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הקדמה
מנכ"ל משרד ראש הממשלה

הממשלה הנוכחית מחוללת מהפכה ניהולית שבבסיסה עומד עיקרון אחד פשוט - הממשלה מחויבת למסור לאזרחיה דיווח עיתי ומפורט 
על כל ההחלטות הביצועיות שאושרו על-ידה. 

בשנה שעברה פרסמנו לראשונה את הנתונים בדבר שיעור הביצוע של החלטות הממשלה, והשנה אנחנו מציגים לראשונה דיווח מפורט על 
כלל ההחלטות הביצועיות שהתקבלו מיום הקמתה של הממשלה השלושים וארבע. 

הדוח המוצג לפניכם מציב אותנו בחזית מדינות ה-OECD בכל הנוגע לשקיפות ואחריותיות )accountability(. פרסום זה מצטרף לדיווח על 
תמונת המצב התקציבית שמתפרסם מידי חצי שנה )"נומרטור"(, הדיווח על תוצאות התכנית הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי, והדיווח 

על העמידה במדדי הביצוע שהציבו משרדי הממשלה בתכניות העבודה.

אין לראות במסירת הדיווח עניין טכני, אלא מסר פנים ארגוני חשוב. החלטות ממשלה צריכות להתבצע ואין להסתפק רק באסטרטגיה 
ותכנון.

כפי שכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך הם שותפים במאמצים הקודמים לקבלת ההחלטה, כך הם שותפים ומחויבים ליישומה.

אלי גרונר
מנכ"ל משרד ראש הממשלה
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מדריך לקורא

על הדו"ח

הדו"ח המובא בפניכם עוקב אחר ביצוע החלטות הממשלה ה-34 שיועדו להתבצע בשנים 2015-2016. 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".



4  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

מה כולל הדיווח על החלטת ממשלה?

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

קישור להחלטת הממשלה – כפי שמופיעה באתר . 1
משרד ראש הממשלה.

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל . 2
במהלך שנת 2015 / 2016 – הצגת סעיפי ההחלטה 
עבורם  שנקבע  לדיווח  המועד  לפי  מחולקת 

בהחלטת הממשלה )2015 או 2016(.

החלטת . 3 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 . 4

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 2016 - כאמור, בדו"ח זה מתפרסם המעקב על סעיפי ההחלטה שמועד . 8
הדיווח על ביצועם חל בשנים 2015-16. בחלק זה יצוין מספר סעיפי ההחלטה, שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016.

*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
14 החלטה מס' 8: גיבוש תכנית לפיתוחה הכלכלי של ירושלים לשנים 2016-2020 
15 החלטה מס' 9: גיבוש תכנית לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי 
16 החלטה מס' 11: עידוד חינוך ותרבות יצירתית בירושלים 
17 החלטה מס' 35: תכנית חומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי 2016-2020 
19 החלטה מס' 107: אירועים לציון עשור ממועד פינוי חבל עזה וצפון השומרון 
20 החלטה מס' 125: התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור 
24 החלטה מס' 145: אימוץ הערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה ה-34  
25 החלטה מס' 146: קידום הסוגיה האסטרטגית "פיתוח כלכלי-אזורי" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית הכלכלית-חברתית לממשלה 
27 החלטה מס' 147: קידום הסוגיה האסטרטגית "טיפוח ומיצוי ההון האנושי" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה 
30 החלטה מס' 148: קידום הסוגיה האסטרטגית "תשתיות מימון" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשל 
31 החלטה מס' 149: קידום הסוגיה האסטרטגית "דיור אסטרטגיה" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית 
32 החלטה מס' 150: קידום הסוגיה האסטרטגית "היערכות להזדקנות האוכלוסייה" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית הכלכלית-חברתית לממשלה 
34 החלטה מס' 151: קידום הסוגיה האסטרטגית "ישראל דיגיטלית" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית הכלכלית-חברתית לממשלה 
38 החלטה מס' 153: הגדלת פוטנציאל ההון האנושי בתחום הסייבר בישראל באמצעות פרויקט "מסע" 

2015 יולי - ספטמבר
39 החלטה מס' 181: מותבי גיור מקומיים – תיקון החלטת ממשלה 
41 החלטה מס' 203: הרחבת התכנית לדיור במחיר מופחת 
42 החלטה מס' 204: תכנית לעידוד תיעוש הבנייה 
44 החלטה מס' 205: ייעול והאצת הליכי פדיון קרקע 
45 החלטה מס' 206: תכנית לעידוד בנייה מהירה 
46 החלטה מס' 207: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור 
47 החלטה מס' 208: אימוץ המלצות "צוות 120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים 
49 החלטה מס' 209: המרת דירות בשימוש חורג לשימוש מגורים 
50 החלטה מס' 210: תכנית יעדי תכנון, שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2015 
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56 החלטה מס' 315: תכנית למתן הנחות בקרקע, מענקים וסבסוד פיתוח בבנייה רוויה  
57 החלטה מס' 316: הסרת חסמים הכרוכים במעבר "התעשייה הצבאית לישראל" בע"מ לנגב  
58 החלטה מס' 317: סיוע ממוקד להגדלת היקף הפעילות של הבנייה למגורים  
62 החלטה מס' 319: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור  
63 החלטה מס' 320: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור 
64 החלטה מס' 324: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית  
68 החלטה מס' 341: חיזוק מעמד המגדלים בהתארגנויות בענפי הצומח – אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה 
69 החלטה מס' 343: הגדלת התחרות בשוק האשראי הקמעוני על-ידי הקמת מאגר מרכזי לנתוני אשראי – אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה 
70 החלטה מס' 345: הקמת רשות החשמל המאוחדת 
71 החלטה מס' 346: יישום המלצות "צוות 120 הימים" לעניין תכנון ובנייה במגזר המיעוטים – אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה 
76 החלטה מס' 352: האצת חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי – אישור החלטה של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה 
79 החלטה מס' 358: תשתיות, מבני ציבור ומענקים מוניציפליים ביטחוניים ביהודה ושומרון 
81 החלטה מס' 359: יישום הסכמים קואליציוניים 
82 החלטה מס' 360: הגדלת המלאי של פתרונות דיור לזכאי הדיור הציבורי 
83 החלטה מס' 361: כלי סיוע לטיפול בעוני וליצירת שוויון הזדמנויות 
87 החלטה מס' 363: סיוע לאוכלוסיית העצמאיים במשק אשר נקלעים למצב אבטלה  
88 החלטה מס' 364: שיפור תנאי השכר לחיילי חובה  
89 החלטה מס' 370: הגברת השוויון בתנאי התעסוקה בין מבוטחי הפנסיה התקציבית למבוטחי הפנסיה הצוברת 
90 החלטה מס' 371: צמצום הגירעון של המוסד לביטוח לאומי  
91 החלטה מס' 372: הסדרת התקציב המועבר לקרן קיימת לישראל לטובת פיתוח ודיור  
92 החלטה מס' 373: משיכת דיווידנד חריג מחברות ממשלתיות 
93 החלטה מס' 386: צוות לבחינת הכנסות עולים חדשים בגיל פרישה 
94 החלטה מס' 387: ייעול אופן ההקצאה של תקני השירות הלאומי-אזרחי 
95 החלטה מס' 394: איחוד גופים הפועלים בתחום מניעת פשיעה ואלימות במשרד לביטחון הפנים 
98 החלטה מס' 396: סיוע לאברכים 
99 החלטה מס' 401: מבנה הממשלה – טווח ארוך 
101 החלטה מס' 402: מיקוד הפעילות הממשלתית בחו"ל 
103 החלטה מס' 473: אשרור הסכם בין ממשל מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של בלרוס בדבר פטור מאשרה למחזיקים בדרכונים לאומיים 
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החלטה מס' 476: מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופק משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לווייתן" "כריש" 
104 ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים 
106 החלטה מס' 528: הטבה למעסיקים בתחום הגנת הסייבר בקריית הסייבר הלאומית בבאר שבע  
108 החלטה מס' 529: תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה 
116 החלטה מס' 534: הקמת צוות בינמשרדי לצמצום בעיית המפחמות  
117 החלטה מס' 541: הסדרת כניסת עובדים זרים לביצוע עבודות רטובות בענף הבניין – הוראת שעה 
120 החלטה מס' 542: הפחתת פליטות של גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק 
122 החלטה מס' 543: סיוע מיידי לשנת 2015 לרשויות מקומיות במגזר הערבי והבדואי 

2015 אוקטובר - דצמבר
123 החלטה מס' 598: העסקת עובדים זרים בענף בנייה באמצעות חברת יילמזלר 
125 החלטה מס' 624: הקמת "החברה הישראלית לשירותי איכות הסביבה" בע"מ - תיקון החלטות ממשלה 
126 החלטה מס' 631: שינוי שם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל"המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל"  
128 החלטה מס' 641: מסגרות לימודיות נוספות של משרד החינוך 
129 החלטה מס' 672: מתווה להסדר עם הקרן הקיימת לישראל 
130 החלטה מס' 714: תכנית להקטנת מספר התלמידים בכיתה בבית הספר לחינוך היסודי 
131 החלטה מס' 715: הקמת מינהלה לפיתוח חברתי-כלכלי של המגזר הדרוזי והצ'רקסי 
132 החלטה מס' 747: הסיוע ללומדי תורה )"קהל"ת"( והגדלת התקציב של קרן הסיוע לסטודנטים 
133 החלטה מס' 748: בחינה של הקמת יישובים חדשים בנגב 
134 החלטה מס' 773: תכנית לעידוד תיירות בנתיבי ההיסטוריה, הדת והמורשת באזורי עדיפות לאומית 
136 החלטה מס' 774: תכנית אסטרטגית לעידוד ולחיזוק ההתיישבות 
137 החלטה מס' 777: שדרוג מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית 
140 החלטה מס' 788: הרחבת תכנית מרום לפיתוחה הכלכלי של ירושלים 
143 החלטה מס' 801: העלאת דמי הקיום של חיילים בשירות חובה 
144 החלטה מס' 831: קיום אירועי המכבייה ה-20 בקיץ 2017 
147 החלטה מס' 833: קידום ההגנה על בעלי חיים ורווחתם 
150 החלטה מס' 834: קידום הסוגיה האסטרטגית "היערכות להזדקנות האוכלוסייה" – שילוב מבוגרים בתעסוקה 
152 החלטה מס' 863: הוספת טיפולי שיניים משמרים לילדים בגילאי 12 עד 14 – הרחבת סל שירותי בריאות 
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153 החלטה מס' 867: מענה להוצאות מיוחדות לשנת 2015 לרשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון 
154 החלטה מס' 869: קידום המלצות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה 
157 החלטה מס' 870: סיוע בהקמת העיר חריש  
163 החלטה מס' 884: תזכיר חוק מס ערך מוסף )תיקון – פטור ממס בשירותי תחבורה ציבורית ומים( 
164 החלטה מס' 890: עידוד עסקים חדשים 
175 החלטה מס' 922: פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020 
186 החלטה מס' 923: יישום סיכום בעניין שינוי מבנה שכר הנגדים בצבא ההגנה לישראל, במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר והכרה בתוספות קבועות 

2016 ינואר - מרץ
187 החלטה מס' 955: הוספת שירותים לסל שירותי הבריאות לשנת 2016 
189 החלטה מס' 956: מתן אשרה ורישיון לישיבת ארעי לקבוצה לצורך הליך גיור 
190 החלטה מס' 958: פרויקט תגלית – תכנית "תגלית אקסל" 
191 החלטה מס' 959: תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016-2019 
205 החלטה מס' 967: "תכנית מורשה" – המשך קיום סיורים לימודיים בישראל לסטודנטים יהודים בתפוצות בשנת 2016 
206 החלטה מס' 1006: הקמת מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת )מערך מאו"ר( 
208 החלטה מס' 1007: יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים  
211 החלטה מס' 1008: העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפנייה אל הממשלה כחלופה לפקסימיליה 
212 החלטה מס' 1014: סגירת חוות הגז באזור התעשייה המזרחי של באר שבע – תיקון החלטת ממשלה 
213 החלטה מס' 1065: קביעת יעד לייצוג הולם בשירות המדינה ליוצאי אתיופיה ואצילת סמכות הממשלה לראש הממשלה לקבוע משרות ייעודיות 
214 החלטה מס' 1066: פטור חד פעמי ממכרז למשרות עוזרי רופא 
215 החלטה מס' 1074: הקמת מאגר מידע בתחום התשתיות הלאומיות במרכז למיפוי ישראל 
217 החלטה מס' 1117: סבסוד הוצאות פיתוח באזורי תעשייה 
218 החלטה מס' 1125: טיפול בתופעת ההסתננות - תיקון החלטת ממשלה  
219 החלטה מס' 1153: הארכת תקופת ההתקשרות עם המרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות בערבה – תיקון החלטת ממשלה 
220 החלטה מס' 1229: תוספת תקציבית להקמת היכל הזיכרון לחללי מערכות ישראל בהר הרצל בירושלים  
221 החלטה מס' 1236: חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי באמצעות תעסוקת עובדים פלסטינים בישראל  

החלטה מס' 1257: אימוץ המלצות דו"ח הוועדה הציבורית לגיבוש הסדר פיצוי מיוחד לעובדי הוועדה לאנרגיה אטומית, 
223 שחלו במחלת הסרטן )"ועדת ריבלין"( 
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224 החלטה מס' 1258: עידוד השתתפות בני נוער וסטודנטים בתחרויות בינלאומיות למדע, טכנולוגיה וחדשנות 
225 החלטה מס' 1287: גיבוש תכנית פעולה לאומית בנושא בריאות וסביבה  
226 החלטה מס' 1316: תכנית יעדי שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2016  
227 החלטה מס' 1317: קידום הקמתם של מעונות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל 
228 החלטה מס' 1320: תיעוש והגדלת פריון  
234 החלטה מס' 1321: הבאת חברות בנייה זרות 

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

2016 אפריל - יוני
237 החלטה מס' 1366: ייעול רגולציה בדבר אכרזת תקנים רשמיים  
239 החלטה מס' 1367: הגברת היכולת ליישום מדיניות הממשלה באמצעות שינויים בהסדרי ניהול המשאב האנושי בשירות המדינה 
240 החלטה מס' 1402: שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי וחיזוק הביטחון בירושלים 
241 החלטה מס' 1403: תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית  
245 החלטה מס' 1419: תגבור פעילות ממשלתית ברמת הגולן 
247 החלטה מס' 1443: השתתפות מדינת ישראל בתערוכת "אקספו 2017" באסטנה, קזחסטן, ומינוי נציב ישראל ל"אקספו 2017" 
249 החלטה מס' 1444: ציון 25 שנים ליחסים הדיפלומטיים בין ישראל ובין רוסיה - 2016  
251 החלטה מס' 1445: הגדלת הגיוון בייצוג קהילות, עדות ומגוון האוכלוסייה הישראלית בפרסומים מטעם הממשלה 
252 החלטה מס' 1447: הטבות לחיילי מילואים והקמת ועדת מנכ"לים לעניין האמור 
254 החלטה מס' 1454: ביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שיווקי הקרקע בתחומה 
255 החלטה מס' 1466: מיסוד הליך לבחינת האפקטיביות הכלכלית של תכניות באחריות משרד הכלכלה והתעשייה 
257 החלטה מס' 1478: תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים ומקיימים פעילות חקלאית משמעותית באזורי עדיפות לאומית 
258 החלטה מס' 1480: תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים בצפון לשנים 2016-2020 
265 החלטה מס' 1483: תכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים 
266 החלטה מס' 1484: קרית ספורט לאומית בירושלים 
267 החלטה מס' 1485: הקצאת קרקע להקמת מוסד להכשרת הנהגה לחינוך יהודי בארץ ובתפוצות בירושלים 
268 החלטה מס' 1486: הקצאת קרקע בירושלים למשרתים בכוחות הביטחון  
269 החלטה מס' 1487: שיפור השירותים בתחום הבריאות, הרווחה, החינוך ותרבות הפנאי בירושלים 
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270 החלטה מס' 1488: הנצחת מורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה 
271 החלטה מס' 1521: הפחתת הנטל הרגולטורי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר – תכשירים כימיים לצמחים ותכשירים לשימוש וטרינרי 
273 החלטה מס' 1528: הקמת צוותים לייעול שוק השכירות למגורים ולעידוד שכירות ארוכת טווח 
274 החלטה מס' 1531: בית ספר לרפואה בצפת – הקמת מתחם הקבע 
275 החלטה מס' 1532: פיתוח והעצמה כלכלית של המועצה המקומית חצור הגלילית – תיקון החלטת ממשלה 
276 החלטה מס' 1559: חיזוק אכיפת דיני תכנון ובנייה 
279 החלטה מס' 1561: סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון 
283 החלטה מס' 1585: חיזוק הקשרים הכלכליים ושיתופי הפעולה עם מדינות יבשת אפריקה 
287 החלטה מס' 1626: תכנית רב-שנתית לפיתוח הדרום – תיקון החלטת ממשלה 
288 החלטה מס' 1627: שדרוג מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית – תיקון החלטת ממשלה 
289 החלטה מס' 1628: מרכז טיפולי לאוכלוסייה מיוחדת בגליל המזרחי  
290 החלטה מס' 1652: תכנית סיוע מיוחדת לקרית ארבע וליישוב היהודי בחברון 
294 החלטה מס' 1653: "עתודות לישראל" – תכנית אסטרטגית לבניית עתודות הון אנושי למגזר משרתי הציבור 
295 החלטה מס' 1759: הסדרת העסקתם של בני/בנות זוג של עובדים זרים מומחים בתחום ההיי-טק בישראל 
297 החלטה מס' 1823: תכנון ושיווק מקרקעין לאוכלוסייה החרדית 
298 החלטה מס' 1825: הקמת יישוב חדש לאוכלוסייה הבדואית בוואדי אל נעם 
299 החלטה מס' 1826: קידום של עירוב שימושים בין תעשייה ומסחר למגורים לייעול פעילותן של ועדות הערר 
300 החלטה מס' 1828: מדריך הקצאת שטח לצורכי ציבור 
302 החלטה מס' 1837: העברת המשק לגז טבעי 
309 החלטה מס' 1838: תכנית השקעה רב-שנתית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולינים  
318 החלטה מס' 1839: אסדרת משק הביוב  
320 החלטה מס' 1840: ייעול מדיניות הענישה ושיקום האסירים בישראל  
323 החלטה מס' 1841: הקמת קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות 
324 החלטה מס' 1842: ייעול והסדרת עבודת הממשלה בתחום מוסדות הציבור 

