושא זה לא עלה באופן כזה על 

ידי הרשות, וממילא יידרש מקור 
תקציבי להקמתן של המשרות.

להקצות 150 מלש"ח לשנה לצורך מנגנון פוחת של 2
מענק היציאה מרצון, באופן שיתמרץ את המסתננים 

לצאת באופן מזורז מישראל. 

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

לא 
בוצע

אנו ממשיכים לטפל בעניין יציאה 
מרצון על בסיס וולנטרי של 

המסתננים תוך דאגה לשלומם 
במדינות היעד.

להסיט 15 תקני כוח אדם שמוצבים כיום במרכז 6
השהייה למסתננים ו-25 תקנים מתוך יתר יחידות 

הרשות לצורך יישום סעיף א' להחלטה זו.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

לא 
בוצע

המשימה לא יצאה אל הפועל 
בשל שינויים שאינם תלויים 

במדינת ישראל.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3326_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3344

החלטת ממשלה מס' 3344: צוות לקידום הקמת איים מלאכותיים מול חופי ישראל
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3344_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה 1
במשרד ראש הממשלה ובהשתתפות המנהלים הכלליים 

של המשרדים וראשי היחידות לפי סעיף 1 להחלטה זו.

ראש 
הממשלה

ראש המועצה 
הלאומית לכלכלה

הצוות הוקם, קיים כמה ישיבות בוצע
וסיים את עבודתו. 

להמליץ לממשלה, בתוך 180 יום מקבלת החלטה זו, 2.א
על מתקנים קיימים או כאלה שיש צורך בהקמתם 

ב-20 השנים הקרובות ואשר יש פוטנציאל להעתקתם 
או להקמתם על גבי אי או איים מלאכותיים מול חופי 

ישראל, וימליץ על חלופות טכנולוגיות להקמת האי או 
האיים ועל אזורים גיאוגרפים אפשריים לאי או לאיים, 

בהתאם למתקנים שייבחרו.

ראש 
הממשלה

ראש המועצה 
הלאומית לכלכלה

לא 
בוצע

עקב חילוקי דעות בין המשרדים 
לגבי המלצות הצוות חל עיכוב 

 בגיבוש ההמלצות. 
עבודת הצוות לא הופסקה, 

והמלצות צפויות להתפרסם 
ברבעון הראשון של 2019.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3344_2018
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 החלטת ממשלה מס' 3345: תוכנית רב-שנתית לפיתוח הדרום )"עלה נגב"( - 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3345_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לצורך הרחבת פעילותו 1.א
של בית החולים השיקומי עלה נגב.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בוצע

להעביר למשרד הבריאות 2.5 מלש"ח בשנת 2018 1.א
לצורך הרחבת פעילותו של בית החולים השיקומי עלה 

נגב.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

טרם נמסר הדיווח על אודות 
הביצוע.

להעביר למשרד הבריאות 1 מלש"ח בשנת 2018 לצורך 1.א
הרחבת פעילותו של בית החולים השיקומי עלה נגב.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להעביר למשרד הבריאות 1.5 מלש"ח בשנת 2018 1.א
לצורך הרחבת פעילותו של בית החולים השיקומי עלה 

נגב.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

להעביר למשרד הבריאות 2 מלש"ח בשנת 2018 לצורך 1.א
הרחבת פעילותו של בית החולים השיקומי עלה נגב.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

לנצל סכום של 9 מלש"ח בשנת 2018 לצורך הרחבת 1.א
פעילותו של בית החולים השיקומי עלה נגב לפי סעיף 

א להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

העברה התקציבית לעלה נגב בוצע
נעשית  כנגד ביצוע בפועל. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3345_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 1 1.ב
מלש"ח בשנת 2018 לצורך מימון תוכניות שיקומיות, 
עידוד תעסוקה, פרויקטים בקהילה ומסגרת תרבות 

ופנאי.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להעביר למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 1.5 1.ג
מלש"ח בשנת 2018 לצורך הקמת מרכז תעסוקתי, 

המעסיק אנשים עם מוגבלות.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להעביר למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 1.5 1.ג
מלש"ח בשנת 2018 לצורך הקמת מרכז תעסוקתי, 

המעסיק אנשים עם מוגבלות

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

להעביר למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 300 1.ד
אלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכניות לגינון וחקלאות 

שיקומית/טיפולית/חינוכית ותוכניות לטיפול 
באמצעות בעלי חיים לאוכלוסיות עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

להעביר למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 350 1.ה
אלש"ח בשנת 2018 לטובת מחקר וציוד רפואי בכפר 

השיקומי עלה נגב. 

שר המדע 
והטכנולוגיה

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הכסף הועבר בשנת 2018 למשרד בוצע
לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לצורך התאמות 1.ו
ושיפורים במבני הכפר ובבריכה ההידרותרפית

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח בוצע
הנגב. לרשות יש הסכם עם עלה 

נגב.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 1.ז
0.5 מלש"ח בשנת 2018, לצורך הקמת מרכז תמיכה 

והתמודדות להורים לילדים עם צרכים מיוחדים 
ומורכבות רפואית.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להעביר למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 1.5 1.ח
מלש"ח בשנת 2018 לצורך הפעלת תוכנית לביקורים, 

סיורים, הכשרות והתנדבות תלמידים, סטודנטים 
וצעירים מקהילות יהודיות בעולם בעלה נגב ובקרב 

אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

מנכ"ל משרד שר התפוצות
התפוצות

ההתחייבות למשרד הפריפריה, בוצע
הנגב והגליל עמדה על 1 מליון 

ש"ח. הוסכם בין המשרדים, 
שבמקרה שיישארו עודפי תקציב 
למשרד התפוצות, גם הם יועברו 

 למשרד הנ"ל.
מאחר שלא נשארו עודפים, 
הועבר הסכום שהוסכם עליו 

מלכתחילה.

להעביר למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 5 1.ט
מלש"ח בשנת 2018 לצורך הקמה והפעלה של מגורים 

לצעירים שעובדים ומתנדבים בכפר ובבית החולים 
השיקומי.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

לנצל סכום של 13.65 מלש"ח בשנת 2018 לצורך 1.י.2
הקצאה לעלה נגב באמצעות הרשות לפיתוח הנגב 

לצורך המטרות הקבועות בסעיפים )ב( עד )ט( להחלטה 
זו.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח בוצע
הנגב. לרשות יש הסכם עם עלה 

נגב.

להקצות 1.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הרחבת 2
תוכניות חינוכיות-חברתיות, המתקיימות בכל הארץ, 
לשינוי התפיסה והיחס לחריג, השונה והמוגבל, בקרב 

תלמידים וצעירים בחברה הישראלית.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לצורך גיבוש והפעלת 3
תוכניות לעידוד תרבות הפנאי והחינוך הלא פורמלי 

בכפר השיקומי עלה נגב.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקים צוות בין-משרדי שיכלול את נציגי המשרדים 5
המפורטים בסעיף 1 להחלטה זו, אשר יפקח, ילווה 

ויתאם את תכנון וביצוע הפעילויות, סדרי העדיפויות 
ולוחות הזמנים לביצוע, ובכלל זה מעקב ובקרה. בראש 

הצוות יעמוד ראש מינהלת הרשות לפיתוח הנגב.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח בוצע
הנגב. לרשות יש הסכם עם עלה 

נגב. הרשות הקימה צוות בין-
משרדי לטובת הפרויקט.

להקים צוות בין-משרדי בראשות המשנה ליועץ 8
המשפטי לממשלה  )ציבורי-מינהלי(, ובהשתתפות 
היועץ המשפטי של משרד האוצר והחשב הכללי, 

או מי מטעמם, לצורך בחינת נסיבות, תנאים ואופן 
הקצאת סכומים מתקציב המדינה למימון פעילות של 

גוף מסוים שאינו למטרות רווח, ושאינה באמצעות 
מבחני תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, 
התשמ"ה-1985, או באמצעות של התקשרות פטורה 

ממכרז לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. הצוות 
יגיש את המלצותיו לממשלה, לרבות המלצות בדבר 
תיקוני חקיקה נדרשים, ככל שנדרשים לצורך יישום 

המלצותיו.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 46
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החלטת ממשלה מס' 3371: גילום עלויות סביבתיות במיסוי דלקים
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3371_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את צו הבלו על דלק )הטלת בלו(, התשס"ד-2004, 1
ואת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, 

התשע"ז-2017, לפי סעיף 1 להלחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לתקן את צו הבלו על דלק )פטור והישבון(, 2
התשס"ה-2005, כך, שייקבע פטור מותנה ממס עבור 

רשימה של תעשיות המשתמשות בממיסים לייצור 
מוצרים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לתקן את צו הבלו על דלק )הטלת בלו(, התשס"ד-2004, 3.א
כך, שייקבע מתווה מדורג להעלאת הבלו על גז טבעי 
דחוס וגז טבעי נוזלי לתחבורה החל משנת 2024, לפי 

הטבלה בסעיף 3)א( להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3371_2018
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 החלטת ממשלה מס' 3373: רשות שדות התעופה ושיפור כושר התחרות 
של הספנות הישראלית

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3373_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2017:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 20 מלש"ח בשנת 2017 מתקציב הסובסידיה 2.א
של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים )תמיכות 

במחירי מוצרים ציבוריים( לאוניות צי סוחר בדגל או 
בשליטה ישראלית, לרבות אוניות ישראליות המובילות 

מטעני נפט ומוצריו ופחם.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 20 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב הסובסידיה 2.א
של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים )תמיכות 

במחירי מוצרים ציבוריים( לאוניות צי סוחר בדגל או 
בשליטה ישראלית, לרבות אוניות ישראליות המובילות 

מטעני נפט ומוצריו ופחם.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3373_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את הקריטריונים לסיוע שנקבעו על בסיס 2.ג
החלטת הממשלה מס' 4797 מיום 24.01.1999, כך, 

שסכום הסיוע ליום "תקן זכאי" בשנים 2017-2020 לא 
יעלה על סכום הסיוע ליום "תקן זכאי" בשנת 2015.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

לתקן את הקריטריונים לסיוע שנקבעו על בסיס 2.ג
החלטת הממשלה מס' 4797 מיום 24.01.1999, כך, 

שסכום הסיוע ליום "תקן זכאי" בשנים 2017-2020 לא 
יעלה על סכום הסיוע ליום "תקן זכאי" בשנת 2015.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 4
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החלטת ממשלה מס׳ 3377

 החלטת ממשלה מס' 3377: סבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים - 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3377_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להרחיב את התוכנית לסבסוד מסגרות לימודיות 1
נוספות בשעות אחר הצהריים עד סוף שנת הלימודים 

התשע"ט, לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר 
המתוקצבים על ידי משרד החינוך, בהתאם לקביעות 

משרד החינוך ובהסכמת אגף התקציבים במשרד 
האוצר.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקצות 905 מלש"ח בשנת 2018 לשם סבסוד מסגרות 2.א
לימודיות, והכול בכפוף לסעיף 11 להחלטת הממשלה 
מס' 3409 מיום 11.1.2018, שעניינו תקציב ההתאמות 

לשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

מספר המשימות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3377_2018


906  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 3380

החלטת ממשלה מס' 3380: עידוד תעסוקה בקרב משפחות שבראשן הורה עצמאי
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3380_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 15 מלש"ח בשנת 2018 ואילך לטובת תוכניות 1
לעידוד תעסוקה עבור אוכלוסיית ההורים העצמאים.

הממונה על שר האוצר 
התקציבים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3380_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3382

החלטת ממשלה מס' 3382: צמצום תאונות העבודה במשק
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3381_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבע בתקנות הוראות בדבר אופן ההתחשבנות בין 1.ה
חברת הביטוח לבין המוסד לעניין סעיפים קטנים 1)א( 
ו- 1)ג( להחלטה זו, וזאת לכל המאוחר עד ליום כניסתו 

של החוק לתוקף, כמפורט בסעיף 3 להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לקבע בתקנות שיעור דמי ביטוח בעד הכיסוי הביטוחי 1.ו
כאמור בסעיף קטן 1)ג( להחלטה זו, שהמוסד יגבה 
ממעסיק שלא רכש כיסוי ביטוחי לפי אותו סעיף 

קטן. תקנות ראשונות לפי סעיף זה ייקבעו עד ליום 30 
בספטמבר 2018.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להקים מאגר מידע, שיכלול את פרטי כלל המעסיקים 1.ז
במשק ויפרט באשר לפגיעות בעבודה שאירעו 

במקומות העבודה אשר באחריותם, וכן התייחסות 
לפגיעות בעבודה לפי ענפי עבודה ותת-ענפים. מאגר 
זה יונגש לחברות המבטחות על מנת לאפשר תמחור 

של פרמיות הביטוח שיידרשו המעסיקים לשלם, וזאת 
לא יאוחר מיום 30 בספטמבר 2018.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

לא 
בוצע

ההחלטה ביקשה בפועל להתחיל 
בהפרטת ענף נפגעי עבודה של 

הביטוח הלאומי. עקב התנגדויות 
של הביטוח הלאומי וגופים רבים 
ושונים, בטח בהליך חקיקה צפוף 
של הסדרים - הרעיון ירד מהחוק 

ולכן ההצעה איננה רלוונטית.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3381_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3382

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להטיל על אגף התקציבים, רשות שוק ההון, ביטוח 3
וחיסכון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
והמוסד לביטוח לאומי לגבש מנגנון לביצוע התשלומים 

מחברות הביטוח למוסד, אשר יתייחס, בין היתר, 
לחובת התשלום, למועד התשלום למוסד ולחלוקת 
החבות כאמור. המנגנון האמור ייקבע בתקנות אשר 

התקנתן תקודם במקביל להליכי החקיקה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

תיקוני החקיקה הדרושים עברו 
בנוסח שונהמלשון ההחלטה 
והשאירו את הביטוח באופן 

בלעדי באחריות המוסד לביטוח 
לאומי, אשר נדרש להוסיף רכיב 

של פרמיה דיפרנציאלית בהתאם 
לסיכון.
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החלטת ממשלה מס׳ 3389

החלטת ממשלה מס' 3389: מתן ודאות לתקציב הספורט באמצעות ניתוק התלות בהימורים 
והמשך הסדרה וייעול של שוק ההימורים החוקיים

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3389_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות רואה חשבון, שילווה את פעילות המועצה 2.ד
להסדר ההימורים בספורט, כך, שיפעל עד למועד 

העברת יתרת ההכנסות וההתחייבויות הכספיות כאמור 
בסעיפים )א( עד )ג( להחלטה זו.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

לערוך מבחנים לתמיכה בספורט, לרבות מבחני תמיכה, 5
שיחליפו את אמות המידה לתמיכה במטרות ובגופים 

המנויים בסעיף 9 לחוק ההימורים בספורט.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

לערוך מבחנים לתמיכה בספורט, לרבות מבחני תמיכה, 5
שיחליפו את אמות המידה לתמיכה במטרות ובגופים 

המנויים בסעיף 9 לחוק ההימורים בספורט

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקים צוות בראשות ראש מינהל הספורט במשרד 6
התרבות והספורט ובהשתתפות הממונה על התקציבים 

במשרד האוצר או נציגו, החשבונאי הראשי במשרד 
האוצר או נציגו, נציג אגף התקציבים במשרד התרבות 

והספורט ונציג משרד המשפטים )להלן - צוות היישום(. 
צוות היישום יפעל להסדרת כלל ההיבטים השונים 

הנדרשים ליישום החלטה זו.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3389_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3389

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדה לייעול הפיקוח על שוק ההימורים 9
וההגרלות החוקיים בישראל, שבראשה יעמוד הכלכלן 

הראשי במשרד האוצר ובהשתתפות המנהל הכללי 
של משרד התרבות והספורט או נציגו, הממונה על 

התקציבים במשרד האוצר או נציגו, נציג משרד 
האוצר הממונה על ההימורים וההגרלות, נציג משרד 

המשפטים, נציג האקדמיה, העוסק במחקר אקדמי 
בתחום ההימורים, ונציג ציבור, שימונו על ידי שר 

האוצר. הוועדה המייעצת תתכנס אחת לתקופה 
שתיקבע.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 3392

החלטת ממשלה מס' 3392: חיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3392_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 50 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב המשרד עבור 1.א.1
מסלולי הטבה שמפעילה הרשות הלאומית לחדשנות 
טכנולוגית וכן עבור הפעלת מסלולי הטבות לעידוד 

המחקר והפיתוח או חדשנות טכנולוגית בתעשייה 
היצרנית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הוקצו 123.5 מלש"ח למסלולי בוצע
מופ"ת )מו"פ בתעשיית הייצור( 

והמכינה למו"פ.

להקצות 50 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב תוספתי עבור 1.א.1
מסלולי הטבה שמפעילה הרשות הלאומית לחדשנות 
טכנולוגית וכן עבור הפעלת מסלולי הטבות לעידוד 

המחקר והפיתוח או חדשנות טכנולוגית בתעשייה 
היצרנית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הוקצו 123.5 מלש"ח למסלולי בוצע
מופ"ת )מו"פ בתעשיית הייצור( 

והמכינה למו"פ.

להעביר למשרד הכלכלה והתעשייה 50 מלש"ח בשנת 1.א.1
2018, עבור מסלולי הטבה שמפעילה הרשות הלאומית 
לחדשנות טכנולוגית וכן עבור הפעלת מסלולי הטבות 

לעידוד המחקר והפיתוח או חדשנות טכנולוגית 
בתעשייה היצרנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 60 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב תוספתי עבור 1.א.2
הרחבת התוכנית להעלאת הפריון בתעשייה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

אושרו  54 בקשות. מענק מאושר בוצע
בסך כ-85 מיליוןש"ח.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3392_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3392

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למשרד הכלכלה והתעשייה 60 מלש"ח בשנת 1.א.2
2018 עבור הרחבת התוכנית להעלאת הפריון בתעשייה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 52 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב תוספתי עבור 1.א.3
הפעלת תוכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם 

בתעשייה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הוקצו 52 מלש"ח ואושרו 19 בוצע
בקשות. מענק מאושר בסך 10 

מיליוןש"ח.

להעביר למשרד הכלכלה והתעשייה 52 מלש"ח בשנת 1.א.3
2018 עבור הפעלת תוכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור 

מתקדם בתעשייה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 20 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב תוספתי 1.א.4
לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה 
והתעשייה לשם ייעוץ עבור עסקים קטנים ובינוניים 

המבקשים להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדם, וכן עבור 
הפעלת תוכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב וקידום 

המיחשוב בתעשייה המסורתית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הוקצו 20 מלש"ח. במסגרת בוצע
הוראת מנכ"ל 4.56 )קידום 

המיחשוב בקרב עסקים מתחום 
התעשייה( בשנת 2018, אושרה 
תמיכה ל-43 עסקים בהיקף של 

 כ-12 מלש"ח.
יתרת התקציב הועברה לביצוע 

בשנת 2019.

להעביר למשרד הכלכלה והתעשייה 20 מלש"ח בשנת 1.א.4
2018 לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד 

הכלכלה והתעשייה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 15 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב תוספתי 1.א.5
לתחום הפעולה של רשות החדשנות בתקציב משרד 

הכלכלה והתעשייה עבור מסלולי הסיוע למכוני מחקר 
תעשייתיים.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

בשנת 2018 בוצע תהליך להבנת 
הכשלים במכוני המחקר ועל פיו 

גובשה תוכנית אסטרטגית בנושא 
 לשדרוג המכונים.

התקציב לביצוע התוכנית 
יוקצה בשנת 2019, בכפוף 

לאישור התוכנית במועצת רשות 
החדשנות.

להעביר למשרד הכלכלה והתעשייה 15 מלש"ח בשנת 1.א.5
2018 לתחום הפעולה של רשות החדשנות בתקציב 

משרד הכלכלה והתעשייה עבור מסלולי הסיוע למכוני 
מחקר תעשייתיים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

התקציב יוקצה בהתאם לעמידה 
באבני דרך, שהוגדרו במשותף 
עם רשות החדשנות לעניין זה.

להקצות 15 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב תוספתי עבור 1.א.6
קידום הטמעה של ייצור מתקדם בתעשייה בישראל.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בחודש יולי 2018 פורסם מכרז בוצע
להקמת מכון לייצור מתקדם 

בתקציב של 35 מלש"ח עבור 4 
שנות פעילות.

להעביר למשרד הכלכלה 15 מלש"ח בשנת 2018 עבור 1.א.6
קידום הטמעה של ייצור מתקדם בתעשייה בישראל.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 3 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב תוספתי עבור 1.א.8
ביצוע פיילוט להטמעת כלים של חדשנות מבוססת 
מידע )Data Driven Innovation( בתעשייה המסורתית 

הקטנה והבינונית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 3392

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד הכלכלה והתעשייה 3 מלש"ח בשנת 1.א.8
2018, עבור ביצוע פיילוט להטמעת כלים של חדשנות 

מבוססת מידע )Data Driven Innovation( בתעשייה 
המסורתית הקטנה והבינונית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 100 מלש"ח במזומן בשנת 2018 לצורך שיפור 1.ב.2
וייעול מערך החינוך הטכנולוגי. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להעביר למשרד החינוך 100 מלש"ח בשנת 2018 לצורך 1.ב.2
שיפור וייעול מערך החינוך הטכנולוגי. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 50 מלש"ח בשנת 2018 עבור הקמה ותפעול 1.ב.3
של מרכזים טכנולוגיים על ידי משרד החינוך, בתיאום 

עם אגף התקציבים במשרד האוצר.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להעביר למשרד החינוך 50 מלש"ח בשנת 2018 עבור 1.ב.3
הקמה ותפעול של מרכזים טכנולוגיים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 51.7 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב תוספתי 1.ג.1
עבור פעילות מרכז סביבה בת-קיימא במטרה 

שיהווה מרכז ידע לתעשייה המקומית לעניין רגולציה 
סביבתית, בדגש על הכוונה להשקעות תומכות פריון.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בחודש נובמבר 2018 פורסם בוצע
מכרז להקמה והפעלה של "מרכז 
להתייעלות במשאבים" בתקציב 

של 51 מלש"ח, בשיתוף עם 
המשרד להגנת הסביבה ומשרד 

האוצר. המרכז שיוקם מטרתו 
להניע את התעשייה מהשקעות 
קצה להשקעות במקור, ולהביא 
לשיפור הפריון והתחרותיות של 
העסק תוך שמירה על הסביבה.

להעביר למשרד הכלכלה והתעשייה 51.7 מלש"ח בשנת 1.ג.1
2018 עבור פעילות מרכז סביבה בת-קיימא.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 3392

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 28 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב תוספתי עבור 1.ג.2
מימון הגדלת כלי הסיוע הקיימים של מינהל סחר חוץ 
במשרד הכלכלה והתעשייה לחיזוק כושר התחרותיות 

בשווקים מחוץ לישראל.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בשנת 2018 נתמכו 281 חברות בוצע
במסגרת כלי הסיוע הקיימים של 

מינהל סחר חוץ.

להעביר למשרד הכלכלה והתעשייה 28 מלש"ח בשנת 1.ג.2
2018 עבור מימון הגדלת כלי הסיוע הקיימים של מינהל 

סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה לחיזוק כושר 
התחרותיות בשווקים מחוץ לישראל.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 15 מלש"ח בשנת 2018 מתקציב תוספתי 1.ג.3
לפעילות מינהל אזורי תעשייה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

להעביר למשרד הכלכלה והתעשייה 15 מלש"ח בשנת 1.ג.3
2018 לפעילות מינהל אזורי תעשייה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 24



916  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 3393

החלטת ממשלה מס' 3393: יישום הסכמים קואליציוניים לשנת 2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3393_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקצב סכום חד-פעמי של 600 מיליון ש"ח בהרשאה 2.ב
להתחייב לפרויקטי תחבורה באזור יהודה ושומרון 

בתקציב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, אשר יהיו 
מוכנים למכרז לפי נוהלי משרד התחבורה והבטיחות 

בדרכים החל משנת 2018. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

בדומה לכלל פרויקטי הכבישים, 
תקצוב פרויקטי התחבורה 

באזור יהודה ושומרון, הכולל 
את הכבישים עוקף אל ערוב, 

עוקף חווארה, עוקף לובן, וכביש 
446, וכן הצבת תאורה ביהודה 

ושומרון, מקודם בהתאם לביצוע 
בפועל.

להגיש הצעת החלטה לממשלה בדבר שינויים נדרשים 3
לשימושים המפורטים בנספח ב' להחלטת הממשלה 
מס' 2177 מיום 18.12.2016, וזאת עד לא יאוחר מיום 

.27.1.2018

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 3397

החלטת ממשלה מס' 3397: הגנה על זכויות המדינה ועל נכסיה
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3397_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפחית בשנת 2019 מבסיס תקציב של משרדי 1.א
הממשלה ויחידות הסמך המצוינים בנספח א' להחלטה 
זו, סך כולל של 108,487,000 ש"ח. במקביל, להגדיל את 

תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה והכנסה המיועדת 
של המשרדים ויחידות הסמך בסכום זהה.

לא החשב הכללישר האוצר
בוצע

להקים צוות בראשות החשב הכללי ובהשתתפות 2
הממונה על אגף התקציבים או מי מטעמם, לצורך 
הגברת הגבייה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.

הוקם צוות בין-משרדי בראשות בוצעהחשב הכללישר האוצר
סגן בכיר לחשב הכללי המקדם 

את פעילות הגבייה במשרדי 
הממשלה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3397_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3398

החלטת ממשלה מס' 3398: התאמת מבנה הממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3398_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי, שחבריו יהיו מנכ"ל משרד 2
ראש הממשלה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר 

ונציב שירות המדינה, או מי מטעמם. על מנת שיהיה 
ניתן ליישם את צמצום מספר המשרדים האמור בסעיף 
1 להחלטה זו, הצוות יגבש נהלים אופרטיביים לטובת 

הכנת התשתית וקביעת הפרוצדורה בעת צמצום 
מספר משרדי הממשלה, ויפרסמם בתוך 90 יום ממועד 

החלטה זו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

גובש נוהל אופרטיבי בהתאם בוצע
לאמור בהחלטת הממשלה, 

בשיתוף אגף התקציבים במשרד 
האוצר ונציבות שירות המדינה. 
הנוהל פורסם להערות הגופים 

הרלוונטיים.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 2

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3398_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3400

החלטת ממשלה מס' 3400: גיבוש אסטרטגיה אזורית לפעילות הממשלה בחו"ל
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3400_201 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018: 

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי על מנת לתמוך במאמצי 1
הממשלה בביצוע התאמות לשם התכנסות למסגרות 

התקציב לשנת 2019, ולשם עמידה במסגרות 
הפיסקאליות הקבועות בחוק הפחתת הגירעון והגבלת 

ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992. הצוות בראשות 
מנכ"ל משרד ראש הממשלה שחבריו יהיו המנהלים 

הכלליים של המשרדים הפועלים בחו"ל: מנכ"ל 
משרד החוץ, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, מנכ"ל 
משרד התיירות, מנכ"ל משרד הביטחון, מנכ"ל משרד 

התפוצות, מנכ"לית המשרד לנושאים אסטרטגיים 
והסברה והממונה על התקציבים במשרד האוצר או 
נציגים מטעמם. הצוות יזמן מנכ"לי משרדי ממשלה 

נוספים בהתאם לצורך.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

המשימה נמצאה כבעלת קושי רב 
למימוש בשל מורכבותה וריבוי 
בעלי התפקידים המעורבים בה.

לגבש עד ליום 30.6.2018 את רשימת הנציגויות 3
המיועדות לסגירה

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

לא 
בוצע

בטיפול משרד ראש הממשלה 
מול אגף התכנון באוצר.

לגבש עד ליום 31.12.2018 תוכנית אופרטיבית לסגירת 4
הנציגויות, לרבות אבני דרך ותאריכי יעד

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

לא 
בוצע

בטיפול משרד ראש הממשלה 
מול אגף התכנון באוצר.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3400_201
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החלטת ממשלה מס׳ 3401

החלטת ממשלה מס' 3401: כלל רב-שנתי לכוח האדם
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3401_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפחית את מספר העובדים, את היקף השעות 5
הנוספות ואת היקף תקציבי השכר במוסד לביטוח 

לאומי ובשירות התעסוקה בשיעורים שייקבעו בהתאם 
לסעיף 2 להחלטה זו, וכן להקפיא קליטת עובדים 

חדשים במוסד עד לעמידה בהוראות החלטה זו, והכול 
בכפוף לכל דין.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל שירות 
התעסוקה

ההוראות בהתאם לסעיף זה בוצע
חלים ומתקיימים במלואם על 
שירות התעסוקה. זאת למרות 

ששר העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים התנגד להכיל זאת על 
שירות התעסוקה בהיותו תאגיד 

סטטוטורי. 

להפחית את מספר העובדים, את היקף השעות 5
הנוספות ואת היקף תקציבי השכר במוסד לביטוח 

לאומי ובשירות התעסוקה בשיעורים שייקבעו בהתאם 
לסעיף 2 להחלטה זו, וכן להקפיא קליטת עובדים 

חדשים במוסד עד לעמידה בהוראות החלטה זו, והכול 
בכפוף לכל דין.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

בוצע

לעדכן את נוהל סיום העסקה בשירות המדינה כך, 10
שמשך הליך סיום העסקה, ממועד ביצוע השימוע 

לעובד ועד לקבלת החלטה בעניין הערר על ידי הנציב, 
לא יעלה על 3 חודשים.

ראש 
הממשלה

נציב שירות 
המדינה

לא 
בוצע

נוהל סיום העסקה עודכן, ההוראה 
הספציפית בדבר 3 חודשים לא 

עודכנה מאחר שאינה ישימה ולא 
תואמה עם הנציבות.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 2

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3401_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3404

החלטת ממשלה מס' 3404: משיכת דיווידנד חריג מחברות ממשלתיות
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3404_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות את רשות החברות הממשלתיות לפעול, ככל 1
שניתן, על מנת שכספים אשר החליט דירקטוריון של 

חברה ממשלתית לחלק כדיווידנד למדינה במהלך שנת 
2018 לא יחולקו בפועל למדינה לפני יום 1 בינואר 2019.

מנהל רשות שר האוצר
החברות 

הממשלתיות

לא חולקו דיווידנדים ב-2018, והם בוצע
יחולקו ב-2019.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 2

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_3404_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3405

החלטת ממשלה מס' 3405: הליך סקירת הוצאות לשנת התקציב 2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3405_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח לממשלה, עד ליום 30 בנובמבר 2018, על הגשת 5
מתווי ההתייעלות על ידי המשרדים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

משרד ראש הממשלה ומשרד 
האוצר המובילים את ההליך שקלו 

את הסוגיה בשנית והחליטו, 
שפרסום המשרדים שלא הגיעו 

למתווי התייעלות יפגע במטרות 
הפרויקט. לכן הוחלט בשלב זה 
לפרסם את מתווי ההתייעלות 

המצטיינים בלבד.