החלטה מס' 1845: קליטת עובדי התאגידים תוך חיזוק ושיפור הניהול במערך האשפוז הלאומי והגברת המשילות 
325 במרכזים הרפואיים הממשלתיים  
332  P2P החלטה מס' 1846: הגברת התחרות באשראי הצרכני באמצעות הסדרת עיסוק בפלטפורמות
333 החלטה מס' 1848: קריטריונים לבניית כיתות לימוד  
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334 החלטה מס' 1849: גיבוש תכנית לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לחיפה  
335 החלטה מס' 1851: פתיחת ענף המוניות לנסיעות שיתופיות ופיתוח תחום מוניות השירות  
337 החלטה מס' 1852: תחרות במשק הגפ"מ למגזר הביתי 
339 החלטה מס' 1853: חיסכון וסיוע לעצמאים  
340 החלטה מס' 1854: הורדת יוקר מחיה בתחום מוצרי הצריכה  
343 החלטה מס' 1855: שיפור אופן עשיית העסקים בישראל  
347 החלטה מס' 1856: הגברת התחרות בשוק התקשורת  
348 החלטה מס' 1857: שינוי מבני בענף התקינה  
350 החלטה מס' 1858: הפחתת הנטל הרגולטורי ביבוא מוצרי חשמל 
351 החלטה מס' 1859: הגברה של אטרקטיביות המשק הישראלי להשקעות 
352 החלטה מס' 1861: הפחתת הרגולציה לרישוי עסקים 
354 החלטה מס' 1865: גיוס אגרות חוב על-ידי חברת "רכבת ישראל" בע"מ 
355 החלטה מס' 1870: ייעול והפחתת הוצאות האבטחה במשרדי הממשלה   
356 החלטה מס' 1871: קביעת כללי ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים לשנים 2017-2020 
357 החלטה מס' 1874: תעדוף הוצאות משרדי הממשלה לקראת דיוני התקציב לשנים 2017-2018 ועמידה בסך המחויבויות של הממשלה לשנת 2016 
358 החלטה מס' 1876: שינוי תזרים תשלומי העברה 
359 החלטה מס' 1877: תכנית לפיתוח חברתי וכלכלי לחברה הבדואית בנגב 
360 החלטה מס' 1878: עדכון מודל החלפת כלי רכב 
316 החלטה מס' 1879: הסדרת התקציב המועבר מקרן קיימת לישראל לטובת פיתוח ודיור 
362 החלטה מס' 1880: התאמות ביישום החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )קבינט מדיני-ביטחוני( 

החלטה מס' 1887: דו"ח הצוות להתאמת מבנה הממשלה ליישום תיקון מס' 1 לחוק יסוד: הממשלה )תיקון( )הגברת המשילות( – 
363 הקמת צוות בין-משרדי לבחינת המלצות הצוות 
364 החלטה מס' 1888: ייעול מערך הגבייה של המוסד לביטוח לאומי וצעדים נוספים לצורך שיפור מצבו הפיננסי 
365 החלטה מס' 1889: הגדלת האפקטיביות של השירות האזרחי-לאומי לצורך שיפור השילוב של אוכלוסיית המיעוטים 
366 החלטה מס' 1901: מנגנונים משלימים להפחתת הנטל הרגולטורי 
367 החלטה מס' 1902: אימוץ המלצות הוועדה לבחינת ייעול שוק ההימורים החוקיים בישראל והקצאת הרווחים לציבור  
368 החלטה מס' 1903: תכנית מקיפה לאוכלוסיית הנכים בישראל 
369 החלטה מס' 1907: הפחתת הוצאות השכר במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי 
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370 החלטה מס' 1908: יישום הסכמים קואליציוניים לשנים 2017-2018 
371 החלטה מס׳ 1911: כניסה לישראל מטעמי איחוד משפחות לבני הקהילות גונדר ואדיס אבבה  
373 החלטה מס' 1912: השלמת מבני ציבור ביישוביי קבע של המפונים 
375 החלטה מס' 1936: שינויים מבניים בארנונה – תיקון החלטת ממשלה  
377 החלטה מס' 1941: עידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואירן 
378 החלטה מס' 1950: אימוץ המלצות הצוות הממשלתי לטיוב אופן האספקה של שירותים חברתיים הניתנים במיקור-חוץ 
379 החלטה מס' 1957: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית – תכנית משרד התרבות והספורט 
381 החלטה מס' 1958: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית – אימוץ המלצות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה 
382 החלטה מס' 1973: תכנית סיוע לרשויות המקומיות בהפחתת מפגעי הליישמניאזיס )"שושנת יריחו"( 
383 החלטה מס' 1998: אצילת סמכויות הממשלה בתחום ההתיישבות והסדרת מערכת היחסים שבין ממשלת ישראל לבין החטיבה להתיישבות 
384 החלטה מס' 2003: הסדרת פרסומי הממשלה בתחום נתוני הנדל"ן 

2016 יולי - ספטמבר
385 החלטה מס' 2014: תכנית לאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון – "תכנית יתד" 
387 החלטת ממשלה מס' 2015: תכנית רב-שנתית לחיזוק קצרין – תיקון החלטת ממשלה 

2016 אוקטובר - דצמבר
388 החלטה מס' 2023: העברת האחריות לטיפול בקבורת חללים יהודים וקבורה אזרחית )בני ספק ובני דת( בשעת חירום ממשרד הפנים למשרד לשירותי דת 

390 דברי סיכום: אגף ממשל וחברה 



2015 אפריל - יוני
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החלטת ממשלה מס׳ 8

החלטת ממשלה מס' 8: גיבוש תכנית לפיתוחה הכלכלי של ירושלים לשנים 2016-2020
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des8.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2, 3 / הבאה לאישור הממשלה של תכנית 
פיתוח חמש שנתית, לשנים  2016-2020 תוך 

60 יום, שתתמקד במנועי צמיחה לחיזוק העיר 
ירושלים )תכנית "היובל"(. 

גובשה תכנית חמש שנתית כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
לירושלים ואושרה בממשלה. 

גיבוש התוכנית באחריות המשרד 
לענייני ירושלים. בעקבות חוק 
הנומרטור התכנית תובא ככל 

הנראה במסגרת תקציב המדינה.

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 / העברת הצעה לקבינט הדיור בנושא 
תכנית ניסיונית לתקופה של ארבע שנים 

להפעלת מנהלה לצורך קידום פעילות בתחום 
ההתחדשות העירונית בירושלים ולשם הגדלת 
היקף מימוש הפרויקטים והיצע יחידות הדיור.  

התכנית גובשה על-ידי המשרד. לאמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
הוכנה הצעת מחליטים מתואמת 

בהיבטים מקצועיים עם אגף 
תקציבים באוצר. אף-על-פי-כן, 
בסופו של דבר אגף התקציבים 

התנגד לקידום התכנית ולהגשתה 
לממשלה, ועל כן הוקפא קידום 

התכנית.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 9

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des9.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1, 2 / הבאה לאישור הממשלה של תכנית 
המשך לתכנית לשיפור, בינוי ועידוד ביקורים 

ברחבת הכותל המערבי, עבור השנים -2016
2020 )"תכנית החומש"(. 

תכנית המשך לתכנית כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
לשיפור, בינוי ועידוד ביקורים 
ברחבת הכותל המערבי, עבור 

השנים 2016-2020 אושרה 
בממשלה.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 11

החלטת ממשלה מס' 11: עידוד חינוך ותרבות יצירתית בירושלים
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des11.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א, ב / הבאה לדיון במועצה הצעת החלטה 
להקצאת הזכויות בחוזה חכירה בדמי חכירה 

סמליים לעיריית ירושלים בנכסים המפורטים 
בסעיף א', אשר עליהם יחולו הכללים 

האמורים בסעיף ב' בהחלטת הממשלה.

לא שייך לתקציב השנה. כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר
ייושם בכפוף למקור תקציבי.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 35

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec35.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

ייעודית במשרד ראש הממשלה.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

2. ב' / להקצות 2 מלש"ח לשנה בכל אחת 
מהשנים האמורות )2016-2020( עבור תקנה 

ייעודית במשרד ראש הממשלה.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

כן

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

ייעודית במשרד ראש הממשלה.

כןמנכ"ל משרד התיירותשר התיירות 

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

ייעודית במשרד ראש הממשלה.

כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

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

ייעודית במשרד ראש הממשלה.

טרם נמסר דיווח על-לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2. ו' / להקצות 2 מלש"ח עבור תקנה ייעודית 
במשרד ראש הממשלה

טרם נמסר דיווח על-לאמנכ"ל משרד החוץשר החוץ
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

2. ז' / להקצות 3 מלש"ח לשנה בכל אחת 
מהשנים האמורות )2016-2020( עבור תקנת 
השתתפות במשרד ראש הממשלה לטובת 

מימון ביקורי חיילים בכותל המערבי 
והשתתפות בתכניות החינוכיות.

טרם נמסר דיווח על-לאמנכ"ל משרד הביטחוןשר הביטחון
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

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

מימון ביקורי חיילים בכותל המערבי 
והשתתפות בתכניות החינוכיות.

כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 32

החלטת ממשלה מס׳ 35
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החלטת ממשלה מס׳ 107

החלטת ממשלה מס' 107: אירועים לציון עשור ממועד פינוי חבל עזה וצפון השומרון
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec107.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / העמדת תקציב תוספתי של 1.5 מיליון 
ש"ח מתקציב יחידת תנופה למשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

2 / העברת סך של 660,000 ש"ח למועצה 
אזורית חוף אשקלון לציון עשור להתנתקות 

בהתאם לתקנה הייחודית.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

2 / העברת סך של 465,000 ש"ח למועצה 
אזורית נחל שורק לציון עשור להתנתקות 

בהתאם לתקנה הייחודית.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

השלמת המשימה תלויה לא
במועצה האזורית.

2 / העברת סך של 375,000 ש"ח למועצה 
אזורית לכיש לציון עשור להתנתקות בהתאם 

לתקנה הייחודית.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

3,4 / כתיבת תקנה ונוהל ייחודים להעברת 
כספים לרשויות מקומיות לטובת אירועי 

עשור להתנתקות

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

כתיבת התקנה המוזכרת כן
עניינה תקנה תקציבית ולא 

תיקון חקיקה.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 125

החלטת ממשלה מס' 125: התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה 
להתמודדות עם משבר הדיור

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec125.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6.2.1 / לבחון במשותף עם הממונה על השכר 
במשרד האוצר את האפשרות לקבוע שתנאי 

השכר וההעסקה של מנהל מינהל התכנון 
יהיו בדרגת מנהל כללי של משרד ממשלתי 

וימליצו על כך לממשלה.

נושא זה עלה מספר פעמים לאנציב שירות המדינהראש הממשלה
בשיחות בין נציב שירות 

המדינה לממונה על השכר - 
בשלב זה לא הושגה הסכמה 
לבצע את השינוי שהתבקש.

6.2.1 / לבחון במשותף עם נציב שירות 
המדינה את האפשרות לקבוע שתנאי השכר 

וההעסקה של מנהל מינהל התכנון יהיו בדרגת 
מנהל כללי של משרד ממשלתי וימליצו על 

כך לממשלה

כןהממונה על השכרשר האוצר

6.2.5 / להפעיל את סמכותו יחד עם עם נציב 
שירות המדינה על-מנת למנות ליחידת הסמך 

יועץ משפטי, מנמ"ר וחשב.

במהלך ביצוע - נותר רק לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
מינוי יועמ"ש/ית.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

נציבות שירות המדינה קיימה  כןנציב שירות המדינהראש הממשלה
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 תכניות )24 משרות(. 

על-מנת להרחיב את מאגר 
המועמדים הפוטנציאליים 
הוחלט להרחיב את תנאי 

הסף שפורסמו )מתח הדרגות 
ושינוי בתנאי הסף( וההרשמה 

הוארכה עד ליום 1.5.16 
למכרז הוגשו 272 מועמדויות.

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

מספר התקנים אשר יועברו ממשרד הפנים 
למינהל התכנון שאינם מקרב עובדי מינהל 

תכנון ולשכות התכנון כיום.

כןהממונה על התקציביםשר האוצר

6.6 / לאתר נכס ייעודי לכלל יחידות מטה 
מינהל התכנון.

 לאהחשב הכללי שר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 125
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6.9 / לפעול על-מנת שתנאי שכרם ועבודתם 
של העובדים האמורים לא ייפגעו כתוצאה 

מהמעבר האמור.

בתהליך ביצוע - בדיונים.לאהממונה על השכרשר האוצר

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר7 / למנות חברים לוועדה לתכנון ופיתוח.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר9 / להקים את מטה הדיור.

15.1 / לפנות למועצת מקרקעי ישראל בתוך 
21 יום בהצעה שעניינה הסדרת מתן הרשאות 
תכנון וקביעת עלויות פיתוח בהתאם לאמור 

בהחלטה זו.

החלטת מועצה 1429.כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

16.4 א' / לפנות לוועדת השירות כדי לבחון 
החלת פטור מחובת עריכת מכרז פומבי 

לעניין משרת יו"ר מטה הדיור, ולהגיש את 
הצעתה לממשלה.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

16.4 ב' / לבחון במשותף עם הממונה על 
השכר באוצר את האפשרות לקבוע שתנאי 
ההעסקה והשכר של יושב ראש מטה הדיור 

יהיו מוקבלים לאלה של מנהל כללי של 
משרד ממשלתי.

על בסיס חוות דעתם כןנציב שירות המדינהראש הממשלה
החיובית של נציב שירות 

המדינה והממונה על השכר 
שהוגשה לממשלה - הבקשה 

אושרה.

16.4 ג' / לפנות לוועדת השירות כדי לבחון 
החלת פטור מחובת עריכת מכרז למשרות 

זמניות.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

16.4 ד' / להקצות שישה תקני כוח אדם 
לפעילות המטה.

כןהממונה על התקציביםשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 125
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

17 / להעביר לוועדה את המידע הנדרש 
לצורך פעילותה.

מבוצע באופן שוטף. המשרד כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
מעביר לוועדה לתכנון 

ולפיתוח את המידע הנדרש 
לצורך פעילותה.

17 / להעביר לוועדה את המידע הנדרש 
לצורך פעילותה.

כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

18 / להעניק למטה הדיור את השירותים 
הנדרשים למטה הדיור, תוך הנגשה גיאוגרפית 
והצגה לשותפים ולציבור ובתיאום עם המרכז 

למיפוי ישראל.

כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

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

לדיור להשכרה על-ידי החברה בהתאם 
למסלול השיווק שייקבע בכל מתחם ומתחם.

החלטת מועצה 1446.כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

21 / לבצע את כלל הפעולות הדרושות לצורך 
חתימת הסכם מסגרת בין חברת 'ערים' לבין 

רמ"י או הרחבת ההסכם הקיים באופן שיכלול 
את פעילות רמ"י

טרם בוצע.  הנושא עדיין לאמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
נדון במסגרת מטה הדיור. 

חברת "ערים" ממשיכה להיות 
זרוע ביצוע של משרד הבינוי 

והשיכון.

22 / להפיץ תזכיר חוק לביצוע כלל תיקוני 
החקיקה הנדרשים לשם יישום החלטה זו 

בתוך 14 יום מיום קבלת החלטה זו.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 125



24  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 145

החלטת ממשלה מס' 145: אימוץ הערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה ה-34
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec145.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ו' / ריכוז העדכון השנתי של שרי הממשלה 
לממשלה על-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. 

משרדי הממשלה מדווחים כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
למועצה הלאומית לכלכלה 

ולאגף ממשל וחברה על-
אודות התקדמות יישום 

המשימות שלהם מהחלטות 
הממשלה של הערכת המצב 

 האסטרטגית )145-151(.
המועצה הלאומית לכלכלה 

עובדת בימים אלה על 
כתיבת דו"ח מעקב יישום 

הערכת המצב, לקראת אמצע 
הקדנציה של הממשלה, 

במטרה לפרסמו לציבור. 
נבחנת האפשרות של קיום 

דיון בממשלה בחודשיים 
הקרובים, שבמהלכו יוצג 
עדכון על-אודות יישום 

הערכת המצב.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 146

החלטת ממשלה מס' 146: קידום הסוגיה האסטרטגית "פיתוח כלכלי-אזורי" 
כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית הכלכלית-חברתית לממשלה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec146.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א )1( / גיבוש תכנית לפיתוח כלכלי של מחוז 
הצפון כמפורט בסעיף א )1( להחלטה זו.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה כן
גיבש את הפרק הכלכלי 

בתכנית לפיתוח כלכלי של 
מחוז צפון, אשר פורסמה 

כחלק מהחלטת ממשלה מס' 
2262 מיום 8.1.17.

א )1( / גיבוש תכנית לפיתוח כלכלי של מחוז 
הצפון כמפורט בסעיף א )1( להחלטה זו.

בוצע, באחריות משרד האוצר.כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
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סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א )2( / גיבוש סל כלים לתמרוץ שיתופי 
פעולה בין-רשותיים, לרבות אשכולות של 

רשויות מקומיות, ולהסרת חסמים בכל הנוגע 
לשיתופי פעולה כאמור, כמפורט בסעיף א )2( 

להחלטה זו.