לדווח לממשלה, עד ליום 30 בנובמבר 2018, על הגשת 5
מתווי ההתייעלות על ידי המשרדים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3405_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3409

 החלטת ממשלה מס' 3409: תעדוף הוצאות משרדי הממשלה לקראת דיוני התקציב 
לשנת 2019 ועמידה בסך מחויבויות הממשלה לשנת 2018

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3409_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להורות למוסד לביטוח לאומי, מתוקף סמכותם לפי סעיף 24)א( 6
בחוק יסודות התקציב, להפחית בשנת הכספים 2018 סך של 30 
מיליון ש"ח מבסיס התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

בוצע

להורות למוסד לביטוח לאומי, מתוקף סמכותם לפי סעיף 24)א( 6
בחוק יסודות התקציב, להפחית בשנת הכספים 2019 סך של 40 
מיליון ש"ח מבסיס התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

בוצע

לפנות ליושב ראש הכנסת ולמבקר המדינה בבקשה לפעול 7
לצמצום הוצאות פעילותם בבסיס התקציב של שנת הכספים 

2018, ולהפחית את תקציב הכנסת ותקציב משרד מבקר המדינה 
בשנת הכספים 2018 בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידם כאמור.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

להביא לאישור הממשלה, יחד עם אישור תוכנית התקציב 10.ב
התלת-שנתית המעודכנת בשנת הכספים 2019 בהתאם לסעיף 

40א)ט()1( לחוק יסודות התקציב, דו"ח לעניין קיום הפרשים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 2

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3409_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3410

החלטת ממשלה מס' 3410: הצעת תקציב המדינה לשנת 2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3410_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש לכנסת את הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 4
2019 לא יאוחר מיום 11 בפברואר 2018.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3410_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3411

החלטת ממשלה מס' 3411: יישום החלטות והקמת ועדת שרים
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3411_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להכין ולהגיש לוועדת שרים תיקוני חקיקה הנדרשים 1
ליישום החלטות שהתקבלו במסגרת התוכנית הכלכלית 

לתקציב המדינה לשנת 2019 והצעת תקציב המדינה 
לשנת 2019, בראשות שרת המשפטים ובהשתתפות שר 

האוצר, שר הבינוי והשיכון, שר הפנים, שרת העלייה 
והקליטה, שר התיירות, השר להגנת הסביבה, שר 

האנרגיה והשר לשיתוף פעולה אזורי, הצעת חוק, שבה 
ייקבעו תיקוני החקיקה הנדרשים ליישום ההחלטות 
שהתקבלו כאמור וכן הצעות חוק נוספות, הנחוצות 

ליישום החלטות שהתקבלו ושלא ייכללו בחוק האמור.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3411_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3413

החלטת ממשלה מס' 3413: הגדלת קצבאות הנכות
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3413_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את סעיף 200א)ב( לחוק, כך שתינתן תוספת של 1.א
340 ש"ח לחודש לכלל הנכים הזכאים לקצבת נכות 

כללית החל מיום 1 בינואר 2018, ותוספת של 501 ש"ח 
החל מיום 1 ביולי 2018.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

תוקן החוק וניתנו הגדלות בוצע
הקצבאות לכל זכאי נכות כללית, 

שר"מ, ילד נכה לפי החוק.

לתקן את פרק ט' לחוק, כך שלנכים הזכאים לקצבת 1.ב
שירותים מיוחדים לפי סעיף 3)ב( ו-)ג( לתקנות 

הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )מתן שירותים מיוחדים 
(, התשל"ט-1978, תינתן תוספת של 200 ש"ח לקצבה 

בחודש החל מיום 1 בינואר 2018.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

תוקן החוק וניתנו הגדלות בוצע
הקצבאות לכל זכאי נכות כללית, 

שר"מ, ילד נכה לפי החוק.

לתקן את סעיף 200)א( לחוק כך, שהסכום שאותו 1.ג
רשאים נכים להשתכר ללא הפחתה בשיעור 

קצבאותיהם יעלה לסך של 3,350 ש"ח החל מיום 1 
בינואר 2018, ולסך של 3,450 החל מיום 1 ביולי 2018.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

תוקן החוק וניתנו הגדלות בוצע
הקצבאות לכל זכאי נכות כללית, 

שר"מ, ילד נכה לפי החוק.

לתקן את החוק כך, שלאזרחים ותיקים נכים, כהגדרתם 1.ד
בסעיף 251 לחוק, תינתן תוספת של 170 ש"ח בחודש 
החל מיום 1 בינואר 2018, ותוספת של 251 ש"ח החל 

מיום 1 ביולי 2018.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

תוקן החוק וניתנו הגדלות בוצע
הקצבאות לכל זכאי נכות כללית, 

שר"מ, ילד נכה לפי החוק.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3413_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3413

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )ילד ב
נכה(, תש"ע-2010, כך, שסך ההוצאה בגין קצבת ילד 

נכה תגדל בסך של 50 מיליון ש"ח במתווה שייקבע על 
ידי שר הרווחה ושר האוצר.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

תוקן החוק וניתנו הגדלות בוצע
הקצבאות לכל זכאי נכות כללית, 

שר"מ, ילד נכה לפי החוק.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 3419

החלטת ממשלה מס' 3419: רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3419_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם בתוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו תזכיר 1
חוק לתיקון חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, 

התשע"ג-2012, אשר, בין היתר, ישנה את הרכב 
וסמכויות מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 

והוועדות השונות, והכול במטרה לחזק את המועצה, 
לשפר את מערך ההשכלה הטכנולוגית ולהתאימו 

לצורכי המשק. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

לוח הזמנים המקורי לביצוע 
ההחלטה השתנה, וזאת במסגרת 

החלטת ממשלה נוספת 
)4560(, מיום 12.05.2019. על 
פי ההחלטה החדשה, משרד 
העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים ומשרד החינוך 
יפיצו את תזכיר החוק כאמור 

בסעיף 1 להחלטה המקורית לא 
יאוחר מיום 31/12/2019. תיקון 
החקיקה האמור יהיה בהסכמת 
שר האוצר. ככל שקידום תזכיר 

החוק לא יושלם עד לתחילת 
שנת הלימודים התשפ"א, יובא 

עניין קידום תזכיר החוק כאמור 
בסעיף 2 להחלטה לדיון מחודש 

בממשלה, לכשתקום.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3419_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3419

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם בתוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו, תזכיר 1
חוק לתיקון חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, 

התשע"ג-2012, אשר, בין היתר, ישנה את הרכב 
וסמכויות מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 

והוועדות השונות, והכןל במטרה לחזק את המועצה, 
לשפר את מערך ההשכלה הטכנולוגית ולהתאימו 

לצורכי המשק. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

לא 
בוצע

הצעה לתזכיר מטעם משרד 
החינוך נשלחה למשרד הכלכלה, 

אך לא הושגה הסכמה.

להטיל על מה"ט לקבוע מתווה לימודים מרובד ביחס 3.א
למגמות הלימוד הנלמדות במכללות הטכנולוגיות 

להכשרת מבוגרים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

תאריך היעד לביצוע החלטה 
זו טרם חלף. ההחלטה עוסקת 

ברפורמה רב שנתית, כשעל 
מה"ט להחילה באופן הדרגתי 
בטווח השנים של הרפורמה. 
ואכן, הרפורמה יצאה לדרך 

בשנת תש"פ בהתאם להחלטת 
הממשלה: עד כה עודכנו 7 

תוכניות לימודים שיחלו להילמד 
בשנת הלימודים תש"פ; בשנת 
2020 יעודכנו 4 תוכניות לימוד 

נוספות, בהתאם לעקרונות 
הרפורמה. בתום שנתיים להחלת 

הרפורמה יעודכנו כל תוכניות 
הלימוד הגדולות בהן לומדים 90% 
מהסטודנטים. כל תוכניות הלימוד 

יעודכנו בטווח הזמנים שקבעה 
הרפורמה.
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החלטת ממשלה מס׳ 3419

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע את אופן התחולה ההדרגתית, וזאת לא יאוחר 3.א.2
מיום 30 בספטמבר 2018, לשינוי בהיקף שעות הלימוד 

החל משנת הלימודים התש"פ ויסתיים לכל המאוחר 
בשנת הלימודים התשפ"ג.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

נקבעה תוכנית עבודה להחלה בוצע
הדרגתית של מודל הלימודים 

המרובד. על מנת ליישם סעיף 
זה הוקמו ועדות מומחים לעדכון 
תוכניות הלימודים. בוועדות אלו 

יושבים מומחי פדגוגיים לצד 
מעסיקים, במטרה לייצר תוכניות 

לימוד עדכניות, התואמות את 
צורכי המשק ועומדות בהגדרות 

החלטת הממשלה.

להכיר בהכשרות מקצועיות הנערכות מטעם האגף 3.ב
להכשרה מקצועית במשרד העבודה כתחליף לשעות 

לימוד הנלמדות בתעודת טכנאי מוסמך והנדסאי, 
למעט במגמות הלימוד במקצועות בעלי ייחוד 

הפעולות. כללי ההכרה כאמור ייקבעו על ידי מה"ט.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מה"ט והאגף להכשרה מקצועית בוצע
במשרד מקיימים הליכי 

אקרדיטציה בכלל המגמות 
הרלוונטיות.

לקבוע ביחס לתכנים הנלמדים במכללות הטכנולוגיות, 4.א
למעט במגמות הלימוד במקצועות בעלי ייחוד 

הפעולות.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הוחלט על הקריטריונים האמורים בוצע
בסעיף 2.

להקים צוות בהשתתפות נציג אגף תקציבים במשרד 4.ב.3
האוצר, נציג נשיאות הארגונים העסקיים, נציג המכללות 

הטכנולוגיות למבוגרים ונציג התאחדות הסטודנטים 
בישראל ממכללה טכנולוגית למבוגרים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע



931  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 3419

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש את המלצות הצוות למנהל הכללי של משרד 4.ב.3
האוצר ולמנהל הכללי של משרד העבודה לא יאוחר 

מיום 1 ביוני 2018.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

לקבוע )מה"ט ואגף תקציבים( עד ליום 31 במרץ 2018 6.ג
נוסחת תקצוב מעודכנת, בהתייעצות עם המכללות 

הטכנולוגיות למבוגרים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

נקבעה נוסחת תקצוב חדשה בוצע
המוסכמת על המשרד ועל אג"ת 

באוצר.

לבחון, עד ליום 1 ביולי 2018, אפשרות לקבוע עבור 8
מוסדות לימוד המיועדים לאוכלוסייה החרדית ולקידום 
שילובה בשוק התעסוקה, מסלול תקצוב נפרד בהתבסס 

על אמות מידה רלוונטיות. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

לעדכן את כל נוהלי מה"ט, ובפרט את "נוהל 9
וקריטריונים להכרה במוסדות לימוד להכשרת 
הנדסאים ו/או טכנאים מוסמכים" ואת "נוהל 

וקריטריונים לתקצוב מוסדות מוכרים להכשרת 
הנדסאים", בהתאם לאמור בהחלטה זו.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להקצות 15 מלש"ח מהתקציב התוספתי המוקצה 11
במסגרת החלטה זו לתקציב התפעול של מה"ט.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018, שנקבעו במסגרת 12
הסיכום התקציבי, לבסיס התקציב של מה"ט לטובת 

מלגות סיוע לסטודנטים במסלולי לימוד לטכנאים 
או להנדסאים, וזאת במסגרת קרן הסיוע לסטודנטים 
המופעלת על ידי ות"ת ומשרד החינוך, ולפי הכללים 

והקריטריונים הנקבעים על ידי הקרן מעת לעת.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להקים צוות בשיתוף משרד האוצר, התאחדות 13
הסטודנטים והמכללות הטכנולוגיות למבוגרים, שיסדיר 
סכום אחיד וכולל לשכר הלימוד במכללות הטכנולוגיות 

למבוגרים, וזאת לא יאוחר מיום 30 ביוני 2018. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הוקם צוות והגיעו להסכמות, בוצע
ישנה מחלוקת לעניין סעיף 

אחד בין המכללות הטכנולוגיות 
להתאחדות הסטודנטים.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 4
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החלטת ממשלה מס' 3420: הפחתת הוצאות השכר במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3420_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להחיל את האמור בסעיף 1 להחלטה זו )להפחית 30% 2
מבסיס רכיבי השעות הנוספות והכוננויות במשרדי 

הממשלה )למעט מפעלים עסקיים וסעיפים 07 ו-24( 
ומתקציבי השכר הצמודים להם( על המוסד לביטוח 

לאומי.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

בוצע

להחיל את האמור בסעיף 1 להחלטה זו )להפחית 30% 3
מבסיס רכיבי השעות הנוספות והכוננויות במשרדי 

הממשלה )למעט מפעלים עסקיים וסעיפים 07 ו-24( 
ומתקציבי השכר הצמודים להם( על שירות התעסוקה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל שירות 
התעסוקה

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3420_2018
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החלטת ממשלה מס' 3423: הסרת חסמים בייבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר מחיה
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3423_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להתקין צו בנושא ייבוא אישי לפי סמכותו על פי 1
פקודת הייבוא והייצוא ]נוסח חדש[ התשל"ט-1979, 
לעניין ההוראות הנוגעות לייבוא אישי, כפי שמפורט 

בסעיף 1 להחלטה זו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

צו ייבוא אישי נחתם. בוצע

לגבש ולקבוע רשימה של מוצרים הנמדדים במשקל, 1.ה
שלגביהם לא יחולו הכמויות שנקבעו במסגרת כלל 

הייבוא האישי, אלא תיקבע הכמות במשקל שניתן יהיה 
לייבא בייבוא אישי, עד ליום 30 באפריל 2018. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

לגבש הוראות לאחר קבלת המלצת המנהל הכללי 1.ז
של משרד הכלכלה והתעשייה, בהסכמת מנהל רשות 

המסים והממונה על התקציבים במשרד האוצר, עד 
ליום 30 באפריל 2018.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

לקבוע דרישות לגבי סוגי טובין שבתחום סמכותך 2
והמיובאים לשימוש אישי או משפחתי, בהתאם למדרג 

לפי סעיף 2 להחלטה זו, אשר יעוגן בצו ייבוא אישי.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

בוצע ב31.10.18, נקבעה רשימה בוצע
של 25 מוצרים שיקבלו פטור 

בייבוא אישי.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3423_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע דרישות לגבי סוגי טובין שבתחום סמכותך 2
והמיובאים לשימוש אישי או משפחתי, בהתאם למדרג 

לפי סעיף 2 להחלטה זו, אשר יעוגן בצו ייבוא אישי.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

ההחלטה מיושמת במלואה בכל בוצע
הנוגע לטובין מתחום המזון 

ובשלבי יישום לגבי טובין מתחום 
הרוקחות.

לקבוע דרישות לגבי סוגי טובין שבתחום סמכותך 2
והמיובאים לשימוש אישי או משפחתי, בהתאם למדרג 

לפי סעיף 2 להחלטה זו, אשר יעוגן בצו ייבוא אישי.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

לקבוע דרישות לגבי סוגי טובין שבתחום סמכותך 2
והמיובאים לשימוש אישי או משפחתי, בהתאם למדרג 

לפי סעיף 2 להחלטה זו, אשר יעוגן בצו ייבוא אישי.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.

לקבוע דרישות לגבי סוגי טובין שבתחום סמכותך 2
והמיובאים לשימוש אישי או משפחתי, בהתאם למדרג 

לפי סעיף 2 להחלטה זו, אשר יעוגן בצו ייבוא אישי.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

לפרסם באתרי האינטרנט של המשרדים, עד ליום 30 3
ביוני 2018, טפסים מקוונים שהצרכנים יוכלו למלא 
במקרים שבהם נדרש אישור לצורך ייבואם, כאמור 

בסעיף 2)ג( להחלטה זו, וכן לאפשר לצרכן לקבל 
אישור מקוון לגבי הטפסים שמילא.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

ב-23.05.2018 נכנסה מערכת בוצע
אישורים מקוונת, הכוללת טפסים 

מקוונים. 

לפרסם באתרי האינטרנט של המשרדים, עד ליום 30 3
ביוני 2018, טפסים מקוונים שהצרכנים יוכלו למלא 
במקרים שבהם נדרש אישור לצורך ייבואם, כאמור 

בסעיף 2)ג( להחלטה זו, וכן לאפשר לצרכן לקבל 
אישור מקוון לגבי הטפסים שמילא.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם באתרי האינטרנט של המשרדים, עד ליום 30 3
ביוני 2018, טפסים מקוונים שהצרכנים יוכלו למלא 
במקרים שבהם נדרש אישור לצורך ייבואם, כאמור 

בסעיף 2)ג( להחלטה זו, וכן לאפשר לצרכן לקבל 
אישור מקוון לגבי הטפסים שמילא.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

ההחלטה מיושמת במלואה בכל בוצע
הנוגע לטובין מתחום המזון 

ובשלבי יישום לגבי טובין מתחום 
הרוקחות.

לפרסם באתרי האינטרנט של המשרדים, עד ליום 30 3
ביוני 2018, טפסים מקוונים שהצרכנים יוכלו למלא 
במקרים שבהם נדרש אישור לצורך ייבואם, כאמור 

בסעיף 2)ג( להחלטה זו, וכן לאפשר לצרכן לקבל 
אישור מקוון לגבי הטפסים שמילא.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

המשרד העביר לממשל זמין את בוצע
כל הטפסים הנדרשים. כיום לא 
כל הטפסים המקוונים פורסמו 
וזאת לאור סדרי עדיפויות של 

ממשל זמין וחוסר היכולת שלהם 
לעמוד בנדרש.

לפרסם באתרי האינטרנט של המשרדים, עד ליום 30 3
ביוני 2018, טפסים מקוונים שהצרכנים יוכלו למלא 
במקרים שבהם נדרש אישור לצורך ייבואם, כאמור 

בסעיף 2)ג( להחלטה זו, וכן לאפשר לצרכן לקבל 
אישור מקוון לגבי הטפסים שמילא.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

להקים אתר אינטרנט ייעודי לייבוא אישי בשיתוף עם 4.א.1
רשות המסים, וזאת לא יאוחר מיום 30 ביוני 2018. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

לאסוף מידע כללי בנוגע למגמות ומדיניות בייבוא 4.א.2
האישי, בסיוע הרשויות המוסמכות השונות, לרבות 
עריכת השוואה בין-לאומית בנוגע לנהוג במדינות 

המפותחות לעניין המצאת אישורים או עמידה בתנאים, 
ולפרסמו לציבור אחת לשנה. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

המשימה עודנה בביצוע. המשרד 
ביצע סקירה בנושא, והפרסום 

הראשון יבוצע במהלך שנת 2019.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לאסוף מידע על אודות תעריפי חברות הבלדרות 4.א.3
בייבוא אישי לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2018. אם סבר 

כי נכון שהנתונים יועברו לגורמי המקצוע הרלוונטיים 
לעניין, יעביר את המידע לגורמים במשרד הכלכלה 

והתעשייה ואגף התקציבים במשרד האוצר.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

נאסף המידע על אודות בוצע
התעריפים ויועבר לגורמים 

הרלוונטיים.

לבדוק בתוך 180 ימים מיום עליית מערכת סחר חוץ 4.א.4
"שער עולמי" של רשות המסים האם המערכת סיפקה 

מענה לפער הקיים כיום בין שחרור קולקטיבי של טובין 
המתאפשר בייבוא משלוחים מהאוויר לבין שחרור 

פרטני המתחייב בייבוא משלוח ימי.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

ביצוע המשימה טרם הושלם. 
הבדיקה תושלם לאחר יישום צו 

ייבוא אישי.

לגבש בתיאום עם הרשויות המוסמכות, וזאת לא יאוחר 4.א.5
מיום 31 בדצמבר 2018, מנגנון לטיפול מהיר ונגיש 

לצרכן, לשם שחרור מהמכס של מוצרים המיובאים 
בייבוא אישי, הנדרשים לקבלת אישור כתנאי לייבוא 

טובין מיותר מרשות מוסמכת אחת.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

ביצוע המשימה טרם הושלם. 
הבדיקה תושלם לאחר יישום צו 

 ייבוא אישי.
צו ייבוא אישי הוא המסגרת 

הרגולטורית שבה מאוגדת 
הרגולציה על ייבוא אישי בכל 
התחומים. הצו כולל הרגולציה 

בתחומי המזון, התמרוקים, 
 התקינה, התחבורה ועוד.

לצד צו ייבוא אישי תעמוד 
מערכת נגישה וקלה להבנת 
הציבור הרחב, שאינו בעל 
מומחיות בחוקיות הייבוא. 

המערכת תנגיש את המידע 
באופן נוח ובהתאם לשפה הנהוגה 

באתרי ייבוא אישי.



938  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 3423

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להחיל את כלל הייבוא האישי לעניין מוצרים אשר 4.א.6
הוחרגו ממנו, וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2018

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

ביצוע המשימה טרם הושלם. 
הבדיקה תושלם לאחר יישום צו 
ייבוא אישי ובהתאם לממצאים 
שיעלו מהשטח בעניין חסמים 

 קיימים.
צו ייבוא אישי הוא המסגרת 

הרגולטורית שבה מאוגדת 
הרגולציה על ייבוא אישי בכל 
התחומים. הצו כולל הרגולציה 

בתחומי המזון, התמרוקים, 
 התקינה, התחבורה ועוד.

לצד צו ייבוא אישי תעמוד 
מערכת נגישה וקלה להבנת 
הציבור הרחב, שאינו בעל 
מומחיות בחוקיות הייבוא. 

המערכת תנגיש את המידע 
באופן נוח ובהתאם לשפה הנהוגה 

באתרי ייבוא אישי.

לפעול, לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2018, מול חברות 4.ב
השילוח הבין-לאומיות על מנת לבחון אם מדינת 

ישראל משויכת לקטגוריה של מדינות שעלויות השילוח 
אליהן גבוהות יותר, ואם כן לנסות להביא לשינוי השיוך 

כך, שעלויות השילוח לישראל יהיו נמוכות יותר.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

ביצוע המשימה נמצא בשלבים 
מתקדמים. בוצעה בדיקה 

שנמצאת לקראת סיום, שהוכיחה 
כי ישראל משויכת למדינות 

שהשילוח אליהן יקר יותר. המשך 
הבדיקה יבוצע במהלך 2019.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להטיל על מנהל רשות המסים לגבש תוכנית, 5
בהתייעצות עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר, 
עד ליום 30 באפריל 2018, לפתרון הסוגיות המפורטות 

בסעיף 5 להחלטה זו.

מנהל רשות שר האוצר
המיסים

לא 
בוצע

לקיים בחינה במהלך שנת 2018, בתיאום עם אגף 10.ב
התקציבים במשרד האוצר ומשרד הכלכלה והתעשייה, 

להרחבת הפטור מאישור לגבי סוגי מוצרי תקשורת 
אלחוטיים נוספים על האמור בסעיף 10.א להחלטה 
זו, לרבות מוניטור לתינוק, שואב אבק וכן מוצרים 

אלחוטיים נוספים לבית, כגון מזגן. תוצאות הבחינה 
יוצגו לשר התקשורת, לשר הכלכלה והתעשייה ולשר 

האוצר עד לתום הרבעון השלישי בשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

נקבעו כללים - יבוצע במהלך בוצע
פברואר 2019.

לבצע את כלל הפעולות הדרושות כך, שבתוך 90 10.ד
יום מקבלת החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של 

המשרד רשימה מפורטת של דגמים של מכשירים 
אלחוטיים אשר ניתן להם אישור לפי צו, וכן תועמד 

תשתית המחשוב המתאימה כך, שיתאפשר לצרכנים 
ולחברות הבלדרות להגיש בקשה מקוונת לקבלת 

אישור שחרור מהמכס שיונפק להם באופן אוטומטי 
ומקוון לאחר המצאת המידע הנדרש לצורך כך. מידע 

כאמור יכלול את ציון דגם המוצר ופרטי המשלוח. 
משרד התקשורת יעדכן רשימה זו מעת לעת ובתדירות 

שלא תפחת מאחת לרבעון.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש רשימת מוצרי צריכה כאמור בסעיף 12.א בתוך 12.ב
30 יום לאחר אישור תיקון חוק התקנים על ידי הממונה 

על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, בהתייעצות 
עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

להתקין תקנות לעניין ייבוא של מזון לחיות מחמד 13.א
)בעלי חיים שהם או תוצרתם אינם מיועדים לייצור 
מזון(, למעט מזון המכיל תרופות ומזון מסוג תוספי 

תזונה שייקבע בהן, שייבוא אישי של מזון לחיות מחמד 
יהיה פטור מדרישות חוקיות הייבוא עד משקל של 

20 ק"ג. תקנות כאמור יועברו לאישור ועדת העבודה, 
הרווחה והבריאות של הכנסת לאחר התייעצות עם שר 

הכלכלה והתעשייה, עד יום 31 במאי 2018.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

לבחון אפשרות להסרת הצורך בהמצאת אישור או 13.ב
עמידה בתנאים עבור ייבוא אישי של תכשירים לחיות 

מחמד, כולם או חלקם. תוצאות הבחינה יועברו לממונה 
על חוקיות הייבוא במשרד הכלכלה והתעשייה עד יום 

31 בדצמבר 2018.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.

לדווח לוועדת ההיגוי על אודות ביצוע החלטת ממשלה 15
זו אחת לרבעון עד סוף שנת 2018.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

 בוצע ב-21.12.18.בוצע
מתקיים דיון רבעוני של הוועדה 

על ידי משרד האוצר, בדיון 
מתבצע עדכון סטטוס.

לדווח לוועדת ההיגוי אעל ודות ביצוע החלטת ממשלה 15
זו אחת לרבעון עד סוף שנת 2018.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח לוועדת ההיגוי על אודות ביצוע החלטת ממשלה 15
זו אחת לרבעון עד סוף שנת 2018.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

ההחלטה מיושמת במלואה בכל בוצע
הנוגע לטובין מתחום המזון, 

ובשלבי יישום לגבי טובין מתחום 
הרוקחות.

לדווח לוועדת ההיגוי על אודות ביצוע החלטת ממשלה 15
זו אחת לרבעון עד סוף שנת 2018.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

לדווח לוועדת ההיגוי על אודות ביצוע החלטת ממשלה 15
זו אחת לרבעון עד סוף שנת 2018.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

לדווח לוועדת ההיגוי על אודות ביצוע החלטת ממשלה 15
זו אחת לרבעון עד סוף שנת 2018.

מנהל רשות שר האוצר
המיסים

לא 
בוצע

לדווח למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, 16
אחת לחצי שנה, על שינויים ועדכונים במדיניות 

דרישות המצאת האישור או עמידה בתנאים ביחס 
למוצרים המיובאים בייבוא אישי.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

 בוצע ב-31.10.18.בוצע
ישנו הליך רציף של תיאום 

עמדות מול משרד הכלכלה, 
שינויים במדיניות מדווחים.

לדווח למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, 16
אחת לחצי שנה, על שינויים ועדכונים במדיניות 

דרישות המצאת האישור או עמידה בתנאים ביחס 
למוצרים המיובאים בייבוא אישי.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

לדווח למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, 16
אחת לחצי שנה, על שינויים ועדכונים במדיניות 

דרישות המצאת האישור או עמידה בתנאים ביחס 
למוצרים המיובאים בייבוא אישי.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

ההחלטה מיושמת במלואה בכל בוצע
הנוגע לטובין מתחום המזון 

ובשלבי יישום לגבי טובין מתחום 
הרוקחות.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, 16
אחת לחצי שנה, על שינויים ועדכונים במדיניות 

דרישות המצאת האישור או עמידה בתנאים ביחס 
למוצרים המיובאים בייבוא אישי.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע
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החלטת ממשלה מס' 3424: הסרת חסמים לייבוא מוצרי תקשורת
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3424_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בראשות המנהל הכללי של משרד ראש 1
הממשלה ובהשתתפות המנהלים הכללים של משרדי 
התקשורת, הכלכלה והתעשייה, הביטחון והממונה על 

התקציבים במשרד האוצר, או מי מטעמם.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

לגבש המלצה מנומקת בדבר סוגים של מוצרים, לרבות 1.א
בעלי מאפיינים מסוימים, שניתן לפטור מהצורך 

בקבלת אישור כאמור. הצוות יגיש את המלצותיו לשר 
התקשורת בתוך 90 ימים מקבלת החלטה זו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

לבחון את המלצות הצוות, ובהתאם לשיקול דעת 
שר התקשורת לתקן את צו אי-התחולה, לאחר קיום 

היוועצות עם שר האוצר ושר הכלכלה והתעשייה, וזאת 
בתוך 60 ימים מיום הגשת ההמלצות כאמור.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי בוצע
בחוק ההסדרים  מרץ 2018.

לפרסם באתר האינטרנט של המשרד, בתוך 30 ימים 3
מיום תיקון צו אי=התחולה, פירוט בדבר דגמי מוצרים 

פטורים מרישוי, אשר משרד התקשורת אישר את 
התאמתם לצו אי-התחולה.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

פורסמו באתר המשרד רשימות בוצע
של פריטים שקיבלו אישור 

ייבוא, ופריטים שנאסרו לייבוא 
בייבוא פרטי. פורסמה רשימה של 

פריטים שאושרו לייבוא בייבוא 
מסחרי. הרשימות מעודכנות מעת 

לעת.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3424_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3424

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, 4
התשל"ב-1972.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

העברת מידע במהלך שנת 2018 בוצע
למשרד הכלכלה לעניין צו ייבוא 

אישי.

לבצע את כלל הפעולות הדרושות בהחלטה זו, על מנת 5.א
להעמיד את התשתית הממוחשבת הנדרשת בתוך 120 
ימים מיום קבלת החלטה זו עבור הנפקת אישור לשם 
שחרור הטובין מהמכס כאמור בסעיף 4 להחלטה זו. 

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

בוצע

להעביר למשרד הכלכלה והתעשייה את כלל המידע 5.ב
הנדרש לשם עדכון צו ייבוא חופשי בהתאם לקבוע 

בצו אי-התחולה, לרבות רשימת פרטי המכס ותיאור 
הטובין, וזאת בתוך 45 ימים ממועד תיקון צו אי 

התחולה כאמור בסעיף 2 להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

קביעת צו פטור לייבוא אישי של בוצע
מכשירים אלחוטיים באוקטובר 

.2018

לתקן את צו ייבוא חופשי, התשע"ד-2014 בהתאם 6
לתיקון צו אי-התחולה, וזאת בתוך 45 ימים מיום קבלת 

המידע כאמור בסעיף 5)ב( להחלטה זו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

משרד הכלכלה והתעשייה פנה 
למשרד ממשלתי אחר לצורך 

הגשת הבקשה בהתאם לרשימת 
המוצרים שהם רוצים להחריג, 
אולם הוא טרם הגיש בקשתו 

בנושא.
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החלטת ממשלה מס׳ 3425

 החלטת ממשלה מס' 3425: האצת פרישת רשת חלוקת הגז הטבעי, עידוד תחרות 
במשק הדלק והתקנת מתקנים פוטו-וולטאיים

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3425_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להציג לממשלה את התוכנית להאצת חיבור צרכנים 3.ב
לרשת חלוקת הגז הטבעי עד ליום 30 באפריל 2018.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בישיבת ממשלה שנערכה ביום בוצע
12.08.18 הציג המשרד סטטוס 

חיבור צרכנים לגז טבעי וכן 
תוכנית להאצת חיבור צרכנים.

להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה שבו יהיו 4
חברים נציגי מינהל התכנון, רשות הגז הטבעי, משרד 

האנרגיה ואגף התקציבים במשרד האוצר לצורך בחינת 
צעדים לתמרוץ חיבור שכונות חדשות למגורים לרשת 

חלוקת הגז הטבעי. 