תוקן חוק איגודי ערים, כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
ובמסגרת 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. 

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

החלטת ממשלה מס׳ 146
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החלטת ממשלה מס׳ 147

החלטת ממשלה מס' 147: קידום הסוגיה האסטרטגית "טיפוח ומיצוי ההון האנושי" 
כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec147.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א )2( )ג( / הקמת צוות מקצועי, כמפורט 
בסעיף א)2()ג( להחלטה זו, אשר יפעל ליישום 

תכניות ופעולות בתיאום עם הממונה על 
התקציבים במטרה להגדיל את היצע כוח 

האדם המיומן הנדרש בתעשייה עתירת הידע.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

א )2( )א( / גיבוש תכנית להגדלת מספר 
הבוגרים בעלי תעודת בגרות "איכותית" 

המאפשרת השתלבות בחזית הצרכים של 
המשק הישראלי והעולמי, כמפורט בסעיף 

א)2()א( להחלטה זו.

קיימת תוכנית מפורטת כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
לנושא זה.

א )4( / הגשת המלצותיו של צוות בין-משרדי 
במטרה לשפר את מערך הקרדיטציה בין 

מערכות ההכשרה השונות, כמפורט בסעיף 
א)4( להחלטה זו.

עבודת הצוות הבין-משרדי לאמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
הותנעה בתחילת ספטמבר. 

התקיימו שני דיונים של 
הצוות הרחב, ודיונים של 

צוותי המשנה. הדו"ח הסופי 
פורסם וכעת עובדים על נוסח 

מחליטים.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א )5( / גיבוש תכנית לעידוד עלייה באמצעות 
צוות מקצועי ייעודי לנושא, כמפורט בסעיף 

א)5( להחלטה זו.

מנכ"ל משרד העלייה שרת העלייה והקליטה
והקליטה

הצוות לא התכנס.לא

א )6( / בחינת החסמים הניצבים בפני ילדים 
וצעירים 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

הוועדה מקיימת פגישות לא
ונמצאת בסיום הדיונים 

ולקראת סיכומים.

א )1( / הצגה לממשלה של תכנית משרד 
החינוך לקידום מיומנויות המאה ה-21.

התכנית הוכנה להצגה. כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

א )2( )ב( / הקמת פורום היוועצות עם 
מעסיקים וגורמים רלוונטיים נוספים בתחום 
התעשייה עתירת הידע במטרה לקדם טיפול 
רב מערכתי במחסור קיים ועתידי בכוח אדם 

מיומן במשק הישראלי.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

בהמשך להחלטה זו גובשה כן
החלטת ממשלה חדשה מס' 
2292 מיום 15.1.17, שעיקרה 

הגדלת כוח אדם מיומן 
לתעשיית ההיי-טק.

החלטת ממשלה מס׳ 147
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א )3( / גיבוש תכנית לאומית במטרה לשפר 
הישגים ולהוביל להגברת שילוב האוכלוסייה 
הערבית בכלכלת ישראל באמצעות מערכת 

החינוך, כמפורט בסעיף א )3( להחלטה זו.

תכנית המשרד מורכבת כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
משלושה אפיקים מרכזיים: 

1. הוראת עברית לדוברי 
ערבית - התוכנית גובשה 

ותוקצבה. היא פועלת החל 
משנה"ל תשע"ו ובאופן מלא 

 החל משנה"ל 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 - 

 שנה"ל תשע"ז.
מדדי הצלחה שנדרשו 

בהחלטת ממשלה עוקבת 
יועברו לממשלה בחודש מאי 

 .2016 

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

החלטת ממשלה מס׳ 147
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החלטת ממשלה מס׳ 148

החלטת ממשלה מס' 148: קידום הסוגיה האסטרטגית "תשתיות מימון" 
כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשל

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec148.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

 טו / גיבוש והפצת תזכיר חוק בנושא הקמת 
ועדה ליציבות פיננסית בהסכמה עם נגידת 

בנק ישראל. 

במהלך ביצוע - שלבי סיום לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
עבודה מול בנק ישראל.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 149

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec149.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

יח/ הבאה לאישור ועדת השרים לענייני 
תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור )קבינט הדיור( 
מתווה אסטרטגי לתחום הדיור ל-25 השנים 

הקרובות, שיכלול, בין היתר, התייחסות 
לביקושים העתידיים, פיזור גיאוגרפי, יעדי 

מחירים, מלאי תכנוני-אסטרטגי, היקף 
התחדשות עירונית נדרש וייעול שרשרת 

הייצור. 

במהלך ביצוע.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 150

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec150.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א )2( / הגשה לממשלה של תכנית לקידום 
שילוב מבוגרים מעל גיל 60 בתעסוקה 

ובקהילה, תוך התייחסות לעבודת המטה 
שנעשתה על-ידי הוועדה לשילוב מבוגרים 

בתעסוקה ובקהילה.

בחודש דצמבר 2015 הוגשה כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
לממשלה הצעת מחליטים 

בנושא שילוב מבוגרים 
בתעסוקה. החלטת ממשלה 
834 נמצאת כבר בתהליכי 

יישום.

א )3( / גיבוש תכנית לטיפול בגירעון הנוכחי 
והאקטוארי של המוסד לביטוח לאומי בראייה 

ארוכת טווח. 

במהלך ביצוע. לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
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סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א )1( / הצגה לממשלה של ממצאי בדיקת 
כלל ההיבטים הפיננסיים של מערכת הפנסיה 

בישראל, לרבות הצפי להתפתחות הנכסים 
הפנסיוניים ב-25 השנים הקרובות, ובכלל זה 

אגרות חוב מיועדות.

במהלך ביצוע.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

ב / גיבוש תכנית מקיפה להיערכות מערכת 
הבריאות להזדקנות האוכלוסייה, כל זאת תוך 
התייחסות למשאבי כוח אדם, מיטות אשפוז, 
תקציבים, מחירים, כלים דיגיטליים ותשתיות 

הנדרשים ב-20 השנים הקרובות. 

הוכנה תכנית פעולה, אשר כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
תיושם עד שנת 2019. קיים 
פער מול משרד האוצר על 

המשאבים לתכנית. 

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

החלטת ממשלה מס׳ 150
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החלטת ממשלה מס׳ 151

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec151.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א )1( / הבאה לאישור הממשלה של תכנית 
דיגיטלית לאומית רב-שנתית.

התוכנית אושרה בממשלה. כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי

א )2( )א( / סיום גיבוש התכנית הדיגיטלית 
המשרדית המפורטת, הנובעת מהתכנית 

הדיגיטלית הלאומית.

גובשה תוכנית מפורטת כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
לנושא זה, בשיתוף מטה 

ישראל דיגיטלית

א )2( )א( / סיום גיבוש התכנית הדיגיטלית 
המשרדית המפורטת, הנובעת מהתכנית 

הדיגיטלית הלאומית.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

תוכנית ל-2016 אושרה כן
לביצוע וכוללת מגוון 

משימות, העולות בקנה אחד 
עם הסוגיה האסטרטגית. כמו 

כן גובשה ואושרה התכנית 
האסטרטגית הדיגיטלית של 

המשרד.

א )2( )א( / סיום גיבוש התכנית הדיגיטלית 
המשרדית המפורטת, הנובעת מהתכנית 

הדיגיטלית הלאומית.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

המשרד כתב תכנית עבודה לא
במסגרת ועדות. יישום 

התכנית מחולק ליעדי עבודה 
ולתכניות. פעולות ראשונות 

תוקצבו ומבוצעות.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א )2( )א( / סיום גיבוש התכנית הדיגיטלית 
המשרדית המפורטת, הנובעת מהתכנית 

הדיגיטלית הלאומית.

תוכנית פרויקטלית רב-כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
שנתית, הכוללת היבטי 

תשתית מערכתיים והיבטים 
אפליקטיביים תואמה עם 

מטה ישראל דיגיטלית 
ואושרה על-ידו. המשרד 
שותף לבניית התוכנית, 

וחלקים ממנה אף שולבו 
בתוכנית האסטרטגית של 

משרד הבריאות "עמודי 
האש".

א )2( )ב( / הקמת צוות יישום משרדי במוסד 
לביטוח לאומי, בהמשך לסעיף 3)א( להחלטת 

הממשלה מס' 1046.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

המוסד לביטוח לאומי הקים כןמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
צוות יישום, אשר תפקידו 

לקדם פרויקטים דיגיטליים.

א )2( )ב( / הקמת צוות יישום משרדי במינהל 
השלטון המקומי במשרד הפנים, בהמשך 
לסעיף 3)א( להחלטת הממשלה מס' 1046.

הצוות גיבש מודל וביצע כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
פיילוט ראשון באשכולות, 

מובילים דיגיטליים ומאיצים 
דיגיטליים. פותח מדד 

לבגרות דיגיטלית של הרשות 
המקומית והמשרד כעת עובד 

על מתווה הטמעה ברשויות 
המקומיות. 

החלטת ממשלה מס׳ 151
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א )2( )ב( / הקמת צוות יישום משרדי במשרד 
המשפטים, בהמשך לסעיף 3)א( להחלטת 

הממשלה מס' 1046.

הושג סיכום לתקצוב שיתוף כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
הפעולה. מסגרת התקציב 
אושרה והוקם צוות יישום 
ישראל דיגיטלית במשרד. 
בהתאם לתכנית העבודה 

המאושרת לשנת 2016 החל 
שיתוף הפעולה עם מטה 

ישראל דיגיטלית. בחודשים 
הקרובים תיבחר חברת ייעוץ 

ומוביל דיגיטלי, שיסייעו 
בהכנת תכנית דיגיטלית 

אסטרטגית למשרד, אשר 
תפרט את כל התהליכים 

המתוכננים לשנים 2016-2018.

א )2( )ב( / הקמת צוות יישום משרדי ברשות 
המסים, בהמשך לסעיף 3)א( להחלטת 

הממשלה מס' 1046.

במהלך ביצוע - נקבע מועד לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
לדיון נוסף במתווה.

א )2( )ג( / גיבוש תכניות לתהליכים 
דיגיטליים בין-משרדיים עד תום שנת 2015.

חל עיכוב בגיוס כוח אדם לאמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
למשימה. כעת  מגובשות 

תכניות בשני תחומים: 
תהליכים בתחום מיצוי זכויות; 
תהליך רישוי עסקים )משימה 

מכוח החלטת ממשלה מס' 
1007 מיום 17.01.2016, שמועד 

ביצועה אוגוסט 2017(.

א )3( )א( / גיבוש צעדים אופרטיביים לקידום 
פריסת תשתית הסיבים האופטיים.

החלטת ממשלה מס' 834 כןמנכ"ל משרד התקשורתשר התקשורת
נמצאת כבר בתהליכי יישום.

החלטת ממשלה מס׳ 151
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א )3( )ב( / פרסום להיוועצות את רמות 
ההזדהות הדרושות לצורך קבלת שירותים 

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

לאישור הממשלה.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

טרם נמסר דיווח על-לא
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

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

החלטת ממשלה מס׳ 151
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החלטת ממשלה מס׳ 153

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec153.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

נערך חוזה למימוש כןראש מטה הסייבר הלאומיראש הממשלה
המחויבויות מול חברת 

"מסע".

1 )ב( / העברת תוספת תקציב של 9,000 דולר 
למשתתף מתקציב מטה הסייבר הלאומי, 

בהתאם למספר המשתתפים בתכנית.

הועברה תוספת תקציב כןראש מטה הסייבר הלאומיראש הממשלה
בסך 9,000$ ממטה הסייבר 

הלאומי.

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



2015 יולי - ספטמבר
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החלטת ממשלה מס׳ 181

החלטת ממשלה מס' 181: מותבי גיור מקומיים – תיקון החלטת ממשלה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec181.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

החלטת הממשלה מס' 181 מיום 5.7.15 לאראש מערך הגיור הממלכתיראש הממשלהב' / הקמת מותבי גיור מקומיים
)להלן: "ההחלטה"(, שעניינה "מותבי גיור 
מקומיים", מאפשרת להקים מותבי גיור 
מקומיים שיפעלו במסגרת מערך הגיור 

 הממלכתי.
על-פי ההחלטה, הקמת מותב גיור מקומי 

 תבוצע כך:
על מועצת הרבנות הראשית למנות את 
ראש המותב, בהתאם להמלצות ועדה, 

שתורכב מנשיא ביה"ד הרבני הגדול 
ושני דייני גיור שיתמנו על-ידו, ועל-פי 

 קריטריונים שנקבעו בהחלטה. 
שני חברי המותב הנוספים יהיו דייני גיור, 

שיצוותו בידי ראש מערך הגיור לאחר 
 המלצת נשיא ביה"ד הרבני הגדול. 

המותב המקומי יפעל על-פי כללי ונוהלי 
 מערך הגיור.

 לאור האמור, כל עוד לא מונה ראש הרכב 
למותב מקומי על-ידי מועצת הרבנות 

הראשית, לא נדרשת כל פעולה מטעם 
 מערך הגיור.

לפיכך, מבחינת מערך הגיור, אנו פועלים 
בהתאם להחלטה כלשונה.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 203

החלטת ממשלה מס' 203: הרחבת התכנית לדיור במחיר מופחת
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec203.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / הבאה לאישור המועצה הצעת החלטה 
ליישום תכנית מחיר למשתכן, כמפורט 
בהרחבה בסעיף 1 להחלטת ממשלה זו.

החלטת מועצה מס' 1442 על כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר
תיקוניה.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 2



42  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 204

החלטת ממשלה מס' 204: הרחבת התכנית לדיור במחיר מופחת
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec204.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / למנות צוות משרדי, אשר יגבש תכנית 
כוללת, שמטרתה עידוד תיעוש הבנייה 

ושיפור הפריון לעובד בענף הבנייה.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

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

הפנים.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

3 / להביא את מסקנות "הצוות לעידוד תיעוש 
הבנייה ושיפור הפריון לעובד בענף הבנייה", 
שמינה משרד הבינוי, לאישור קבינט הדיור.

מסקנות הצוות אושרו כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
בקבינט הדיור, וכיום נמצאות 

בתהליכי יישום מקבילים 
בהתאם להחלטת ממשלה 

מס' 1320.

3 / להביא את מסקנות "הצוות לעידוד תיעוש 
הבנייה ושיפור הפריון לעובד בענף הבנייה", 
שמינה משרד הבינוי, לאישור קבינט הדיור.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה כן
טיפל בנושאים שהיו תחת 

אחריותו. 

3 / להביא את מסקנות "הצוות לעידוד תיעוש 
הבנייה ושיפור הפריון לעובד בענף הבנייה", 
שמינה משרד הבינוי, לאישור קבינט הדיור.

בביצוע.לאמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / להביא את מסקנות "הצוות לעידוד תיעוש 
הבנייה ושיפור הפריון לעובד בענף הבנייה", 
שמינה משרד הבינוי, לאישור קבינט הדיור.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 204
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החלטת ממשלה מס׳ 205

החלטת ממשלה מס' 205: ייעול והאצת הליכי פדיון קרקע
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec205.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להביא לפני ועדת השרים לענייני חקיקה 
הצעת החלטה להחלת דין רציפות על פרק 
ד' וסעיפים 43)ב( ו-46 בהצעת חוק לקידום 

הבנייה במתחמים מועדפים לדיור.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 206

החלטת ממשלה מס' 206: תכנית לעידוד בנייה מהירה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec206.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

הנוכחית.

כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

ב.1. / לעדכן בנהלי המשרד את גובה 
הערבויות אשר משרד הבינוי גובה  מקבלנים 

במסגרת שיווק קרקעות וכן את מועדי 
הביצוע לצורך חילוט הערבות.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

ב.2. / לפעול לשינוי תנאי הסף הקבועים 
במכרזי המשרד, כך שמכרזים אלה יהיו 

פתוחים להשתתפות של כל יחיד, קבוצה 
או חברה, ללא מגבלה של ניסיון או צורת 

התאגדות.

אושרה החלטת הממשלה כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
בנושא בתאריך 30.12.15.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 207

החלטת ממשלה מס' 207: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec207.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

5 / להגדיל, במהלך התכנון, את הצפיפות 
בתכניות המנויות בסעיף 2 בהחלטת 

הממשלה.

כןיו"ר הותמ"לשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 208

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec208.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / לקדם את יישום המלצות דו"ח "צוות 
120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור ביישובי 

המיעוטים בהיבטי תקציב.

החלטת ממשלה מס' 922 כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשיוויון חברתי
 מיום 30.12.2015.

הסוגיות השונות מקודמות 
מול המשרדים השונים. 

2 / לקדם את יישום המלצות דו"ח "צוות 
120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור ביישובי 

המיעוטים בהיבטי תקציב.

יישום חלק מההמלצות של כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
"צוות 120 הימים" עוגנו 

בהחלטת ממשלה מס' 922. 
בהתאם להחלטת הממשלה 

הוקם צוות היגוי בראשות 
מנכ"ל משב"ש. כמו כן, 

הוקם צוות יישום לבניית 
תכנית עבודה חומש ליישום 

ההחלטה.

2 / לקדם את יישום המלצות דו"ח "צוות 
120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור ביישובי 

המיעוטים בהיבטי תקציב.

במהלך ביצוע.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
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החלטת ממשלה מס׳ 208

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / לקדם את יישום המלצות דו"ח "צוות 
120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור ביישובי 

המיעוטים בהיבטי תקציב.

תיקוני חקיקה בוצעו במסגרת כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשיוויון חברתי
חוק ההסדרים.

3 / לקדם וליזום תיקוני חקיקה ליישום 
המלצות דו"ח "צוות 120 הימים" לטיפול 

בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים.