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע

להציג את המלצות הצוות לשרי האוצר והאנרגיה בתוך 4
120 ימים ממועד החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע

המשרדים הרלוונטיים הקימו צוות 
עבודה ונמצאים כעת בשלבים 

אחרונים של גיבוש המנגנון. 
כשייסתיים גיבוש המנגנון הוא 

יוצג בפני השרים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3425_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3428

החלטת ממשלה מס' 3428: צמצום נזקי הגודש ועידוד נסיעה ברכבים מרובי נוסעים
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3428_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבצע עד סוף שנת 2018 בדיקה של כלל הנת"צים, 3
אשר תכלול ניתוח עודפי הקיבולת וההיתכנות 

הבטיחותית של הרשאת נסיעה לרכב פרטי שבו 
נוסעים שלושה נוסעים או יותר בנתיבים אלו.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

לתקן את התוספת לתקנות התכנון והבנייה )התקנת 4
מקומות חניה(, התשמ"ג-1983.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לפרסם, בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר, 5
מכרז לניהול ותפעול ניסוי בשינוי הרגלי הנסועה, אשר 

יהווה המשך לניסויים האמורים.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

לגבש המלצות על מנת לקדם אמצעים לצמצום נסועה 6
ברכב פרטי באמצעות ביטוח רכב בשיתוף רשות שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון והכלכלן הראשי במשרד האוצר. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

קודמה מדיניות להגדרת מחירי 
ביטוח לפי היקף נסיעה, ויישומה 
מצריך אישור של ועדה משותפת 

של ועדת הכספים וועדת 
חוקה, חוק ומשפט. עם זאת, 

הנושא טרם עלה לדיון בוועדה 
המשותפת.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3428_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3429

החלטת ממשלה מס' 3429: ייעול עבודת רשות העתיקות
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3429_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להסדיר את התקשרות משרדי הממשלה עם רשות 1.א
העתיקות בתוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו, בכל 

הנוגע לתחום העתיקות.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לקבע מתווה לבחינת צעדים לשיפור עבודת הממשלה 1.ב
בממשק שבין תחום העתיקות ובין עבודות פיתוח 
למגורים ולתשתיות. מתווה כאמור ייקבע בשיתוף 
משרד התרבות והספורט, רשות העתיקות, משרד 

התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבינוי והשיכון, 
משרד האנרגיה ומינהל התכנון.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

לדווח בתוך 180 יום מיום קבלת החלטה זו לקבינט 2
הדיור על אודות תוצאות הבחינה שבסעיף 1)ב( 

להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3429_2018


948  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 3430

החלטת ממשלה מס' 3430: הרפורמה להוזלת מחירי ניתוחים
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3430_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדה בהשתתפות שני נציגים של אגף 1.ב
התקציבים במשרד האוצר, שאחד מהם ישמש יושב 

ראש הוועדה ושני נציגים של משרד הבריאות. הוועדה 
תאסוף נתונים על אודות מחירים ורווחיות של 

הניתוחים הפרטיים ותהיה רשאית להורות כי הדיווח 
ייעשה בדרך ובאופן שתקבע.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

המפקח על המחירים במשרד בוצע
הבריאות בהנחיית ועדת המחירים 

הבין-משרדית )בריאות-אוצר( 
ביצע איסוף של נתונים מכלל 

הספקים הפרטיים, חברות 
הביטוח הפרטיות והביטוחים 

המשלימים של קופות החולים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3430_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3431

 החלטת ממשלה מס' 3431: מדיניות הממשלה בנושא העסקת עובדים לא ישראלים 
ותיקון החלטות ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3431_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להאריך את תוקפם של רישיונות השהייה והעבודה של 2
עובדי חברות היי-טק, כהגדרתם בהחלטה 2292, בכפוף 

לכל דין ולנוהלי רשות האוכלוסין, וזאת באופן מהיר 
ככל הניתן, לתקופות של עד 63 חודשים, אלא במקרים 

שבהם הוא מצא כי אין מקום להארכה כאמור.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

רשיונות עבודה לעובדי חברות בוצע
היי-טק זרים מוארכים באופן 
מהיר, ככל שאין מניעה לכך.

למנות צוות בין-משרדי בראשות הממונה על זרוע 3
עבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

או נציגו ובהשתתפות נציגי רשות האוכלוסין, משרד 
המשפטים, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד החוץ 

ומשרד האוצר, לבחינת המדיניות הקיימת לעניין 
הקצאת היתרים להעסקת מומחים זרים בישראל גם 

לתקופות קצרות ולבחינת תנאי העסקתם, לרבות 
קביעת תנאי שכר שישולם להם ואכיפת זכויותיהם, 
תקופת שהייתם בישראל וענפים מותרים להעסקתם.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

 הצוות מונה וממשיך את עבודתו. בוצע
לאור החלטה 4110, שבה הוטל 
על הצוות לגבש המלצות תוך 

90 יום לענף התעשייה, התעכבו 
הדיונים על נושאים נוספים, 
שכעת הצוות דן בהם. הצוות 

ממשיך את עבודתו לשם גיבוש 
המלצות על יתר הנושאים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3431_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3431

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם הוראה בדבר העסקת מומחים זרים בטכנולוגיה 5
או במיכון ייחודיים במסגרת התקשרויות של המדינה 
וכן התקשרויות של חברות ממשלתיות, המהוות זרוע 
ביצוע של הממשלה, שבה ייקבעו התנאים האמורים 

בסעיף 4)א( להחלטה זו וייקבע מנגנון כלכלי, שייכלל 
במסגרת תנאי המכרז ומטרתו להביא להעסקת עובדים 

זרים רק כאשר יש הכרח בהעסקתם, וזאת לא יאוחר 
מיום 31 במרץ 2018.

לא החשב הכללישר האוצר 
בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 3433

החלטת ממשלה מס' 3433: קידום פיתוחו וניהולו של פארק איילון על שם אריאל שרון 
ותיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3433_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון תוך 60 יום ממועד החלטה זו את העברת השטח א
המוניציפלי שבו מצוי פארק אריאל שרון לשטחה 

המוניציפלי של אחת הרשויות הגובלות בפארק, וכן את 
מכירת אחזקות המדינה בהון המניות ובאמצעי השליטה 

בחברה הממשלתית פארק אריאל שרון בע"מ )חל"צ(.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

היעדר שיתוף פעולה מצד 
המשרד להגנת הסביבה.

להקים ועדה משותפת, שחבריה הם הממונה על א
התקציבים או נציגו, מנהל רשות החברות הממשלתיות 

או נציגו, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה או נציגו 
ומנכ"ל משרד הפנים או נציגו.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

לא הוקמה ועדה משותפת עקב 
התנגדותו של המשרד להגנת 

הסביבה להקמת הוועדה.

להוסיף לכתב המינוי של ועדת החקירה לשינוי גבולות, ב.1
חלוקת הכנסות, שינוי מעמד מוניציפלי ואיחוד רשויות 

מקומיות באזור המרכז בחינה של העברת השטח 
המוניציפלי שבו מצוי הפארק לשטחה המוניציפלי של 

אחת הרשויות הגובלות בפארק.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

סעיף א' להחלטה קבע כצעד 
מקדים את הקמתה של ועדה 

בין-משרדית לבחינה ראשונית 
של נושא שיוכו המוניציפלי של 

הפארק. הוועדה טרם כונסה, ועל 
כן נושא שיוכו המוניציפלי של 
פארק אריאל שרון אינו נכלל 

בכתב המינוי הנוכחי של ועדת 
החקירה באזור המרכז.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3433_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3433

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש לשר האוצר ולשר להגנת הסביבה טיוטת הצעה ב.2
להחלטה על הפרטה, שלפיה יימכרו אחזקות המדינה 

בהון המניות ובאמצעי השליטה בחברה, בכפוף לכל דין

מנהל רשות שר האוצר
החברות 

הממשלתיות

לא 
בוצע

חוסר הסכמות בין גורמי 
הממשלה.

לבצע את כל הפעולות הנדרשות, לשם קיום סעיף 2 ד.2
להחלטה זו, לרבות בדרך של שינוי מסמכי ההתאגדות 

של החברה.

מנהל רשות שר האוצר
החברות 

הממשלתיות

לא 
בוצע

חוסר הסכמות בין גורמי 
הממשלה.
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החלטת ממשלה מס׳ 3436

החלטת ממשלה מס' 3436: הגברת התחרות בשוק הטלוויזיה
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3436_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להפחית את הנטל הרגולטורי שחל על בעל רישיון 4
מיוחד ומפיק ערוץ עצמאי.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

מדובר בתהליך והוא נמצא בוצע
בתוכנית העבודה של המועצה 

לשנת 2019.

להפחית את דמי הרישיון של בעלי הרישיונות 15
המסחריים נוכח הפחתת הנטל הרגולטורי לפי החלטה 

זו.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

נמצא בשלבים האחרונים לקראת בוצע
חתימה על תקנות )נמצא כרגע 

בהתייחסות הרשות השניה(.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3436_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3437

החלטת ממשלה מס' 3437: ניהול ביקושים במערכת המשפט
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3437_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי בהשתתפות, בין היתר, נציגי א
משרד המשפטים, המשרד לביטחון הפנים ומשרד 

האוצר, שיבחן את האפשרות שהדיון בעבירות תעבורה 
מסוג ברירת משפט לא יתנהל לפני בית המשפט 

לתעבורה, אלא לפני רשות מינהלית.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

הצוות הוקם, ובראשותו עומדים בוצע
נשיא בימ"ש השלום ירושלים 

)הנשיא חן( ונשיא בימ"ש השלום 
בחיפה )הנשיא סלאמה(. עבודת 

הצוות מצויה כעת בעיצומה 
– קוימו 6 ישיבות והוצא דו"ח 

ביניים, המסכם את עבודת הצוות 
עד כה. פגישות נוספות צפויות 

לאחר הצגת הדו"ח בפני הממונים 
על חברי הצוות ביחידותיהם 

וגיבוש הערות בידי כל יחידה 
לקראת המשך עבודת הצוות 

והליך הבחינה. 

להפוך את הוראת השעה לעניין פגישת מידע, היכרות ב
ותיאום להוראת קבע, ולהרחיבה באופן שתחול בכל 
הארץ לגבי כל תביעה בסכום העולה על 40,000 ש"ח.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

בוצע

להקים צוות בין-משרדי בהשתתפות מנהל בתי ד
המשפט, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה 

והממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמם. 

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3437_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3437

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש מסקנות הצוות )לפי סעיף ד בהחלטה( בתוך 90 ד.3
יום מיום קבלת החלטה זו.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

לא 
בוצע

המהלך אשר נבחן אינו יעיל, 
ועל כן הצוות לא יגיש מסקנות 

בנושא. 

לבחון האם נחתם הסכם בין הגופים המבטחים בקשר ה
עם יישוב מחלוקות בקשר לנזקי רכוש בענף הרכב. 
ככל שלא ייחתם הסכם כאמור בתוך 90 יום, להטיל 

על שרת המשפטים לבחון את האפשרות לבצע תיקוני 
חקיקה באופן שתחול בוררות חובה ביישוב סכסוכים 

כאמור.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

לא 
בוצע

נדרשת עבודת מטה נוספת 
לצורך בחינת ההסדר על כל 

היבטיו.
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החלטת ממשלה מס׳ 3438

החלטת ממשלה מס' 3438: הקמת מוסד ליישוב סכסוכים בין חברות הביטוח לבין מבוטחים
 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3438_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 
התשמ"א-1981, כך, שיוקם מוסד לבירור תביעות 
בתחום הביטוח במסגרת רשות שוק ההון, ביטוח 

וחיסכון.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

הנושא יקודם במהלך הכנסת 
ה-22.

למנות ועדה ממליצה לאיתור מועמדים הכשירים לכהן 1
כמבררים, שימונו, כולם או חלקם, על ידי שר האוצר 

בהסכמת שר המשפטים.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

הנושא יקודם אחרי שתעבור 
החקיקה בכנסת ה-22.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3438_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3439

החלטת ממשלה מס' 3439: מערך הרגולציה ברשות הארצית לכבאות והצלה
 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3439_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר תקנות שבכוונתו להתקין כאמור בסעיף 1 )ג( 1.ד
להחלטה זו לשר האוצר.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

להודיע בכתב לשר לביטחון הפנים, בתוך 60 יום מיום 1.ד
שקיבל את התקנות כאמור בסעיף 1)ג( להחלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3439_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3441

החלטת ממשלה מס' 3441: הקמת סביבת ניסוי לחברות טכנולוגיה פיננסיות
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3441_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות, שחברים בו הממונה על שוק ההון, 1
ביטוח וחיסכון, הממונה על התקציבים, המשנה ליועץ 

המשפטי לממשלה )משפט כלכלי(, ראש הרשות 
לאיסור הלבנת הון ולמימון טרור, יושב ראש רשות 

ניירות ערך ומנהל רשות המסים, או מי מטעמם, ולפנות 
לנגידת בנק ישראל, אשר תהיה רשאית לצרף לצוות 
נציג מטעם הפיקוח על הבנקים ונציג מטעם מחלקת 

חשבות, מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

להגיש את המלצות הצוות לשר האוצר בתוך 120 ימים 5
מיום קבלת החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3441_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3462

 החלטת ממשלה מס' 3462: תוכנית לחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים 
ואוכלוסיית העצמאים במדינת ישראל

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3462_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים וועדה )לפי סעיף 1 להחלטה זו( לחיזוק העסקים 1
הקטנים והבינוניים ואוכלוסיית העצמאים במדינת 

ישראל.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הסוכנות 
לעסקים קטנים 

ובינוניים

הוועדה הוקמה, התכנסה, קיימה בוצע
תהליך של היוועצות עם הציבור 

וגיבשה המלצות.

להגיש את המלצות הוועדה לשר האוצר ולשר הכלכלה 5
והתעשייה בתוך 6 חודשים מיום קבלת ההחלטה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הסוכנות 
לעסקים קטנים 

ובינוניים

עיקרי ההמלצות הוצגו לשרים.בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3462_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3515

החלטת ממשלה מס' 3515: הקמת יישוב במועצה האזורית שומרון
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3515_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי על ב
תוצאות עבודת המטה האמורה, עם סיומה.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

לא 
בוצע

הואיל ועבודת המטה הנדרשת 
להקמת היישוב טרם הסתיימה, 

התוצאות לא דווחו לוועדת 
השרים.

להכין את עבודת המטה הנדרשת לשם בחינת ההיבטים ב
המשפטיים הנוגעים להקמת היישוב, הצעת המיקום 
המדויק להקמתו, בחינת כלל ההיבטים התכנוניים, 

התשתיתיים והסביבתיים וקידום תוכנית המתאר של 
היישוב במוסדות התכנון המוסמכים.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

לא 
בוצע

טרם הסתיים - מתבצעת עבודת 
מטה לבחינה וליישום של 

ההחלטה.

להכין חוות דעת לגבי התקציב שנדרש לשם יישום ג
החלטה זו להקמת יישוב במועצה האזורית שומרון, ככל 

שיידרש תקציב כאמור.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

טרם נמסר הדיווח על אודות 
הביצוע.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3515_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3542

 החלטת ממשלה מס' 3542: אישור התקשרות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי 
בעיר העתיקה בירושלים בע"מ לתפעול הגן האריכאולוגי על שם דוידסון

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3542_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבל מדירקטוריון "החברה לשיקום ולפיתוח הרובע ב
היהודי בעיר העתיקה בירושלים" בע"מ דיווחים שנתיים 
בעניין יישום הוראות ההסכם לתפעול הגן הארכיאולוגי 

על שם דוידסון.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3542_2018
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החלטת ממשלה מס' 3595: שדרוג מערך הכליאה והרחבת מרחב המחיה בבתי הסוהר
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3595_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם עד ליום 1 באפריל 2018 תזכיר לתיקון 1.א
חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001, 
בעניין שחרור על-תנאי שבסמכות נציב בתי 

הסוהר לפי סעיף 2 לחוק זה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

ב- 17.7.18 אושרה בקריאה שנייה ושלישית בוצע
הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר 

)תיקון מס' 18()היחידה לשחרור ממאסרים 
קצרים(, התשע"ח-2018. התיקון לחוק מעגן 
את פעילותה של יחידה מינהלית בשירות 

בתי הסוהר, המוסמכת לבחון ולהחליט 
בבקשות לשחרור על-תנאי של אסירים 

שנידונו לעונש של עד שנת מאסר. סמכות 
זו של היחידה לשחרור ממאסרים קצרים 

באה במקום הסמכות שהייתה נתונה קודם 
לכן לנציב בתי הסוהר לשחרר על-תנאי 

אסיר הנושא עונש מאסר של 3-6 חודשים, 
ובמקום הסמכות שהייתה נתונה לוועדת 
שחרורים לשחרר על-תנאי אסיר, הנושא 

עונש מאסר לתקופה העולה על 6 חודשים. 
זאת, אם נמצא כי האסיר עומד בתנאים 

שנקבעו לעניין זה בחוק. התיקון לחוק 
נקבע כהוראת שעה, שתחול לתקופה של 3 

שנים, החל מיום 15.10.2018.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3595_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם עד ליום 1 במרץ 2018 תזכיר חוק, 2
שבו יעוגן בהוראת שעה ל-3 שנים תיקון 

לתוספת הראשונה לפקודת בתי הסוהר ]נוסח 
חדש[, התשל"ב-1971, באופן שתקופות יתרת 

המאסר הנקובות בה תוכפלנה, בהתאם לרשום 
בהחלטה זו. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

להקים צוות בהשתתפות נציגי משרד 3.ג
המשפטים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים, הרשות לשיקום האסיר, שירות 
בתי הסוהר, משטרת ישראל ואגף התקציבים 

לצורך הצגת הצרכים הנדרשים מכל גוף 
ליישום מלא של המלצות הצוות לבחינת 

יישום דו"ח דורנר.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להכין תוכנית יישום ולהקצות לה סך של 50 3.ג
מלש"ח בבסיס תקציב 2019, סכום הכולל גם 

את התקנים הנדרשים ליישום המלצות הצוות 
לבחינת יישום דו"ח דורנר.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

החלטת הממשלה קבעה להקים צוות 
שיבחן את אופן יישום המלצות דו"ח 
דורנר בתביעה ויקצה תקציב בהתאם 

לצורך יישום המסקנות. עבודת המטה טרם 
הסתיימה כך שיישום ההחלטה התעכב.

להקים מינהלת הקמה לצורך יישום האמור 10
בסעיף 6 להחלטה זו בראשות סגן בכיר לחשב 

הכללי ובהשתתפות נציגי אגף התקציבים 
במשרד האוצר, המשרד לביטחון הפנים 

ושירות בתי הסוהר.

הוקמה מינהלת בשיתוף שב"ס, אשר בוצעהחשב הכללישר האוצר
מקדמת פרסום מכרזים לבינוי בתי סוהר.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לדווח למנכ"ל משרד ראש הממשלה ב-1 12
בינואר בכל שנה על התקדמות ביצוע החלטה 

זו והצעדים שננקטו לצורך יישומה בשנה 
שחלפה.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

לדווח למנכ"ל משרד ראש הממשלה ב-1 12
בינואר בכל שנה על התקדמות ביצוע החלטה 

זו והצעדים שננקטו לצורך יישומה בשנה 
שחלפה.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע
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 החלטת ממשלה מס' 3598: הקמת אתר מגורים זמני לתושבי שכונת "נתיב האבות", 
 סיוע לתושבים המפונים וחיזוק ההתיישבות במועצה האזורית גוש עציון 

ותיקון החלטת ממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2018_dec3598 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למועצה האזורית גוש עציון סך של עד 27 1.ב.1
מלש"ח בשנת 2018 לטובת הקמת אתר מגורים זמני 

לתושבי שכונת "נתיב האבות", סיוע לתושבים המפונים 
וחיזוק ההתיישבות במועצה האזורית גוש עציון ותיקון 

החלטת ממשלה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

משרד הפנים הקצה במהלך 2018 בוצע
תקציב על סך 23 מלש"ח למועצה 
האזורית גוש עציון לטובת האמור 

בסעיף. יתרת התקציב, על סך 
4 מלש"ח, תוקצה בתיאום מול 
המועצה האזורית במהלך 2019.

להעביר למשרד הפנים סך של עד 27 מלש"ח לטובת 1.ב.1
הקמת אתר מגורים זמני לתושבי שכונת "נתיב האבות", 

סיוע לתושבים המפונים וחיזוק ההתיישבות במועצה 
האזורית גוש עציון ותיקון החלטת ממשלה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להעביר למשרד הפנים סך של עד 2.25 מלש"ח כסיוע 2.א
מיוחד לטובת שכירת חדרי אירוח לתושבי שכונת 
"נתיב האבות" לתקופה של עד 3 חודשים, טיפול 

בצורכיהם של התושבים המפונים ותקצוב פעילות 
קהילתית בתקופת הביניים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

הפינוי התעכב כך שלא היה צורך 
בהשכרת חדרי אירוח לתושבי 

שכונת "נתיב האבות".

https://www.gov.il/he/departments/policies/2018_dec3598
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות למועצה האזורית גוש עציון סך של עד 2.25 2.א
מלש"ח כסיוע מיוחד לטובת שכירת חדרי אירוח 
לתושבי שכנות "נתיב האבות" לתקופה של עד 3 

חודשים, טיפול בצורכיהם של התושבים המפונים 
ותקצוב פעילות קהילתית בתקופת הביניים.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

בשל דחיית מועד הפינוי מהמועד 
המקורי, לא היה צורך בשכירות 

חדרי אירוח לתושבי שכנות 
"נתיב האבות", שכן הושלמה 

בניית השכונה הזמנית.

להקצות למועצה אזורית גוש עציון סך של עד 24 2.ב.1
מלש"ח, שיועבר לתושבים המפונים בגין עלות המבנה 
שנהרס, וזאת בהתאם לחוות דעת השמאי הממשלתי, 

שתוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בהתאם לחוות הדעת של השמאי בוצע
הממשלתי, ובתיאום מול האוצר, 

הקצה משרד הפנים סכום של 
20,092,000 ש"ח עבור תושבי 

"נתיב האבות", בגין עלות המבנים 
שנהרסו בפינוי השכונה. 

להעביר למשרד הפנים סך של עד 24 מלש"ח, שיועבר 2.ב.1
לתושבים המפונים בגין עלות המבנה שנהרס, וזאת 

בהתאם לחוות דעת השמאי הממשלתי, שתוגש בתוך 
30 יום ממועד קבלת החלטה זו.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות למועצה אזורית גוש עציון סך של 4 מלש"ח 2.ב.2
בגין סיוע להתבססות והתארגנות התושבים המפונים.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להעביר למשרד הפנים סך של 4 מלש"ח בגין סיוע 2.ב.2
להתבססות והתארגנות התושבים המפונים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להעביר למשרד הפנים תקציב תוספתי בשנת 2018 כפי 4
שיסוכם בין ראש אגף התקציבים לבין מנכ"ל משרד 

הפנים לצורך שכירת יועצים וליווי הנדסי ומקצועי 
כנדרש ליישום הפעולות הנדרשות בהתאם להחלטה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לעקוב אחר יישום החלטה זו ולדווח אחת ל3-- 8
חודשים לראש הממשלה על אודות התקדמות יישום 

ההחלטה.

ראש 
הממשלה

ההחלטה בוצעה על כל סעיפיה, בוצעמזכיר הממשלה
לרבות הקמת אתר המגורים 

הזמני והקצאת הכספים שהוחלט 
 לגביהם.

מזכירות הממשלה עוקבת מול 
משרד הביטחון באשר לסעיף 6 
להחלטה, שעניינו קידום תכנון 

מפורט.
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 החלטת ממשלה מס' 3627: תוכנית מתאר ארצית לכרייה ולחציבה - תמ"א 14/ב - 
ערר משרד הבריאות

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3627_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בהשתתפות הגורמים הנוגעים בדבר, אשר ב
יציג לוועדת השרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין 
ודיור )קבינט הדיור(, בתוך 90 יום, המלצה הכוללת 

רשימת אתרי מחצבות הסמוכים למוקדי פיתוח 
מרכזיים – ערים ויישובים – בעלי חשיבות מיוחדת, וכן 
מנגנון שיאפשר להטיל על זכייני המחצבות - פעילות 
וכאלה שהסתיימה בהן פעילות הכרייה - חובה להשיב 

את האתר בתום השימוש בו באופן שיאפשר שיווק 
הקרקע לכלל השימושים ובפרט למגורים.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

לא 
בוצע

הצוות הבין-משרדי הוקם וסיים 
את עבודתו. נקבעה ישיבה 
מסכמת ב-21.7.19 בראשות 

מנכ"לית מינהל התכנון 
ובהשתתפות כלל הגורמים 

הרלוונטיים, שבה יוצגו  המלצות 
הצוות.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3627_2018
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החלטת ממשלה מס' 3649: הסדרת שירותי הדת עבור יוצאי אתיופיה וקידום שילובם 
המיטבי במערך שירותי הדת

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3649_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקנן במועצות הדתיות בשנת 2018, 7.5 תקני קייסים 1.ב.1.א
להשלמת התקן של קייסים שמכהנים ב-50% משרה.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

לא 
בוצע

הוועדה התחילה בראשונה 
בכתיבת ניתוחי עיסוק וכללי 

העסקה בהתאם להחלטת 
הממשלה. בהתאם, נכתב "קול 

קורא" לתקני קייסים ורבנים 
לעדה האתיופית. מיד לאחר 

התקנון היה בכוונתנו להשלים את 
תקני הקייסים הקיימים. לצערנו, 
בשל סיבות משפטיות – תקופת 
בחירות - טרם אושר לנו לצאת 
ב"קול הקורא" לתקני הקייסים 
והרבנים. כמו כן, טרם הועבר 

התקציב הייעודי לנושא על ידי 
משרד האוצר למימון ההשלמה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3649_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקנן במועצות הדתיות בשנת 2018, שלושה תקנים 1.ב.1.ב
עבור קייסים לקהילת יוצאי אתיופיה.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

לא 
בוצע

הוועדה התחילה בראשונה 
בכתיבת ניתוחי עיסוק וכללי 

העסקה בהתאם להחלטת 
הממשלה. בהתאם, נכתב "קול 

קורא" לתקני קייסים ורבנים 
לעדה האתיופית. מיד לאחר 

התקנון היה בכוונתנו להשלים את 
תקני הקייסים הקיימים. לצערנו, 
בשל סיבות משפטיות – תקופת 
בחירות - טרם אושר לנו לצאת 
ב"קול הקורא" לתקני הקייסים 
והרבנים. כמו כן, טרם הועבר 

התקציב הייעודי לנושא על ידי 
משרד האוצר למימון ההשלמה.
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החלטת ממשלה מס׳ 3649

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

 לתקנן בשנת 2018 20 תקנים ייעודיים עבור רבנים 2.ב
יוצאי אתיופיה שישולבו בתפקידים מקצועיים כגון 

רשם נישואין וטיפול בנושא תרבות תורנית במועצה 
הדתית לטובת מתן שירותים לכלל האוכלוסייה כחלק 
מהמועצה הדתית יחד עם קידום שירותי הדת לקהילת 

יוצאי אתיופיה.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

לא 
בוצע

הוועדה התחילה בראשונה 
בכתיבת ניתוחי עיסוק וכללי 

העסקה בהתאם להחלטת 
הממשלה. בהתאם, נכתב "קול 

קורא" לתקני קייסים ורבנים 
לעדה האתיופית. מיד לאחר 

התקנון היה בכוונתנו להשלים את 
תקני הקייסים הקיימים. לצערנו, 
בשל סיבות משפטיות – תקופת 
בחירות - טרם אושר לנו לצאת 
ב"קול הקורא" לתקני הקייסים 
והרבנים. כמו כן, טרם הועבר 

התקציב הייעודי לנושא על ידי 
משרד האוצר למימון ההשלמה.
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החלטת ממשלה מס׳ 3649

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את מבחני התמיכות השונים ולאפשר מיזמים 3
משותפים לטובת פעילויות ליוצאי אתיופיה בכפוף 

לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, ותקנותיו על מנת 
לאפשר העדפה מתקנת לקהילות של יוצאי אתיופיה.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

תוקנו מבחני תמיכה רב-שנתי בוצע
במשרד ויצא "קול קורא" לתמיכה 

לבתי כנסיות לשימוש העדה 
 האתיופית. 

ועדת התמיכות אישרה לשנת 
2018 תמיכה לבניית שני בתי 

כנסת בסך 1.7 מלש"ח לכל בית 
 כנסת.

כמו כן, המשרד תקצב מאות 
אירועי דת ומורשת לבני העדה 
האתיופית. סך כל התמיכה 2.5 

 מלש"ח. 
בימים אלו המשרד סיים הליך של 

מיזם משותף עם עמותה לצורך 
הכשרה לבני העדה האתיופית. 

סך כל המיזם הוא כ-1.3 מלש"ח. 

להקים ועדה המורכבת מנציגי קייסים, נציגי רבנים, 5
נציגים מציבור יוצאי אתיופיה, ראשי מועצות דתיות 
ונציגי מטה היישום לשילוב יוצאי אתיופיה במשרד 

ראש הממשלה.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

הוקמה ועדת מעקב שהתחלקה בוצע
לשני צוותי עבודה: קייסים 

ורבנים לעדה האתיופית. צוותים 
אלו בנו את מסמך ההמלצות 

למנכ"ל המשרד.

לקבוע הגדרות תפקיד, תנאי סף, דרכי גיוס, סיום 6
העסקה והכשרות לתפקיד לתקנים ייעודיים של קייסים 

ורבנים בהיוועצות עם הוועדה.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

לא 
בוצע

להעביר בשנת 2018 למשרד לשירותי דת 4,284 אלש"ח 8.א.1
לטובת תקני קייסים ורבנים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

העברת התקציב נדחתה לשנת 
.2019
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החלטת ממשלה מס׳ 3649

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2018 840 אלש"ח לטובת תקן ייעודי 8.ב
עבור רב יוצא אתיופיה.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

לא 
בוצע

המשרד אמור להקצות 5 תקנים 
מהנורמטיבי במסגרת הקול 

הקורא. כפי שדווח הקול הוקרא 
טרם פורסם מסיבות משפטיות 

של תקופת בחירות.

להעביר בשנת 2018 למשרד לשירותי דת ובאמצעות 8.ג
מטה היישום לשילוב יוצאי אתיופיה 1 מלש"ח לעידוד 

שילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה במועצות הדתיות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

לא התקבלה דרישה להעברת 
תקציב.  

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 15



974  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 3661

החלטת ממשלה מס' 3661: מיצוי זכויות, מינוי מתכלל ושיפור המענים לניצולי שואה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2018_dec3661 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות ממשלתי בין-משרדי, שחבריו יהיו נציגי 1
הגורמים הממשלתיים המצוינים בהחלטה, בדרגת 

סמנכ"ל לפחות, לטובת שיפור התיאום בין משרדי 
הממשלה בנושא הטיפול בניצולי השואה וקידום 

הגעתם של המשאבים הרבים שמשקיעה הממשלה 
בנושא ליעדם.  

מנכ"ל משרד שר האוצר 
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/2018_dec3661


975  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 3664

החלטת ממשלה מס' 3664: קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית בתחומים שונים
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3664_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות משותף של הרשות לקידום מעמד האישה, א
משרד הכלכלה והתעשייה, משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים ונציג משרד האוצר, שיבחן את 
הנושא ויגבש המלצות לכלים ולצעדים נוספים לקידום 

חשיבה מגדרית וצמצום הפערים הקיימים בתעשייה. 
הצוות יזמן נציגי משרדי ממשלה, תעשייה וגורמים 

שונים לפי הצורך ויגיש את המלצותיו לקידום השוויון 
המגדרי בתעשייה לשרה לשוויון חברתי ולשר הכלכלה 

והתעשייה בתוך 180 ימים מיום קבלת החלטה זו.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"לית הרשות 
לקידום מעמד 

האישה

-

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3664_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3666

 החלטת ממשלה מס' 3666: שמירה על מסגרות פיסקאליות לשנת 2019, 
יישום הסכמים קואליציוניים ותיקוני החלטות ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3666_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר לשנת הכספים 2018, 92% מסך העודפים 2
המחויבים, אשר ייווצרו בשנת הכספים 2017, במקום 

93% כאמור בהחלטה מס' 2177.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3666_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3674

החלטת ממשלה מס' 3674: הקמת מרכז מבקרים ומורשת להנצחת רבי ישראל אבו-חצירא 
)באבא סאלי( - תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/2018_dec3674 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 1 מלש"ח בשנת 2018-2019 למשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל בכל אחת מהשנים,לטובת 
הקמה של בית תרבות וקולינריה במרכז המבקרים 
והמורשת להנצחת רבי ישראל אבו חצירא )באבא 

סאלי(.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1

https://www.gov.il/he/departments/policies/2018_dec3674
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החלטת ממשלה מס׳ 3699

החלטת ממשלה מס' 3699: תמיכה בפיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות 
אוכלוסייה ייחודיות

https://www.gov.il/he/departments/policies/2018_dec3674 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר בשנת 2018 למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב ד.1
והגליל, 1.33 מלש"ח לטובת יישום ההחלטה בדבר 

תמיכה בפיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות 
אוכלוסייה ייחודיות.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

להעביר בשנת 2018 למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב ד.2
והגליל, 300 אלש"ח לטובת יישום ההחלטה בדבר 

תמיכה בפיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות 
אוכלוסייה ייחודיות.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

להעביר בשנת 2018 למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב ד.3
והגליל 800 אלש"ח לטובת יישום ההחלטה בדבר 

תמיכה בפיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות 
אוכלוסייה ייחודיות.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להקצות 1.33 מלש"ח בשנת 2018  לטובת יישום ד.4
ההחלטה בדבר תמיכה בפיתוח כפרי נוער לנוער נושר 

בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

פורסמו מבחני תמיכה. הוקצה בוצע
תקציב לכפר הנוער "זוהרים" 

בנגב. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2018_dec3674
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החלטת ממשלה מס׳ 3699

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש מבחני תמיכה להקצאת התקציב לפי החלטה ה
זו בהתאם לסעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, 

התשמ"ה-1985.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

מבחני התמיכה גובשו ופורסמו בוצע
ונבחר גוף זוכה.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 7



980  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 3705

החלטת ממשלה מס' 3705: תוכנית יעדי תכנון, שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2018 
ותיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3705_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא לאישור הוועדה לתכנון ופיתוח, כמשמעה א.4
בהחלטה מס' 125 מיום 25 ביוני 2015, שעניינה התאמת 

מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה להתמודדות עם משבר 
הדיור, בתוך 60 יום מקבלת החלטה זו, תוכנית מפורטת 
לעמידה ביעד שיווק יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך 

לשנת 2018, שתכלול את פרטי התוכניות העתידות 
להיכלל בשיווקים כאמור ומתכונת השיווקים.

לא יו"ר מטה הדיורשר האוצר
בוצע

לכלול במסגרת ההסכמים עם "דירה להשכיר" את א.5
היעדים הרלוונטיים לחברה האמורים בהחלטה זו 

ולפנות לחברה כך, שתפרסם תוכנית מפורטת כאמור 
בסעיף א)4( להחלטה זו.

לא יו"ר מטה הדיורשר האוצר
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3705_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3705

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית עבודה מפורטת, שתכיל את רשימת כל ב.3
התוכניות המפורטות למגורים שיובאו לאישור מוסדות 

התכנון בשנת 2018, כך שיאפשרו עמידה ביעדים 
שנקבעו בסעיף ב)1( להחלטה זו, ולהציגה לשר האוצר 

בתוך 30 יום מיום קבלתה.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

הוכנה תוכנית עבודה תלת-בוצע
שנתית בהובלת מינהל התכנון 

ובשיתוף משרדי הממשלה 
הרלוונטיים )רמ"י, משרד הבינוי 

והשיכון, משרד התחבורה, משרד 
הגנת הסביבה ,משרד האנרגיה 

ועוד(. התוכנית הוצגה לשר 
האוצר.

לרכז את המעקב והבקרה על יעדי התכנון שקבעה ב.4
הממשלה ולדווח לממשלה בתחילת שנת 2019 על 

התקדמותם בהתאם ליעדי הממשלה, תוך התייחסות 
למגוון נושאים נוספים ובהם חסמים שעלו ביישום 

החלטה זו.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

היקף יחידות הדיור שאושרו בוצע
בשנת 2018 פורסם בשנתון מינהל 
התכנון לשנת 2018. השנתון הופץ 

ומפורסם באתר האינטרנט של 
מינהל התכנון. כמו כן, במהלך 

השנה התנהל מעקב אחר ביצוע 
התוכנית, והוקמה מערכת, 

המאפשרת מעקב ובקרה אחר 
תוכנית העבודה באופן שוטף. 

לפרסם את תוכנית העבודה בתחומי התכנון כמפורט ג.1
בסעיף ב)2( לעיל באתר האינטרנט של מינהל התכנון, 
וזאת בתוך 30 יום ממועד הצגת תוכנית העבודה לפני 

שר האוצר.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

היקף יחידות הדיור שאושרו בוצע
פורסם בשנתון מינהל התכנון 

לשנת 2018. השנתון הופץ 
ומפורסם באתר האינטרנט של 

מינהל התכונן. קודם לכן לא 
הופצה התוכנית התלת-שנתית 

באתר מינהל התכנון.
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החלטת ממשלה מס׳ 3705

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפרסם את תוכנית העבודה השנתית לשנת 2018 ג.2
בתחומי השיווק והפיתוח באתרי האינטרנט של משרד 

הבינוי והשיכון ומנהל רשות מקרקעי ישראל.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

תוכנית העבודה השנתית לתכנון בוצע
2018 פורסמה כחלק מתוכנית 

העבודה המשרדית. ניתן למצוא 
את התוכנית במרשתת )פורסמה 

גם שנת 2019(.

לפנות ל"דירה להשכיר" כך שתפרסם את תוכנית ג.3
העבודה השנתית של החברה לשנת 2018 בתחומי 

התכנון, השיווק והפיתוח באתר האינטרנט של החברה 
בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.

לא יו"ר מטה הדיורשר האוצר
בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 3709

 החלטת ממשלה מס' 3709: תוכנית לאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית 
כאמצעי לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה

https://www.gov.il/he/departments/policies/des3709_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע מנגנון לקבלת מידע על אודות התקשרויות 4.ד.)5(
שבוצעו על ידי מחזיקים בנתוני בריאות ביחס לשימוש 

משני בנתונים, באופן שיאפשר למידה מיטבית של 
השוק וקביעת מדיניות בהתחשב בהוראות חוק עוולות 

מסחריות, תשנ"ט-1999.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

פורסם חוזר מנכ"ל, המנחה איסוף בוצע
מידע בנוגע להתקשרויות בעלות 

אופי מסחרי. 

לקבוע מנגנון להבטחת פומביות ויצירת שקיפות 4.ה
לציבור בנוגע לשימושים משניים המתבצעים בנתוני 

בריאות, בהתחשב בזכויות הקניין הרוחני הכרוכות 
בשימושים אלה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

פורסמה הנחיית מנכל לדיווח, בוצע
וכעת נמצא בפיתוח כלי טכנולוגי 

להחצנת הדיווחים לציבור, 
בהתחשב בזכויות הקניין הרוחני, 

סודיות מסחרית וכיו"ב.

https://www.gov.il/he/departments/policies/des3709_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3709

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות את מנכ"ל משרד הבריאות, בשיתוף עם 6
המשרד לשוויון חברתי – מטה המיזם הלאומי 

"ישראל דיגיטלית", משרד האוצר, משרד הביטחון 
ורשות החדשנות בכפוף לאישורים הנדרשים על-
ידה, לפעול ככל האפשר יחד עם הוועדה לתכנון 

ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )להלן: הות"ת( 
)להלן: "השותפים המממנים"(, להקמת מיזם "פסיפס" 

– תשתית מידע לאומית למחקרי בריאות בתחום 
הגנטיקה והמידע הרפואי, עבור פיתוח פתרונות של 

רפואה מותאמת אישית באמצעות ניתוח מעמיק 
של נתוני עתק )Big Data( )להלן: מיזם "פסיפס"(, 

והכול בכפוף לחתימת הסכם בין השותפים המממנים 
ולהוראות שתיקבענה בהסכם.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הוקמה ועדת היגוי ונחתם הסכם בוצע
שותפים. לאחרונה נבחרה 

מנכ"לית למיזם והוא בתהליכי 
הוצאה לפועל.

לצורך הקמת מיזם "פסיפס", צוות בהשתתפות נציגי 6
משרד הבריאות, נציגי משרד המשפטים והגורמים 

המקצועיים הרלוונטיים יבחן את כלל ההיבטים 
המשפטיים של מיזם "פסיפס".

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בוצע

להקצות 4.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוספת מימון 10.א
להקמת מאגר גנומי-קליני.

ראש הוועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

בוצע

להקצות 10.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מימון הקמת 10.א
והפעלת המאגר הגנומי.

ראש הוועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

לא 
בוצע

ות"ת מחויבת לנושא בסכום 
של 52.5 מלש"ח על פני 5 שנים. 

לשנת 2018 הוקצו 9.8 מלש"ח.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 7 מלש"ח בשנת 2018 עבור הפעלת תוכנית 10.ב
למענקי מחקר בתחום של רפואה מותאמת אישית.

ראש הוועדה שר החינוך
לתכנון ותקצוב 

במועצה להשכלה 
גבוהה

בוצע

להקצות 10.9 מלש"ח בשנת 2018 לצורך יישום התוכנית 12.א
הלאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי 

לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

בוצע

להקצות 3.4 מלש"ח בשנת 2018 לצורך יישום התוכנית 12.א
הלאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי 

לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בעקבות החלטת הממשלה בוצע
תוגברה הפעילות של מינהל סחר 
חוץ במהלכי שיווק וייצוא לחו"ל 
של פתרונות בריאות דיגיטלית, 

לרבות ארגון והשתתפות בכנסים, 
גיוס עובדים ייעודיים ויועצים 

לקידום הפעילות בנושא, אירוח 
משלחות זרות והוצאת משלחות 
עסקיות למדינות שונות. בנושא 

ליווי חברות זרות בתחום 
הבריאות הדיגיטלית לביצוע 

השקעות בישראל, החל מחקר 
לצורך מיפוי ראשוני של צורכי 

 Invest השוק לקראת פעילות של
in Israel בשנת 2019.

להקצות 23.5 מלש"ח בשנת 2018 לצורך יישום התוכנית 12.א
הלאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי 

לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

ראש הרשות 
הלאומית 
לחדשנות 
טכנולוגית

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 70.8 מלש"ח בשנת 2018 לצורך יישום התוכנית 12.א
הלאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי 

לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לצורך יישום התוכנית 12.א
הלאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי 

לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

להקצות 95 מלש"ח בשנת 2018 לצורך יישום התוכנית 12.א
הלאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי 

לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

טרם בוצעה העברה בין גגות, 
מכיוון שלא התקבלה דרישת 

המשרד.

הצוות הבין-משרדי ילווה את ביצוע התוכנית הלאומית 13
לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי לשיפור 

הבריאות וכמנוע צמיחה. לצורך יישום מיטבי של 
מטרות החלטה זו, רשאים השותפים למימון מרכיב 
בתוכנית, יחד עם אגף התקציבים במשרד האוצר, 
לגבש הסכמות לשינוי באותו מרכיב, לרבות שינוי 
בתקציב המוקצה לו, או לשימוש בפעילות אחרת. 

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

הצוות הבין-משרדי מתכנס מעת בוצע
לעת, מקבל דיווח תקופתי על 
התקדמות התוכנית הלאומית 
מכלל השותפים ודן באתגרים 

לקידום. 

להטיל על נציגי הצוות הבין-משרדי להציג, בתוך 6 15
חודשים ממועד קבלת החלטה זו, את עיקרי תוכניות 

העבודה של המשרדים ליישום המוטל עליהם לפי 
החלטה זו, לפני הוועדה להסרת החסמים של התוכנית, 

שהוקמה בהתאם לסעיף 4)ב( להחלטה 2733.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

עיקרי תוכניות העבודה בוצע
המשרדיות הוצגו בצוות הבין-

 משרדי. 
ועדת החסמים מונתה ומתכנסת 

מעת לעת לפי הצורך. 

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 32
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החלטת ממשלה מס׳ 3710

החלטת ממשלה מס' 3710: חשיפת החומרים הארכיוניים בעניין קליטת העלייה הגדולה 
בראשית שנות המדינה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3710_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות היגוי בהשתתפות גנז המדינה, מזכיר ד
הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית ומזכ"ל הסוכנות 

היהודית, אשר יקדם את החשיפה וההנגשה של כלל 
החומרים האמורים בהחלטה זו.

ראש 
הממשלה

לא מזכיר הממשלה
בוצע

גנז המדינה פרש, ונכון למועד 
דיווח זה לא מונה גנז חדש.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3710_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3711

החלטת ממשלה מס' 3711: אימוץ דו"ח הצוות הבין-משרדי לבחינת שחרור קטינים ממאסר
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3711_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדת היגוי, אשר תקבע אילו מהמלצות 2
דו"ח הצוות הבין-משרדי, שהקימה שרת המשפטים 

ביום 13.9.2017 לבחינת סוגיית שחרור קטינים 
ממאסר, ניתנות ליישום מיידי, ולגביהן תקבע דרכי 
יישום, בכפוף להסכמת מנכ"ל המשרד הרלוונטי, כי 

באפשרותו לשאת בעלויות הנדרשות, ככל שתהיינה, 
לביצוע המלצות אלו, וכן תמליץ על דרכי יישום יתר 

ההמלצות בדו"ח. ועדת ההיגוי תגיש את ההמלצות 
האמורות עד ליום 1.7.2018 לצורך אישורן על ידי 

הממשלה.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

הוקמה ועדת היגוי כמתחייב בוצע
בהחלטת הממשלה, שסיימה את 

עבודתה בחודש אוגוסט 2018. 
גובשה תוכנית עבודה בין-

משרדית, שהופצה לחברי הוועדה 
והמשרדים הרלוונטיים. 

נציין, כי משרדי הממשלה 
התבקשו לתת את אישורם על 

מנת לצאת לפיילוט בהתאם 
לתוכנית שגובשה. טרם התקבלה 

הסכמת כל המשרדים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3711_2018
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החלטת ממשלה מס' 3712: מתן מענק מינהלי להסבת מבנים לטובת מלונאות בתל-אביב
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3712_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לאשר מתן מענק מינהלי בשנים 2018 ו–2019 בשיעור א
של 10% מ"תקרת ההשקעה הכוללת המוכרת", על מנת 
לייצר תמריץ להסבת מבני משרדים בתל-אביב לבתי 

מלון בפרק זמן שלא יעלה על 30 חודשים מרגע אישור 
הבקשה, וזאת על מנת להתגבר על המחסור בחדרי בתי 

מלון בתל-אביב אל מול הביקוש הגואה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

משרד התיירות פרסם בשנת בוצע
2018 חוזר מנכ"ל להסבת מבנים 
בתל אביב לטובת מתקני אכסון 

מלונאיים, שבמסגרתו יינתן 
לעומדים בקריטריונים מענק 

מינהלי בשיעור של 10% מהיקף 
ההשקעה על פי התקרה לחדר. 

 לצורך חוזר זה הוקצו 25 מלש"ח. 
מועד הגשת הבקשות נקבע 

לסוף חודש פברואר 2019. הוגשו 
49 בקשות, בהיקף תקציבי 

של 95,714,792 ש"ח. הבקשות 
נמצאות בטיפול.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3712_2018
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החלטת ממשלה מס' 3717: פיתוח שכונות חדשות בעיר מודיעין עילית
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3717_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 1
לצורך הקמת מבני ציבור רשות בעיר מודיעין עילית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 1.25 מלש"ח בשנת 2018 לעיריית מודיעין 1
עילית לצורך הקמת מבני ציבור רשות בעיר.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע

להקצות 3 מלש"ח בשנת 2018 לעיריית מודיעין עילית 1
לצורך הקמת מבני ציבור רשות בעיר.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לטובת בניית בוצע
מתנ"ס חדש בעיר.

לנצל סכום של 5 מלש"ח בשנת 2018 לצורך הקמת 1
מבני ציבור רשות בעיר מודיעין עילית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ״ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

לנצל סכום של 8.6 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הקמת 3
מערכת ניקוז עירונית לעיר מודיעין עילית ותשתיות 

נוספות.

שר השיכון 
והבינוי

מנכ"ל משרד 
השיכון והבינוי

בוצע

להעביר 8.6 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 3
לטובת הקמת מערכת ניקוז עירונית למודיעין עלית 

ותשתיות נוספות. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3717_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 10 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 4
לטובת מימון הקמת שני פארקים עירוניים בעיריית 

מודיעין עילית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

נוסח:לנצל סכום של 10 מלש"ח בשנת 2018 לטובת 4
מימון הקמת שני פארקים עירוניים בעיריית מודיעין 

עילית.

שר השיכון 
והבינוי

מנכ"ל משרד 
השיכון והבינוי

בוצע

לנצל סכום של 4.4 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תיקון 5
תשתיות והסדרי תנועה בעיר מודיעין עילית.

שר השיכון 
והבינוי

מנכ"ל משרד 
השיכון והבינוי

בוצע

להעביר 4.4 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 5
לטובת תיקון תשתיות והסדרי תנועה בעיר מודיעין 

עלית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018 לעיריית מודיעין עלית 5
לטובת תיקון תשתיות והסדרי תנועה בעיר, מתוך 
תקציבי סל הפיתוח העירוני וסל הבטיחות העירוני.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 9



2018 אפריל - יוני
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 החלטת ממשלה מס' 3740: תוכנית להעצמה ולפיתוח היישובים קריית שמונה, 
שלומי ומטולה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3740_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 1.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 2
לחיזוק מבנים מפני רעידת אדמה בלבד של היישובים 

קריית שמונה ושלומי.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לנצל סכום של 1.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת חיזוק 2
מבנים מפני רעידת אדמה בלבד של היישובים קריית 

שמונה ושלומי.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להקצות 7.625 מלש"ח בשנת 2018 לביצוע שיקום 2
שכונות פיזי וחברתי, לרבות חיזוק מבנים מפני רעידות 

אדמה, במרקם הוותיק של היישובים קריית שמונה 
ושלומי.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להעביר 1.125 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הפנים 3
לטובת גיבוש, בהתייעצות עם יישובי ההחלטה, תוכנית 

לפיתוח מצוינות ארגונית בקריית שמונה, בשלומי 
ובמטולה במטרה להביא לחיזוק ולשיפור התרבות 

הארגונית וההון האנושי בהן.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

התקציב לא הועבר כיוון שטרם 
גובשה התוכנית לפיתוח מצוינות 
ארגונית בקריית שמונה, שלומי 

ומטולה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3740_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל סכום של 1.125 מלש"ח בשנת 2018 לטובת 3
גיבוש, בהתייעצות עם יישובי ההחלטה, תוכנית 

לפיתוח מצוינות ארגונית בקריית שמונה, בשלומי 
ובמטולה, במטרה להביא לחיזוק ולשיפור התרבות 

הארגונית וההון האנושי בהן.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

בעקבות פנייה תקציבית שביצע 
משרד הפנים למשרד האוצר 
לקבלת התקציב לשנים -2018

2019, התקבל התקציב ליישום 
הסעיף במהלך הרבעון השני 

של 2019. משרד הפנים הוציא 
התחייבויות לרשויות ההחלטה 

בגין הסעיף.  

להקצות 0.625 מלש"ח בשנת 2018 לטובת גיבוש, 3
בהתייעצות עם יישובי ההחלטה, תוכנית לפיתוח 

מצוינות ארגונית בקריית שמונה, בשלומי ובמטולה 
במטרה להביא לחיזוק ולשיפור התרבות הארגונית 

וההון האנושי בהן.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

בעקבות פנייה תקציבית שביצע 
משרד הפנים למשרד האוצר 
לקבלת התקציב לשנים -2018

2019, התקבל התקציב ליישום 
הסעיף במהלך הרבעון השני 

של 2019. משרד הפנים הוציא 
התחייבויות לרשויות ההחלטה 

בגין הסעיף. 

להקצות 10 מלש"ח בשנת 2018 למפעלים בקריית 4
שמונה, במסגרת הוראת מנכ"ל 4.44 - "תוכנית 

להעלאת הפריון בתעשייה", לבקשות סיוע שיוגשו על 
ידי מפעלים לתוכנית בקריית שמונה ובשלומי. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

התקציב הוקצה. לא הוגשו בקשות בוצע
בקריית שמונה. 

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018 למפעלים בשלומי, 4
במסגרת הוראת מנכ"ל 4.44 - "תוכנית להעלאת הפריון 

בתעשייה", לבקשות סיוע שיוגשו על ידי מפעלים 
לתוכנית בקריית שמונה ובשלומי. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

התקציב הוקצה. הוגשה בקשה בוצע
אחת, אשר נדחתה בשל סיבות 

מקצועיות.

להקצות 1.4 מלש"ח בשנת 2018 מענקי פיתוח לטובת 5
פיתוח כלכלי של היישוב שלומי.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.1 מלש"ח בשנת 2018 מענקי פיתוח לטובת 5
פיתוח כלכלי של היישוב מטולה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות 4.5 מלש"ח בשנת 2018 מענקי פיתוח לטובת 5
פיתוח כלכלי של העיר קריית שמונה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 לעידוד תהליכי צמיחה 6
דמוגרפיים ביישובי ההחלטה.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה וחולק בין 3 בוצע
הרשויות המקומיות.

לגבש תוכנית לחיזוק החוסן הקהילתי של תושבי 10.א
יישובי ההחלטה על ידי המשרד בתוך 90 יום.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

לגבש תוכנית לחיזוק החוסן הקהילתי של תושבי 10.ב
יישובי ההחלטה על ידי המשרד בתוך 90 יום.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 לטובת קידום פעילות 11
המדע בקהילה ביישובי ההחלטה.

שר המדע 
והטכנולוגיה

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

קריית שמונה - נחתם הסכם בוצע
התקשרות ב-2018 להפעלת 

תוכניות בתחום המדע, טייסנות 
 וחלל .

מטולה ושלומי - התקיימו 
פעילויות בתחום המדע בקהילה 

במסגרת תוכנית "סל מדע".

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לצורך הפעלת מוקד 14
רפואה דחופה בעיר קריית שמונה, שישרת את תושבי 

קריית שמונה ויספק מגוון שירותים רחב מעבר לשעות 
הפעילות השגרתיות של קופות החולים.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

התקציב להפעלת מוקד הרפואה בוצע
הדחופה הוקצה כנדרש. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 1.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד לפיתוח 14
הפריפריה, הנגב והגליל לצורך הפעלת מוקד רפואה 

דחופה בעיר קריית שמונה, שישרת את תושבי קריית 
שמונה ויספק מגוון שירותים רחב מעבר לשעות 

הפעילות השגרתיות של קופות החולים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לנצל סכום של 1.5 מלש"ח בשנת 2018 לצורך הפעלת 14
מוקד רפואה דחופה בעיר קריית שמונה, שישרת 

את תושבי קריית שמונה ויספק מגוון שירותים רחב 
מעבר לשעות הפעילות השגרתיות של קופות החולים, 

בהתאם למכרז שתפרסם הרשות המקומית באישור 
משרד הבריאות.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לעיריית קריית בוצע
שמונה וניתנה לה הרשאה 

להפעלה.

להקצות 0.82 מלש"ח בשנת 2018 באמצעות הוראת 15.ב
מנכ"ל 6.8 - "ניהול וקידום אזורי תעשייה", לשילוב 
רשויות מקומיות נוספות, שאין להן אזורי תעשייה 

או שיש להן אזורי תעשייה עם יתרת דונמים נמוכה 
לשיווק, במינהלת אזורי התעשייה של קריית שמונה 

ומועצה אזורית גליל עליון. במסגרת זו יושם דגש ככל 
הניתן על שילוב יישובי מיעוטים, כמשמעותם בהחלטת 

הממשלה מס' 922 מיום 30.12.2015. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

בשנת 2018 לא היו מועמדים 
להגשה. לכן, הוראות המנכ"ל 

הרלוונטית תתוקן במהלך שנת 
.2019

להקצות 100 אלש"ח בשנת 2018 לקריית שמונה, 15.ג
במסגרת נוהל רשויות, בדיקת היתכנות ואיתור קרקע 

באזור קריית שמונה להקמת אזור תעשייה משותף 
לכמה רשויות מקומיות באשכול הגליל המזרחי, אשר 

יכלול, בין היתר, יישובי מיעוטים כמשמעותם בהחלטת 
הממשלה מס' 922 מיום 30.12.2015, וזאת בשים לב 

לביקוש האזורי לתעשייה לעומת ההיצע הקיים במרחב.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש תוכנית בתיאום אגף התקציבים במשרד האוצר 16.א
לקידום הפעילות הכלכלית בתחום הפודטק בקריית 
שמונה. התוכנית כאמור תגובש עד לתחילת הרבעון 

השלישי של שנת 2018.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

התוכנית גובשה. הוראת המנכ"ל בוצע
תפורסם במהלך שנת 2019.

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תעדוף יזמים, 16.ג
המבקשים המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז 

וסבסוד בתחום המזון באזור התעשייה הצפוני בקריית 
שמונה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

פיתוח אזור התעשייה טרם בוצע
הסתיים ולכן עדיין לא הוגשו 

בקשות בתחום המזון והפוד-טק.

להקצות 0.4 מלש"ח בשנת 2018 לטובת עידוד, קידום 17.ב
ופיתוח העסקים הקטנים והבינוניים בקריית שמונה, בין 

 Hub-היתר באמצעות הפעלת מאיץ עסקי שיופעל ב
בקריית שמונה ושיספק מעטפת כוללת ליזמים לפיתוח 

חברות הזנק ומיזמים נוספים. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הסוכנות 
לעסקים קטנים 

ובינוניים

בוצע

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מענקים להקמה, 18.א
להסבה ולהרחבה של בתי מלון בקריית שמונה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

מינהלת ההשקעות פרסמה נהלים בוצע
להקמה/הרחבה/השבה/הסבה, 

שבמסגרתם הוקצה התקציב 
 לשנת 2018.

לא התקבלו בקשות למענקים 
בקרית שמונה בשנת 2018, ולכן 

כן לא הועמדו מענקים לבתי 
מלון.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לסיים את הליכי התכנון מחדש בשכונת מול החרמון 20.א
בקריית שמונה עד לסוף הרבעון השני של שנת 2018.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

תוכנית ג/9583 אושרה בתאריך בוצע
08.02.2001 עם 182 יחידות דיור. 
המשרד קידם תכנון מפורט וכן 

עדכון התכנון. בעת הכנת התכנון 
המפורט נתקבל דו"ח גיאולוגי 

המעיד על שבר, אשר מונע את 
פיתוח השכונה.

לסיים את הליכי התכנון של שכונת יובלים ב' בקריית 20.ב
שמונה עד לתחילת הרבעון הראשון של שנת 2019.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

הליכי התכנון של יובלים ב' בוצע
הסתיימו במשרד הבינוי והשיכון. 
התוכנית תוגש לוועדה המחוזית.

להכין בתוך 120 יום מיום החלטה זו, תוכנית לחיזוק 21.א
ולטיוב מערך התחבורה הציבורית העירונית בקריית 

שמונה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

תכנון מערך תחבורה ציבורית - בוצע
הושלם. 

תקצוב הרשות להקמת תשתיות 
 להפעלה - הושלם.

כעת מוקמת התשתיות הנדרשות 
 להפעלה.

תקציב תוספות השירות להפעלת 
הרה ארגון נמצא בתוכנית 

 העבודה.
צפי להשלמה בכפוף להשלמת 

תשתיות ולאישור תקציבי.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לצורך תכנון מפורט 21.ה
לשדרוג ולהרחבה של כביש 99, לרבות שביל אופניים 

בין שכונת יובלים למרחב העירוני הוותיק.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל סכום של 0.75 מלש"ח בשנת 2018 לצורך תקציב 25
בלתי רגיל )תב"ר( לשלומי, מתוך תקנת תקציבי 

הפיתוח, לטובת מינהלה, אשר תשמש לרכישת שירותי 
הנדסה ותמיכה בקליטת תושבים חדשים. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להעביר 0.75 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הפנים לצורך 25
תקציב בלתי רגיל )תב"ר( לשלומי, מתוך תקנת תקציבי 
הפיתוח, לטובת מינהלה אשר תשמש לרכישת שירותי 

הנדסה ותמיכה בקליטת תושבים חדשים. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

טרם נמסר הדיווח על אודות 
הביצוע.

לכנס, עד סוף הרבעון השני של שנת 2018, את ועדת 26.א
מוקדי סיכון במשרד לבחינת צומת "לימן" בהתאם 

לקריטריונים הנהוגים בסל מוקדי הסיכון.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

להקצות 7 מלש"ח בשנת 2018 לצורך ביצוע פרויקט 26.ב
לטיפול במוקד סיכון בצומת "בצת".

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

להקצות עד 2.8 מלש"ח בשנת 2018 מתוך תקציב 26.ג
תוכנית הבטיחות העירונית לטובת תכנון וביצוע כיכר 

"אורט" בשלומי, על פי הסדר השתתפות הרשויות 
המקומיות )מאצ'ינג( ובהתאם לכללי המשרד ולנוהליו.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

הרשות תוקצבה בשנת 2015 בוצע
לתוכנית כיכר "אורט" על סך 120 
אלש"ח, ולביצוע בשנת 2018 על 

סך 1,949,600 ש"ח.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2.8 מלש"ח בשנת 2018 לתוכנית פרויקטי 26.ד
פיתוח עירוניים, תכנון וביצוע כיכר עבור שכונת 
המגורים החדשה יערית בשלומי על כביש 899. 

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

הרשות תוקצבה בשנת 2015 
לתוכנית כיכר כניסה לשכונה 

החדשה יערית על סך 240 
אלש"ח, אך נתקלה בקשיים מול 

נתיבי ישראל בקידום ואישור 
התכנון. מינהל התשתיות פועל 
כדי לסייע לרשות לפתור את 

החסמים.

להעביר 4 מלש"ח בשנת 2018 למשרד התחבורה 26.ה
והבטיחות בדרכים לתוכנית פרויקטי בטיחות עירוניים 
בשנת 2018 לביצוע כביש 899 - "חוצה שלומי" על ידי 

הרשות המקומית שלומי. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לנצל סכום של 4 מלש"ח בשנת 2018 לתוכנית פרויקטי 26.ה
בטיחות עירוניים בשנת 2018 לביצוע כביש 899 - 

"חוצה שלומי" על ידי הרשות המקומית שלומי. 

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

הרשות תוקצבה בשנת 2018 
לתכנון כביש 899 על סך 880 

אלש"ח, אך נתקלה בקשיים מול 
נתיבי ישראל בקידום ואישור 

התכנון. מינהל התשתיות פועל 
כדי לסייע לרשות לפתור את 

החסמים.