בהתאם להחלטת הממשלה לאמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
הוקם צוות היגוי בראשות 

מנכ"ל המשרד. הצוות התכנס, 
קבע קריטריונים וממשיך 
בפעילותו ליישום החלטת 
הממשלה. בשלב הזה לא 

נדרש קידום תיקוני חקיקה. 

3 / לקדם את יישום המלצות דו"ח "צוות 
120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור ביישובי 

המיעוטים בהיבטי תקציב.

במהלך ביצוע.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 209

החלטת ממשלה מס' 209: המרת דירות בשימוש חורג לשימוש מגורים
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec209.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1,6 / לבצע את תיקוני החקיקה הנוגעים 
להיתר לשימוש חורג המפורטים בהחלטת 
הממשלה כהוראת שעה לשנים 2020-2015.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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

ושומרון.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 210

החלטת ממשלה מס' 210: תכנית יעדי תכנון, שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2015
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec210.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / להביא לפני קבינט הדיור, בתוך 14 יום, 
את המלצת מועצת מקרקעי ישראל לעניין 

מספר יחידות דיור לדיור בהישג יד.

כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

4 / להביא לאישור קבינט הדיור את יעדי 
התכנון, השיווק והעסקאות בקרקעות מדינה 

לשנת 2016.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

4 / להביא לאישור קבינט הדיור את יעדי 
התכנון, השיווק והעסקאות בקרקעות מדינה 

לשנת 2016.

כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

5 / להנחות את יושבי ראש מוסדות התכנון 
ונציגי הממשלה במוסדות התכנון להביא 

לאישור תכניות מפורטות למגורים בהיקף 
שלא יפחת מ-82 אלף יח"ד )תיקון החלטת 

ממשלה מס' 2019 מיום 15.7.2010(.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר



51  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6 / הגשת התייחסות לתכניות שהוגשו על-ידי 
מינהל התכנון. התייחסות המשרדים תכלול 
ממשקי תכנון וריכוז הפעולות הנדרשות על-
ידי המשרד ואת דרישותיו המקצועיות ביחס 

לתכנית על-מנת לעמוד ביעדים שנקבעו 
בהחלטות הממשלה.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

6 / הגשת התייחסות לתכניות שהוגשו על-ידי 
מינהל התכנון. התייחסות המשרדים תכלול 
ממשקי תכנון וריכוז הפעולות הנדרשות על-
ידי המשרד ואת דרישותיו המקצועיות ביחס 

לתכנית על-מנת לעמוד ביעדים שנקבעו 
בהחלטות הממשלה.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

כן

6 / הגשת התייחסות לתכניות שהוגשו על-ידי 
מינהל התכנון. התייחסות המשרדים תכלול 
ממשקי תכנון וריכוז הפעולות הנדרשות על-
ידי המשרד ואת דרישותיו המקצועיות ביחס 

לתכנית על-מנת לעמוד ביעדים שנקבעו 
בהחלטות הממשלה.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

למשרד הועברו רשימות לא
כלליות – ללא תחום תכנון 

וללא יעדי התכניות. לכן לא 
הייתה אפשרות לגבש עמדה 

מקצועית ביחס אליהן.

6 / הגשת התייחסות לתכניות שהוגשו על-ידי 
מינהל התכנון. התייחסות המשרדים תכלול 
ממשקי תכנון וריכוז הפעולות הנדרשות על-
ידי המשרד ואת דרישותיו המקצועיות ביחס 

לתכנית על-מנת לעמוד ביעדים שנקבעו 
בהחלטות הממשלה.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

התייחסות המשרד הוגשה כן
כנדרש.

החלטת ממשלה מס׳ 210
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6 / הגשת התייחסות לתכניות שהוגשו על-ידי 
מינהל התכנון. התייחסות המשרדים תכלול 
ממשקי תכנון וריכוז הפעולות הנדרשות על-
ידי המשרד ואת דרישותיו המקצועיות ביחס 

לתכנית על-מנת לעמוד ביעדים שנקבעו 
בהחלטות הממשלה.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

6 / הגשת התייחסות לתכניות שהוגשו על-ידי 
מינהל התכנון. התייחסות המשרדים תכלול 
ממשקי תכנון וריכוז הפעולות הנדרשות על-
ידי המשרד ואת דרישותיו המקצועיות ביחס 

לתכנית על-מנת לעמוד ביעדים שנקבעו 
בהחלטות הממשלה.

הוגשה התייחסות כנדרש.כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות

6 / הגשת התייחסות לתכניות שהוגשו על-ידי 
מינהל התכנון. התייחסות המשרדים תכלול 
ממשקי תכנון וריכוז הפעולות הנדרשות על-
ידי המשרד ואת דרישותיו המקצועיות ביחס 

לתכנית על-מנת לעמוד ביעדים שנקבעו 
בהחלטות הממשלה.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

6 / לגבש רשימת תכניות מפורטות למגורים 
שיובאו בשנת 2015 על מנת לעמוד ביעדים 

שנקבעו בהחלטות הממשלה בהתאם לכתוב 
בהחלטת ממשלה זו.

רשימת התכניות גובשה, כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
והופצה למנכ"לי המשרדים 
הרלוונטיים ביום 12.7.2015.

7 / לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על 
מנת לעמוד ביעדים שקבעה הממשלה לדיור 

בתכנית העבודה של משרדם.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

למשרד הועברו רשימות לא
כלליות – ללא תחום תכנון 

וללא יעדי התכניות. לכן לא 
הייתה אפשרות לגבש עמדה 

מקצועית ביחס אליהן.

החלטת ממשלה מס׳ 210
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

7 / לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על 
מנת לעמוד ביעדים שקבעה הממשלה לדיור 

בתכנית העבודה של משרדם

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

נערכו בדיקות תחבורתיות כן
מערכתיות לשלושת 

המתחמים של פינוי מחנות 
צה""ל )סירקין, תל השומר, 

צריפין(. תכניות הרכבת הקלה 
)קו ירוק, חום, סגול( הוגשו 

לותמ"ל ונמצאות בהליכי 
אישור.

7 / לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על 
מנת לעמוד ביעדים שקבעה הממשלה לדיור 

בתכנית העבודה של משרדם.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

7 / לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על 
מנת לעמוד ביעדים שקבעה הממשלה לדיור 

בתכנית העבודה של משרדם.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

7 / לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על 
מנת לעמוד ביעדים שקבעה הממשלה לדיור 

בתכנית העבודה של משרדם.

הפעולות הנדרשות הוכנסו כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
לתוכנית העבודה המשרדית, 

ואנו פועלים בתיאום עם מטה 
הדיור ומינהל התכנון במשרד 

האוצר. 

7 / לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על-
מנת לעמוד ביעדים שקבעה הממשלה לדיור 

בתכנית העבודה של משרדם.

מבוצע באופן שוטף.כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

7 / לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על-
מנת לעמוד ביעדים שקבעה הממשלה לדיור 

בתכנית העבודה של משרדם.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

כן

החלטת ממשלה מס׳ 210
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

ההתקדמות תוך התייחסות למגוון נושאים 
נוספים וביניהם חסמים

ריכוז הנתונים של שנת 2015 כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
הוצג לקבינט הדיור ביום 

4.1.2016. מספר יחידות הדיור 
שאושר בשנת 2015 עמד 

על 99,500 והיה גבוה מהיעד 
שנקבע על-ידי הממשלה 

.)82,500(

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

ההתקדמות תוך התייחסות למגוון נושאים 
נוספים וביניהם חסמים

במהלך ביצוע.לאיו"ר מטה הדיורשר האוצר

9 / להביא לאישור קבינט הדיור את יעדי 
התכנון בקרקעות מדינה ובקרקעות פרטיות 

לשנת 2016.

יעדי התכנון לשנת 2016 כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
אושרו על-ידי קבינט הדיור 

ביום 7.3.2016.

10 / לפרסם את תכנית העבודה השנתית 
לשנת 2015 בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח 

באתרי האינטרנט של הגופים.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

10 / לפרסם את תכנית העבודה השנתית 
לשנת 2015 בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח 

באתרי האינטרנט של הגופים.

כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר

10 / לפרסם את תכנית העבודה השנתית 
לשנת 2015 בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח 

באתרי האינטרנט של הגופים.

מפורסם באתר שיווקים כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר
ובחוברת תוכניות העבודה 

של רמ"י. 

10 / לפרסם את תכנית העבודה השנתית 
לשנת 2015 בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח 

באתרי האינטרנט של הגופים.

כןמנכ"ל דירה להשכירשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 210



55  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

11 / לפרסם את תכנית העבודה השנתית 
לשנת 2016 בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח 

באתרי האינטרנט של הגופים.

תכנית העבודה ליעדי כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
תכנון 2016 פורסמה באתר 

האינטרנט של מינהל התכנון.

11 / לפרסם את תכנית העבודה השנתית 
לשנת 2016 בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח 

באתרי האינטרנט של הגופים.

מפורסם באתר שיווקים כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר
ובחוברת תכניות העבודה של 

רמ"י. 

11 / לפרסם את תכנית העבודה השנתית 
לשנת 2016 בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח 

באתרי האינטרנט של הגופים.

כןמנכ"ל דירה להשכירשר האוצר

11 / לפרסם את תכנית העבודה השנתית 
לשנת 2016 בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח 

באתרי האינטרנט של הגופים.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

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

החלטת ממשלה מס׳ 210
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החלטת ממשלה מס׳ 315

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec315.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / קביעת והפעלת תכנית למתן מענקי 
רוכשים וסבסוד פיתוח, אשר תופעל בין 

השנים 2015 – 2017 כפי המפורט בהחלטה.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

א' .2 / קביעת תנאי המותנה לזכאי משרד 
הבינוי.

כןהחשב הכללי במשרד האוצרשר האוצר

4 / קביעת עקרונות לקביעת ערכי קרקע 
ממוצעים על-פי הכתוב בסעיף זה.

כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

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

כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

6 / העמדת המשאבים הנדרשים ליישום 
החלטה זו במסגרת התכנית הכלכלית לשנת 

.2016 – 2015

המשאבים מוקצים עם כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
התקדמות התכנית.

7 / בחינת האפשרות לרכוש לא יותר מ-5% 
מהדירות ששווקו בפרויקטים ששווקו בשיטת 

"מחיר למשתכן" עבור זכאי הדיור הציבורי.

הוחלט שלא לבצע.כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

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



57  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 316

החלטת ממשלה מס' 316: 
הסרת חסמים הכרוכים במעבר "התעשייה הצבאית לישראל" בע"מ לנגב  

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec316.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

בהחלטה זו.

הופץ תזכיר חוק. משרד כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
האוצר מסר שהועברו אליו 

הערות לתזכיר החוק על-ידי 
כמה גופים. אנו ממתינים 
לקבלת ההערות ממשרד 

האוצר.  

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

הופץ תזכיר חוק. משרד כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
האוצר מסר שהועברו אליו 

הערות לתזכיר החוק על-ידי 
מספר גופים. אנו ממתינים 

לקבלת ההערות ממשרד 
האוצר.  

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 317

החלטת ממשלה מס' 317: סיוע ממוקד להגדלת היקף הפעילות של הבנייה למגורים  
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec317.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א׳ 1. / הגדלת המכסה המרבית של היתרים 
להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה 

ושומרון ב-8,000 עובדים. 

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

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

הקובעת כיצד תחולק המכסה 
שמתפנה מעת לעת.

א׳ 1. / תגבור שירותי התחבורה האזורית 
באזור יו"ש. 

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

ב-2016 הוספו 30% תוספות כן
שירות בכל מטה בנימין. 

ב-2017 תוגבר השירות 
משמעותית בהר חברון 

ובקריית ארבע, ובספטמבר 
הקרוב תהיה הגדלה של 40% 

בתוספות השירות בגוש עציון. 

א׳ 1. / השלמת עבודות תשתית להרחבת 
המעברים ביו"ש.

מתאם פעולות הממשלה שר הביטחון
בשטחים

טרם נמסר דיווח על-לא
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.



59  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

ביום 27.8.2015 פורסם באתר כן
הרשות נוהל עבודה חדש, 

שפורט בו בהרחבה המתווה 
בדבר היתרים להעסקת 

עובדים פלסטינים בבנייה 
למגורים, ובישיבות הוועדה 

הבין-משרדית נקבעים 
עקרונות לחלוקת המכסה.

א׳ 4. ה' / הקמת צוות בראשות מנכ"ל משרד 
הבינוי ובו יהיו חברים: 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 המפורט 

בהחלטה זו. 

הצוות הוקם ופועל באופן כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
שוטף. 

ב׳ 3. / קביעה במשותף עם הממונה על 
התקציבים, מנכ"ל משרד הכלכלה ומנכ"ל 
משרד הבינוי של מנגנון הפחתת מכסות 
והתאמות בהתאם ל'מנגנון חיסון לשוק 

העבודה' כאמור בהחלטה זו.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

יישום סעיף זה מותנה כן
בהודעת הממונה על 

התקציבים במשרד האוצר 
על הרעה במצבו של שוק 

העבודה בישראל ועל גידול 
במספר הבלתי מועסקים. 

עד כה לא התקבלה הודעה 
כאמור מן הממונה על 

התקציבים במשרד האוצר.

החלטת ממשלה מס׳ 317
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ג' 1. / בחינת היתכנות הבאת עובדים זרים 
לענף הבנייה באמצעות חברות בנייה זרות 

על-ידי הצוות הבין-משרדי להסכמים 
בילטראליים, שהוקם מכוח החלטת ממשלה 

מס' 752 מיום 14.09.2009. 

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

טרם נמסר דיווח על-לא
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

ג' 2. / הקמת צוות ביו-משרדי בראשות 
מנכ"ל משרד הבינוי ובהשתתפות נציגי 

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

פלסטינים בישראל.

הצוות הוקם. דו"ח ביניים כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
הוכן והוצג לשרים. בימים אלו 
הצוות עובד על מתווה יישום.

ד׳ 3 א' / הקצאת 8 תקני כוח אדם למינהל 
שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות 

האוכלוסין וההגירה.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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

במעברים.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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

הבנייה.

 לאיו"ר מטה הדיורשר האוצר

ד׳ 3. ג' / העברת תקציב תוספתי חד-פעמי 
בסך 3.8 מלש"ח החל משנת 2016 לשם תגבור 
כוח אדם ייחודי המצוי במעברים. בשנת 2015 
יקצה משרד האוצר את החלק היחסי מתקציב 

זה )ממועד ההחלטה ועד לסוף השנה(.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 317
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ד׳ 3. ו' / העברת תקציב תוספתי בסך 4 
מלש"ח למשרד התחבורה.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א' 1. / הגדלת המכסה המרבית של היתרים 
להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה 

ושומרון ב-4,000 עובדים נוספים.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 317
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החלטת ממשלה מס׳ 319

החלטת ממשלה מס' 319: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור  
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec319.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1-4 / תכנון והגשה של המתחמים המועדפים 
לדיור המפורטים בהחלטה.  

כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 320

החלטת ממשלה מס' 320: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור  
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec320.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1-3 / תכנון והגשה של המתחמים המועדפים 
לדיור המפורטים בהחלטה. 

ההחלטה מתייחסת לחמישה כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
מתחמים המצויים בקצרין, 

באשקלון, באופקים במזרעה 
ובטמרה. מתוכם ארבעה 

מתחמים כבר קיבלו תוקף. 
המתחם בטמרה לא יכול היה 

להיות מופקד בשל עתירה 
מינהלית שהוגשה לגביו. 
בימים אלו יש היערכות 

להפקדתו בשנית.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 324

החלטת ממשלה מס' 324: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל 
ממוצא אתיופי בחברה הישראלית

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des324.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / הבאת תכנית ממשלתית התואמת את 
אבני היסוד ומגבשת את התכניות המפורטות 

של המשרדים השותפים, כמפורט בסעיף 2 
להחלטת הממשלה, לאישור ועדת השרים 

לעניין קידום שילובם של אזרחי ישראל 
ממוצא אתיופי.

החלטות משרד התרבות כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
והספורט ומשרד השיכון 

הובאו לאישור, תכנית משרד 
השיכון יצאה לדרך. 

2 / הכנת תכניות מפורטות לקידום שילובם 
המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

והגשתן למשרד רה"מ. 

תוכנית לקידום השילוב של כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
יוצאי אתיופיה גובשה במשרד 

החינוך ויושמה באופן חלקי 
)שנת תשע"ו הוגדרה כשנת 

מעבר(.

2 / הכנת תכניות מפורטות לקידום שילובם 
המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

והגשתן למשרד רה"מ. 

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

אושרה החלטת ממשלה מס' כן
1107 מיום 04.02.16 לתכנית 

ארבע שנתית לקידום שילוב 
מיטבי של יוצאי אתיופיה 

בחברה הישראלית.



65  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / הכנת תכניות מפורטות לקידום שילובם 
המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

והגשתן למשרד רה"מ. 

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

הוכנה תכנית מפורטת כן
והועברה למשרד רה"מ. מצויה 

בשלב של בדיקת מקורות 
כספיים למימונה ולקידום 
מכרז/הכנת אמות מידה 

למימושה.

2 / הכנת תכניות מפורטות לקידום שילובם 
המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

והגשתן למשרד רה"מ. 

החלטות משרד התרבות כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
והספורט ומשרד השיכון 

הובאו לאישור, תוכנית משרד 
השיכון יצאה לדרך. 

2 / הכנת תכניות מפורטות לקידום שילובם 
המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

והגשתן למשרד רה"מ. 

התכניות של משרדי כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
הבריאות, החינוך והרווחה 

אושרו בוועדת השרים וקיבלו 
תוקף של החלטת ממשלה 

מס' 609 מיום 29.10.15.