להקצות 7 מלש"ח בשנת 2018 לתוכנית פרויקטי 26.ה
בטיחות עירוניים בשנת 2018 לביצוע כביש 899 - 

"חוצה שלומי" על ידי הרשות המקומית שלומי. 

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

הרשות תוקצבה בשנת 2018 
לתכנון כביש 899 על סך 880 

אלש"ח, אך נתקלה בקשיים מול 
נתיבי ישראל בקידום ואישור 

התכנון. מינהל התשתיות פועל 
כדי לסייע לרשות לפתור את 

החסמים.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.95 מלש"ח בשנת 2018 לצורך תוכנית 32.א
הפיתוח העירונית לביצוע כיכר בצומת הרחובות 

התנור-הראשונים במטולה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

הרשות תוקצבה לתכנון בשנת 
2018 על סך 70 אלש"ח )מאצ'ינג 
70% - היתר יושלם בשנת 2019(.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 131
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החלטת ממשלה מס' 3741: תוכנית רב-שנתית לחיזוק ירוחם
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3741_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל סכום של 2 מלש"ח בשנת 2018 לצורך תגבור 1
שירותים של המועצה המקומית ירוחם.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להעביר 2 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הפנים כתקציב 1
תוספתי ייעודי לצורך תגבור שירותים של המועצה 

המקומית ירוחם.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

משרד הפנים ביקש לדחות את 
העברת התקציב התוספתי לשנת 

.2019

לנצל סכום של 875 אלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכניות 2
לפיתוח כלכלי וארגוני של הרשות המקומית ירוחם.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

התוכנית לא הותנעה במהלך 
2018 בשל הבחירות ברשויות 
המקומיות ובעקבות הנחיית 

היועמ"ש עד לכניסת ראש העיר 
החדשה.

התוכנית הותנעה במהלך 2019.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3741_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3.75 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכניות 2
לפיתוח כלכלי וארגוני של הרשות המקומית ירוחם.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

לא 
בוצע

בעקבות הבחירות ברשויות 
המקומיות שנערכו חצי שנה 

לאחר קבלת החלטת הממשלה 
לא הותנעה התוכנית עד 

לכניסתה של ראשת  המועצה 
 החדשה.

בתיאום מול משרד האוצר 
והרשות המקומית, הקצאת 

התקציב נדחתה לשנת 2019.

להעביר 875 אלש"ח בשנת 2018 למשרד הפנים לטובת 2
תוכניות לפיתוח כלכלי וארגוני של הרשות המקומית 

ירוחם.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

משרד הפנים ביקש לדחות את 
העברת התקציב התוספתי לשנת 

.2019

לנצל סכום של 1.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת שיפור 3
ההיערכות למצבי חירום ברשות המקומית ירוחם.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להעביר 1.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הפנים לטובת 3
שיפור ההיערכות למצבי חירום ברשות המקומית 

ירוחם.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

משרד הפנים ביקש לדחות את 
העברת התקציב התוספתי לשנת 

.2019

להעביר 1 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הכלכלה 4.א
והתעשייה לטובת תכנון מפורט לביצוע הרחבה של 500 

דונם באזור התעשייה הכבדה בירוחם.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תכנון מפורט 4.א
לביצוע הרחבה של 500 דונם באזור התעשייה הכבדה 

בירוחם.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הועברו 3 מלש"ח לתכנון מפורט בוצע
לרשות המקומית.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל סכום של 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תכנון 4.א
מפורט לביצוע הרחבה של 500 דונם באזור התעשייה 

הכבדה בירוחם.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

הועברו 3 מלשח לתכנון מפורט בוצע
לרשות המקומית.

לגבש, בתוך 90 יום מקבלת החלטה זו, תוכנית סיוע 4.ב
להקמת מבנים להשכרה להיי-טק בתיאום עם אגף 

התקציבים במשרד האוצר, זאת בכפוף לגיבוש מודל 
כלכלי בר-קיימא, במסגרת התקציב המוקצה לעניין זה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

להעביר 3 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הכלכלה 4.ב
והתעשייה לטובת תוכנית סיוע להקמת מבנים להשכרה 

להיי-טק. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

משרד הכלכלה לא סיים לגבש 
את הוראת המנכ"ל הנדרשת 

לצורך הקצאת הכסף בשנת 2018. 
תהליך גיבוש ההוראה נמצא 

בשלביו האחרונים, כך שהתקציב 
יוקצה בשנת 2019.

לנצל סכום של 3 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית 4.ב
סיוע להקמת מבנים להשכרה להיי-טק .

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

יישום התוכנית ייצא לפועל 
בשנת 2020 בגלל התמשכות 

תהליכי תכנון.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית סיוע 4.ב
להקמת מבנים להשכרה להיי-טק.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

לא 
בוצע

יישום התוכנית ייצא לפועל 
בשנת 2019 בגלל התמשכות 

תהליכי תכנון.

להעביר 350 אלש"ח בשנת 2018 למנהל הסוכנות 6
לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה 

לטובת תוכנית לקידום ולפיתוח העסקים הקטנים 
והבינוניים בירוחם.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות את הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד 6
הכלכלה והתעשייה לפעול לעידוד, לקידום ולפיתוח 

העסקים הקטנים והבינוניים בירוחם, לפי תוכנית 
שתגובש בתוך 30 יום. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הסוכנות 
לעסקים קטנים 

ובינוניים

בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית לקידום 6
ולפיתוח העסקים הקטנים והבינוניים בירוחם.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הסוכנות 
לעסקים קטנים 

ובינוניים

בוצע

לנצל סכום של 350 אלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית 6
לקידום ולפיתוח העסקים הקטנים והבינוניים בירוחם.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הסוכנות 
לעסקים קטנים 

ובינוניים

בוצע

להעביר 0.8 מלש"ח בשנת 2018 למשרד לפיתוח 8
הפריפריה, הנגב והגליל לטובת הפעלת תוכנית פעילות 
בירוחם, שמטרתה פיתוח תשתיות עירוניות "עם הפנים 

לעיר", לאור הגידול הדמוגרפי הצפוי ולאור הצרכים 
בפיתוח שפה אורבנית.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לנצל סכום של 0.8 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הפעלת 8
תוכנית פעילות בירוחם, בתחומי הפעילות של המשרד, 

שמטרתה פיתוח תשתיות עירוניות "עם הפנים לעיר", 
לאור הגידול הדמוגרפי הצפוי ולאור הצרכים בפיתוח 

שפה אורבנית.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה למועצה בוצע
המקומית ירוחם. המועצה הגישה 

למשרד תוכנית עבודה בנושא 
שאושרה ומופעלת.

לגבש ולהפעיל תוכנית פעילות בירוחם, בתחומי 8
הפעילות של המשרד, שמטרתה פיתוח תשתיות 

עירוניות "עם הפנים לעיר", לאור הגידול הדמוגרפי 
הצפוי ולאור הצרכים בפיתוח שפה אורבנית.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

המועצה הגישה למשרד תוכנית בוצע
עבודה בנושא שאושרה ומופעלת.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.9 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הפעלת 8
תוכנית פעילות בירוחם, בתחומי הפעילות של המשרד, 

שמטרתה פיתוח תשתיות עירוניות "עם הפנים לעיר", 
לאור הגידול הדמוגרפי הצפוי ולאור הצרכים בפיתוח 

שפה אורבנית.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה למועצה בוצע
המקומית ירוחם. המועצה הגישה 

למשרד תוכנית עבודה בנושא 
שאושרה ומופעלת.

להקצות 3 מלש"ח בשנת 2018 לפיתוח ולשיפוץ 9
פארקים, מוסדות ציבור ושטחי ציבור בירוחם.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

לא 
בוצע

הפרויקט שהוגש על ידי המועצה 
נמצא בבדיקת גורמי המקצוע של 

המשרד.

להגדיל את מודל "מרכז עוצמה" בירוחם לסיוע 10.א
למשפחות וליחידים החיים בעוני והדרה לשנת 

2018, כולל הגדלת תקינה של רכז תעסוקה, הרחבת 
תקציב הפעולות הקהילתיות והתעסוקתיות והגדלת 
סל תעסוקה גמיש ללקוחות, בסכום שלא יפחת מ- 

95,770 ש"ח לשנת 2018, וזאת בכפוף לדיווח על מספר 
ההשמות הנדרש.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להעביר 0.1 מלש"ח בשנת 2018 למשרד העבודה, 10.ג
הרווחה והשירותים החברתיים לתגבור פעילות הרווחה 

בירוחם.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח בשנת 2018 לתגבור פעילות 10.ג
הרווחה בירוחם.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל סכום של 0.1 מלש"ח בשנת 2018 לתגבור פעילות 10.ג
הרווחה בירוחם.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

בוצע

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לבצוע פעולות שיקום 11.א
חברתי במרקם הוותיק של ירוחם לטובת חיזוק 

והעצמת האוכלוסייה המקומית, כולל תחום הנוער 
והילדים.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת שיקום ושיפוץ 11.ב
פיזי של בניינים ושטחים פרטיים פתוחים )שפ"פים( 

במרקם הוותיק בירוחם.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח בשנת 2018 למועצה המקומית 12
ירוחם להפעלת תוכנית יישובית כוללת לחינוך 

טכנולוגי פורמלי בכל שלבי הגיל – מגן ילדים ועד 
כיתה י"ב. 

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

לנצל סכום של 0.2 מלש"ח בשנת 2018 למועצה 13
המקומית ירוחם כדי להמשיך בפעילות החינוכית הלא 

פורמלית המתקיימת בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחלל 
בירוחם.

שר המדע 
והטכנולוגיה

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

נחתם  חוזה התקשרות להקמת בוצע
מרכז מייקרים בירוחם. יבוצע 
במהלך 2019. בנוסף, התקיימו 

פעילויות מדע בקהילה במסגרת 
תוכנית "סל מדע".

להקצות 0.35 מלש"ח בשנת 2018 למועצה מקומית 13
ירוחם כדי להמשיך בפעילות החינוכית הלא פורמלית 
המתקיימת בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחלל בירוחם.

שר המדע 
והטכנולוגיה

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 0.2 מלש"ח בשנת 2018 למשרד המדע, 13
הטכנולוגיה והחלל כדי להמשיך בפעילות החינוכית 

הלא פורמלית המתקיימת בתחומי המדע, הטכנולוגיה 
והחלל בירוחם.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

טרם נמסר הדיווח על אודות 
הביצוע.

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 לרשות המקומית 14.ב
ירוחם לטובת אחת או יותר מהפעילויות הבאות: 
פעילות ספורט, כהגדרתה בסל הספורט; פעילות 

תרבות, כהגדרתה בתקנת סל תרבות עירוני.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקצות 0.9 מלש"ח בשנת 2018 להקמת בית כנסת 16
אחד בירוחם, וכן לתגבר מענה לאוכלוסייה עתידית 

בעיר על ידי העמדת תוספת תקצוב לבניית מקווה, וכל 
זאת במסגרת תמיכות במבני דת שנותן המשרד.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע

להקצות 0.5 מלש"'ח בשנת 2018 לטובת תוכנית 17
פעילות לאזרחים ותיקים וצעירים בירוחם.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

לא 
בוצע

בתהליך תמיכה.

לנצל סכום של 0.5 מלש"'ח בשנת 2018 לטובת תוכנית 17
פעילות לאזרחים ותיקים וצעירים בירוחם.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

לא 
בוצע

בתהליך תמיכה.

להעביר 0.5 מלש"'ח בשנת 2018 למשרד לשוויון חברתי 17
לטובת תוכנית פעילות לאזרחים ותיקים וצעירים 

בירוחם.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

הפרויקט לא הבשיל, כך שהעברת 
התקציב נדחתה לשנת 2019.

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 ל"פרויקט פארק ירוחם 18
– עיר בלב פארק", באמצעות רשות ניקוז "שקמה-

בשור" לטובת המשך פיתוח האתר. 

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לתכנון שוליים ותאורה 20.ב
בכביש 204 בקטע שבין ירוחם לדימונה מתוך תקציב 

סלי הפיתוח המשרדי.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

התכנון בוצע, אך התקציב עבור 
הביצוע טרם התקבל.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 10 מלש"ח בשנת 2018 לתכנון וביצוע תאורה 20.ג
לצמתים בין-עירוניים בכבישים המשרתים את מרחב 

היישוב ירוחם מתוך תקציב סלי הפיתוח המשרדי.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

לא התקבל תקציב.

להגיש לאישור הוועדה לתכנון ופיתוח עדכון לאומדני 21
עלויות הפיתוח של כ-3,800 יחידות דיור בחמש שנים 

)2022-2018(, הכול בהתאם לאפשרות העמסת העלויות 
על יחידות דיור המשווקות לפי סעיף 21 להחלטה זו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 68
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החלטת ממשלה מס׳ 3742

החלטת ממשלה מס' 3742: סיוע ליישובים ולרשויות באזור ים המלח להתמודדות עם נזקי 
הבולענים ותיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3742_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדת היגוי לשם ליווי ומעקב על יישום החלטה 1
זו למימוש הסיוע ליישובים ולרשויות באזור ים המלח 

להתמודדות עם נזקי הבולענים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

להשלים את המחקר בנושא אי יציבות הקרקע באזור 2.א
ים המלח במטרה לזהות את השטחים שבהם קיימת 

סכנה לקריסת תשתיות, לסיכון מבנים או לאוכלוסייה 
ועל מנת להכין בסיס ידע, אשר ישמש לצמצום 
הסכנות האפשריות לנפש ולרכוש כתוצאה מכך.

מנהלת המכון שר האנרגיה
הגיאולוגי לישראל

לא 
בוצע

המחקר נמצא בתהליך ביצוע 
ודו"חות שנתיים מוגשים בכל שנה 

בסוף דצמבר.

לבצע מחקר וניטור של ים המלח, כולל הדינמיקה 2.ב
של גוף המים, שינויים באיכות התמלחת ומאזן המים 
בהיבטי שטף חום ומלחים באגן הצפוני של ים המלח 

לצורך לימוד וחיזוי ההשפעות הצפויות של תעלת 
הימים ים סוף-ים המלח על גוף המים ועל יציבות 

התשתית.

מנהלת המכון שר האנרגיה
הגיאולוגי לישראל

לא 
בוצע

המחקר נמצא בתהליך ביצוע 
ודו"חות שנתיים מוגשים בכל שנה 

בסוף דצמבר.

לבצע מחקר על השפעות קציר המלח באגן הדרומי 2.ג
והשפעות מעבר המלח לאגן הצפוני של ים המלח.

מנהלת המכון שר האנרגיה
הגיאולוגי לישראל

לא 
בוצע

המחקר נמצא בתהליך ביצוע 
ודו"חות שנתיים מוגשים בכל שנה 

בסוף דצמבר.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3742_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.8 מלש"ח בשנת 2018 לטובת ביצוע 2.ד
המחקרים כאמור בס"ק א'-ג' לסעיף 2.

מנהלת המכון שר האנרגיה
הגיאולוגי לישראל

בוצע

להעביר למכון הגיאולוגי לישראל 1.8 מלש"ח בשנת 2.ד
2018 לטובת ביצוע המחקרים כאמור בס"ק א'-ג' 

לסעיף 2.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

להקים צוות היגוי לליווי המחקרים, שיכלול את נציגי 2.ה
הגורמים הבאים: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, המשרד להגנת 
הסביבה, משרד האנרגיה, משרד הבינוי והשיכון, 

המשרד לשיתוף פעולה אזורי, החשב הכללי, מינהל 
התכנון, רשות הטבע והגנים ורשות המים.

מנהלת המכון שר האנרגיה
הגיאולוגי לישראל

בוצע

לבצע ניטור מעיינות, נחלים, מפלסי מי תהום ושינויי 3
מפלס באגן הצפוני של ים המלח, ובכלל זה ביצוע 
מאזן מים הידרולוגי באגן ההיקוות של ים המלח. 

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

בוצע

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת ביצוע ניטור 3
מעיינות, נחלים, מפלסי מי תהום ושינויי מפלס באגן 

הצפוני של ים המלח.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

בוצע

להעביר לרשות הממשלתית למים ולביוב 0.5 מלש"ח 3
בשנת 2018 לטובת ביצוע ניטור מעיינות, נחלים, 

מפלסי מי תהום ושינויי מפלס באגן הצפוני של ים 
המלח.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

לא התקבלה דרישה מהרשות 
הממשלתית להעברת תקציב בגין 

שנת 2018.

לרכוש במרוכז תצלומי הדמאות אינטרפרומטריה 4.א
)לוויין-רדאר( בהתייעצות עם המועצות האזוריות 

מגילות ים המלח ותמר לשם מיפוי אזורי הסכנה לאי 
יציבות הקרקע ולהיווצרות בולענים.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018, לצורך רכישת תצלומי 4.ג
הדמאות אינטרפרומטריה ולצורך עבודת המכון 

הגיאולוגי לפענוחם, לעיבודם ולהפצתם.

מנהלת המכון שר האנרגיה
הגיאולוגי לישראל

בוצע

להעביר למכון הגיאולוגי לישראל 1 מלש"ח בשנת 4.ג
2018 לצורך רכישת תצלומי הדמאות אינטרפרומטריה 

ולצורך עבודת המכון הגיאולוגי לפענוחם, לעיבודם 
ולהפצתם.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הועבר סך של 1 מלש"ח למכון בוצע
הגיאולוגי, האחראי לביצוע 

המשימה.

להקים צוות לגיבוש מדיניות ארוכת טווח לאזור 6
האגן הצפוני של ים המלח, אשר ידון בסוגיות רוחב 

לגבי עתידו של המרחב, ובין היתר בפיתוח ובשימור 
המרחב, לרבות בשאלת גובה המפלס והפיתוח 

העתידי באזור ים המלח. הצוות יעבוד בתיאום עם 
גורמי הממשלה, אשר מגבשים מדיניות בתחומים 

משיקים, שיש להם השפעה על הליכי התכנון, הרישוי 
והפיתוח באזור ים המלח. 

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המועד להגשת מסמך המדיניות בוצע
הוא סוף שנת 2020. המשרד מקדם 

את המתווה לעבודה.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לצורך ביצוע המחקרים 6.ג
והפעולות הדרושים לשם גיבוש המדיניות.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לא 
בוצע

טרם גובשה תוכנית ולכן הסכום 
לא נדרש ממשרד ראש הממשלה.

להעביר למשרד להגנת הסביבה 1 מלש"ח בשנת 2018 6.ג
לצורך ביצוע המחקרים והפעולות הדרושים לשם 

גיבוש המדיניות.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

לא התקבלה דרישה להעברת 
תקציב. 

להעביר למשרד הפנים 2.5 מלש"ח בשנת 2018 לצורך 8
סיוע למועצה אזורית תמר במימון תשתיות ציבוריות, 
פינוי תשתיות שננטשו ושיקום נופי של אזורים, אשר 

נפגעו כתוצאה מנזקי אי יציבות הקרקע והבולענים 
בשטחה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד הפנים 2.5 מלש"ח בשנת 2018 8
לצורך סיוע למועצה אזורית מגילות ים המלח במימון 

תשתיות ציבוריות, פינוי תשתיות שננטשו ושיקום 
נופי של אזורים, אשר נפגעו כתוצאה מנזקי אי יציבות 

הקרקע והבולענים בשטחה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

להקצות למועצה אזורית מגילות ים המלח 2.5 מלש"ח 8.א
בשנת 2018 לצורך סיוע במימון תשתיות ציבוריות, 

פינוי תשתיות שננטשו ושיקום נופי של אזורים, אשר 
נפגעו כתוצאה מנזקי אי יציבות הקרקע והבולענים 

בשטחה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות למועצה אזורית תמר 2.5 מלש"ח בשנת 2018 8.א
לצורך סיוע במימון תשתיות ציבוריות, פינוי תשתיות 
שננטשו ושיקום נופי של אזורים, אשר נפגעו כתוצאה 

מנזקי אי יציבות הקרקע והבולענים בשטחה.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להכין ולקדם תוכנית מפורטת, אשר מכוחה ניתן 9.א
יהיה להוציא היתרי בנייה, לצורך פיתוח אזורי ומוקדי 

תיירות בשטח המועצה האזורית מגילות ים המלח, 
בתיאום עם המינהל האזרחי ועם הממונה על הרכוש 

הממשלתי והנטוש באיו"ש.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

להקצות 6 מלש"ח בשנת 2018 לצורך הכנת התוכנית 9.ב
האמורה בסעיף 9 וקידומה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

משרד התיירות תקצב 6 מלש"ח בוצע
בגין 2018, ו-6 מלש"ח נוספים 

 יתוקצבו במהלך 2019.
האיגום התקציבי משותף למשרד 
התיירות ולמשרד ראש הממשלה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד התיירות 1 מלש"ח בשנת 2018 לצורך 9.ב
הכנת התוכנית האמורה בסעיף 9 וקידומה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

לא התקבל דיווח ביצוע ממשרד 
התיירות.

לקדם ולבצע את פיתוח מתחם התיירות "שער לים 10
המלח" באדמות מדינה באזור צומת הלידו.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

להקצות עד 10 מלש"ח לשם הקמת מתקני אכסון 10.ב
מלונאי, שיינתנו בהתאם לנוהלי משרד התיירות 

במסגרת מינהלת השקעות בתיירות, בכפוף לאישורים 
הנדרשים מטעם המינהל האזרחי ובכפוף לדין החל 

באזור.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

התקציב לים המלח הוקצה אולם בוצע
לא הוגשו בקשות שעמדו בתנאי 

הסף של הנהלים בים המלח.

להקצות עד 10 מלש"ח לשם פיתוח שלב ב' של 10.ב
האתר כאמור, בכפוף לנוהלי משרד התיירות, בכפוף 
לאישורים הנדרשים מטעם המינהל האזרחי ובכפוף 

לדין החל באזור. 

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בשנת 2018 לא הוגשו בקשות בוצע
שעמדו בתנאי הסף בהתאם לנוהלי 
מינהלת ההשקעות ולא ניתנו כתבי 

אישור.

להקצות עד 10 מלש"ח לשם הקמת מתקני אכסון 10.ב
מלונאי, שיינתנו בהתאם לנוהלי משרד התיירות 

במסגרת מנהלת השקעות בתיירות, בכפוף לאישורים 
הנדרשים מטעם המנהל האזרחי ובכפוף לדין החל 

באזור.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בשנת התקציב 2018 פורסמו בוצע
נוהלי מינהלת ההשקעות להקמה/
הסבה/הרחבה של מלונות. זאת 

ועוד, בנוהל של שנת 2018 הוכנס 
שינוי בתעדוף הבקשות של ים 

המלח, כך שהן נוקדו בניקוד גבוה 
יותר, בדומה לערי החוף, על מנת 
לתמרץ יזמים באזור זה עוד יותר. 

עם זאת, במהלך 2018 לא הוגשו 
בקשות שהגיעו לכדי בשלות 

ועמידה בקריטריונים של מינהלת 
ההשקעות לשם קבלת המענק 

באזור ים המלח.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3 מלש"ח בשנת 2018 לטובת פינוי המוקשים 12.ב
במרחב ארץ המנזרים.

מנהל הרשות שר הביטחון
לפינוי מוקשים

בוצע

להעביר לרשות לפינוי מוקשים 3 מלש"ח בשנת 2018 12.ב
לטובת פינוי המוקשים במרחב ארץ המנזרים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

להעביר למינהל האזרחי 4 מלש"ח בשנת 2018 לשם 12.ב
תכנון ופיתוח אתר "קסר אל-יהוד".

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

התקציב יועבר בהתאם לביצוע 
בפועל ובהתאם להגשת דרישת 

תשלום.

להקצות 4 מלש"ח בשנת 2018 לשם תכנון ופיתוח 12.ב
אתר "קסר אל-יהוד".

מתאם פעולות שר הביטחון
הממשלה 
בשטחים

לא 
בוצע

טרם הועמד התקציב הנדרש, 
ובמקביל מקודמת עבודת המטה 

לסיכום מרכיבים נוספים.

להקים צוות היגוי, שידון בניהול, בתכנון ובפיתוח 12.ד
מרחב ארץ המנזרים ואתר "קסר אל-יהוד".

מתאם פעולות שר הביטחון
הממשלה 
בשטחים

לא 
בוצע

טרם הועמד התקציב הנדרש, 
ובמקביל מקודמת עבודת המטה 

לסיכום מרכיבים נוספים.

להקצות עד 10 מלש"ח לפיתוח תשתית תיירות 13.ב
ציבורית להקמת מתקן אכסון מלונאי בסמוך לקיבוץ 
מצפה שלם, בהתאם לנוהלי משרד התיירות ובהתאם 

להנחיותיו.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

לא 
בוצע

טרם התקיימו התנאים להקצאת 
התקציב בהתאם לסעיף 13 

בהחלטה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות עד 20 מלש"ח לשם הקמת מתקן אכסון 13.ג
מלונאי בסמוך לקיבוץ מצפה שלם, בהתאם לנוהלי 
משרד התיירות במסגרת מנהלת השקעות בתיירות 
ובכפוף לאישורים הנדרשים מטעם המנהל האזרחי 

ולדין החל באזור.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בשנת התקציב 2018 פורסמו בוצע
נוהלי מינהלת ההשקעות להקמה/
הסבה/הרחבה של מלונות. זאת 

ועוד, בנוהל של שנת 2018 הוכנס 
שינוי בתעדוף הבקשות של ים 

המלח, כך שהן נוקדו בניקוד גבוה 
יותר, בדומה לערי החוף, על מנת 
לתמרץ יזמים באזור זה עוד יותר. 

עם זאת, במהלך 2018 לא הוגשו 
בקשות שהגיעו לכדי בשלות 

ועמידה בקריטריונים של מינהלת 
ההשקעות לשם קבלת המענק 

באזור ים המלח.

להקים צוות היגוי אשר יגבש תכנית חדשה לפיתוח 14
תיירותי באזור נווה מדבר עין גדי.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

לא 
בוצע

ועדת ההיגוי לא הוקמה, אולם 
סעיפי ההחלטה בשלבי יישום 

שונים על ידי המשרדים 
הרלוונטיים.

להעביר לרשות הטבע והגנים 5 מלש"ח בשנת 2018, 14.א
לצורך פיתוח התשתיות באזור נווה מדבר עין גדי.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

העברת התקציב לא אושרה על 
ידי הגורם המקצועי במשרד ראש 

הממשלה. 

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018, לצורך פיתוח 14.א
התשתיות באזור נווה מדבר עין גדי.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל רשות 
הטבע והגנים

לא 
בוצע

טרם גובשה תוכנית, ולכן הסכום 
לא נדרש ממשרד ראש הממשלה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות עד 10 מלש"ח עבור מתן מענקים להקמת 16
מתקן אכסון מלונאי במתחם האתר "חמי עין גדי" 

עבור הקיבוץ, בהתאם לנוהלי משרד התיירות על פי 
החוק לעידוד השקעות הון, במסגרת מניהלת השקעות 

בתיירות ובהתאם להנחיות הצוות המקצועי במשרד 
התיירות.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בשנת התקציב 2018 פורסמו בוצע
נוהלי מינהלת ההשקעות להקמה/
הסבה/הרחבה של מלונות. זאת 

ועוד, בנוהל של שנת 2018 הוכנס 
שינוי בתעדוף הבקשות של ים 

המלח, כך שהן נוקדו בניקוד גבוה 
יותר, בדומה לערי החוף, על מנת 
לתמרץ יזמים באזור זה עוד יותר. 

עם זאת, במהלך 2018 לא הוגשו 
בקשות שהגיעו לכדי בשלות 

ועמידה בקריטריונים של מינהלת 
ההשקעות לשם קבלת המענק 

באזור ים המלח.

להקצות 8 מלש"ח בשנת 2018 כמענק פיתוח 17
לקיבוצים מצפה שלם ועין גדי לצורכי תיירות, מסחר, 

חקלאות, תעסוקה ותעשייה.

לא החשב הכללישר האוצר
בוצע

להעביר לחשב הכללי 8 מלש"ח בשנת 2018 כמענק 17
פיתוח לקיבוצים מצפה שלם ועין גדי לצורכי תיירות, 

מסחר, חקלאות, תעסוקה ותעשייה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

המשרד המבצע  לא הגיש דרישת 
תשלום.

להקצות 4.5 מלש"ח בשנת 2018 כסיוע לקיבוצים 18
מצפה שלם ועין גדי, שמטרתו לפתח מקורות הכנסה 

ותעסוקה חקלאיים נוספים.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.

להעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר 4.5 מלש"ח 18
בשנת 2018 כסיוע לקיבוצים מצפה שלם ועין גדי, 

שמטרתו לפתח מקורות הכנסה ותעסוקה חקלאיים 
נוספים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

הועבר תקציב בסך 1 מלש"ח 
בהתאם לדרישת משרד החקלאות. 
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר עד 1 מלש"ח 18.ג
לטובת הארכת מועד הסיוע להקמת מטע התמרים של 

קיבוץ עין גדי עד ליום 31.12.2019. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הועבר סך של 1 מלש"ח למשרד בוצע
החקלאות בהתאם לדרישה 

מהמשרד. 

להקצות עד 1 מלש"ח לטובת הארכת מועד הסיוע 18.ג
להקמת מטע התמרים של קיבוץ עין גדי עד ליום 

 .31.12.2019

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

לא 
בוצע

בבדיקת המשרד.

להקצות עד 6 מלש"ח עבור סיוע בפיתוח מערכות 20
הפקת המים לסוגי המים השונים ואספקתם למטע 

התמרים של קיבוץ עין גדי.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

לא 
בוצע

קידוח ראשון שבוצע במקום נכשל 
היות ולא היה באפשרותו להפיק 
את כמויות המים הרצויות. לאור 

זאת ועד למציאת מקום קידוח 
חלופי בעל פוטנציאל מתאים, 

טרם הועברה התמיכה.

להעביר למשרד הבינוי והשיכון 0.5 מלש"ח בשנת 21.א
2018 לצורכי שיווק ופרסום יחידות הדיור שייבנו, 

כאמור בס"ק א'. 

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בהתאם להנחית יחידה מקצועית בוצע
במשרד רה"מ, הועבר תקציב 
למשרד השיכון לצורך יישום 

החלטת ממשלה.

להעביר למשרד הבינוי והשיכון 4 מלש"ח בשנת 2018 21.א
כמענק מיוחד לקיבוצים מצפה שלם ועין גדי לצורכי 

פיתוח קרקעות לדיור.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

בהתאם להנחיית הגורם המקצועי 
במשרד ראש הממשלה, הועבר סך 
של 3 מלש"ח למשרד השיכון, וזאת 

בהתאם לדרישת תשלום שהוגשה.

להקצות 4 מלש"ח בשנת 2018 כמענק מיוחד 21.א
לקיבוצים מצפה שלם ועין גדי לצורכי פיתוח קרקעות 

לדיור.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

תכנון מפורט לשכונות בעין גדי בוצע
ובמצפה שלם מקודם. בזמן הקרוב 

יאושרו עלויות פיתוח לשכונות 
אלה - בהפחתת הסבסוד הנוסף 

שניתן בהחלטת הממשלה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.5 מלש"ח בשנת 2018 לצורכי שיווק ופרסום 21.א
יחידות הדיור שייבנו, כאמור בס"ק א'.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להעביר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים 10 22
מלש"ח בשנת 2018 לטובת גיבוש התוכנית הרב-

שנתית לתחזוקת כביש 90 מצומת אלמוג ועד נווה 
זוהר, כאמור בסעיף זה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בהתאם להנחיית הגורם המקצועי בוצע
במשרד, הועבר סך של 10 מלש"ח 

 למשרד התחבורה,
בהתאם לדרישת תשלום שהוגשה.