2 / הכנת תכניות מפורטות לקידום שילובם 
המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

והשגתן למשרד רה"מ 

התכניות של משרד הכלכלה, כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים
משרד הביטחון וצה"ל 

ונציבות שירות המדינה 
אושרו בוועדת השרים וקיבלו 

תוקף של החלטת ממשלה 
מס' 1107 מיום 4.3.16.

2 / הכנת תכניות מפורטות לקידום שילובם 
המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

והגשתן למשרד רה"מ. 

התכנית לשילובם של אזרחי כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
ישראל ממוצא אתיופי 

בחברה הישראלית אושרה 
בממשלה ב-7.1.17 בהחלטה 

מס' 2253.

החלטת ממשלה מס׳ 324
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / הכנת תכניות מפורטות לקידום שילובם 
המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

והגשתן למשרד רה"מ. 

תכנית משרד הבריאות עלתה כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
לאתר האינטרנט של המשרד 

ב-19.8.16 לקבלת תגובות 
והערות הציבור. התכנית 

המפורטת מפורסמת באתר 
משרד הבריאות ונמצאת 

בשלבי יישום.

2 / הכנת תכניות מפורטות לקידום שילובם 
המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

והגשתן למשרד רה"מ. 

מנכ"ל משרד העלייה שרת העלייה והקליטה
והקליטה

התכניות הוכנו והוגשו כנדרש. כן
המשרד מבצע את ההחלטות 
אשר התקבלו ואושרו בוועדת 

שרים שהוקמה לנושא זה.  

החלטת ממשלה מס׳ 324
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / הכנת תכניות מפורטות לקידום שילובם 
המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

והגשתן למשרד רה"מ. 

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

יש סל תוכניות המיועדות כן
לקשישים, למשפחות ולנוער 

ממוצא אתיופי ברשויות 
המקומיות; מינהל המוגבלויות 
)אגף מש"ה( פיתח עם ביה"ס 

המרכזי בשיתוף מרכזת 
מינהלת קליטה, הגב' 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.

4 / הצגה בוועדת השרים הבאה  של מתווה 
היערכות למעקב על-ידי משרד ראש 

הממשלה אחר יישום התכנית הממשלתית 
וניהול התהליך של העברת האחריות בין 

משרד העלייה והקליטה למשרדים הביצועיים, 
כאמור בסעיף 3 בהחלטת הממשלה.

התחלנו במהלך של מפגשי כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
צוות מעבר, בהשתתפות 

המשרדים הרלוונטיים ומשרד 
הקליטה. יש לו"ז למפגשים. 

חלקם כבר התקיימו )במשרד 
החינוך והרווחה כבר התקיימו 
מפגשים(. מטה היישום פועל 
במשרד ראש הממשלה החל 

מחודש נובמבר 2016.

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

החלטת ממשלה מס׳ 324
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החלטת ממשלה מס׳ 341

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/spoke341.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקים צוות )אשר חבריו מפורטים בסעיף 
2( אשר יבחן 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.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

החלטת הממשלה מינתה כן
ועדה לקביעת המלצה פה 

אחד.

1 / להקים צוות )אשר חבריו מפורטים בסעיף 
2( אשר יבחן 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.

במהלך ביצוע.כןהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 343

החלטת ממשלה מס' 343: הגדלת התחרות בשוק האשראי הקמעוני על-ידי הקמת 
מאגר מרכזי לנתוני אשראי – אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des343.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לפרסם בהקדם תזכיר חוק נתוני אשראי 
במקביל לחוק התכנית הכלכלית לשנים 

2015-2016

תזכיר החוק פורסם ביום כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
4/8/2015

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 345

החלטת ממשלה מס' 345: הקמת רשות החשמל המאוחדת 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des345.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1-23 / הקמת רשות חשמל מאוחדת, בהתאם 
להוראות המפורטות בהחלטת הממשלה. 

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 346

החלטת ממשלה מס' 346: יישום המלצות "צוות 120 הימים" לעניין תכנון ובנייה 
במגזר המיעוטים – אישור החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des346.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / בחינת הקמת ועדות מקומיות לתכנון 
ובנייה בכל אחת מהרשויות המפורטות 

בסעיף 1 להחלטת הממשלה, כך שהן יפוצלו 
מוועדות מרחביות. 

נעשתה בחינה בכל אחת כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
מהרשויות המפורטות 

בהחלטה. בהתאם גובש 
מתווה פעולה להמשך 

התהליך בכל רשות. בשפרעם 
ובכפר קאסם הוחל בהליך 

לקראת הקמת ועדה מקומית.

2 / בחינת הקמת 10 ועדות מקומיות במהלך 
השנים 2016-2019 ברשויות מקומיות במגזר 
המיעוטים אשר יימצא כי הן מתאימות לכך 
על בסיס חוות דעת של מנהל מינהל התכנון.

במהלך שנת 2016 הוחל כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
בהליכי בחינה לצורך ארגון 

מחדש בוועדות מרחביות 
במחוזות צפון וחיפה ונקבעו 

שלבי המשך הנדרשים לצורך 
השלמת הבחינה.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / גיבוש תכנית להכשרת מתכננים ביישובי 
המיעוטים, וכן תכנית השתלמות לנציגי 

רשויות מקומיות לרבות מחלקות הנדסה, 
לרבות ללימוד ההיבטים השונים של תכניות 
איחוד וחלוקה והקניית יכולות קידום תכנון 

וגישור.

גובשה תכנית לקורס משותף כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
להכשרת מתכננים ולנציגי 

הרשויות המקומיות ביישובי 
מיעוטים. מאז חודש מאי 

2016 התקיימו כבר ארבעה 
מחזורים של התכנית, 

בישובים סחנין, ערערה, 
דליית אל כרמל ונצרת.

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

הצעה להרחבת שטחי הפיתוח ברשויות 
המקומיות במגזר המיעוטים בהתאם להערות 

הוועדות המחוזיות.

הוועדות המחוזיות דנו כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
במהלך שנת 2015 בשינוי 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.

5 / הבאה לפני המועצה הארצית לתכנון 
ולבנייה הצעה לפיה בתכניות למגורים 
ברשויות המקומיות במגזר המיעוטים 

תתאפשר גמישות מגבולות השטח לפיתוח 
על-פי תמ"א 35.

בתאריך  1/3/2016 החליטה כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
המועצה הארצית לאשר 

את שינוי מס' 1 לתמ"א 35, 
במסגרתו נכללו הוראות 
גמישות להרחבת שטחי 

הפיתוח ביישובי מיעוטים 
במחוז צפון והרחבות 

משמעותיות של המרקמים 
העירוניים בישובי מיעוטים.

החלטת ממשלה מס׳ 346
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

7 / הקמת ועדת משנה ייעודית קבועה למגזר 
המיעוטים לעניין רישום ולעניין אישור 

תכניות בהיקף מצומצם, בוועדות המחוזיות 
צפון, חיפה ומרכז, בהתאם להוראות המנויות 

בסעיף 7 )א'-ד'( בהחלטת הממשלה.  

ועדות המשנה היעודיות כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
למגזר המיעוטים הוקמו 

במחוזות צפון, חיפה ומרכז.

8 / הבאה לאישור מועצת מקרקעי ישראל 
הצעה לתיקון החלטת מועצת מקרקעי ישראל 

מס' 1375 מיום 20.11.2014 בהתאם למפורט 
בסעיף 8 בהחלטת הממשלה.

החלטת מועצה מס' 1475.כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

9 / הבאה לאישור קבינט הדיור של המלצות 
להתאמות במכרזים ברשויות המקומיות 

במגזר המיעוטים, שיתייחסו בין היתר לצורך 
לתרגום המכרזים והנגשתם לציבור.

משרד הבינוי והשיכון מתרגם כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
לערבית רק את המידע הנוגע 

לפרויקט "מחיר למשתכן" 
ומנגיש באתר המשרד כל 

מידע רלוונטי למגזר הערבי 
בשפה הערבית. באשר 
לחוברות המכרזים, הן 

מתפרסמות על-ידי רמ"י, 
המופקדת על שיווק קרקעות 

והכנת החוברות לפרטים. 
כרגע לא נראה שיש צורך 
בהבאת המלצות לקבינט 

הדיור.

9 / הבאה לאישור קבינט הדיור של המלצות 
להתאמות במכרזים ברשויות המקומיות 

במגזר המיעוטים, שיתייחסו בין היתר לצורך 
לתרגום המכרזים והנגשתם לציבור.

בעבודה. ייושם לקראת אחת לאמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר
מישיבות המועצה הבאות.

החלטת ממשלה מס׳ 346
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

12 / הגשה לשר המשפטים ולשר האוצר של 
תכנית עבודה משותפת לממונה על מרשם 

המקרקעין במשרד המשפטים ולמרכז למיפוי 
ישראל, לטיפול בהסדר קרקעות במגזר 

המיעוטים, אשר תכלול יעדים, לוחות זמנים 
ותשומות נדרשות לנושא. 

התזכיר פורסם.כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים

12 / הגשה לשר המשפטים ולשר האוצר של 
תכנית עבודה משותפת לממונה על מרשם 

המקרקעין במשרד המשפטים ולמרכז למיפוי 
ישראל, לטיפול בהסדר קרקעות במגזר 

המיעוטים, אשר תכלול יעדים, לוחות זמנים 
ותשומות נדרשות לנושא. 

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

13 / הכנת תכנית חלוקה )פרצלציה( 
בקרקעות ברשויות מקומיות במגזר המיעוטים 

אשר שווקו מאז שנת 2000 על-ידי משרד 
הבינוי ואשר טרם בוצעה בהם פרצלציה, 

בתיאום עם רשם המקרקעין במשרד 
המשפטים. 

הוכנה תכנית לרישום כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
הפרצלציה בפועל בעלות של 
6.5 מלש"ח, וכן יצאה הנחיה 

לביצוע.

14 / איתור מתחמים בקרקעות פרטיות 
שבבעלות לפחות 50 בעלים, אשר ניתן לתכנן 

בכל אחד מהם לפחות 500 יחידות דיור, וכן 
להכין בתחומם תכנית למגורים ולקדמה 

במסגרת הותמ"ל.

הקול הקורא מוכן לפרסום. לאמנכ"ל דירה להשכירשר האוצר
לא ניתן ליישום ללא השלמת 

הסכם מסגרת עם הממשלה 
וקבלת גיבוי בהתאם.

15 / הבאה לאישור מועצת מקרקעי ישראל 
הצעת החלטה בהתאם לעקרונות המפורטים 

בסעיף 15 )א'-ד'( בהחלטת הממשלה.

הוכנה תכנית לרישום לאמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר
הפרצלציה בפועל בעלות של 
6.5 מלש"ח, וכן יצאה הנחיה 

לביצוע.

החלטת ממשלה מס׳ 346
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

16 / הבאה לאישור מועצת מקרקעי ישראל 
הצעת החלטה לפיה ברשויות מקומיות במגזר 

המיעוטים יהיה ניתן לקבוע שיעור הפרשות 
לצורכי ציבור מקרקעי המדינה, לרבות צורכי 

תשתית, אשר יהיה גבוה מזה המופרש מקרקע 
בבעלות פרטית. המועצה תקבע קריטריונים 

לעניין זה.

בעבודה. ייושם לקראת אחת לאמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר
מישיבות המועצה הבאות.

17 / הקמת ועדת היגוי למעקב ובקרה אחר 
יישום התכנית, בהתאם לחברים המפורטים 
בסעיף 18 להחלטת הממשלה, אשר תתכנס 

לפחות אחת לחצי שנה.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

19 / הצגת התקדמות התכנית ותוצאותיה 
לממשלה על-ידי ועדת ההיגוי אחת לשנה.

 לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 346
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החלטת ממשלה מס׳ 352

החלטת ממשלה מס' 352: האצת חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי – 
אישור החלטה של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des352.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

8 / קביעת יעדים שנתיים לממשלה 
בתחום חיבור צרכנים לגז טבעי כמפורט 

בסעיף זה בהחלטת הממשלה.

כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

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

מאוד( לפי המפורט בסעיף זה

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

11 / קביעה בצו של הסדרים לגבי 
הנושאים המפורטים בסעיף )4)ב()11( 

לאחר התייעצות עם השר לביטחון פנים.

סעיפים 4)ב()11()ב(-)ג( להחלטה לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
נקבעו בתקן. תקופת 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 יקבע על-ידי הרשות להסמכת 
מעבדות. הנושא עתיד להיקבע בקרוב 

על-ידי הרשות להסמכת מעבדות, 
כאשר נערכו כבר כמה דיונים בנדון.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

13 / קביעה בתקנות של דרישות בהגשת 
בקשה לאישור מפרט של קווי חלוקת גז 

טבעי.

התקנות יצאו לשימוע, אשר הוארך לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
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.

14 / בדיקת התקדמות מכון התקנים 
בכתיבת תקן.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

16 / בחינה בתוך שנה ממועד יישומם 
של תיקוני החקיקה לפי החלטה זו, 

את התפתחות התחרות בענף הגופים 
הבודקים המוסמכים )בתיאום עם מנכ"ל 
משרד הכלכלה ומנכ"ל משרד התשתיות 

הלאומיות(.

לא רלוונטי, מוקדם מדי לבדוק.לאהממונה על התקציביםשר האוצר

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

טיוטת הצווים הועברה לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
לבחינת משרד המשפטים. 

לאחר סיום העבודה במשרד 
המשפטים יועברו הצווים 

לוועדת הכלכלה לצורך 
התקנתם. 

החלטת ממשלה מס׳ 352
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

15 / ריכוז דיווח על ביצועה של החלטה זו 
והצגתו בפני הקבינט הכלכלי-חברתי, דיווח 

על התקדמות ביצועה, לרבות עמידתה 
ביעדים המפורטים בסעיף 8. 

עד סוף שנת 2016 התחברו לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
כ-70 צרכנים לרשת הגז 

הטבעי, מתוכם 37 צרכנים 
מחוברים לרשת החלוקה, 

והוקמו כ-245 ק"מ של רשת 
חלוקה. 

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

החלטת ממשלה מס׳ 352
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החלטת ממשלה מס׳ 358

החלטת ממשלה מס' 358: תשתיות, מבני ציבור ומענקים מוניציפליים ביטחוניים 
ביהודה ושומרון

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des358.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / הקמת צוות בין-משרדי שיקבע תקנות 
ייעודיות לחלוקת הכסף שבסעיף. הצוות 

יורכב ממנכ"ל משרד הביטחון, מנכ"ל 
משרד התחבורה, מנכ"לית משרד הפנים, 

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

טרם נמסר דיווח על-לאמנכ"ל משרד הביטחוןשר הביטחון
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

1 / הקצאת 240 מלש"ח לצורך הקמת 
תשתיות לאומיות ומבני ציבור ומענקים 
מוניציפליים ביטחוניים ביהודה ושומרון.

טרם נמסר דיווח על-לאהממונה על התקציביםשר האוצר
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.



80  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

ביטחוניים ביהודה ושומרון.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

תוקצב פרויקט עוקף נבי כן
אליאס. 

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

ביטחוניים ביהודה ושומרון.

משרד הביטחון הקצה 50 כןמנכ"ל משרד הביטחוןשר הביטחון
מלש"ח לטובת תשתיות 

יהודה ושומרון )מחנה מג"ב(.

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

החלטת ממשלה מס׳ 358
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החלטת ממשלה מס׳ 359

החלטת ממשלה מס' 359: יישום הסכמים קואליציוניים
קישור להחלטה: אין

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

שנתקבלו.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

1 / להגיש הצעת החלטה לממשלה בדבר 
התאמת תקציבי הממשלה כפועל יוצא 

מהקצאה כאמור בהחלטה זו, ובכלל זה פירוט 
בדבר אופן ההקצאה לפי חלוקה לסעיפי 

תקציב בהתאם לייעוד הכספים לפי ההסכמים 
הקואליציוניים.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

שנתקבלו.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 360

החלטת ממשלה מס' 360: הגדלת המלאי של פתרונות דיור לזכאי הדיור הציבורי
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec360.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לתקצב 280 מלש"ח בתקציב משרד 
השיכון בשנת 2016 לצורך הגדלת מלאי 

פתרונות הדיור הציבורי.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

1 / לתקצב 280 מלש"ח  בתקציב משרד 
השיכון בשנת 2016 לצורך הגדלת מלאי 

פתרונות הדיור הציבורי.

תקציב בסך 150 מיליון ש"ח כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
התקבל במסגרת הפניה 

תקציבית שאושרה בכנסת 
ב-10.8.16. תקציב נוסף של 

130 מיליון ש"ח נכלל בהסכם 
עם חברת "עמיגור" לבנייה 

על-גבי בתי גיל הזהב בסוף 
.2015

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 361

החלטת ממשלה מס' 361: כלי סיוע לטיפול בעוני וליצירת שוויון הזדמנויות
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec361.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / העברת רשימת ההטבות ו/או כלי הסיוע 
השונים הניתנים על ידם והמידע הרלוונטי 

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

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

2 / העברת רשימת ההטבות ו/או כלי הסיוע 
השונים הניתנים על ידם והמידע הרלוונטי 

לחישוב ממד העוני הנוסף )כמפורט בנספח 
א' להחלטה זו( לסטטיסטיקן הראשי

רשימת ההטבות הועברה.כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות

2 / העברת רשימת ההטבות ו/או כלי הסיוע 
השונים הניתנים על ידם והמידע הרלוונטי 

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

כל מידע שנדרש מהמשרד כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
הועבר לגורמים הרלוונטיים.