להקצות 20 מלש"ח בשנת 2018 לטובת גיבוש 22
התוכנית הרב-שנתית לתחזוקת כביש 90 מצומת 

אלמוג ועד נווה זוהר, כאמור בסעיף זה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

הוועדה המקצועית החליטה, כי 
יש לבצע בעדיפות ראשונה את 

נחל ערוגות ובעדיפות שנייה את 
פרויקט הניקוז שהציעה נת"י.

לגבש תוכנית רב-שנתית לתחזוקת כביש 90 מצומת 22
אלמוג ועד נווה זוהר למיגונו מפני בולענים והתחתרות 

הנחלים, לצמצום הפגיעה בפעילות הכביש עקב 
שיטפונות, לצמצום סיכוני הדרך, ובכלל זה טיפול 

בצמתים מסוכנים בהתאם למדיניות המשרד לטיפול 
במוקדי סיכון וכן לטיפול בהעתקת מקטעים מהכביש 

ככל שיידרש.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

הוועדה המקצועית החליטה, כי 
יש לבצע בעדיפות ראשונה את 

נחל ערוגות ובעדיפות שנייה את 
פרויקט הניקוז שהציעה נת"י.

להקצות 3.7 מלש"ח בשנת 2018, לטובת שיפור 23
השילוביות בין אזור ים המלח לבין רשת הרכבות 

הארצית, לשירות תושבים ותיירים, באמצעות מתן 
שירות תחבורה ציבורית מתחנת רכבת להבים לנווה 

זוהר ולמלונות ים המלח.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לקו ים המלח-להבים הועברה בוצע
הרשאה בסוף 2018. יצאה 

התחייבות למפעיל התחבורה 
הציבורית, והמפעיל נמצא 
בהיערכות תפעולית )רכש 

אוטובוסים וגיוס נהגים(. צפי 
להפעלה: במהלך רבעון שלישי 

 .2019
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים 3.7 23
מלש"ח בשנת 2018 לטובת שיפור השילוביות בין 

אזור ים המלח לבין רשת הרכבות הארצית, לשירות 
תושבים ותיירים, באמצעות מתן שירות תחבורה 

ציבורית מתחנת רכבת להבים לנווה זוהר ולמלונות ים 
המלח.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

לגבש תוכנית מתאר כוללנית לשטחה של כל אחת 24
מהמועצות האזוריות מגילות ים המלח ותמר, אשר 

תתייחס לכיווני הפיתוח של המועצות, לצורכי 
היישובים והתושבים לשם המשך החיים בסמוך לים 

המלח ולתופעות הטבע באזור.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

משרדנו מקדם תוכניות מתאר בוצע
במוועצות האזוריות תמר ומגילות 

ים המלח בהתאם להחלטת 
הממשלה.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית המתאר 24.ב
הכוללנית לשטחה של כל אחת מהמועצות האזוריות 

מגילות ים המלח ותמר, כאמור בסעיף זה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

משרדינו מקדם תוכניות מתאר בוצע
במוא"ז תמר ומגילות בהתאם 

להחלטת הממשלה.

להעביר למשרד הבינוי והשיכון 1 מלש"ח בשנת 2018 24.ב
לטובת תוכנית המתאר הכוללנית לשטחה של כל 

אחת מהמועצות האזוריות מגילות ים המלח ותמר, 
כאמור בסעיף זה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הועבר סך של 3 מלש"ח למשרד בוצע
השיכון בהתאם לדרישת תשלום 

שהוגשה ולהנחיית הגורם המקצועי 
במשרד ראש הממשלה.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 116
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החלטת ממשלה מס' 3751: שיקום והעצמת אתרי תש"ח לרגל ציון 70 שנה להקמת המדינה
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3751_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 4 מלש"ח בשנת 2018 לטובת קידום וביצוע א.1
עבודות הפיתוח והשדרוג במוזיאון האצ"ל בשוני - 

חידוש המוזיאון והתצוגות והנגשתו לקהל הרחב, זאת 
לצד השקעת אגף מורשת במוזיאוני משרד הביטחון 
לתולדות הכוח המגן העברי בארץ ישראל, ובכללם 

מוזיאון ההגנה, מוזיאון הלח"י, מוזיאון האצ"ל בתש"ח 
ומוזיאון אסירי המחתרות.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

להקצות 3 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הקמת מרכז א.2
מורשת המספר את סיפור כיבוש אילת בשנת 1948 - 

אום רשרש.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

אושר בוועדת ההיגוי של מורשת 
ונכנס לתכנית החומש. מתוכנן 

להתבצע בשנת 2020.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תכנון, פיתוח א.3
והרחבת בית בן גוריון וכן פיתוח תוכן לתצוגה.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

להקצות 450 אלש"ח בשנת 2018 לטובת הפקת סרט א.4
חדש על תרומתו של חיים וייצמן להקמת המדינה 

ולמדע בבית וייצמן.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

אושר בוועדת ההיגוי של מורשת 
ונכנס לתכנית החומש. מתוכנן 

להתבצע בשנת 2020.

להקצות 600 אלש"ח בשנת 2018 לטובת שדרוג מוזיאון א.5
הרכבל וחידוש התצוגות.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

נמצא בתהליך ביצוע. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3751_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3751

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מרכז מורשת א.6
הנח"ל להתיישבות - פיתוח אתר ההנצחה לחללי 
הנח"ל, כך שיהווה מרכז לתולדות הנח"ל ותרומתו 

להתיישבות במדינה.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

להקצות 1 מלש"ח לטובת מרכז למורשת ההתיישבות א.7
החקלאית בנגב בנחל עוז - הקמת מוזיאון ומרכז 

מבקרים בחדר האוכל הישן של קיבוץ נחל עוז.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

נמצא בתהליך ביצוע. 
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החלטת ממשלה מס׳ 3756

החלטת ממשלה מס' 3756: המשך הפעלת תוכנית למניעת אלימות בקרב נוער ברשויות 
מקומיות ביהודה ושומרון

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3756_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות בשנת 2018 עד 1.5 מלש"ח )חד-פעמי( 2
להפעלת המודל הייחודי לנוער ברשויות המקומיות 
הר חברון, קריית ארבע, קדומים, שומרון, בית אל, 

גוש עציון ואלקנה,  נוסף על התקציב השנתי המוקצה 
להפעלת תוכנית "עיר ללא אלימות" או תוכנית 
"מציל"ה" בתחומן וללא השתתפות עצמית מצד 

הרשויות המקומיות.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3756_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3757

החלטת ממשלה מס' 3757: הרחבת מערכים טכנולוגיים למניעת אלימות ברשויות מקומיות
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3757_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות באופן חד-פעמי עד 11 מלש"ח בשנת 2018 ב
ליישום התוכנית להרחבת מערכים טכנולוגיים ברשויות 
המקומיות, העומדות בתבחינים שבנספח 1 שבהחלטה 
זו, לפי קביעת המשרד, ובהתחשב בהיקף האוכלוסייה 

בתחומן.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3757_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3758

החלטת ממשלה מס' 3758: תוכנית למניעת אלימות בחופי הים ובסביבתם
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3758_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש אמות מידה, בהסכמת משרד המשפטים, בתוך 1
45 ימים ממועד החלטה זו, לצמצום החשש לפגיעה 

בפרטיות, העשויה להיגרם בצילום ותיעוד של המרחב 
הציבורי בחופי הרחצה ובסביבתם.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

לא 
בוצע

המשרד לביטחון הפנים גיבש 
 עמדה לאמות מידה.

נמצא בתהליך אישור במשרד 
המשפטים.

להקצות באופן חד-פעמי עד 5 מלש"ח בשנת 2
2018 ליישום התוכנית למניעת אלימות בחופי הים 

ובסביבתם ברשויות המקומיות הרלוונטיות, בהתאם 
לקריטריונים שיקבע המשרד ובהתחשב בשטחם 

הכולל של חופי הרחצה המוכרזים ברשויות המקומיות 
הרלוונטיות ובדירוגן החברתי-כלכלי על פי פרסומי 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3758_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3759

החלטת ממשלה מס' 3759: התוכנית למניעת אלימות וונדליזם בחופי הכנרת המוכרזים - 
עדכון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3759_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגדיל את התקציב המוקצה לצורך השתתפותו במימון 1
הפעלת "המוקד הרואה", שיחוברו אליו המצלמות 
שיוצבו בחופי הכנרת במסגרת התוכנית למניעת 

אלימות וונדליזם בחופי הכנרת, להיקף של עד 240 
אלש"ח  בשנה, החל משנת 2018.

השר לביטחון 
פנים

מנכ"ל המשרד 
לביטחון פנים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3759_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3780

החלטת ממשלה מס' 3780: פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים - 
תיקון החלטת ממשלה )תחום תעשייה ומסחר(

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3780_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון ולגבש בתוך 90 יום את הדרכים למתן סיוע 1
בהקמת מבנים להשכרה להיי-טק ולשירותים בתחום 

ההיי-טק ביישובי המיעוטים, והכול בכפוף לגיבוש 
מודל כלכלי בר-קיימא במסגרת התקציב המוקצה 

לעניין זה. התוכנית תגובש בהסכמת אגף תקציבים 
במשרד האוצר והמשרד לשוויון חברתי.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הרשות 
להשקעות 

ולפיתוח התעשייה 
והכלכלה

בוצע

להעביר 5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הכלכלה 1
והתעשייה עבור הקמת מבנה אחד במסגרת יישום 
התוכנית למתן סיוע בהקמת מבנים להשכרה להיי-

טק ולשירותים בתחום ההיי-טק ביישובי המיעוטים, 
זאת באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה 

והכלכלה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

משרד הכלכלה לא סיים לגבש 
את הוראת המנכ"ל הנדרשת 

לצורך הקצאת הכסף בשנת 2018. 
תהליך גיבוש ההוראה נמצא 

בשלביו האחרונים, כך שהתקציב 
יוקצה בשנת 2019.

לנצל סכום של 5 מלש"ח בשנת 2018, עבור הקמת 1
מבנה אחד במסגרת יישום התוכנית למתן סיוע בהקמת 

מבנים להשכרה להיי-טק ולשירותים בתחום ההיי-טק 
ביישובי המיעוטים, זאת באמצעות הרשות להשקעות 

ולפיתוח התעשייה והכלכלה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הרשות 
להשקעות 

ולפיתוח התעשייה 
והכלכלה

לא 
בוצע

גיבוש המסלול התעכב בשל 
מורכבות הוצאתו לפועל של 
המסלול. התוכנית פורסמה 

בראשית 2019. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3780_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3780

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018 עבור הקמת מבנה אחד 1
במסגרת יישום התוכנית למתן סיוע בהקמת מבנים 

להשכרה להיי-טק ולשירותים בתחום ההיי-טק ביישובי 
המיעוטים, זאת באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח 

התעשייה והכלכלה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הרשות 
להשקעות 

ולפיתוח התעשייה 
והכלכלה

לא 
בוצע

גיבוש המסלול התעכב בשל 
מורכבות הוצאתו לפועל של 
המסלול. התוכנית פורסמה 

בראשית 2019. 

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 3
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החלטת ממשלה מס׳ 3788

החלטת ממשלה מס' 3788: חיזוק ומיצוב מרחב אגן העיר העתיקה בירושלים
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3788_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדת היגוי לתוכנית חומש, שתבוצע בין השנים ה.1
2024-2019 ותפעל לפיתוח המרחב הציבורי באגן העיר 

העתיקה בירושלים וסביבותיו, בהשתתפות הממונה 
על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד התיירות, 

מנכ"ל עיריית ירושלים ומנכ"ל הרשות לפיתוח 
ירושלים, או מי מטעמם.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

לגבש במסגרת ועדת ההיגוי מתווה תקציבי ליישום ה.2
תוכנית החומש, בהתבסס על העיקרים ועל החלוקה 

התקציבית המפורטים בנספח א' להחלטה זו. המתווה 
התקציבי יכלול תחומי פעילות, וביחס לכל אחד 

מתחומי הפעילות יכלול, בין היתר, רשימת פרויקטים 
ותקציב בחלוקה לפי שנים. המתווה התקציבי יפורסם 

באתר האינטרנט של המשרד.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

לאשר במסגרת ועדת ההיגוי את המסגרת התקציבית ה.3
הרב-שנתית ואת התקציב השנתי של תוכנית החומש 

ולקבוע יעדים ליישום התוכנית.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3788_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3788

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להתקשר עם ייעוץ חיצוני בעל ניסיון ומומחיות ה.5
בתחומי הפעילות של תוכנית החומש, וזאת במסגרת 

התקציב המיועד לתוכנית בהיקף של עד 2 מלש"ח.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

כשתתחיל התוכנית יתקבלו 
התקציבים וייחתם חוזה וניתן 

יהיה להתקשר עם יועץ בנושא.

להציג לממשלה את התקדמות התוכנית, אחת לשנה, ה.13
בישיבת הממשלה לציון יום ירושלים. בכלל זה יוצגו 
נתוני התקציב הרב-שנתי, השנתי ונתוני ביצוע ביחס 

ליעדים שנקבעו על ידי ועדת ההיגוי כאמור.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 5
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החלטת ממשלה מס׳ 3789

החלטת ממשלה מס' 3789: התוכנית הלאומית לחשיפת ירושלים הקדומה )תוכנית "שלם"(
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3789_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 0.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד התרבות ב
והספורט לטובת תוכנית "שלם" - התוכנית הלאומית 

לחשיפת ירושלים הקדומה.

שר המדע 
והטכנולוגיה

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

הועברו 0.5 מלש"ח בשנת 2018 בוצע
לטובת תוכנית "שלם" .

להעביר 1 מלש"ח בשנת 2018 למשרד התרבות ב
והספורט לטובת תוכנית "שלם" - התוכנית הלאומית 

לחשיפת ירושלים הקדומה.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להעביר 1 מלש"ח בשנת 2018 למשרד התרבות ב
והספורט לטובת תכנית "שלם" - התוכנית הלאומית 

לחשיפת ירושלים הקדומה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

הועבר סך של 1 מלש"ח למשרד בוצע
התרבות, האחראי לביצוע 

הפרויקט.

להעביר 5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד התרבות ב
והספורט לטובת תוכנית "שלם" - התוכנית הלאומית 

לחשיפת ירושלים הקדומה.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת תוכנית "שלם" - ב
התוכנית הלאומית לחשיפת ירושלים הקדומה.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להעביר 5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד התרבות ב
והספורט לטובת תוכנית "שלם" - התוכנית הלאומית 

לחשיפת ירושלים הקדומה.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3789_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 1 מלש"ח בשנת 2018 למשרד התרבות ב
והספורט לטובת תכנית "שלם" - התוכנית הלאומית 

לחשיפת ירושלים הקדומה.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

לא 
בוצע

לא הועברה פנייה תקציבית מצד 
המשרד הרלוונטי.

להעביר 5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד התרבות ב
והספורט לטובת תוכנית "שלם" - התוכנית הלאומית 

לחשיפת ירושלים הקדומה.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

לאגם תקציב בסך 47 מלש"ח ליישום השלב הראשון ג
של תוכנית "שלם" - התוכנית הלאומית לחשיפת 

ירושלים הקדומה. 

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 8
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 החלטת ממשלה מס' 3790: צמצום פערים חברתיים-כלכליים ופיתוח כלכלי 
במזרח ירושלים

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3790_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד החינוך 1.א.1
ובהשתתפות מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת, הממונה 
על התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל עיריית ירושלים 

או עובד משרדם )להלן - צוות משנה לחינוך(.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

לגבש, בתוך 60 יום ממועד אישור החלטה זו, תוכנית 1.א.3
מפורטת, אשר תקבע את חלוקת המשאבים באופן 
ייעודי למוסדות החינוך במזרח ירושלים שייכללו 

בתוכנית )לפי ההחלטה(.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת יישום מתווה 1.ב.3
לתוכנית עידוד תלמידים מצטיינים ממזרח ירושלים 
ללימודים באקדמיה הישראלית, ולאחר מכן לעודדם 

להשתלב בתעסוקה מתקדמת ובתפקידים משמעותיים 
במגזר הציבורי.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

הוקצו. בוצע

לגבש מתווה לתוכנית לעידוד תלמידים מצטיינים 1.ב.3
ממזרח ירושלים ללימודים באקדמיה הישראלית, 

ולאחר מכן לעודדם להשתלב בתעסוקה מתקדמת 
ובתפקידים משמעותיים במגזר הציבורי. 

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

לא 
בוצע

גובש מתווה.כעת עובדים על 
ממשקים בין לימודים אקדמיים 

ושילוב בתעסוקה. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3790_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 14 מלש"ח בשנת 2018 למשרד העבודה 2.א.1
והרווחה להפעלת מרכז הכוון תעסוקתי אשר יעסוק 
בהכוונה ובהשמה בעבודה של נשים וגברים מקרב 

האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

לנצל סכום של 7 מלש"ח בשנת 2018 להפעלת מרכז 2.א.1
הכוון תעסוקתי, אשר יעסוק בהכוונה ובהשמה בעבודה 

של נשים וגברים מקרב האוכלוסייה הערבית במזרח 
ירושלים.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

החלטת הממשלה מורה על בוצע
הפעלת מרכז הכוון תעסוקתי 

בעלות של 7 מלש"ח בשנה ו-35 
מלש"ח ל-5 שנים. 

סטטוס: המרכז פועל - בסוף 
שנת  2018 חויבו 7 מלש"ח מול 

תב"ת לפעילות בשנת 2019, 
שכבר החלה ב-1.1.2019 במלוא 
המרץ. לגבי 4 השנים הבאות - 
28 מלש"ח לשנים 2020-2023. 

אנו נמצאים במו"מ מול עיריית 
ירושלים, המעוניינת להפעיל 

את המרכז. אם המו"מ לא יצלח 
נפעיל דרך מכרז ריאן הגדול.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3.3 מלש"ח בשנת 2019 לטובת גיבוש תוכניות 2.א.3
לעידוד תעסוקה, בדגש על תעסוקת נשים צעירות. 

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל שירות 
התעסוקה

לא 
"מעגלי תעסוקה" מבוצע במזרח בוצע

ירושלים, כ-70% נשים כנדרש, 
בשלב זה בהיקף של 900 

איש בשנה )ולא 1,200 כנדרש 
בהחלטת הממשלה (. עם כניסתו 
של המנכ"ל לשירות ב-12.8.2018, 

הוא פועל מול תוכנית העבודה 
של מנהל מחוז ירושלים להשלים 

את ההחלטה ל-1,200. 

הקמת צוות משנה לכלכלה ותעסוקה בראשות 2.ב
מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה ושירותים החברתיים 
ובהשתתפות הממונה על התקציבים, מנכ"ל משרד 

הכלכלה והתעשייה, מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת 
או עובד משרדם ומנכ"ל עיריית ירושלים או עובד 
העירייה. הצוות יתכלל את הפעולות הממשלתיות 
והעירוניות בתחומי הכלכלה, התעסוקה והרווחה 

כמפורט בסעיף 2 להחלטה זו.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הוקם צוות עוד בתחילת יישום בוצע
החלטת הממשלה. התקיימו 4  

ימי צוות, האחרון שבהם ב-23.9. 
בפגישה זו הצוות קבע יעדים 

ומדדים לכלל ההחלטות בתחום 
אחריותו והחליט על ביצוע 

פרויקטים חדשים מתוקף תקציב 
החלטת הממשלה.

להקים צוות, שבראשו יעמוד מנכ"ל משרד ירושלים 2.ב.3
ומורשת או עובד משרדו ויכלול נציגים מאגף 

התקציבים באוצר ונציג משרד הכלכלה והתעשייה, 
לטובת פיתוח תוכנית ממשלתית לתמיכה בפיתוח 

עסקי ופיזי של מרכזים מסחריים ואזורי מסחר 
בשכונות מזרח ירושלים. 

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש לצוות המשנה לתעסוקה וכלכלה, בתוך 120 יום, 2.ב.4
תוכנית עבודה מפורטת, הכוללת לוחות זמנים לביצוע, 

יעדים, מיקומים ותקציב. 

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

קיימת תוכנית ראשונית, אך אינה בוצע
כוללת לו"ז. התוכנית הראשונית 
כללה 10 רחובות. לאחר תעדוף 
נבחרו 4 בעדיפות, וכעת הוחלט 

על 2 רחובות לביצוע במהלך 
.2019

להקים צוות )להלן - צוות משנה לנושא תחבורה( 3.א
בראשות מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 
בהשתתפות מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת, הממונה 

על התקציבים או עובד משרדם ומנכ"ל עיריית 
ירושלים או עובד העירייה, אשר יגבש ויביא לאישור 

הוועדה המתמדת בתוך 120 יום תוכנית עבודה מפורטת 
לעניין הפעולות שיבוצעו מכוח סעיפים 3)ב(–3)ד( 

להחלטה זו.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים 

לא 
בוצע

בביצוע. הצוות כונס.

לנצל סכום של 10 מלש"ח בשנת 2018 לחיבור מזרח 3.ג
העיר לחלקה המערבי. פיילוט הפעלת קווי שירות 
תחבורה ציבורית, אשר יחברו בין מזרח ירושלים 

למערב העיר. 

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

כבר היום פועלים קווי שירות בוצע
שמחברים בין מזרח ירושלים 

למערב העיר ירושלים, כולל קשר 
למוקדי ביקוש: א.ת. תלפיות, 

אוניברסיטה ובית חולים "הדסה" 
הר הצופים, מרכז העיר ואזורים 

נוספים בעיר. כמו כן, הקווים 
נוסעים בצירים שמאפשרים 

ממשק מעבר נוח לקווי שירות 
נוספים בעיר ולרכבת הקלה.
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 10 מלש"ח בשנת 2018 למשרד התחבורה 3.ג
לחיבור מזרח העיר לחלקה המערבי. פיילוט הפעלת 
קווי שירות תחבורה ציבורית, אשר יחברו בין מזרח 

ירושלים למערב העיר. 

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

טרם נמסר הדיווח על אודות 
הביצוע.

להקצות 50 מלש"ח בשנת 2018 לתוכנית שיפור 3.ד.2
תשתיות התחבורה במזרח ירושלים.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בשנת 2018 ניתנה הרשאה עבור בוצע
בדיקות היתכנות וחישופים על 
מנת לבחור אילו כבישים כדאי 

לקדם במסגרת חומש מזרח 
ירושלים. הבדיקות הסתיימו 
לאחרונה ואף החלו עבודות 
חישופים כבר בראשית שנת 
2019. במקביל מבוצע עדכון 

לסקר תשתיות מזרח ירושלים 
כדי לקבל תמונת מצב עדכנית 
לגבי כל הכבישים במזרח העיר 

ולקדם את הכבישים שיעמדו 
במודל התחבורתי-כלכלי שבנה 

משרד התחבורה בשיתוף עיריית 
ירושלים, מוריה, צוות אב 

ירושלים  ואשר הוסכם על ידי 
האוצר.

לנצל סכום של 50 מלש"ח בשנת 2018 לתוכנית שיפור 3.ד.2
תשתיות התחבורה במזרח ירושלים.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

להעביר 50 מלש"ח בשנת 2018 למשרד התחבורה 3.ד.2
לתוכנית שיפור תשתיות התחבורה במזרח ירושלים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצותל 65 מלש"ח עבור תכנון מפורט של המקטע 3.ו
הצפוני של הכביש האמריקני. 

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

כביש אשר וינר וכביש אמריקני 
צפון נמצאים בתכנון מפורט, אך 

לא ניתן לקדמם לביצוע בשל 
היעדר תקציב לביצוע. התקציב 

שנדרש עבור ביצוע כביש 
אמריקאי צפון הינו בסביבות 
650 מלש"ח, והתקציב הנדרש 

עבור ביצוע אשר וינר הינו כ-150 
מלש"ח.

להקים צוות בראשות משותפת של מנכ"ל משרד 4.א
ירושלים ומורשת ומנכ"ל עיריית ירושלים )להלן - 
צוות משנה לנושא שיפור השירות לאזרח ושיפור 

איכות החיים(, מנכ"ל משרד התרבות והספורט, מנכ"ל 
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והממונה על 

התקציבים, או עובד משרדם, אשר יגבש ויביא לאישור 
הוועדה העליונה בתוך 120 יום תוכנית עבודה מפורטת 
לעניין הפעולות שיבוצעו מכוח סעיף 4)ג( להחלטה זו.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

להקצות 10 מלש"ח בשנת 2018 לטובת מימון עלויות 4.ג.4
הפקעה לפיתוח מתקנים ושטחים במזרח ירושלים 

כאמור בסעיף 4)ג()1(4-)ג()3( להחלטה זו.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

לא 
בוצע

כדי להעביר את התקציב, על 
עיריית ירושלים להציג את 

השטחים שבכוונתה להפקיע, 
אולם היא טרם העבירה את 

רשימת השטחים.
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החלטת ממשלה מס׳ 3790

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד המשפטים )להלן - 6.ב
צוות משנה לנושא רישום מקרקעין( ובהשתתפות אגף 
תקציבים, נציג מזכיר הממשלה, מנהל רשות מקרקעי 

ישראל, מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת, המרכז למיפוי 
ישראל, מינהל תכנון במשרד האוצר או עובד משרדם, 
ומנכ"ל עיריית ירושלים או עובד העירייה. הצוות יהיה 
אמון על קביעת תוכנית העבודה לסעיף 6)א( להחלטה 

זו, ליווי, יישום הסדרת רישום המקרקעין והסרת 
חסמים, שיאפשרו את הסדרת המקרקעין ורישומו.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

 הצוות הוקם ונפגש אחת לחודש.בוצע
בנוסף, הוקמו 6 צוותי משנה 
לפי השכונות על מנת לקבוע 
את צורת העבודה המתאימה 

לכל שכונה. כמו כן הוקם צוות 
להסדרה דיגיטלית לייעול 

התהליכים. 

לפנות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים 6.ג
בבקשה, כי תדון בתוכניות שיאפשרו פיתוח אזורי 

תעשייה ותעסוקה במזרח ירושלים בהיקף שלא יפחת 
מ-260 דונם, ובו 550,000 מ"ר פוטנציאלי לבנייה, וזאת 

לא יאוחר מסוף הרבעון השלישי של שנת 2018.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

הוקם צוות בראשות מנהל אגף בוצע
רישום והסדר מקרקעין והתקיימו 

4 ישיבות תיאום. יש התקדמות 
והנושא עדיין בתהליך.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 239
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החלטת ממשלה מס׳ 3794

החלטת ממשלה מס' 3794: קידום השימוש בדירות המועברות מהאפוטרופוס הכללי 
לטובת זכאי הדיור הציבורי

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3794_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש המלצות לעניין שימוש בדירות שיועברו 
לקניין המדינה, בהתאם להוראות סעיף 15)ג3( לחוק 

האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978, לצורכי דיור 
ציבורי.

לא החשב הכללישר האוצר
בוצע

גובשה טיוטת המלצה. טרם 
אושרה באופן סופי.

להגיש לשר האוצר בתוך 90 יום את ההמלצות לעניין ד
שימוש בדירות שיועברו לקניין המדינה.

לא החשב הכללישר האוצר
בוצע

גובשה טיוטת המלצה. טרם 
אושרה באופן סופי.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3794_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3797

החלטת ממשלה מס' 3797: שינוי בעלות סל שירותי הבריאות בעקבות "ועדת גורן"
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3797_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל סכום של 14 מלש"ח בשנת 2017 לטובת הגדלת א
בסיס עלות סל שירותי הבריאות לקופות, כמשמעותה 
בסעיף 9 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

ההחלטה יושמה ונכללה בעלות בוצע
הסל.

לנצל סכום של 21 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הגדלת א
בסיס עלות סל שירותי הבריאות לקופות, כמשמעותה 
בסעיף 9 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

מנכ"ל משרד שר הבריאות
הבריאות

ההחלטה יושמה ונכללה בעלות בוצע
הסל.

להעביר למשרד הבריאות 14 מלש"ח בשנת 2017 א
לטובת הגדלת בסיס עלות סל שירותי הבריאות 

לקופות, כמשמעותה בסעיף 9 לחוק ביטוח בריאות 
ממלכתי, התשנ"ד-1994.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

להעביר למשרד הבריאות 21 מלש"ח בשנת 2018 א
לטובת הגדלת בסיס עלות סל שירותי הבריאות 

לקופות, כמשמעותה בסעיף 9 לחוק ביטוח בריאות 
ממלכתי, התשנ"ד-1994.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3797_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3835

 החלטת ממשלה מס' 3835: הקמת צוות בין-משרדי לתיאום והסרת חסמי דיור 
בתחום מכונים לטיהור שפכים לצורכי דיור

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3835 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי לצורך ייעול ושיפור עבודת 1
הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים והתיאום ביניהם 
בתחום מכוני טיהור שפכים, וזאת על מנת לאפשר 

פיתוח שכונות מגורים.

לא יו"ר מטה הדיורשר האוצר
בוצע

להציג לקבינט הדיור אחת לשנה סקירה לגבי עבודת 2
הצוות הבין-משרדי שהוקם לצורך ייעול ושיפור עבודת 

הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים והתיאום ביניהם 
בתחום מכוני טיהור שפכים.

לא יו"ר מטה הדיורשר האוצר
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3835
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החלטת ממשלה מס׳ 3837

החלטת ממשלה מס' 3837: תוכנית החדשנות בחברות ממשלתיות ואישור מותנה לפי חוק 
החברות הממשלתיות לחברות ממשלתיות להקים או לרכוש חברות בתחום החדשנות

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3837 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ועדת היגוי בין-משרדית לצורך הסרת החסמים 2
והמגבלות העומדים בפני חברות ממשלתיות לאמץ 

את הטכנולוגיות החדשניות,  שהרכבה: מנכ"ל משרד 
הכלכלה והתעשייה, אשר ישמש יושב ראש, ראש 
המועצה הלאומית לכלכלה או נציגו, מנהל רשות 

החברות הממשלתיות או נציגו, מנהל הרשות הלאומית 
לחדשנות טכנולוגית או נציגו, הממונה על התקציבים 

או נציגו ומנהל רשות התקשוב הממשלתי או נציגו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3837
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החלטת ממשלה מס׳ 3859

 החלטת ממשלה מס' 3859: רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל 
ותיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3859_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להטיל על שר האוצר ועל שר האנרגיה )להלן - ב.1
השרים( לעשות שימוש בסמכותם לפי חוק החברות 
הממשלתיות, התשל"ה-1975 )להלן - חוק החברות 

הממשלתיות(, ולמנות דירקטורים לחברת מנהל 
המערכת.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

בוצע

להטיל על שר האוצר ועל שר האנרגיה )להלן - ב.1
השרים( לעשות שימוש בסמכותם לפי חוק החברות 
הממשלתיות, התשל"ה-1975 )להלן - חוק החברות 

הממשלתיות(, ולמנות דירקטורים לחברת מנהל 
המערכת.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

השרים מינו את הדירקטורין אשר בוצע
פועל ומקדם את בניית חברת 

מנהל המערכת.

להטיל על שר האנרגיה להתקין, לפי הצורך, לאחר ב.2
התייעצות עם רשות החשמל או לפי הצעתה, תקנות 
לפי סעיף 7)א()4( ו-)6( לחוק משק החשמל, הנוגעות 

לבעל רישיון לניהול מערכת.

לא יו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
בוצע

להטיל על השרים לתת לחברת החשמל אישור לפי ב.4
סעיף 6)ד( לחוק משק החשמל לביצוע פעילות בסייבר 
כמפורט בסעיף 10)כא(, בהתייעצות עם רשות החשמל.

לא יו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3859_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3859

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להטיל על שר האנרגיה, בהתייעצות עם רשות החשמל ב.5
ובהסכמת שר האוצר, לבצע את הפעולות הנדרשות 

לפי סעיף 19 לחוק משק החשמל לשם עדכון תוכנית 
הפיתוח של משק החשמל, בהתאם לסעיף ב.5. 

להחלטה זו.

בוצעיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה

להעביר 3 מלש"ח בשנת 2018 לחברת מנהל המערכת, ב.6
וזאת בכפוף לכל דין ולאישור ועדת הכספים של 
הכנסת לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להטיל על שר האנרגיה ועל רשות החשמל להסדיר, ב.10
בהתאם לסמכותם, לרבות בדרך של מתן רישיון 

ואישורו, פרסום תקנות או כללים, את תחומי האחריות 
של בעל רישיון לניהול המערכת, בעל רישיון הולכה 
)להלן – בעל רישיון הולכה או חברת החשמל(, בעל 
רישיון חלוקה ובעל רישיון אספקה )ובכלל זה לעניין 

הרישיון או הרישיונות שיינתנו לחברת החשמל לאחר 
פקיעת הרישיון שניתן לחברת החשמל לפי סעיף 60)ד( 

והוארך לפי סעיף 60)ד4( לחוק משק החשמל( )להלן 
- הרישיון האחוד(, בין היתר, כמפורט בסעיף ב.10 

להחלטה זו.

לא יו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
בוצע

רשות החשמל נמצאת בעיצומה 
של העבודה על הרישיון.

להטיל על שר האנרגיה ועל שר האוצר להגיש הצעת ב.11
החלטה לממשלה לאישור החלטת חברת החשמל 

להקים חברה בת לייזום עסקי בחו"ל לפי סעיף 11)א(
)9( לחוק החברות הממשלתיות, וזאת, ככל הנדרש, 

לאחר בחינת הצורך באישור לפי סעיף 6)ד( לחוק משק 
החשמל ובכפוף לבחינה זו.

לא יו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 3859

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ככל שתתקבל החלטה בחברת החשמל להקים חברה ב.12
בת בבעלות מלאה של חברת החשמל לצורך תכנון, 
הקמה, תפעול ותחזוקה של שני מח"זמים ב"אורות 

רבין", להורות לשר האנרגיה ולשר האוצר להגיש הצעת 
החלטה לממשלה לפי סעיף 11)א()9( לחוק החברות 

הממשלתיות לאישור החלטת חברת החשמל.

לא יו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
בוצע

להטיל על השרים להפיץ בתוך 7 ימים מיום קבלת ב.14
החלטת הממשלה תזכיר חוק לתיקון חוק משק 

החשמל והחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, 
התשנ"ח-1998, ככל הנדרש לצורך יישום החלטה זו, 
ובכלל זה בנושאים לפי סעיף ב.14 להחלטה זו, ככל 

הנדרש.

בוצעיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה

להקים צוות בראשות רשות החשמל ובהשתתפות נציגי ב.15
הממונה על התקציבים במשרד האוצר, רשות החברות 

הממשלתיות והחשב הכללי במשרד האוצר, שיבחן 
את העקרונות לניהול פעילותה של המסלקה שתוקם 

בחברה לניהול המערכת. בכלל זה יבחן הצוות חלופות 
למנגנון ניהול המסלקה )לדוגמה, קיזוז תשלומים( והכול 

בשים לב לסיכוני האשראי של חברת החשמל, חברת 
מנהל המערכת ויתר בעלי הרישיונות במשק החשמל 

ולהשפעות על האיתנות הפיננסית של חברת החשמל, 
באופן שמבטיח שהמנגנון ייקבע עד למועד ההפעלה.

בוצעיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
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החלטת ממשלה מס׳ 3859

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בראשות מנהל רשות החברות ב.16
הממשלתיות, שחברים בו הממונה על התקציבים, 

החשב הכללי, מנכ"ל משרד האנרגיה או מי מטעמם, 
אשר יעקוב ויבקר, על בסיס דיווחי חברת החשמל 

לצוות ותוך התייעצות עמה, אחר העמידה ביעדי 
האיתנות הפיננסית והתקיימות ההנחות שבבסיס 
התוכנית העסקית, שאושרה בהחלטת דירקטוריון 

חברת החשמל מיום 10 במאי 2018, הנוגעות לרפורמה 
ולשינוי המבני. 

מנהל רשות שר האוצר
החברות 

הממשלתיות

הצוות הוקם וצפוי להתכנס בוצע
בקרוב. יש התקדמות לפי הלו"ז.

להקים צוות משותף לחברת החשמל ולממשלה ב.17
בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה או מי מטעמו, 

ובהשתתפות נציג רשות החשמל, נציג אגף התקציבים, 
נציג החשב הכללי, נציג רשות מקרקעי ישראל, נציג 
משרד האנרגיה ונציג רשות החברות הממשלתיות, 

אשר ילווה את תהליך המכירה באמצעות קבלת 
עדכונים שוטפים מחברת החשמל, וימפה את החסמים 

הקיימים בכל אתרי הייצור שחברת החשמל הודיעה 
על התחייבותה למוכרם )להלן - אתרי הייצור(, לרבות 

סוגיות מקרקעין, מכלי דלק לחירום וכד'. במסגרת זאת 
יידון נושא החלפים והסבת הסכמי תחזוקה ארוכי טווח. 
בסיום המיפוי יבוצע ההליך התחרותי למכירת התחנות 

על ידי חברת החשמל עצמה.

בוצעיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה

להטיל על שר האנרגיה, בהתייעצות עם רשות החשמל ב.19
ובהסכמת שר האוצר, לסיים את בחינת תוכנית 

הפיתוח לרשת ההולכה בתוך 120 יום מיום קבלת 
החלטת ממשלה זו.

בוצעיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
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החלטת ממשלה מס׳ 3859

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה ומנכ"ל ב.20
משרד האוצר ובהשתתפות נציגי אגף תקציבים, רשות 
החברות הממשלתיות, אגף החשב הכללי, הממונה על 
השכר, הממונה על ההגבלים העסקיים ורשות החשמל, 

אשר יבצע מעקב אחר יישום החלטה זו ובכלל זה 
עמידה בלוחות הזמנים ואבני הדרך.

בוצעיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה

להקים צוות בראשות רשות החברות הממשלתיות ב.21
ובהשתתפות נציגי משרד האוצר ורשות חשמל, אשר 

יקבע, בהתייעצות עם חברת החשמל, את המודל 
לדיווח על פעילות במרכזי רווח נפרדים )בכפוף לבקרה 
של רואה החשבון המבקר של חברת החשמל( במקטעי 
הולכה, חלוקה, ייצור ואספקה, באופן שיאפשר שקיפות 

ושיוך עלויות. 

מנהל רשות שר האוצר
החברות 

הממשלתיות

הצוות הוקם, הועברה מתכונת בוצע
ראשונית לדיווח ומתקיימים עליה 

דיונים מול חח"י.

להנחות את שר האנרגיה ואת רשות החשמל לבצע את ב.24.ב
הצעדים הדרושים, לרבות הסדרה רגולטורית או בדרך 

של תיקון חקיקה, אם יידרש, כך שממועד ההעברה 
ואילך, הרשות הייעודית תהיה חברת ניהול המערכת 

ובראשה יעמוד מנכ"ל חברת ניהול המערכת.

בוצעיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
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החלטת ממשלה מס׳ 3859

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות את שר האנרגיה ואת רשות החשמל לבצע ב.24.ג
את הצעדים הדרושים, לרבות בדרך של הסדרה 

רגולטורית או בדרך של תיקון חקיקה, אם יידרש, על 
מנת להבטיח שעלויות הנובעות מהחלטות שר האנרגיה 

בזמן חירום, שעניינן מתן מענה לצרכים המיידיים 
הנובעים מזמן החירום, בהתאם לשיקול דעתם, יוכרו 
במסגרת התעריף כעלויות ספק שירות חיוני, בכפוף 

לבקרת עלויות. לבצע את התיקונים הנדרשים בסעיף 
זה בתזכיר החוק שיופץ לפי סעיף 14, אלא אם יוסכם 

כי לצורך הסדרת הנושא לא נדרשים תיקוני חקיקה.

בוצעיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה

להציג, עד יום 1 באוקטובר 2018 לפני הממשלה את ב.25
מדיניותו ארוכת הטווח בדבר צמצום השימוש בדלקים 

מזהמים.

לא יו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
בוצע

להגיש לאישור הממשלה, בהסכמת שר האוצר ב.26
ובהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, יעדים רב 

שנתיים לשם קידום והגברת השימוש באנרגיה 
מתחדשת, דלקים נקיים והתייעלות אנרגטית.

מנכ"ל משרד שר האנרגיה
האנרגיה

לא 
בוצע

הנושא נמצא בעבודת מטה.

להגיש לממשלה עד יום 1 ביולי 2018 הצעה להחלטה ב.27
בעניין הצעדים, אשר יבטיחו את סגירת יחידות 1-4 

שבאתר "אורות רבין" עד יוני 2022.

לא יו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 2
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החלטת ממשלה מס׳ 3866

 החלטת ממשלה מס' 3866: תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת 
במשק המים בשנים 2018-2030

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3866_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות, בהתאם לסמכותו לפי דין, ועדת מכרזים, 1.א.2.א
בהשתתפות נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, נציג 

משרד האנרגיה ונציג הרשות הממשלתית למים ולביוב 
)להלן - רשות המים(, לצורך פרסום מכרזים בשיטת 
ה-PPP להקמת מתקן התפלה באזור הגליל המערבי 

בהיקף של 100-200 מלמ"ק בשנה.

הוקמה ועדת מכרזים בין משרדית בוצעהחשב הכללישר האוצר
להתפלת מי ים, בראשות נציג 

החשב הכללי, שתפקידה לקדם 
פרויקטי BOT בתחום התפלת מי 

ים, בהם מתקני התפלה בשורק 
ובגליל המערבי. מתקן ההתפלה 

בגליל המערבי מצוי בשלבי תכנון 
סטטוטורי ולכן עבודת הוועדה 

טרם החלה. 

למנות, בהתאם לסמכותו לפי דין, ועדת מכרזים 1.א.2.ב
בהשתתפות נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, 

נציג משרד האנרגיה ונציג רשות המים, לצורך פרסום 
מכרזים בשיטת ה-PPP להקמת מתקן התפלה באזור 

שורק בהיקף שלא יפחת מ-150 מלמ"ק בשנה.

הוקמה ועדת מכרזים בין-בוצעהחשב הכללישר האוצר
משרדית להתפלת מי ים בראשות 

נציג החשב הכללי, שתפקידה 
לקדם פרויקטי BOT בתחום 
התפלת מי ים, בהם מתקני 

התפלה בשורק ובגליל המערבי. 
מתקן ההתפלה בשורק מצוי 

בהליך מכרזי לפני הגשת הצעות 
ולאחר שלב המיון המוקדם. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3866_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3866

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 17.6 מלש"ח בשנת 2018 לפעולות המיועדות 2
לצמצום הביקוש ועידוד חיסכון בשימוש במים בטווח 

הקצר. 

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

בוצע

לבחון תוכנית לחיבור האזורים המנותקים למערכת 4
הארצית לטובת יצירת אמינות מלאה לאספקת מי 

שתייה ולהגדלת אמינות אספקת המים לחקלאות, טבע 
ותיירות באזורים אלו. הבחינה תכלול, בין היתר, את 

משמעות חיבור האזורים המנותקים והערכת העלויות 
אל מול התועלות, תסתיים לא יאוחר מיום 31.12.2018 

ותוצג לפני שר האנרגיה.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

בוצע

לבחון עד ליום 31.12.2018 את הנדרש לעדכון ההסדר 5.ב
לעניין סמכויות הכניסה למקרקעין לצורכי הקמת קווי 

ומתקני מים.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

לא 
בוצע

טיוטת הצעת חוק הוכנה על ידי 
רשות המים ונמצאת בתהליכי 

עבודה עם משרד האנרגיה.

לקדם תוכנית, אשר תאפשר תגבור אספקת המים 6.ב
לימת הכנרת מהמערכת הארצית לצורך שמירת הכנרת 

כמקור מים אסטרטגי במשק המים, כך שתתאפשר 
הזרמת מים בהיקף שנתי של לפחות 100 מלמ"ק, וזאת 

לא יאוחר מיום 30.6.2022.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

בוצע

להקצות 11 מלש"ח בשנת 2018 למימון התוכנית 7.ב
לשיקום נחלים.

מנהל רשות המים שר האנרגיה
והביוב

לא 
בוצע

הוקצה חלק מהתקציב לתכנון, 
ויתר התקציב ימומש בשנת 2019.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 13
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החלטת ממשלה מס׳ 3868

החלטת ממשלה מס' 3868: שדרוג תשתיות ,שיפוץ ,שימור והנגשה לאתר מערת אליהו 
הנביא בחיפה והמשך שיפוץ פרויקט קבר הרמב"ם בטבריה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3868_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3 מלש"ח בשנת 2018 לביצוע הפרויקט 1.א
במערת אליהו הנביא בחיפה.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע

להעביר למשרד לשירותי דת 1 מלש"ח בשנת 2018 1.ב
לביצוע הפרויקט במערת אליהו הנביא בחיפה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

להעביר למשרד לשירותי דת 1 מלש"ח בשנת 2018 1.ג
לביצוע הפרויקט במערת אליהו הנביא בחיפה.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 מהמקורות העצמאיים 1.ד
של המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים לצורך 

שיפוץ מערת אליהו הנביא בחיפה.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע

להקצות 1.5 מלש"ח בשנת 2018 להשלמת ביצוע 2.א
פרויקט מתחם קבר הרמב"ם בטבריה.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע

להעביר למשרד לשירות דת 0.75 מלש"ח בשנת 2018 2.ב
להשלמת ביצוע פרויקט מתחם קבר הרמב"ם בטבריה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3868_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד לשירות דת 0.5 מלש"ח בשנת 2018 2.ג
להשלמת ביצוע פרויקט מתחם קבר הרמב"ם בטבריה.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הועבר למשרד לשירותי בוצע
דת.

לנצל סכום של 2.75 מלש"ח בשנת 2018 לטובת יישום 3
פרויקט שיפוץ, שימור והנגשת אתר קבר הרמב"ם.

השר לשירותי 
דת

מנכ"ל המשרד 
לשירותי דת

בוצע

מספר המשימות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 5
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החלטת ממשלה מס׳ 3907

 החלטת ממשלה מס' 3907: תוכנית רב-שנתית לפיתוח מצפה רמון - 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3907_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 5 מלש"ח בשנת 2018, כמפורט בטבלה א.2א
שבסעיף ג' להחלטה זו, להקמת בתי מלון במצפה רמון.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

תקציב בסך 5 מלש"ח הוקצה על בוצע
ידי המשרד לצורך הקמת בתי 

 המלון במצפה רמון,
אולם במהלך שנת 2018 לא הוגשו 
בקשות מצד יזמים באזור זה, ועל 

כן לא ניתנו מענקים.

להקצות 1.5 מלש"ח בשנת 2018, כמפורט בטבלה ב.11
שבסעיף ג' להחלטה זו, לגיבוש ולביצוע תוכנית 
לפיתוח פעילות מוטת חקלאות ולמיזמי תיירות 

חקלאית במצפה רמון.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

להקצות 5.5 מלש"ח בשנת 2018, כמפורט בטבלה ב.12
שבסעיף ג' להחלטה זו, לטובת פרויקט שיקום שכונות 

פיזי, לרבות שיקום תשתיות במרקם הוותיק, ברשות 
המקומית מצפה רמון.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להקצות 2.8 מלש"ח בשנת 2018, כמפורט בטבלה ב.13.ב
שבסעיף ג' להחלטה זו, לטובת השלמות פיתוח באזור 

התעשייה במצפה רמון. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל מינהל אזורי 
תעשייה

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3907_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3907

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש עבודת מטה בתוך 180 ימים, יחד עם אגף ב.13.ג
התקציבים במשרד האוצר, לבחינת הדרכים לגיוון 

מקורות התעסוקה במצפה רמון. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל מינהל אזורי 
תעשייה

הצוות הבין-משרדי התכנס, בוצע
התקיים סיור במצפה רמון וגובשו 

הצעות לכיווני פעולה. העבודה 
על גיבוש סופי של התוכנית 
תמשיך להתבצע בחודשים 

הקרובים.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018, כמפורט בטבלה ב.14.א
שבסעיף ג' להחלטה זו, לטובת סיוע לרשות המקומית 

לקדם פרויקטים לעידוד הטיפוח הסביבתי בשטחיה.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לא 
בוצע

הכנת התוכניות בתהליך, 
וכשתסתיים יוקצה התקציב ויוחל 

בביצוע.

להקצות 0.6 מלש"ח בשנת 2018 לרשות המקומית, ב.14.ב
כמפורט בטבלה שבסעיף ג' להחלטה זו, לטובת יישום 

תוכנית רב-שנתית בנושא חינוך וקהילה, שתוגש על 
ידי הרשות המקומית מצפה רמון וכפי שתאושר על ידי 

הקרן לשמירת הניקיון.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לא 
בוצע

הנושא ממתין לחוות דעת של 
היועץ המשפטי במשרד האוצר.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018, כמפורט בטבלה ב.15
שבסעיף ג' להחלטה זו, לפיתוח מנועי צמיחה להגדלת 
הכנסות הרשות המקומית ולהתייעלות אנרגטית לשם 

צמצום הוצאות הרשות המקומית. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להקצות 250 אלש"ח בשנת 2018, כמפורט בטבלה ב.16
שבסעיף ג' להחלטה זו, לצורך הפעלת תוכניות 

לקליטת העולים במצפה רמון, שיתואמו בין המשרד 
לבין הרשות המקומית בתוך 120 יום מאישור ההחלטה.

שר העלייה 
והקליטה

מנכ"ל משרד 
העלייה והקליטה

לא 
בוצע

ההעברה טרם בוצעה. התוכנית 
אושרה. הרשות צריכה להגיש 

תוכנית, אשר תוגש לוועדת 
מכרזים.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 3



2018 יולי - ספטמבר
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החלטת ממשלה מס׳ 3934

החלטת ממשלה מס' 3934: תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף עזה 
לשנים 2017-2018 - תיקון החלטת ממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3934_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות תוספת בשיעור של 10% )מהתוספת שתיקבע 2
ליצרן שיתופי, שאינו מתגורר באזור עדיפות לאומית, 
לפי החלטת הממשלה מס' 3738( מכסת חלב ליצרני 
חלב בקר שיתופיים, המייצרים את מכסתם ברפתות 

הממוקמות ביישובי עוטף עזה.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3934_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3955

החלטת ממשלה מס' 3955: הסדרת מערך המסגרות הפועלות לטיפול בילדים מגילאי 0-3; 
תיקון החלטת ממשלה והסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3955_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 6 תקנים תוספתיים בעת אישור טיוטת חוק 5.א
הפיקוח על מעונות יום לפעוטות לשם מימוש ההסדר 

החוקי המוצע.

לא הממונה על השכרשר האוצר
בוצע

להקצות 4 תקנים תוספתיים נוספים על חשבון תקנים 5.ב
לא מאוישים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים בעת אישור טיוטת חוק הפיקוח על מעונות 
יום לפעוטות לשם מימוש ההסדר החוקי המוצע.

לא הממונה על השכרשר האוצר
בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 22

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3955_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 3979

 החלטת ממשלה מס' 3979: תוכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי 
עוטף עזה - תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3979_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח בשנת התקציב 2018 לטובת 
פעילויות הפוגה ואירועים ביישובי עוטף עזה. התקציב 

יוקצה לרשויות המקומיות בכפוף להגשת תוכניות 
למשרד ואישור התוכניות על ידי המשרד.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח בוצע
הנגב וכל הרשויות המקומיות 

בעוטף עזה קיבלו תקציב לקיום 
אירועים והפגות.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3979_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4015

החלטת ממשלה מס' 4015: תקציב רשויות הניקוז לשנת 2018
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4015_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 54,953,441 ש"ח לרשויות הניקוז בהתאם 
לנספח א' בהחלטה )טבלת חלוקת תקציב רשויות ניקוז 

לשנת 2018(.

מנהל רשות שר האוצר
מקרקעי ישראל

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4015_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4021

החלטת ממשלה מס' 4021: קידום הפעילות הישראלית בתחום הפיתוח הבין-לאומי
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4021_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

למנות ועדה בין-משרדית לקידום ולתיאום הפעילות 1
הישראלית בתחום הפיתוח הבין-לאומי בראשות מנכ"ל 
משרד ראש הממשלה ובהשתתפות המנהלים הכלליים 
של המשרדים וראשי היחידות או נציגיהם, לפי סעיף 1 

להחלטה זו.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

מונתה ועדה כאמור בהחלטת בוצע
הממשלה. נציגי ראש המועצה 
הלאומית לכלכלה משתתפים 

בוועדה.

לגבש בתוך 120 יום מיום החלטה זו אסטרטגיה 2.א
לתחום הפיתוח הבין-לאומי במטרה לחזק את הכלכלה 

הישראלית ואת מעמדה המדיני של ישראל ולסייע 
למאמצי הפיתוח הבין-לאומיים.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

הוועדה נמצאת בעיצומה 
של עבודת המטה לגיבוש 

האסטרטגיה. לאור מורכבות 
הנושא, נדרש זמן נוסף לגיבוש 

התוכנית.

להגיש את המלצות הוועדה לממשלה על ידי ראש 2.ב
הממשלה ושר האוצר.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

לא 
בוצע

טרם הסתיים שלב גיבוש 
ההמלצות.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4021_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4023

 החלטת ממשלה מס' 4023: הגדרת אזורים שבהם שיעור מסתננים גבוה כאזורי 
עדיפות לאומית

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4023_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים ולרכז ועדת היגוי, בהשתתפות מנכ"לי 2
המשרדים השותפים לתוכנית ומנכ"ל משרד האוצר 

או נציגים מטעמם ונציג משרד ראש הממשלה )להלן 
– ועדת ההיגוי(. מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומנכ"ל 

משרד הפנים ישמשו יושבי-ראש ועדת ההיגוי. 

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

הצוות סיים את עבודתו והגיש בוצע
את המלצותיו. כעת ממתין הצוות 
לכניסתה של הממשלה החדשה, 

שתבחן את המלצות הצוות. 

להקים ולרכז ועדת היגוי, בהשתתפות מנכ"לי 2
המשרדים השותפים לתוכנית ומנכ"ל משרד האוצר 

או נציגים מטעמם ונציג משרד ראש הממשלה )להלן 
– ועדת ההיגוי(. מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומנכ"ל 

משרד הפנים ישמשו יושבי-ראש ועדת ההיגוי.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

לגבש המלצות לקביעת קריטריונים לזיהוי אזורים 2.ב
סטטיסטיים, שבהם שיעור מסתננים גבוה. המלצות 

הוועדה יובאו לאישור הממשלה בתוך 30 ימים ממועד 
החלטה זו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

עבודת צוות ההיגוי הושלמה. עקב בוצע
הבחירות הועברה פנייה למזכירות 
הממשלה להחלטה בנוגע לתיאום 
דיון בוועדת הכספים של הכנסת.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4023_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4023

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לגבש המלצות לקביעת קריטריונים לחלוקת התקציב 2.ג
המיועד לביצוע התוכנית החברתית-קהילתית כאמור 

בסעיף 3 בין האזורים הסטטיסטיים, אשר יוכרו כאזורי 
עדיפות לאומית. המלצות הוועדה יובאו לאישור 

הממשלה בתוך 30 ימים ממועד החלטה זו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

עבודת צוות ההיגוי הושלמה. עקב בוצע
הבחירות הועברה פנייה למזכירות 
הממשלה להחלטה בנוגע לתיאום 
דיון בוועדת הכספים של הכנסת.

להעביר 1 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 6
לטובת ביצוע החלטה זו )הגדרת אזורים שבהם שיעור 

מסתננים גבוה כאזורי עדיפות לאומית(.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

לא 
בוצע

משרד האוצר עצר את ההחלטה.

לנצל סכום של 3 מלש"ח בשנת 2018 לטובת ביצוע 6
החלטה זו )הגדרת אזורים שבהם שיעור מסתננים גבוה 

כאזורי עדיפות לאומית(.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

עבודת צוות ההיגוי הושלמה. עקב 
הבחירות הועברה פנייה למזכירות 
הממשלה להחלטה בנוגע לתיאום 
דיון בוועדת הכספים של הכנסת.

להעביר 1.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 7
לטובת פעילויות תרבות וספורט.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

לנצל סכום של 1.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת 7
פעילויות תרבות וספורט לפי ההחלטה זו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

עבודת צוות ההיגוי הושלמה. עקב 
הבחירות הועברה פנייה למזכירות 
הממשלה להחלטה בנוגע לתיאום 
דיון בוועדת הכספים של הכנסת.

להעביר 2 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 8
לטובת פרויקטים בתחום הקשישים, הנוער, התעסוקה, 

מתקני שעשועים ותשתיות.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

לא 
בוצע

התוכנית טרם גובשה עם עיריית 
תל אביב.
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החלטת ממשלה מס׳ 4023

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לנצל סכום של 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת פרויקטים 8
בתחום הקשישים, הנוער, התעסוקה, מתקני שעשועים 

והתשתיות.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

עבודת צוות ההיגוי הושלמה. עקב 
הבחירות הועברה פנייה למזכירות 
הממשלה להחלטה בנוגע לתיאום 
דיון בוועדת הכספים של הכנסת.

להעביר 2 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 9
לטובת הפעלת תוכניות תגבור חינוכיות בחינוך 

הפורמלי והלא פורמלי, בדגש על הגיל הרך ונוער 
בסיכון.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

לא 
בוצע

התקציב לא הוקצה מפאת בעיה 
טכנית. משרד הבינוי פנה לבצע 
פנייה תקציבית מקבילה, ועל פי 
משרד האוצר לא ניתן היה לבצע 

פניות מגג לגג.

לנצל סכום של 2 מלש"ח בשנת 2018 לטובת הפעלת 9
תוכניות תגבור חינוכיות בחינוך הפורמלי והלא פורמלי, 

בדגש על הגיל הרך ונוער בסיכון.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

עבודת צוות ההיגוי הושלמה. עקב 
הבחירות הועברה פנייה למזכירות 
הממשלה להחלטה בנוגע לתיאום 
דיון בוועדת הכספים של הכנסת.

להעביר 0.5 מלש"ח בשנת 2018 למשרד הבינוי והשיכון 10
לטובת פעילות חינוכית לא פורמלית בתחומי המדע, 

הטכנולוגיה והחלל.

שר המדע 
והטכנולוגיה

מנכ"ל משרד 
המדע, הטכנולוגיה 

והחלל

לא 
בוצע

טרם בוצע. לא התקבלה תוכנית 
אופרטיבית.

לנצל סכום של 0.5 מלש"ח בשנת 2018 לטובת פעילות 10
חינוכית לא פורמלית בתחומי המדע, הטכנולוגיה 

והחלל.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

עבודת צוות ההיגוי הושלמה. עקב 
הבחירות הועברה פנייה למזכירות 
הממשלה להחלטה בנוגע לתיאום 
דיון בוועדת הכספים של הכנסת.
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החלטת ממשלה מס׳ 4023

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 0.67 מלש"ח בשנת 2018 לטובת עידוד ,קידום 11
ופיתוח עסקים קטנים ובינוניים ברשויות מקומיות 

שבהן תופעל התוכנית.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הסוכנות 
לעסקים קטנים 

ובינוניים

לא 
בוצע

המשימה לא בוצעה כיוון 
שהוועדה הראשית של החלטת 

הממשלה טרם קבעה את האזורים 
עצמם. משרד הכלכלה והתעשייה 

לא יכול לבצע את חלקו בטרם 
תתקבל החלטת ממשלה נוספת 

בנושא, שתסמיך אותו לבצע את 
הסעיף בהחלטה 4023.

לנצל סכום של 0.67 מלש"ח בשנת 2018 לטובת 11
עידוד, קידום ופיתוח עסקים קטנים ובינוניים ברשויות 

מקומיות שבהן תופעל התוכנית.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

עבודת צוות ההיגוי הושלמה. עקב 
הבחירות הועברה פנייה למזכירות 
הממשלה להחלטה בנוגע לתיאום 
דיון בוועדת הכספים של הכנסת.

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 24
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החלטת ממשלה מס׳ 4078

החלטת ממשלה מס' 4078: תוכנית חירום לאומית בתחום הדיור הציבורי
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4078_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בין-משרדי, אשר ימליץ על תוכנית פעולה 1
ממשלתית להגדלת מלאי הדיור הציבורי. הצוות יבחן 

מגוון כלים אפשריים להגדלת מלאי הדיור הציבורי 
ולשימורו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להגיש המלצות לאישור הממשלה בתוך 60 ימים מיום 3
קבלת החלטה זו.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

הצוות לא הגיע להסכמות ביחס 
להמלצות, ולכן הן לא הוגשו 

לממשלה במועד שנקבע. עקב 
יציאה למערכת הבחירות לא ניתן 

לקדם מדיניות חדשה בשלב זה.

לבחון עם אגף התקציבים, בתוך 60 יום מיום קבלת 4
החלטה זו, את הצורך בשינוי הכלים הקיימים בתחום 

הסיוע בשכר דירה לקבוצות הבאות:
א. משפחות חד-הוריות, המתקיימות מדמי מזונות של 

המוסד לביטוח לאומי.
ב. נכי נפש.

ג. משפחות עובדות, שהכנסתן נמוכה מאוד.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

הצוות לא הגיע להסכמות ביחס 
להמלצות, ולכן הן לא הוגשו 

לממשלה במועד שנקבע. עקב 
יציאה למערכת הבחירות לא ניתן 

לקדם מדיניות חדשה בשלב זה.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4078_2018
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון עם אגף התקציבים, תוך 60 יום מיום קבלת 5
החלטה זו, קביעת מפרט שיפוץ מחייב ומתן כלים 

מתאימים לחברות המאכלסות לצורך שיפוץ דירות 
הדיור הציבורי באופן שיאפשר העמדתן לשימוש 

הזכאים כדיור ראוי.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

לא 
בוצע

נושא זה הוצג במסגרת דיוני 
הצוות, אך לא גובשו הסכמות עם 

אגף התקציבים בנושא.
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החלטת ממשלה מס׳ 4079

החלטת ממשלה מס' 4079: היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים: יישום ההמלצות 
לממשלה לאסטרטגיה ולתוכנית פעולה לאומית

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4079_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים גוף מנהל, שייקרא מינהלת היערכות לשינויי 2
אקלים )להלן – המינהלה(, אשר תהיה מופקדת על 
תיאום בין-משרדי ומעקב אחר ביצוע האסטרטגיה 

הלאומית להסתגלות ואחר יישום תוכניות ההיערכות 
במתווה הקבוע בתוכנית להסתגלות ועדכונה מעת 

לעת.