2 / העברת רשימת ההטבות ו/או כלי הסיוע 
השונים הניתנים על ידם והמידע הרלוונטי 

לחישוב ממד העוני הנוסף )כמפורט בנספח 
א' להחלטה זו( לסטטיסטיקן הראשי

מנכ"ל משרד העלייה שרת העלייה והקליטה
והקליטה

משרדנו העביר ומעביר כל כן
מידע שמבוקש כשפונים 

אלינו.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / העברת רשימת ההטבות ו/או כלי הסיוע 
השונים הניתנים על ידם והמידע הרלוונטי 

לחישוב ממד העוני הנוסף )כמפורט בנספח 
א' להחלטה זו( לסטטיסטיקן הראשי

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

החל מחודש מאי מפורסמים כן
כלי הסיוע באתר האינטרנט 
של המשרד, המהווים מבחני 
תמיכה לסבסוד שכר לימוד 

במעונות, במשפחתונים 
ובצהרונים.

2 / העברת רשימת ההטבות ו/או כלי הסיוע 
השונים הניתנים על ידם והמידע הרלוונטי 

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

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

כלל המידע לעניין הנחות כן
לזכאים הונגש באתר המשרד. 

2 / העברת רשימת ההטבות ו/או כלי הסיוע 
השונים הניתנים על ידם והמידע הרלוונטי 

לחישוב ממד העוני הנוסף )כמפורט בנספח 
א' להחלטה זו( לסטטיסטיקן הראשי

בוצע במלואו.כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

2 / העברת רשימת ההטבות ו/או כלי הסיוע 
השונים הניתנים על ידם והמידע הרלוונטי 

לחישוב ממד העוני הנוסף )כמפורט בנספח 
א' להחלטה זו( לסטטיסטיקן הראשי

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

נמצא בשלבי יישום. לא

3, א' / הקמת צוות בהשתתפות יו"ר מרכז 
השלטון המקומי, אשר יחליט על יישום מתווה 

מוסכם של תגבור התקצוב בשירותי החינוך 
והרווחה ברשויות חזקות על חשבון רשויות 

חזקות.

לא בוצע - לא התקדם על-לאהממונה על התקציביםשר האוצר
ידי השלטון המקומי.

החלטת ממשלה מס׳ 361
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3, )ב( / שינוי  אופן מימון ההשתתפות של 
הרשויות 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

המשרד מתגבר את פעילות כן
מחלקות הרווחה ברשויות 

המקומיות בדרך של מרכזים 
למשפחה, המקדמים חוסן 

משפחתי ומיצוי זכויות 
והעברתם משלב הפיילוט 

להפעלה באחריות/אמצעות 
הרשויות המקומיות.

3, ב', 1( / קביעה בצו מכוח סמכותו לפי חוק 
פעוטות בסיכון )הזכות למעון יום( של שיעורי 

ההשתתפות של הרשות המקומית. 

בטיפול משרד הרווחה לאמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
והשירותים החברתיים. 

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

ההשתתפות של הרשות המקומית .

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

הוגדר גובה ההשתתפות לא
המינימלי. בימים הקרובים 

ייצא חוזר מנכ"ל.

3, ב', 1( / קביעה בצו מכוח סמכותו לפי חוק 
פעוטות בסיכון )הזכות למעון יום( של שיעורי 

ההשתתפות של הרשות המקומית. 

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

3, ג' / תיקון צו לימוד חובה לעניין השתתפות 
בשירותי עזר כך שתוספות תקציביות 

שניתנות לרשויות המקומית מעבר לתקציבן 
בשנה"ל תשע"ה יועברו לרשויות בהתאם 
לחוזקן החברתי כלכלי ככתוב בהחלטת 

ממשלה זו.

לא גובש מתווה מוסכם על לאמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
משרד רה"מ ומשרד האוצר, 
ולכן ההחלטה לא בוצעה - 

לא תלוי במשרד החינוך.

החלטת ממשלה מס׳ 361
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3, ג' / קביעת חוזר מנכ"ל לעניין הסעות 
והסעות במועצות אזוריות כך שתוספות 

תקציביות שניתנות לרשויות המקומית מעבר 
לתקציבן בשנה"ל תשע"ה יועברו לרשויות 

בהתאם לחוזקן החברתי כלכלי ככתוב 
בהחלטת משמשלה זו.

לא גובש מתווה מוסכם על לאמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
משרד רה"מ ומשרד האוצר, 
ולכן ההחלטה לא בוצעה - 

לא תלוי במשרד החינוך.

3, ה' / הקמת ועדה משותפת למשרדי החינוך 
והאוצר לבחינת התקצוב הדיפרנציאלי 

בחטיבה העליונה.

לא גובש מתווה מוסכם על לאמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
משרד רה"מ ומשרד האוצר, 

ולכן ההחלטה לא בוצעה.

3, ה' / הקמת ועדה משותפת למשרדי החינוך 
והאוצר לבחינת התקצוב הדיפרנציאלי 

בחטיבה העליונה.

בתהליך ביצוע - הוועדה לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
הוקמה, אך ההחלטות טרם 

מומשו.

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

החלטת ממשלה מס׳ 361
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החלטת ממשלה מס׳ 363

החלטת ממשלה מס' 363: סיוע לאוכלוסיית העצמאיים במשק אשר נקלעים למצב אבטלה 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec363.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / להקים צוות בראשות הממונה על 
התקציבים במשרד האוצר ובהשתתפות 

הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, מנכ"ל 
משרד הכלכלה, והיועץ המשפטי לממשלה, 
או מי מטעמם, לשם בחינת מנגנון וכללים 

שבאמצעותם ישולמו דמי אבטלה לעצמאיים. 

כןהממונה על התקציביםשר האוצר

3 / להגיש את מסקנות הצוות עד סוף שנת 
.2015

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 364

החלטת ממשלה מס' 364: שיפור תנאי השכר לחיילי חובה 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec364.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות סכום של 600 מיליון ש"ח לצורך 
שיפור תנאי השכר של חיילי החובה או 
הגדלת הפיקדון הניתן במועד השחרור. 

הסכום הוקצה, יש צורך כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
בפנייה לכנסת.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 370

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec370.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להיוועץ עם הסתדרות העובדים הכללית 
החדשה בנוגע לתיקון חוק התכנית להבראת 

כלכלת ישראל כפי הכתוב בהחלטה זו.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 371

החלטת ממשלה מס' 371: צמצום הגירעון של המוסד לביטוח לאומי 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec371.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1. ב' / לדון אחת לשנה בקבינט החברתי-
כלכלי בנוגע למאזן המוסד לביטוח לאומי, 
לדין וחשבון האקטוארי השנתי וליציבותו 

ארוכת הטווח של המוסד.

הועבר לאחריות משרד האוצר לאמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
על-ידי ראש הממשלה. 

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

השונים.

כןהממונה על התקציביםשר האוצר

3. ג' / לשפות את המוסד לביטוח לאומי עבור 
קצבאות זקנה, שאירים וסיעוד כגובה הגידול 
במספר הזכאים לקצבאות אלה אשר מעבר 
לגידול הטבעי באוכלוסייה ובהתאם לאמור 

בהחלטה זו.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 372

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec372.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / הקמת ועדת תיאום אשר תורכב ממנכ"ל 
משרד רה"מ, הממונה על התקציבים במשרד 

האוצר, מנכ"ל קק"ל ונציג נוסף מטעמם. 
הוועדה תמליץ על הפרויקטים הלאומיים 

שיבוצעו במסגרת הכספים המועברים מרמ"י 
לקק"ל.

במסגרת תוכנית הצפון לאמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
נקבעו תחומי ההוצאה לכספי 

קק"ל. בהתאם להחלטה, 
בחירת הפרויקטים בכל 

תחום תתבצע בתיאום עם 
 המשרדים. 

ועדת הארבעה התכנסה 
בתאריך 10/5/2017, שבה 

נקבע ההליך ואישור 
הפרויקטים.  

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 373

החלטת ממשלה מס' 373: משיכת דיווידנד חריג מחברות ממשלתיות
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec373.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להנחות את רשות החברות הממשלתיות 
לפנות 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 מיליון שקלים 
חדשים בנוסף לדיווידנד בגין רווחיהם 

השוטפים. 

 לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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

הממשלה.

מנהל רשות החברות שר האוצר
הממשלתיות

מועד ביצוע ההחלטה טרם כן
הגיע )נותרו 8 חודשים( וכיום 

נבחנת אפשרות משיכת 
הדיווידנדים מול החברות 

הרלוונטיות ברמה הפיננסית. 

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 386

החלטת ממשלה מס' 386: צוות לבחינת הכנסות עולים חדשים בגיל פרישה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec386.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / הקמת צוות לבחינת הכנסות עולים 
חדשים בגיל פרישה. בצוות יהיו חברים 
נציגים ממשרד העלייה והקליטה, משרד 

האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה והמוסד 
לביטוח לאומי. בראש הצוות יעמוד נציג 

משרד העלייה והקליטה.

מנכ"ל משרד העלייה שרת העלייה והקליטה
והקליטה

דיוני הצוות הסתיימו, וטיוטת כן
הדו"ח הועברה להתייחסות 

הנהלת המשרד.  

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 387

החלטת ממשלה מס' 387: ייעול אופן ההקצאה של תקני השירות הלאומי-אזרחי
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec387.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות 15 מיליון ש"ח לרשות לשירות 
לאומי-אזרחי החל משנת השירות התשע"ו 

לטובת כך ששיעור תקני אנשים עם מוגבלות 
בשירות לאומי מכלל תקני השירות לא יפחת 

מ-10%

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקים צוות בראשות נציג משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר ובהשתתפות המנהל 

הכללי של הרשות לשירות לאומי-אזרחי, 
החשבת הכללית במשרד האוצר והממונה על 
התקציבים במשרד האוצר או נציגים מטעמם 

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

השירות הלאומי-אזרחי

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

הצוות הוקם וקיים סדרת כן
פגישות. ההערכה היא, 

שהמסקנות יוגשו בחודש יוני 
.2017

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 394

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec394.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2. א' / לקבוע מדיניות מניעה, טיפול ושיקום 
בתחום המלחמה באלימות ובשימוש בסמים 
ובאלכוהול ולפעול ליישום המדיניות בהתאם 

לתפקידים המפורטים בסעיף 5)ב( לחוק.

הוסר מחוק ההסדרים.לאמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

2. ב' / לאחד את הפעילות בתחום המלחמה 
בסמים ובאלכוהול המפורטת בסעיף א' 

עם תכניות בתחום מניעת פשיעה ואלימות 
הפועלות במסגרת המשרד לביטחון פנים 

– "עיר ללא אלימות" ואגף מציל"ה, כך 
ששלושת התחומים הללו ינוהלו תחת אגף 

אחד במשרד לביטחון פנים. 

הוסר מחוק ההסדרים.לאמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / לבחון במשותף עם הממונה על 
התקציבים במשרד האוצר את המבנה הארגוני 

החדש ובהתאם לקבוע תקנים במשרד 
לביטחון פנים לטובת קליטת עובדי הרשות 

הנדרשים בהתאם למבנה החדש.

במשרד לביטחון פנים נערכת לאנציב שירות המדינהראש הממשלה
עבודת מטה לצורך איחוד 
של כל הגורמים העוסקים 
ב"מאמץ האזרחי". מכיוון 
שהעבודה טרם הסתיימה, 
נציבות שירות המדינה לא 
יכלה להמשיך את הטיפול 

מבחינתה ובשלב זה נציבות 
שירות המדינה מעכבת 

קידומים ושינויים ביחידות 
שיאוחדו. עם ההתקדמות 
הנדרשת בתהליך במשרד 

לביטחון פנים - נציבות 
שירות המדינה תידרש 

לנושא.

3 / לבחון במשותף עם נציבות שירות 
המדינה את המבנה הארגוני החדש ובהתאם 
לקבוע תקנים במשרד לביטחון פנים לטובת 

קליטת עובדי הרשות הנדרשים בהתאם 
למבנה החדש.

לא בוצע - יועלה חוק חדש לאהממונה על התקציביםשר האוצר
בחודש יוני 2017.

4 / לפעול להסדרת הפסקת העסקתם של 
עובדי הרשות אשר לא ייקלטו במשרד 

לביטחון הפנים.

 לאנציב שירות המדינהראש הממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 394
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סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להעביר את פעילות הרשות הלאומית 
למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול 

למשרד לביטחון פנים.

החלטת הממשלה התקבלה לאמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים
וכעת עוסקת המינהלת 

ביישומה, הלכה למעשה.

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

החלטת ממשלה מס׳ 394
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החלטת ממשלה מס׳ 396

החלטת ממשלה מס' 396: סיוע לאברכים
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec396.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לקדם הצעת חוק ממשלתית לפיה יינתן 
סיוע לאברכים בתיאום עם שר החינוך, 

שר הרווחה והשירותים החברתיים ושרת 
המשפטים.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 401

החלטת ממשלה מס' 401: מבנה הממשלה – טווח ארוך
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec401.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקים ועדה בין-משרדית משותפת לנציב 
שירות המדינה, המנהל הכללי של משרד ראש 

הממשלה והממונה 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.

כןנציב שירות המדינהראש הממשלה

1 / להקים ועדה בין-משרדית משותפת לנציב 
שירות המדינה, המנהל הכללי של משרד ראש 

הממשלה והממונה 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.

הוקמה ועדה בין-משרדית, כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
בתיאום בין משרד ראש 

הממשלה ואגף התקציבים, 
לחיזוק הקשר בין מבנה 

הממשלה למטרותיה וליעדיה 
בהתאם ללוחות הזמנים 

שנמנו בהחלטת הממשלה.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקים ועדה בין-משרדית משותפת לנציב 
שירות המדינה, המנהל הכללי של משרד ראש 

הממשלה והממונה 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.

 הועדה מעמיקה בשני כןהממונה על התקציביםשר האוצר
נושאים - הדרכה ורכש.

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

החלטת ממשלה מס׳ 401
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החלטת ממשלה מס׳ 402

החלטת ממשלה מס' 402: מיקוד הפעילות הממשלתית בחו"ל
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec402.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לגבש תכנית התכנסות של נציגויות 
המשרד בחו"ל לנציגויות אזוריות, כך שיפחת 

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

בהנחיית רה”מ ושר החוץ, כןמנכ"ל משרד החוץשר החוץ
ב-2016 נסגרו ארבע נציגויות: 

1. הקונסוליה הכללית 
בפילדלפיה, 2. הקונסוליה 

הכללית במרסיי, 3. השגרירות 
 באל סלבדור.

4. הנציגות לקריביים.

3 / להקים צוות בין-משרדי בראשות 
מנכ"ל משרד האוצר, 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 פנים, 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.

לא בוצע - הביצוע עוכב בשל לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
רגישות הנושא ונוכח הנחיית 

דרג מדיני.
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סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

הנציגות הרשמית של מדינת ישראל באותה 
המדינה ולגבש תכנית להעברת הפעילויות 

של אותם המשרדים לנציגויות הרשמיות 
בתוך שנה מיום קבלת החלטה זו.

בוצע חלקית היות שמשרד כןהחשב הכללי במשרד האוצרשר האוצר
התיירות הסביר את הצורך 

שלו בעבודה מחוץ לנציגויות 
הקיימות בחלק מהמקרים.

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

החלטת ממשלה מס׳ 402
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החלטת ממשלה מס׳ 473

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec473.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ג / לדווח לממשלה על מספר התיירים 
שנכנסו לישראל מבלרוס במהלך השנה 

ממועד החלטה זו.

 כןמנכ"ל משרד התיירותשר התיירות 

ד / לדווח לממשלה על מספר התיירים 
שנכנסו לישראל מבלרוס במהלך השנה 

החל ממועד קבלת החלטה זו, ולא עזבו את 
ישראל במועד שהיו אמורים לצאת ממנה והם 

בבחינת שוהים בלתי חוקיים.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

 לא

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 476

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
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec476.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

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

היחידה להשקעות זרות במשרד הכלכלה, 
במטרה לקדם השקעות בתוכן מקומי.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

הוקמה ועדת היגוי בנושא כן
תוכן מקומי לתעשיית הגז 

והנפט. 

י"א 1 / להקים צוות מקצועי בהשתתפות 
מנכ"ל משרד האנרגיה, 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.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

י"א 5 / לכנס את הצוות המקצועי לפחות 
אחת לחודשיים בשנתיים הקרובות ולאחר 

מכן לפחות אחת לרבעון.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

י"א 6 / לדווח לממשלה אחת לרבעון על-
אודות מצב ההתקדמות ביישום המתווה.

המתווה אושר על-ידי לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
הממשלה בסוף שנת 2016

י"א 7 / לבחון יחד עם שר האוצר מתן 
תמריצים, לרבות תמריצים כלכליים, שיסייעו 

לקדם חיפוש ופיתוח של שדות קטנים של 
נפט.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

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

החלטת ממשלה מס׳ 476
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החלטת ממשלה מס׳ 528

החלטת ממשלה מס' 528: הטבה למעסיקים בתחום הגנת הסייבר 
בקריית הסייבר הלאומית בבאר שבע 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des528.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1-5, 11 / פרסום נוהל יישום למתן הטבה 
למעסיקים בתחום הגנת הסייבר באמצעות 
הפחתת עלויות העסקה כמפורט בהחלטת 

הממשלה ובהתאם לעקרונות המפורטים 
בהחלטה.

פורסם נוהל היישום במהלך כןראש מטה הסייבר הלאומיראש הממשלה
חודש דצמבר 2015.

6 / לקבוע תקרת דמי שכירות בשטח קריית 
הסייבר הלאומית, בהתבסס על עקרונות 
וכללי שומה מקובלים, ולעדכן על כך את 

חשב משרד ראש הממשלה, בשיטה שתתואם 
ביניהם לטובת ביצוע החלטה זו, ובשים לב 

להוראות כל דין. 

 כןהשמאי הממשלתי הראשישרת המשפטים

7 / סיכום היקף המשאבים הנדרשים ליישום 
החלטה זו ואת אופן הקצאתם, יחד עם מנכ"ל 

משרד ראש הממשלה וראש מטה הסייבר 
הלאומי.