השר להגנת 
הסביבה 

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הקים בוצע
מינהלת היערכות לשינויי אקלים, 

והמינהלת התכנסה לראשונה 
ב-19 בדצמבר 2018. במקביל 

הוקמו 7 ועדות משנה, שפועלות 
לקידום הנושאים של ההחלטה 

)משאבי טבע, תשתיות, הסברה 
וחינוך, שלטון מקומי, חירום, 

מחקר ואסטרטגיה(.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4079_2018
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 החלטת ממשלה מס' 4080: הפסקת פעילות יחידות ייצור חשמל 1-4 בתחנת הכוח 
"אורות רבין"

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4080_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול לצורך יישום האמור בסעיף 29 לחוק משק ב.1
החשמל )תיקון מס' 16 והוראת שעה(, התשע"ח-2018 

)להלן – תיקון 16(, לצורך קידום תוכנית פיתוח לייצור 
לשם תכנון הקמת שתי יחידות ייצור באתר "אורות 

רבין" כאמור בתיקון 16.

בוצעיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה

לבחון, בהתאם לסמכותו על פי כל דין, את היקף ב.2
ואופן השימור הנדרש של יכולת ההפעלה של יחידות 

ייצור החשמל 1-4, לרבות פתרונות חלופיים, בשים לב 
לצורכי המשק בעת חירום ולעלות הפתרון.

לא יו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
בוצע

בתהליך עבודה.

לבחון את צמצום השימוש ביחידות ייצור החשמל 1-4 ב.3
עד להפסקת הפעלתן השוטפת.

לא יו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4080_2018


1070  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה
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סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות את נציגי משרד האוצר במועצה הארצית ב.4
לתכנון ולבנייה ונציגי המשרדים הרלוונטיים האחרים 

לבצע את כלל הפעולות הנדרשות לקבלת החלטה של 
המועצה הארצית לקידום תכנון יחידות הייצור בהקדם 

האפשרי ובכפוף לכל דין.

מנהל מינהל שר האוצר
התכנון

בישיבתה מיום 4.9.18 הורתה בוצע
המועצה הארצית  על קידום 

תמ"א 10/א/13/1 להוספת יחידות 
ייצור במחזור משולב בתחנת 
הכוח "אורות רבין". בתאריך 

7.5.19 החליטה המועצה הארצית 
על העברת התוכנית להערות 
הוועדות המחוזיות ולהשגות 

הציבור. צפי לאישור התוכנית - 
סוף שנת 2019.

לפעול בהליכים מהירים בהתאם לסמכותו בעניין ב.5
הפסקת פעילות יחידות ייצור חשמל 1-4 בתחנת הכוח 

"אורות רבין".

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

המשרד נקט שורה של פעולות בוצע
והליכים לצורך עמידה בתנאים 

שנקבעו לסגירת יחידות 1-4, 
 לרבות:

1( קידום מהיר של השלבים 
השונים עד להוצאת היתר 

הפליטה למחז"מים ב"אורות 
 רבין". 

2( טיפול מואץ בבקשה להיתר 
הפליטה לפיתוח "לווייתן".

להגיש דיווח לממשלה אחת לחצי שנה על יישום ב.6
החלטה זו ועל העמידה בלוחות הזמנים.

לא יו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 4097

 החלטת ממשלה מס' 4097: הטבות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם - 
אישור החלטת ועדת השרים לעניין מערך המילואים

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4097_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לפעול לעידוד, קידום ופיתוח העסקים שבבעלות 3.א
משרת מילואים פעיל בשנים 2018-2019.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הסוכנות 
לעסקים קטנים 

ובינוניים

במהלך שנת 2018, קיבלו 237 בוצע
משרתי מילואים פעילים שירותי 

סיוע במעוף.

להקים צוות משותף עם משרד הביטחון לקביעת אופן 3.ב
יישום סעיף 3.ב. בהחלטה זו.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הסוכנות 
לעסקים קטנים 

ובינוניים

בוצע

להקצות 0.5 מיליון ש"ח להקמת מאיץ עסקי טכנולוגי 3.ב
ייעודי למשרתי מילואים פעילים, ולהקצאת משאבים 

בשנים 2018-2019.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הסוכנות 
לעסקים קטנים 

ובינוניים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4097_2018


1072  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 4097

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד הכלכלה והתעשייה 0.5 מיליון ש"ח 3.ב
בשנת 2018 לקביעת אופן יישום הקמת מאיץ עסקי 

טכנולוגי ייעודי למשרתי מילואים פעילים, ולהקצאת 
משאבים בשנים 2018-2019.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

לא 
בוצע

התקיימה פגישה עם משרד 
הכלכלה על מנת לקדם הקמת 
המאיץ. בפגישה ביקש משרד 

הכלכלה והתעשייה הגדלה של 
התקציב מ-1 מלש"ח ל-1.5 

 מלש"ח )750 אלש"ח כל משרד(.
לא ניתן להגדיל את התקציב ללא 

החלטת ממשלה חדשה. הנושא 
נמצא בבירור בין המשרדים.

להעניק עדיפות בשנים 2018 ו-2019 למשרתי מילואים 3.ג
פעילים, במסגרת הטיפול בבקשות לסיוע של מעסיקים 

במסגרת המסלול לקליטת עובדים נוספים בעלות 
העסקה גבוהה.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל הרשות 
להשקעות 

ולפיתוח התעשייה 
והכלכלה

לא 
בוצע

תיקון הוראת מנכ"ל 4.18 צפוי 
להתבצע לקראת ההוצאה לפועל 

של התוכנית בשנת 2019. החלטת 
הממשלה התקבלה באוגוסט 

2018 ולאחר שהמקצה בשנה זו 
כבר פורסם, ועל כן לא ניתן היה 
ליישם את ההחלטה עוד בשנת 

.2018

לבחון מתן עדיפות בשנת 2019 למשרתי מילואים 3.ד
פעילים במסגרת התוכנית "הטובים לתעשייה", בכפוף 

להפעלתה של התוכנית בשנת 2019. 

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 4098

החלטת ממשלה מס' 4098: תוכנית להעצמה ולפיתוח היישובים קריית שמונה, שלומי 
ומטולה - תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4098_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 1.55 מלש"ח בשנת 2018 לפיתוח ולשדרוג ב.1
פארקים, מוסדות ציבור ושטחי ציבור בשכונות ותיקות 

ביישוב שלומי.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה למועצה ל-3 בוצע
מבני ציבור.

להקצות 1 מלש"ח בשנת 2018 לפיתוח ולשדרוג ב.2
פארקים, מוסדות, תשתיות ושטחי ציבור במטולה.

השר לפיתוח 
הפריפריה, 

הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד 
לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל

התקציב הוקצה למועצה לשדרוג בוצע
פארק. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4098_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4099

החלטת ממשלה מס' 4099: הקמת צוות לבחינת דרכי יישום של דו"ח הצוות הבין-משרדי 
לצמצום צריכת זנות ולבחינת האפשרות להפללת לקוחות זנות

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4099_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות לבחינת דרכי יישום להמלצות דו"ח 
הצוות הבין-משרדי שהקימה שרת המשפטים ביום 

27.6.2016, ואשר בראשו עמדה המנהלת הכללית של 
משרד המשפטים, לבחינת הכלים לצמצום צריכת זנות 

ולבחינת האפשרות להפללת לקוחות זנות.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

המלצות צוות היישום בראשות בוצע
מנכ"לית משרד המשפטים הוגשו 
ואושרו על ידי הממשלה )החלטה 

מס' 4462 מיום 13.01.2019(,
כמו גם השלמת חקיקת חוק 

איסור צריכת זנות )הוראת שעה 
ותיקון חקיקה(, התשע"ט-2019.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4099_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4100

 החלטת ממשלה מס' 4100: צמצום חובת הפריסה של חברת התקשורת - 
תיקון החלטות ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4100_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להנחות את שר התקשורת להפעיל את סמכותו ולבצע ב.3
את התיקונים בחקיקת משנה לפי חוק התקשורת 

)בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982, הנדרשים לשם יישום 
החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר התקשורת
התקשורת

מדובר בתיקון תקנות התקשורת, בוצע
אשר מאפשר הענקת רשיון כללי 

אחוד )תשתית(.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4100_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4101

החלטת ממשלה מס' 4101: קידום והבאת עובדים זרים לתחום המלונאות - המשך הדיון
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4101_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להכין טיוטת הסכם או הסדר בשיתוף עם רשות ב
האוכלוסין וההגירה ומשרד המשפטים, שיכלול מנגנונים 

בדבר גיוס והשמה של העובדים אשר יצמצמו את 
האפשרות לגביית דמי תיווך שלא כחוק, וכן הסדרים 

בדבר יידוע העובדים לגבי זכויותיהם וחובותיהם 
בישראל, תוך פרק זמן שלא יעלה על 30 יום ממועד 

החלטה זו. 

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

אושרר על ידי ישראל. ממתין בוצע
לאשרור נשיא הפיליפינים.

לגבש את מכלול הקריטריונים והתנאים לשם הקצאתם ג
והעסקתם של העובדים הזרים, ובכלל זה להמליץ על 

מדינות מוצאם של העובדים, תנאי הסף הנדרשים 
מהם, תנאי השכר, הקמת מנגנון פיקוח ובקרה על 

העסקתם של העובדים הזרים ועוד. משרד המשפטים 
יצורף לצוות. סעיף זה יבוצע תוך פרק זמן שלא יעלה 

על 14 ימים ממועד החלטה זו.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

גובשו כל הקריטריונים להבאת בוצע
עובדים זרים לעבודה בענף 

המלונאות. 

להוביל מגעים לקידום הסכם או הסדר בי-לטראלי, ד
כאמור בסעיף ב' להחלטה זו, מול מדינות המוצא של 

העובדים הזרים ולקדם חתימה על הסכמים או הסדרים 
כאמור.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

אושרר על ידי ישראל. ממתין בוצע
לאשרור נשיא הפיליפינים.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4101_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4101

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע נוהל, בתיאום ובשיתוף משרד התיירות ובכפוף ה
להמלצת הצוות הבין-משרדי בנושא מתן היתרים 

להעסקת העובדים הזרים. הנוהל ייכתב תוך פרק זמן 
שלא יעלה על 14 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

לא 
בוצע

הנוהל יפורסם בקרוב לאחר 
השלמת פיתוח מיחשובי 

הכרחי לביצועו ואשרור ההסכם 
בפיליפינים )לאחר שכבר אושרר 

על ידי ממשלת ישראל(.

להגיש לאישור הכנסת תיקון לתקנות עובדים זרים ו
)פיקדון לעובדים זרים(, התשע"ו-2016, על מנת לקבוע 

שהתקנות הנ"ל יחולו גם על מעסיקים של עובדים 
זרים בענף המלונאות. הגשה זו תתבצע תוך פרק זמן 

שלא יעלה על 18 ימים ממועד קבלת החלטה זו. פרסום 
התקנות יהווה תנאי למימוש מכסת העובדים הזרים על 

פי החלטה זו.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

תקנות הפיקדון לענף המלונאות בוצע
 הוגשו ופורסמו ברשומות. 
יושם לב, כי ההליך נמשך 

מעבר ל-18 ימים, וזאת על אף 
שהמשרד פעל לעמוד בלוח 

 זמנים זה. 
העיכוב נבע בשל הצורך לקבל 

הסכמתם של שר הפנים ושר 
האוצר טרם הגשת התקנות 

לוועדת הכנסת.

לכנס את הצוות הבין-משרדי, לרבות נציג משרד ז.1
המשפטים, ולגבש מסמך, המציג את השלכות כניסת 

העובדים הזרים על ענף התיירות והצורך, ככל שקיים, 
בעובדים זרים נוספים. במסמך זה יוצגו נתונים בנוגע 

לתנאי ההעסקה של עובדים בענף, השינוי בשיעור 
העסקת ישראלים, ההשפעה על ענף התיירות וכיו"ב.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

שלב א' של המו"מ הושלם, כל בוצע
המסמכים של הצד הישראלי 

גובשו ואושרו על ידי כל משרדי 
הממשלה הרלוונטיים. כרגע 
מחכים לאשרור ההסכם על 

ידי ממשלת הפליפינים ולסיום 
הכנת מערכת המחשב של רשות 

ההגירה, ואחר כך ניתן יהיה 
להתחיל להביא 1,000 עובדים 

לעבודה בענף המלונאות.
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החלטת ממשלה מס׳ 4101

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר את המסמך לעיון ואישור מנכ"לי המשרדים ז.2
שבצוות הבין-משרדי, אשר יעבירו, ברוב קולות, 

המלצה מנומקת בכתב לידי שר הפנים, שבה ימליצו על 
ביצוע הגדלת המכסה האמורה בסעיף א' להחלטה זו, 

בתוספת הקבועה בסעיף ז' להחלטה זו, כולה או חלקה, 
ומועדים ותנאים לצורך מימושה.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

המסמך גובש, הועבר ואושר, בוצע
התקיים מו"מ מול ממשלת 

הפיליפינים שסוכם בהצלחה. 
בשלב זה מחכים לאשרור ההסכם 

על ידי ממשלת הפיליפינים 
ולהשלמת מערכת המחשב 

של רשות ההגירה לשם הבאת 
העובדים.
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החלטת ממשלה מס׳ 4109

החלטת ממשלה מס' 4109: תוכנית סיוע מיוחדת לקריית ארבע וליישוב היהודי בחברון - 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4109_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 10 מלש"ח בשנת 2018 לצורך ביצוע עבודות ו1
פיתוח ראשוני להרחבת אזור התעשייה של קריית 

ארבע על בסיס התב"ע הקיימת בכ-100 דונם.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנהל מינהל אזורי 
תעשייה

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4109_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4110

 החלטת ממשלה מס' 4110: הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים למקצועות 
ענפי התעשייה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4110_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להגיש לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של 2
הכנסת, בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו, תיקון 

לתקנות עובדים זרים )פיקדון לעובדים זרים(, 
תשע"ו-2016, כך שתקנות אלו יחולו גם על עובדי 

ענף התעשייה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

לא 
בוצע

על מנת להגיש את התקנות לוועדת 
העבודה, הרווחה והבריאות של 
הכנסת, נדרש היה לקבל אישור 
והסכמה של שרי הפנים והאוצר 
בנוגע לנוסח התקנות. האישורים 

התקבלו בחודש פברואר, בעיצומה 
של מערכת הבחירות לכנסת ה-21, 
ועל כן לאחר קבלתם נדרש אישור 

משרד המשפטים לדיון בנושא 
בתקופה זו. האישור התקבל בחודש 
יולי, בעיצומה של מערכת הבחירות 

לכנסת ה-22, כאשר היה קושי 
משמעותי לכנס את ועדת העבודה, 
הרווחה והבריאות של הכנסת. עם 

שובה לפעילות מלאה של ועדת 
העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת 
ה-22, ניתן יהיה להגיש בקשה לדיון 

בתקנות מטעם השר.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4110_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4110

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להטיל על הצוות הבין-משרדי שהוקם בסעיף 3 3
להחלטת הממשלה מס' 3431 מיום 11.1.2018, ומבלי 

לגרוע מסעיף 6 להלן, להמליץ לרשות האוכלוסין 
וההגירה, בתוך 90 יום מיום קבלת החלטה זו, על 

אופן יישום ההחלטה.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

הצוות הגיש את המלצותיו למנכ"ל בוצע
רשות האוכלוסין וההגירה שאף 

אימצם. למיטב ידיעתנו, בימים אלו 
פועלים משרד הכלכלה והתעשייה 

ורשות האוכלוסין וההגירה על 
תרגום ההמלצות לנהלים הנדרשים 

לשם פתיחת ההקצאה. 
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החלטת ממשלה מס׳ 4114

החלטת ממשלה מס' 4114: ציון 70 שנה למדינת ישראל - אישור אירועים נוספים
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4114_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2 מלש"ח בשנת 2018 לאירוע "כתר המזרח" א
מתקציב משרד התרבות והספורט.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקצות 1 מלש"ח ל"אירוע הצדעה ללוחמי המחתרות" א
מהתקציב הייעודי לאירועי ה-70. 

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקצות 7.5 מלש"ח בשנת 2018 לאירוע "פארק סיפורי א
התנ"ך", שיתקיים באזור הצפון בחול המועד סוכות, 

בימים 24-28.9.2018, מהתקציב הייעודי לאירועי ה-70. 

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקצות 3 מלש"ח ל"אירוע הצדעה ל-70 שנות אופנה א
ישראלית" מהתקציב הייעודי לאירועי ה-70. 

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקצות 4.6 מלש"ח בשנת 2018 לאירוע "כתר המזרח" א
מהתקציב הייעודי לאירועי ה-70. 

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקצות 3 מלש"ח ל"ועידת החדשנות" מהתקציב א
הייעודי לאירועי ה-70. 

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4114_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4116

החלטת ממשלה מס' 4116: תוכנית סיוע לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם בקהילה - 
תוכנית "יחד" - תיקון החלטות ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4116_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר 73 מלש"ח למשרד העבודה, הרווחה ב
והשירותים החברתיים, אשר יתווסף לבסיס תקציב 

המשרד, ואשר יכלול הן את תקצוב מתן השירות 
והן את כוח האדם הנלווה שיידרש לצורך הפעלתו. 
אופן הקצאת התקציב המפורט וכוח האדם הנדרש 

יסוכמו בין אגף התקציבים למשרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים.

הממונה על שר האוצר
התקציבים

בוצע

להעביר 18 מלש"ח מבסיס תוכנית "יחד" לטובת יישום ג
רפורמת הסיעוד בביטוח לאומי.

שר העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

מנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
החברתיים

ככל הידוע, כספי תוכנית "יחד" בוצע
שהוקצו לביטוח הלאומי לצורך 

מימון חוק הבטחת הכנסה הועברו 
אליו ישירות ממשרד האוצר.

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4116_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4138

 החלטת ממשלה מס' 4138: תיעוש והגדלת פריון העבודה בענף הבנייה - 
תיקון החלטת הממשלה מס' 1320)דר/59( מיום 24.3.2016

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4138_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה 2
לתיקון החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1482 מיום 

5.9.16 בהתאם לאמור בסעיף 1.

מנכ"ל משרד שר האוצר 
האוצר

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4138_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4149

 החלטת ממשלה מס' 4149: פעולות להגברת המודעות ולהנחלת המורשת היהודית 
בחברון ובקריית ארבע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4149_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 3.5 מלש"ח מתוך התקציב שנגרע מתקציב ב
אגרת דמי החבר לארגון האו"ם במהלך שנת 2017, 
ותוקצב בתקציב המדינה לשנת 2018, ללא תוספת 

תקציבית, לטובת פעולות ומיזמים חינוכיים, מורשתיים, 
תיירותיים ותרבותיים בחברון ובקריית ארבע.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

תוכנית עבודה ליישום ההחלטה בתוך 45 ימים ממועד ד
קבלת החלטה.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4149_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4170

החלטת ממשלה מס' 4170: הצדעה לירושלים ולהתיישבות
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4170_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

ניצול 2.25 מלש"ח לטובת אירוע "מתחברים בדרך ב
לירושלים" בהשתתפות המועצות האזוריות.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להעביר למשרד הפנים 0.2 מלש"ח לטובת אירוע ב
"מתחברים בדרך לירושלים" בהשתתפות המועצות 

האזוריות.

שרת התרבות 
והספורט

מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט

בוצע

להקצות 2.25 מלש"ח למועצה האזורית נחל שורק, ב
שתרכז את עריכת האירוע, בהתאם ובכפוף להוראות 

כל דין.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

להעביר למשרד הפנים 0.4 מלש"ח לטובת אירוע ב
"מתחברים בדרך לירושלים" בהשתתפות המועצות 

האזוריות.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להעביר למשרד הפנים 0.35 מלש"ח לטובת אירוע ב
"מתחברים בדרך לירושלים" בהשתתפות המועצות 

האזוריות.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

להקצות 0.4 מלש"ח לטובת אירוע "מתחברים בדרך ב
לירושלים" בהשתתפות המועצות האזוריות.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4170_2018


1087  |  דו"ח מסכם 2018: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 4170

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד הפנים 0.3 מלש"ח לטובת אירוע ב
"מתחברים בדרך לירושלים" בהשתתפות המועצות 

האזוריות.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

להעביר למשרד הפנים 0.3 מלש"ח לטובת אירוע ב
"מתחברים בדרך לירושלים" בהשתתפות המועצות 

האזוריות.

שר הבינוי 
והשיכון

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

בוצע

להעביר למשרד הפנים 0.3 מלש"ח לטובת אירוע ב
"מתחברים בדרך לירושלים" בהשתתפות המועצות 

האזוריות

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע



2018 אוקטובר
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החלטת ממשלה מס׳ 4178

 החלטת ממשלה מס' 4178: המשך כניסה לישראל מטעמי איחוד משפחות עם הורים 
מבני קהילות גונדר ואדיס אבבה ותיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4178_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לבחון ולאשר בהתאם לחוק הכניסה לישראל, 1
התשי"ב-1952, את כניסתם של מועמדים העומדים בכל 
התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 2 להחלטה מס' 
716, וכן אשר עונים על קריטריון ב' בסעיף 1 להחלטה 

מס' 1911.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

בוצע

לדווח בשנת 2018 למשרד ראש הממשלה, למשרד 4
העלייה והקליטה ולמשרד האוצר, אחת לרבעון, בדבר 

סך הבקשות שנבדקו, ההחלטות שהתקבלו בעניינן 
וכן בדבר עמידתם של המבקשים בתנאים המפורטים 

בסעיפים 1-3 להחלטה זו.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

בוצע

להעניק לכל נכנס מכוח החלטה זו, עם הגעתו ארצה, 7
זכויות עולה מאתיופיה, כפי שניתנו עד היום בהחלטות 

ממשלה בעניין בני הפלשמורה.

ראש רשות שר הפנים
האוכלוסין 

וההגירה

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4178_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4178

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעמיד לטובת גיורם המלא של הנכנסים מתוקף 8
החלטת ממשלה זו שירותי גיור ומעטפת רוחנית, כפי 

שעשה לטובת הנכנסים מתוקף החלטה מס' 1911.

ראש 
הממשלה

ראש מערך הגיור 
הממלכתי

שירותי גיור: מערך הגיור נערך בוצע
ומוכן היום להעמיד שירותי גיור 

 לעולים אלו.
מעטפת רוחנית: פרוייקט 

מעטפת רוחנית תוקצב, ובימים 
אלה נחתם חוזה התקשרות מול 

הסוכנות היהודית.

לעדכן את ממשלת אתיופיה בדבר ההחלטה על אודות 10
המשך כניסה לישראל מטעמי איחוד משפחות עם 

הורים מבני קהילות גונדר ואדיס אבבה.

מנכ"ל משרד שר החוץ
החוץ

שגריר ישראל באתיופיה הודיע בוצע
בפגישתו עם ראש אגף מזרח 
תיכון במשרד החוץ האתיופי 
מיום 16/10/2018 על החלטת 
הממשלה. במקביל, ראש אגף 
אפריקה במשרד החוץ הודיע 

על ההחלטה לשגריר אתיופיה 
בישראל בפגישתם מיום 

.15/10/2018

להעביר לשנת הכספים 2019 88.7% מסך העודפים 12.א
המחויבים אשר ייווצרו בשנת הכספים 2018 במקום 

90% כאמור בהחלטה מס' 3666.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 6
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החלטת ממשלה מס׳ 4188

 החלטת ממשלה מס' 4188: הגברת בטיחות הפעלתם של אופניים עם מנוע עזר 
וקורקינט ממונע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4188_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לקבוע תכנים מקצועיים להכשרה לרכיבה על כלים א.1
חשמליים של מי שאיננו מחזיק או החזיק ברישיון 

נהיגה או שלא עמד במבחן עיוני לקראת קבלת רישיון 
כאמור, באמצעות קורס ייעודי בסיסי בנושא חוקי 

התנועה אשר נדרשת הקפדה עליהם ברכיבה )ובכלל 
זה הכרת הדרך, תמרורים והתנהגות זהירה( וכן לפעול 

להכשרת המורים אשר יופקדו על הוראת קורס זה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנהל הרשות 
לבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

להנפיק אישור כשירות לרוכב למי שעמד בהצלחה א.2
במבחן ייעודי שייקבע על ידה לנושא כלים חשמליים 

בסיומו של קורס ייעודי בסיסי בנושא חוקי התנועה 
אשר נדרשת הקפדה עליהם ברכיבה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

להקים ממשק מקוון בין רשות הרישוי לבין המשטרה, א.3
אשר באמצעותו יוכל שוטר בזמן אמת לדעת האם 

לרוכב ניתן אישור כשירות או שעבר מבחן עיוני 
לקראת קבלת רישיון נהיגה.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

לא 
בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4188_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4188

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקים צוות בהשתתפות נציגי משרד המשפטים, משרד ג
הפנים ונציג שלטון מקומי שימנה שר הפנים, אשר 

יבחן את האפשרויות לביצוע רישום וסימון של הכלים 
החשמליים וניהול המידע בעניינם, בין היתר, באמצעות 

הרשויות המקומיות.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

להקים צוות בהשתתפות נציגי המשרד לביטחון הפנים, ג
משרד המשפטים, משרד הפנים ומשרד האוצר, שיבחן 

אפשרות יישום וקידום תשתית משפטית להקצאת 
נתיבי או שבילי אופניים ייחודיים לאופניים חשמליים 

או לקורקינט ממונע אל מול נתיבים או שבילי אופניים 
המיועדים לאופניים שאינם חשמליים – וסימונם 

בסימון ייחודי נפרד כמיועדים לכלים החשמליים בלבד.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע

להקים צוות בהשתתפות המשרד לביטחון הפנים, ג
משרד הפנים ומשרד הכלכלה והתעשייה שיבחן 

האפשרות ליישום וכפועל יוצא מכך לאפשרות קידום 
תשתית משפטית להחרמת כלי חשמלי אשר איננו 

תקני.

שר התחבורה 
והבטיחות 

בדרכים

מנכ"ל משרד 
התחבורה 

והבטיחות בדרכים

בוצע
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החלטת ממשלה מס׳ 4189

 החלטת ממשלה מס' 4189: איגום תקציבי לצורך ביצוע עבודות בבסיס צה"ל 
"פלוגת המתקנים" לטובת בניית מתחם רובע חזקיה בחברון

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4189_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 2.8 מלש"ח עבור מימוש הפרויקט "פלוגת 1
המתקנים" בשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר הביטחון
הביטחון

בוצע

להעביר למשרד הביטחון 3 מלש"ח עבור מימוש 1
הפרויקט "פלוגת המתקנים" בשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להעביר למשרד הביטחון 1 מלש"ח עבור מימוש 1
הפרויקט "פלוגת המתקנים" בשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

לא 
בוצע

משרד הביטחון אמון על ההחלטה 
- לא התקבלה עדיין פניה 

להעברת התקציב.

להעביר למשרד הביטחון 1 מלש"ח עבור מימוש 1
הפרויקט "פלוגת המתקנים" בשנת 2018.

השר להגנת 
הסביבה

מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה

לא 
בוצע

טרם התבקשנו להעביר תקציב.

להעביר למשרד הביטחון 0.5 מלש"ח לטובת מימוש 1
הפרויקט "פלוגת המתקנים" בשנת 2018.

שרת 
המשפטים

מנכ"לית משרד 
המשפטים

לא 
בוצע

נדחה ל-2019 בעקבות בקשת 
משרד הבטחון.

להעביר למשרד הביטחון 1 מלש"ח עבור מימוש 1
הפרויקט "פלוגת המתקנים" בשנת 2018.

שר ירושלים 
ומורשת

מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת

בוצע

להעביר למשרד הביטחון 1 מלש"ח עובר מימוש 1
הפרויקט "פלוגת המתקנים" בשנת 2018.

השרה לשוויון 
חברתי

מנכ"ל המשרד 
לשוויון חברתי

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4189_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4189

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד הביטחון 2.8 מלש"ח עבור מימוש 1
הפרויקט "פלוגת המתקנים" בשנת 2018.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

מספר המשימות שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 9
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החלטת ממשלה מס׳ 4217

החלטת ממשלה מס' 4217: הקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום והנחלת מורשתו 
של ראש הממשלה השביעי, יצחק שמיר

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4217_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 0.5 מלש"ח בשנת ד
2018 להקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום 
והנחלת מורשתו של ראש הממשלה השביעי, יצחק 

שמיר.

מנכ"ל משרד שר החינוך
החינוך

בוצע

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 0.5 מלש"ח בשנת ד
2018 להקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום 
והנחלת מורשתו של ראש הממשלה השביעי, יצחק 

שמיר.

שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח 

הכפר

בוצע

להעביר למשרד ירושלים ומורשת 0.5 מלש"ח בשנת ד
2018 להקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום 
והנחלת מורשתו של ראש הממשלה השביעי, יצחק 

שמיר.

מנכ"ל משרד שר התיירות
התיירות

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 14

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4217_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4262

החלטת ממשלה מס' 4262: חידוש חלקת גדולי אומה בהר הרצל בירושלים ופיתוחה - 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4262_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 24 מלש"ח בשנת 2018 לטובת חידוש חלקת 1
גדולי האומה בהר הרצל בירושלים ופיתוחה.

ראש 
הממשלה

מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 1

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4262_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4280

החלטת ממשלה מס' 4280: שינוי בסדרי העדיפות הממשלתית
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4280_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 25 תקני כוח אדם נוספים למינהל הבטיחות 5.ב
בשנת 2018, בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 15

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4280_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4307

החלטת ממשלה מס' 4307: עידוד פיתוח אזורי תעשייה בצפון - תיקון החלטת ממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4307_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להקצות 20 מלש"ח בשנת 2018 מסעיף 2)ב()2( 
בהחלטת הממשלה מספר 2262, שעניינו תןכנית 
להעלאת הפריון בעסקים קטנים ובינוניים בענף 

המסחר והשירותים, לטובת פיתוח אזורי תעשייה 
במחוז הצפון.

שר הכלכלה 
והתעשייה

מנכ"ל משרד 
הכלכלה 

והתעשייה

בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 15

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4307_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4328

 החלטת ממשלה מס' 4328: תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי 
עוטף רצועת עזה לשנים 2019-2020 ותיקון החלטות ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4328_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

להעביר לרשויות המקומיות מדי רבעון מענק מיוחד 5.ב
למימון הנחות הארנונה הקבועות בסעיף קטן 4)א( 

לעיל, כנגד גביית הארנונה בפועל.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

לשפות את משרד הפנים בסך המענק המיוחד למימון 5.ב
הנחות הארנונה הקבועות, שיעביר משרד הפנים 

לרשויות, כאמור.

מנכ"ל משרד שר האוצר
האוצר

לא 
בוצע

מספר המשימות, שמועד הדיווח על ביצוען חל לאחר שנת 2018: 136

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4328_2018
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החלטת ממשלה מס׳ 4369

החלטת ממשלה מס' 4369: תוכנית סיוע מיוחדת לקריית ארבע וליישוב היהודי בחברון - 
תיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4369_2018 :קישור להחלטה

המשימות המתחייבות מההחלטה, שמועד הדיווח על ביצוען חל במהלך שנת 2018:

סעיף 
בהחלטה

שר אחראי נוסח המשימה 
למעקב

גורם אחראי על 
דיווח הביצוע

סטטוס 
ביצוע

ביאור 

לתקן את סעיף 2)ב( בהחלטת הממשלה מס' 1652 מיום 
10.7.2016, ולהקצות בשנת 2018 מענק חד-פעמי שוטף 
למינהלת השירותים האזרחיים הפועלת בחברון על סך 

0.875 מלש"ח.

מנכ"ל משרד שר הפנים
הפנים

בוצע

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4369_2018