כןהממונה על התקציביםשר האוצר

8 / הפעלת מנגנון תשלומים למתן ההטבה 
ולביצוע הפיקוח הנדרש.

הוקם מנגנון תשלומים למתן כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
ההטבה, נוהל היישום הופץ 

ונגיש באתר המטה. 
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סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

5 / פרסום שנתי של מספר עובדי הסייבר 
אשר ניתן לאשר בגינם מתן הטבות באותה 

השנה, ככל שלא אושרו עד אותה השנה 2,500 
עובדי סייבר בשנים קודמות. 

כןראש מטה הסייבר הלאומיראש הממשלה

10 / סיום קבלת חברות חדשות למסלול 
חברות סייבר במסלולי סיוע לקליטת עובדים 

נוספים בעסקים בישראל – מיזמים לפיתוח 
אזורי עדיפות לאומית, כפי שנקבע בהחלטה 

מס' 546 מיום 14.7.2013.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

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

החלטת ממשלה מס׳ 528
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החלטת ממשלה מס׳ 529

החלטת ממשלה מס' 529: תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר 
והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des529.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

5 / הקצאת 6 מלש"ח בשנים 2015-2016 ובכל 
אחת מהשנים 2017-2020 מתקציב המשרד 
להגנת הסביבה, לביצוע הפעולות האמורות 

בסעיף 5 להחלטת הממשלה, להסדרה ופיקוח 
על התעשייה.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

הוגברו בדיקות הפתע כן
בארובות. 

5א / השלמת הליך העדכון של הדרישות 
הסביבתיות לפי חוק אוויר נקי למקורות 

הפליטה הנייחים העיקריים הפולטים 
תרכובות אורגניות נדיפות באזור מפרץ חיפה, 
כך שיחויבו לפעול בטכניקה המיטיבה הזמינה 

לצמצום פליטות אלו.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

עודכנו הדרישות לכלל כן
מפעלי התכנית. לכלל מפעלי 
התכנית הועברו דרישות עד 

ספטמבר 2016, על-פי לוחות 
הזמנים שנקבעו.

5ב / הגברת הפיקוח על מקורות פליטה 
נייחים באזור מפרץ חיפה באמצעות הגדלת 
מספר סיורי הפיקוח, מספר בדיקות הפתע 
בארובות ומספר בדיקות הפתע לדליפות 

מרכיבי ציוד במפעלים.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

כל הנתונים לגבי בדיקות כן
הפתע, סיורי הפיקוח ועוד 

מפורסמים כל רבעון לציבור 
בדו"ח הרבעוני המופיע באתר 

המשרד. 
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

5ג / דרישה מכל תחנות הדלק באזור מפרץ 
חיפה המנפקות בנזין להתקין ולהפעיל עד 
ליום 31.12.2015 מערכות להשבת אדי דלק 
למיכלי הדלק של התחנה בעת תדלוק כלי 

רכב, כמפורט בהחלטת הממשלה.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

הותקנו מערכות מישוב אדים כן
בכל תחנות הדלק במפרץ. 

6א-ג / הקמת צוות עבודה משותף בראשות 
מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר-קיימא 

במשרד הכלכלה, כמפורט בסעיף 6 להחלטת 
הממשלה.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

הוקם צוות בראשות מנהל כן
מינהל סביבה.

7 / הקמת צוות היגוי בראשות המנהל הכללי 
של משרד הכלכלה, כמפורט בסעיף 7 

להחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

8ג / סיוע בפרויקט חלוץ להפחתת פליטות 
ממשאיות איסוף אשפה בחיפה, באמצעות 

תמיכה בהתקנת מסנני חלקיקים וברכש 
משאיות המונעות באמצעות גז טבעי, בסכום 

כולל של 11 מלש"ח.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

כן

החלטת ממשלה מס׳ 529
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

8ד / הפעלה ותמיכה בפרויקט חלוץ להפעלה 
של לא פחות משלושים 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 כן
בהחלטת הממשלה, אך כיום 

אין תשתית לרכב המונע 
על גז, והדבר 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, שהוא בעל רמת 

זיהום נמוכה, כפי שהוגדר 
על-ידי משרד התחבורה 

והגנת הסביבה.  

8ד / הקצאת סך של 5 מלש"ח למשרד 
התחבורה בשנים 2015-2016 לצורך הפעלה 

ותמיכה בפרויקט חלוץ להפעלה של לא פחות 
משלושים אוטובוסים עירוניים המונעים 

באמצעות גז טבעי דחוס שישמשו לתחבורה 
ציבורית באזור מפרץ חיפה, כמפורט 

בהחלטת הממשלה.

כןהממונה על התקציביםשר האוצר

8ה / פעילות להפחתת תעריפי נסיעת 
משאיות במנהרות הכרמל שתחול לכל 

המאוחר החל מיום 31.12.2015 ולפחות עד 
ליום 31.12.2020.

כןהחשב הכללי במשרד האוצרשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 529
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8ה / פעילות להפחתת תעריפי נסיעת 
משאיות במנהרות הכרמל שתחול לכל 

המאוחר החל מיום 31.12.2015 ולפחות עד 
ליום 31.12.2020 ומימון העלויות לביצוע סעיף 
זה, ככל שיהיו כאלו, מתקציב המשרד להגנת 

הסביבה.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

כן

8ו / הקניית זכות ציבורית ל-500 מוניות 
מיוחדות המונעות 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

אין רכבים חשמליים לא
העומדים בתקינה של מוניות 

)מבחינת גודל תא המטען 
ונוחות הנוסע במושבים(. 
טרם הסתיים הליך תיקנון 

התקנות. 

9ב / בחינת הטלת חובות על בסיס 
הדירקטיבה האירופית 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 כן
בינלאומי, 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 המממשלה 

הרלוונטיים. 
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

9ג / פעילות להקמת תשתית לחיבור כלי שיט 
למתח 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 כן
לכלול אפשרות חיבור לכלי 

השיט )יושלמו עד שנת 2021(. 

10 / הקצאת 9.2 מלש"ח בשנים 2015-2016 
וכן סך של 7.2 מלש״ח בכל אחת מהשנים 

2017-2020 מתקציב המשרד להגנת הסביבה, 
לצורך ביצוע הפעולות האמורות בסעיף 10 

להחלטת הממשלה. 

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

כן

10א / שיפור הניטור הרציף של מזהמי האוויר 
במפרץ חיפה באמצעות שיפור הפריסה של 

תחנות הניטור הקיימות והוספת תחנות ניטור 
ניידות ומכשירי מדידה.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

הוספו שתי תחנות ניטור כן
ניידות, כולל ציוד.

10ב / הכפלת היקף דיגומי האוויר התקופתיים 
במפרץ חיפה על-ידי הגדלת מספר הדיגומים, 

מספר נקודות הדיגום ומספר המזהמים 
הנמדדים.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

בנובמבר 2015 נוספו 4 כן
נקודות דיגום ל-4 הקיימות.

11א / הגשה לאישור הממשלה של תכנית 
להקמת מערך איסוף, עיבוד וניתוח נתוני 

תחלואה והקשר שלהם לזיהומים סביבתיים, 
כמפורט בסעיף 11 א' להחלטת הממשלה.

משרד הבריאות הכין תכנית כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
מקצועית להקמת מערך 

איסוף, עיבוד וניתוח נתוני 
תחלואה. התכנית תוקצבה 

ואושרה בתיאום בין משרדי 
הבריאות והאוצר ויצאה לדרך 

במהלך 2016.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

11ב / הקצאת סך של 9 מלש"ח בשנים 
2015-2016 מתקציב המשרד להגנת הסביבה 

לפרסום קולות קוראים למימון מחקרים 
וסקרים אפידמיולוגיים, כמפורט בסעיף 11 ב' 

להחלטת הממשלה.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

כן

12 / הקצאת סך של 5 מלש"ח לשנים -2015
2016 מתקציב המשרד להגנת הסביבה לגיבוש 

תכנית מחקרים וסקרים בנושא השפעת 
הזיהום הסביבתי על מדיות הסביבה השונות 
והמערכות האקולוגיות השונות באזור מפרץ 

חיפה, ופרסום קולות קוראים למימון מחקרים 
וסקרים כאמור.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

כן

13 / הקצאת סך של 5 מלש"ח בשנים -2015
2016 מתקציב המשרד להגנת הסביבה 

לטובת ביצוע סקר סיכונים מצרפי במפרץ 
חיפה בנוגע למפעלים ולמתקנים העוסקים 

בחומרים מסוכנים באזור המפרץ ולשינוע של 
החומרים המסוכנים מהמפעלים והמתקנים 

במפרץ חיפה ואליהם.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

כן

14 / העברת עמדה מנומקת למשרד להגנת 
הסביבה, למשרד האנרגיה ולמשרד הפנים 

לאחר ביצוע הערכה כלכלית כמפורט 
בהחלטת הממשלה.

בתהליך ביצוע.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 529
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

15 / העמדה לרשות הציבור באתר האינטרנט 
של המשרד להגנת הסביבה תשתית ידע 

זמינה, נגישה וברורה בהתאם לאמור בסעיף 
15 א' להחלטת הממשלה.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

נערכו בדיקות מקצועיות כן
ושופרו הצגת המידע ואיכותו 

 בהתאם להמלצות.
הקמנו דף מידע ייעודי בנושא 

"התכנית הלאומית למפרץ 
חיפה" באתר המשרד, הכולל 

את עיקרי התכנית והפניה 
לדו"ח יישום התכנית.

15ב )1( / פרסום באתר האינטרנט של 
המשרד להגנת הסביבה אחת לשנה דו"ח 

סיכום פעולות פיקוח ואכיפה שבוצעו באותה 
השנה, כמפורט בסעיף 15 ב' )1( להחלטת 

הממשלה.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

פעולות הפיקוח והאכיפה כן
מפורסמות לציבור בדו"ח 

אחת לרבעון.

15ב )2( / פרסום באתר האינטרנט של 
המשרד להגנת הסביבה אחת לרבעון, בשבוע 
העוקב לתחילת של כל רבעון, דו"ח על יישום 

התכנית המתאר את ההתקדמות בביצועה 
ואת הצעדים שננקטו באותה השנה ליישומה 

במשך חמש השנים הקרובות.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

המעקב אחר ביצוע התוכנית כן
והחלטת הממשלה מתפרסם 

כל רבעון בדו"ח הרבעוני 
המופיע באתר המשרד.
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סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

7ג / הצגה לממשלה של הצעות לחלופות 
פיתוח עתידיות לאזור מפרץ חיפה אשר 

יעמדו ביעדים ובמגבלות האמורים, כמפורט 
בהרחבה בסעיף 7 ג' להחלטת הממשלה. 

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

התוכנית הוצגה למנהלים כן
הכלליים של משרדי הכלכלה 

והתעשייה והגנת הסביבה.

8ב / הקצאת סך של 11.5 מלש"ח בשנת 2016 
מתקציב המשרד להגנת הסביבה, להפעלת 
פרויקט חלוץ לעידוד וסבסוד של התקנת 
מסנני חלקיקים ברכבי דיזל באזור מפרץ 

חיפה.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

 כן

13 / ביצוע סקר סיכונים מצרפי במפרץ 
חיפה בנוגע למפעלים ולמתקנים העוסקים 

בחומרים מסוכנים באזור המפרץ ולשינוע של 
החומרים המסוכנים מהמפעלים והמתקנים 

במפרץ חיפה ואליהם.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

הסקר מבוצע וטרם הסתיים. לא
פירוט על יישום התכנית 

יינתן במסגרת הדיווח 
לממשלה. 

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 1
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החלטת ממשלה מס' 534: הקמת צוות בינמשרדי לצמצום בעיית המפחמות 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec534.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / הגשת המלצות של צוות בינמשרדי 
שתפקידו לבחון אפשרויות לפתרון בעיית 
המפחמות, לשר החקלאות ופיתוח הכפר 
ולשר להגנת הסביבה, בהתאם למפורט 

בהחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

ההמלצות הוגשו ביום כן
18.1.2016

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 541

החלטת ממשלה מס' 541: הסדרת כניסת עובדים זרים לביצוע עבודות רטובות 
בענף הבניין – הוראת שעה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec541.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2א / חתימה עם עד חמש חברות סיניות 
ממשלתיות בעלות רישיון בתחום הבאת 

עובדים מממשלת סין, על הסכמים 
שמטרתם הבאת עובדים זרים בענף הבניין 

למדינת ישראל – בהתאם לעקרונות 
המפורטים בסעיף ב' להחלטה זו. 

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

ביום 20.3.17 נחתם הסכם מסגרת בין לא
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 541 כבר אינו עומד על הפרק.
ממשיכים להתקיים מגעים בין משרד 

החוץ לבין ממשלת סין במטרה 
למצוא פתרון שיאפשר הגעה להסכם 

בילטראלי בין הצדדים בהתאם 
להחלטת ממשלה 3453 מיום 10.7.11. 
החלטת ממשלה 541 אינה על הפרק 

מבחינת הסינים לאור העובדה 
שהצדדים חזרו לערוץ המשא ומתן 

הבילטראלי.



118  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2ג / ביצוע בדיקות תכופות לבחינת 
עמידת החברות הסיניות, התאגידים 
וקבלני הבניין המעסיקים בפועל את 
העובדים, בתנאי ההסכמים בדבר אי-

גביית או קבלת סכומים שמעבר לסכום 
החוזי המותר מהעובדים הזרים, ובכלל זה 
ביצוע מחקר מלווה שיכלול ראיונות של 

עובדים שהגיעו לישראל במסגרת החלטה 
זו.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

ראה ביאור בסעיף 2א להחלטה זו.לא

2ג / ביצוע בדיקות תכופות לבחינת תנאי 
העסקת העובדים הזרים שגויסו במסגרת 

החלטה זו שיכללו, 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 נציגיהם, זכות או ייפוי כוח 
בפועל.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

בוצעה בדיקה תקופתית בנושאי שכר כן
וניכויים שלא כדין, לא נמצאו הפרות. 
בנוגע להפקדת שכר בחשבון בנק על 

שם העובד הזר - למינהל אין סמכויות 
בדיקה.

3ב / קביעת נהלים בנוגע לרמת 
המקצועיות של העובדים.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

ראה ביאור בסעיף 2א להחלטה זו.לא

החלטת ממשלה מס׳ 541
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3ג / הפעלת קו חם לשאלות ותלונות של 
עובדים זרים אשר אליו יוכלו העובדים 

הזרים המגיעים לישראל לפנות, במסגרת 
החלטה זו.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

ראה ביאור בסעיף 2א להחלטה זו.לא

3ד / חלוקת הסבר בכתב לעובדים הזרים 
בשפתם בנוגע לאיסור גביית דמי התיווך 

מהם והעובדה שעל קבלני הבניין חלה 
חובה לשלמו.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

ראה ביאור בסעיף 2א להחלטה זו.לא

4 / הקצאת העובדים הזרים שיגיעו 
לישראל מסין במסגרת החלטה זו, כך 

שלכל הפחות מחצית מהעובדים שיגיעו 
בפועל יועסקו בפרויקטים של בניית 

מתחמים במחיר למשתכן.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

ראה ביאור בסעיף 2א להחלטה זו.לא

5 / קביעת כלל הנהלים הנדרשים לשם 
יישום החלטה זו.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

ראה ביאור בסעיף 2א להחלטה זו.לא

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

החלטת ממשלה מס׳ 541
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החלטת ממשלה מס׳ 542

החלטת ממשלה מס' 542: הפחתת פליטות של גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec542.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / הגשה לממשלה של החלטה 
אשר תצביע על הצעדים 

שבכוונת הממשלה לנקוט על-
מנת לעמוד ביעדים האמורים 

בהחלטת הממשלה.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

כן

2 / הגשה לממשלה של החלטה 
אשר תצביע על הצעדים 

שבכוונת הממשלה לנקוט על-
מנת לעמוד ביעדים האמורים 

בהחלטת הממשלה.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

ההחלטה הוגשה ובעקבותיה גובשה החלטת כן
ממשלה חדשה מס' 1403 מיום 10.4.16.

2 / הגשה לממשלה של החלטה 
אשר תצביע על הצעדים 

שבכוונת הממשלה לנקוט על-
מנת לעמוד ביעדים האמורים 

בהחלטת הממשלה.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / העמדת סך של 300 מלש"ח 
בהרשאה להתחייב, לשנים 

2016-2019, וכן סכום של 500 
מלש"ח בערבויות מדינה לצורך 

התכנית כאמור.

לא בוצע - דורש ביצוע החלטה קודמת.לאהממונה על התקציביםשר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 542
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החלטת ממשלה מס׳ 543

החלטת ממשלה מס' 543: סיוע מיידי לשנת 2015 לרשויות מקומיות במגזר הערבי והבדואי
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec543.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / הקצאה באופן חד פעמי של סיוע נוסף 
בסך של 150 מיליון ש"ח בשנת 2015 אשר 
יחולק ליישובי התכנית, כמפורט בהחלטת 
הממשלה. התקציב יחולק בהתאם לנוסחת 

מענק האיזון.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

2 / הקצאה באופן חד פעמי של תקציב פיתוח 
נוסף וייחודי בהרשאה להתחייב בהיקף של 
100 מיליון ש"ח מתקציב 2015 אשר יחולק 

ליישובי התכנית, כמפורט בהחלטת הממשלה. 
התקציב יחולק על פי נוסחת הקצאת תקציב 

הפיתוח הנהוגה במשרד הפנים.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

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



2015 אוקטובר - דצמבר
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החלטת ממשלה מס׳ 598

החלטת ממשלה מס' 598: העסקת עובדים זרים בענף בנייה באמצעות חברת יילמזלר
קישור להחלטה: אין

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / יוקם צוות לבחינת קריטריונים להבאת 
חברות בנייה זרות שיפעלו כחברות ביצוע. 

כןיו"ר מטה הדיורשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 624

החלטת ממשלה מס' 624: הקמת "החברה הישראלית לשירותי איכות הסביבה" בע"מ - 
תיקון החלטות ממשלה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec624.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6 / השקעה בחברה על סך של 5 מלש"ח 
כנגד הקצאת מניות החברה למדינה. ההשקעה 

לפי סעיף זה כפופה לאישור ועדת הכספים 
של הכנסת בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות 

הממשלתיות.

מנהל רשות החברות שר האוצר
הממשלתיות

המשימה הושלמה, אושרה כן
השקעת הבעלים והושקעו 

בחברה הסכומים הנדרשים. 

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 631

החלטת ממשלה מס' 631: שינוי שם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל"המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל" 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec631.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6 / הקצאת 11 תקני כוח אדם לרבות נלוות, 
ועוד 2 תקני סטודנטים.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 7 / הקמת מינהלה ליישום וגיבוש ההחלטה.
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

המשרד מינה יו"ר למינהלה כן
ונמצא בתהליך גיבוש 

ההחלטה.

7 / הקצאת 2 תקני כוח אדם לרבות נלוות 
להפעלת המינהלה.

בהתאם לדרישה בפועל.כןהממונה על התקציביםשר האוצר

11 / הגשה לממשלה את ההמלצות לבחינת 
סוגיית מיקום אגף מעונות היום על-ידי 

הצוות.

דו"ח סופי של ועדת הבדיקה כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
הוגש לשרי הממשלה במרץ 

 .2016
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סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

5 / הוספת 300 מלש"ח בהרשאה להתחייב 
לתקציב המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל ומקור מימונם יתוקצב מהעודפים 
המחויבים של סעיף 04 בהתאם לתקציב 

הביצוע.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 631
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החלטת ממשלה מס׳ 641

החלטת ממשלה מס' 641: מסגרות לימודיות נוספות של משרד החינוך
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des641.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / הקצאת 15 מלש"ח לטובת סבסוד מסגרות 
לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים, גם 
בכיתות א'-ב' בבתי הספר המתוקצבים על-

ידי משרד החינוך )גילאי 6-8(, בעיר ירושלים.

כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 672

החלטת ממשלה מס' 672: מתווה להסדר עם הקרן הקיימת לישראל
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des672.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / חתימת הסכם יישום מפורט עם הקרן 
הקיימת לישראל כמפורט בהחלטת הממשלה 

מס' 563 מיום 11.10.2015.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 714

החלטת ממשלה מס' 714: תכנית להקטנת מספר התלמידים בכיתה 
בבית הספר לחינוך היסודי

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des714.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א, ב / הקטנת מספר התלמידים בכיתה בבתי 
הספר היסודיים על-פי המתווה המפורט 

בהחלטה. ההקטנה תושלם בהדרגה עד שנה"ל 
התשפ"א.

 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

ד, 1 / הוספה של 125 מלש"ח לבסיס התקציב 
של משרד החינוך.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

ד, 1 / הוספה של 125 מלש"ח לבסיס התקציב 
של משרד החינוך.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 1
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החלטת ממשלה מס' 715: הקמת מינהלה לפיתוח חברתי-כלכלי 
של המגזר הדרוזי והצ'רקסי

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des715.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / גיבוש המבנה הארגוני של המינהלה, 
לרבות קביעת התקנים ואופן הגיוס ותנאי 

השירות של ראש המינהלה, בדומה לרשות 
לפיתוח כלכלי במגזרי המיעוטים.

מנכ"ל המשרד לשיתוף השר לשיתוף פעולה אזורי
פעולה אזורי

 כן

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / הקמת מינהלה לפיתוח חברתי-כלכלי של 
המגזר הדרוזי והצ'רקסי.

מנכ"ל המשרד לשיתוף השר לשיתוף פעולה אזורי
פעולה אזורי

המינהלה הוקמה.כן

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 747

החלטת ממשלה מס' 747: הסיוע ללומדי תורה )"קהל"ת"( 
והגדלת התקציב של קרן הסיוע לסטודנטים

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec747.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א1 / הפעלת קרן או מנגנון אחר ללומדי תורה 
נזקקים )להלן "קהל"ת"( במשרד החינוך.

כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

ג / תיקון מבחני התמיכה של משרד החינוך, 
"חינוך במוסדות תורניים – לימוד ופעולות", 

כך שהיקף הלימודים הנדרש בכולל לא יעלה 
על 40 שעות שבועיות.

כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

ד / הגשת תזכיר חוק שיעגן סעיפי הסמכה 
לפעילות "קהל"ת" כאמור בסעיף א'.

 לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ב1 / הקצאת תקציב תוספתי בסך של 
41 מלש"ח לבסיס תקציב הוועדה לתכנון 

ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )להלן 
– "ות"ת"( לטובת קרן הסיוע לסטודנטים.

 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 748

החלטת ממשלה מס' 748: בחינה של הקמת יישובים חדשים בנגב
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec748.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ב / ביצוע עבודת מטה מקצועית לצורך 
גיבוש החלטה 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 בדבר 
קבלת החלטה בנושא הקמתם של יישובים 

חדשים.

עבודת המטה הסתיימה. כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
נמצאת לפני דיון בוועדה 

מחוזית דרום.

ג / ביצוע בדיקה כלכלית תקציבית, במסגרת 
עבודת המטה לקראת גיבוש החלטה בדבר 

הקמת היישובים החדשים.

לא בוצע - טרם הסתיימה לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
עבודה מקדימה של משרד 

השיכון.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 773

החלטת ממשלה מס' 773: תכנית לעידוד תיירות בנתיבי ההיסטוריה, הדת והמורשת 
באזורי עדיפות לאומית

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec773.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א6 / הקמת פורום בראשות המינהלת הכללית 
של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

ובהשתתפות נציגי המשרד לשירותי דת, 
משרד הכלכלה, משרד התיירות, משרד 

ירושלים ומורשת, משרד החקלאות ופיתוח 
הכפר ומשרד האוצר, לשם הגיבוש ויישום 

התוכניות.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

הפורום הוקם ונפגש מספר כן
פעמים. תוכנית עבודה 

גובשה, וחלקים מהתוכנית 
נמצאים בשלבי ביצוע 

ראשוניים.

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א8 / הקצאת 10 מלש"ח ליישום ההחלטה 
לעידוד תיירות בנתיבי ההיסטוריה, הדת 

והמורשת באזורי עדיפות לאומית, 5 מלש"ח  
בכל אחת מהשנים 2016-2017.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

הוקצה תקציב של כ-9 כן
מלש"ח.  3 פרויקטים נמצאים 

בביצוע.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א8 / הקצאת 10 מלש"ח ליישום ההחלטה 
לעידוד תיירות בנתיבי ההיסטוריה, הדת 

והמורשת באזורי עדיפות לאומית, 5 מלש"ח  
בכל אחת מהשנים 2016-2017.

כןמנכ"ל המשרד לשירותי דתהשר לשירותי דת

א8 / הקצאת 1 מלש"ח בכל אחת מהשנים 
2016-2017 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

ליישום ההחלטה לעידוד תיירות בנתיבי 
ההיסטוריה, הדת והמורשת באזורי עדיפות 

לאומית. 

מדובר בהחלטת ממשלה לאמנכ"ל משרד התיירותשר התיירות 
שעל ביצועה אמון המשרד 

לפיתוח הנגב והגליל ולא 
משרד התיירות. לא חלה 

התקדמות ביישום ההחלטה 
ועל כן לא בוצעה פנייה 

למשרד התיירות להעברת 
התקציב )1 מלש"ח בכל שנה(. 

המשרד כמובן יעביר את 
התקציב כשיתבקש.

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

החלטת ממשלה מס׳ 773
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החלטת ממשלה מס׳ 774

החלטת ממשלה מס' 774: תכנית אסטרטגית לעידוד ולחיזוק ההתיישבות
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec774.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / הקצאת 10 מלש"ח למשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec775.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / גיבוש תוכנית עבודה ותקציבים בין 
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אגף 

התקציבים במשרד האוצר, משרד הבינוי 
והשיכון ועריית באר שבע, לבנייה ולשיפוץ 

מבני ציבור ותשתיות ציבוריות. 

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

גובשה תכנית עבודה עם כן
העירייה ואגף התקציבים. 

העירייה כבר קיבלה 
הרשאות תקציביות לחלק מן 

הפרויקטים.

2 / הקצאת 80 מלש"ח למשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל לטובת יישום 

ההחלטה.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / הקצאת 60 מלש"ח למשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל לטובת יישום 

ההחלטה.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 777

החלטת ממשלה מס' 777: שדרוג מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec777.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

5 / הקמת ועדה בין-משרדית בהשתתפות 
המנהלים 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 כן
והתכנסה לפגישת עבודה. 

הוקם צוות ליישום ההחלטה.

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 / ליישום ההחלטה לשדרוג מרכזים 
מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית 

יוקצו 30 מלש"ח. 10 מלש״ח בכל אחת 
מהשנים 2016-2018.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

הוקצה תקציב כולל של 40 כן
מלש"ח לשדרוג 10 שווקים 

ומרכזים מסחריים.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 / ליישום ההחלטה לשדרוג מרכזים 
מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית 

יוקצו 30 מלש"ח. 10 מלש״ח בכל אחת 
מהשנים 2016-2018: 3 מלש״ח בכל שנה 
לטובת יישום סעיף 3 באמצעות משרד 

הכלכלה ו-7 מלש״ח בכל שנה לטובת יישום 
סעיף 2 באמצעות השמרד לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 לא

4 / ליישום ההחלטה לשדרוג מרכזים 
מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית 

יוקצו 12 מלש״ח. 4 מלש״ח בכל אחת מהשנים 
2016-2018, באמצעות המשרד לפיתוח 

הפריפריה, הנגב והגליל.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

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

החלטת ממשלה מס׳ 777
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החלטת ממשלה מס׳ 788

החלטת ממשלה מס' 788: הרחבת תכנית מרום לפיתוחה הכלכלי של ירושלים
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des788.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1.א.2. / הקצאת 5 מלש"ח בהתאם לסעיף 
1)ה( להחלטה זו לטובת קרן הלוואות ייעודית 

לעסקים קטנים.

לאהממונה על התקציביםשר האוצר

ג.2 / הקצאת 5 מלש"ח לטובת עידוד תחום 
לימודים המשלב קולנוע, יהדות ומסורת 

בירושלים.

בביצוע.לאהממונה על התקציביםשר האוצר

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1.א.1. / הקצאת 70 מלש"ח לטובת פעילות 
פיתוח לחיזוק עסקים קטנים ובינוניים 

בהתאם לסעיף 1)ה(.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

1.א.3 / הקצאת 2 מלש"ח לקרן הערבויות 
בהתאם לסעיף 1)ה( להחלטה זו.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ב.1 /  הקצאת 2 מלש"ח לטובת שיווק 
התיירות הנכנסת לירושלים במדינות יעד 

נבחרות בהתאם לאמור בסעיף 1)ה(.

 כןמנכ"ל משרד התיירותשר התיירות 

ב.1 / הקצאת 3 מלש"ח לטובת שיווק 
התיירות הנכנסת לירושלים במדינות יעד 

נבחרות בהתאם לאמור בסעיף 1)ה(.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

ג.1 / הקצאת 4.160 מלש"ח לטובת ביצוע 
פעולות לחיזוק מעמדה של ירושלים כעיר 

אקדמית.

מנכ"ל משרד ירושלים שר ירושלים ומורשת
ומורשת

 גובשה תכנית בשיתוף חברת לא
"מסע", על-מנת לעודד 

יהודים מהתפוצות ללמוד 
בתכניות אקדמיות בירושלים. 

התכנית לא הבשילה 
לכדי יישום, בין השאר 

מטעמים משפטיים. בימים 
אלו נבחן הצורך בחיזוק 

נוסף של ירושלים בתחום 
האקדמיה, לאור הקצאת 

תקציב משמעותית לתחום 
זה במסגרת תכנית היובל, 

שאושרה בממשלה אשתקד.

ב.2 / הקצאת 10 מלש"ח לטובת קידום תחום 
התרבות והתיירות ולטובת ביצוע פעולות 

שמטרתן משיכת תיירות נכנסת ותיירות פנים 
לירושלים.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

ב.2 / הקצאת 5 מלש"ח לטובת קידום תחום 
התרבות והתיירות ולטובת ביצוע פעולות 

שמטרתן משיכת תיירות נכנסת ותיירות פנים 
לירושלים.

מנכ"ל משרד ירושלים שר ירושלים ומורשת
ומורשת

אושרו פעולות לשיווק כן
ירושלים בעולם ובארץ 

בשיתוף משרד התיירות. 

החלטת ממשלה מס׳ 788
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ג.2 / הקצאת 1.9 מלש"ח לטובת עידוד תחום 
לימודים המשלב קולנוע, יהדות ומסורת 

בירושלים.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 788
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החלטת ממשלה מס׳ 801

החלטת ממשלה מס' 801: העלאת דמי הקיום של חיילים בשירות חובה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des801.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להנחות את הגורמים המוסמכים במשרד 
הביטחון ובצה"ל לעשות את הפעולות 

הדרושות לשם יישום ההחלטה להעלות את 
שכר החיילים ב-50% החל מינואר 2016.

 כןמנכ"ל משרד הביטחוןשר הביטחון

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 831

החלטת ממשלה מס' 831: קיום אירועי המכבייה ה-20 בקיץ 2017
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec831.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / הקצאת 3.7 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט 
בינלאומיים, באופן שיאפשר תמיכה נאותה 

בקיום אירועי המכבייה ה-20.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

בשל העובדה כי החלטת כן
הממשלה התפרסמה לקראת 

סוף השנה, מגבלות תקציביות 
אפשרו הקצאת 2.5 מלש"ח 

בלבד ב-2015 על חשבון 
המשרד.

2 / הקצאת 2.5 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט 
בינלאומיים, באופן שיאפשר תמיכה נאותה 

בקיום אירועי המכבייה ה-20.

מנכ"ל משרד העלייה שרת העלייה והקליטה
והקליטה

סך של 2.5 מלש"ח הועבר כן
למשרד התרבות והספורט 

עבור אירועי המכבייה ה-20. 

2 / הקצאת 2.5 מלש"ח בשנת 2015 לקיום 
כינוסי ספורט בינלאומיים, באופן שיאפשר 
תמיכה נאותה בקיום אירועי המכביה ה-20.

ההחלטה בוצעה במלואה.כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

2 / הקצאת 1 מלש"ח בשנת 2015 והקצאת 
0.5 מלש"ח בשנת 2017 לקיום כינוסי ספורט 
בינלאומיים, באופן שיאפשר תמיכה נאותה 

בקיום אירועי המכבייה ה-20.

הוצאה התחייבות חשב כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
למשרד התרבות והספורט 

על סך 1 מלש"ח. 0.5 מלש"ח 
נוספים של שנת 2017 יעברו 

בוועדת הכספים הקרובה. 
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / הקצאת 0.4 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט 
בינלאומיים, באופן שיאפשר תמיכה נאותה 

בקיום אירועי המכבייה ה-20.

הסכום הועבר במלואו.כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות

2 / הקצאת 1.7 מלש"ח עד סוף שנת 2015 
לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, באופן 

שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי 
המכבייה ה-20.

הוקצו 1.7 מלש"ח לקיום כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
כינוסי ספורט בינלאומיים.

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / הקצאת 1.7 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט 
בינלאומיים, באופן שיאפשר תמיכה נאותה 

בקיום אירועי המכבייה ה-20.

בהצעת המחליטים התחייבנו כןמנכ"ל משרד החוץשר החוץ
 להעביר 0.5 מלש"ח ב-2016. 

משרד החוץ העביר פנייה 
תקצביית להעברת חלקו 

למשרד התרבות והספורט.

2 / הקצאת 0.75 מלש"ח בכל אחת מהשנים 
2016-2017 לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, 
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 כן
אירועים רבים בגליל. 

2 / הקצאת 3.7 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט 
בינלאומיים, באופן שיאפשר תמיכה נאותה 

בקיום אירועי המכבייה ה-20.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

כן

החלטת ממשלה מס׳ 831
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / הקצאת 1 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט 
בינלאומיים, באופן שיאפשר תמיכה נאותה 

בקיום אירועי המכבייה ה-20.

כןמנכ"ל משרד התפוצותשר התפוצות

2 / הקצאת 0.4 מלש"ח לקיום כינוסי ספורט 
בינלאומיים, באופן שיאפשר תמיכה נאותה 

בקיום אירועי המכבייה ה-20.

הסכום הועבר במלואו.כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 6

החלטת ממשלה מס׳ 831
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החלטת ממשלה מס׳ 833

החלטת ממשלה מס' 833: קידום ההגנה על בעלי חיים ורווחתם 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec833.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / הקמת ועדה ציבורית מייעצת לחיזוק 
השקיפות ולהגברת השיתוף של גופים חוץ 

ממשלתיים בנעשה בתחום.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

ב / יצירת מסגרת ייעודית לטיפול בתחום, 
המחויבת במתן דין וחשבון על פעילותה.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 לא

6 / להקים אגף רווחת בעלי חיים ביחידה 
לשירותים ווטרינריים שייעודו קידום ההגנה 

על חיות משק ובית ורווחתן בהתאם לחוק

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

הוקם אגף רווחת בעלי חיים כן
בשירותים הווטרינריים.

7 / להגדיר בתוך 45 יום מבנה ארגוני לאגף 
רווחת בעלי חיים ואת תיאורי המשרה 

הנגזרים ממנו, בשים לב לעקרונות המפורטים 
בהחלטה.

האגף לרווחת בעלי חיים כןנציב שירות המדינהראש הממשלה
הוקם וכן נקבעו תיאורי 

המשרות הנגזרים ממנו, טרם 
אוישו כל המשרות. 

7 / להקצות באופן מיידי 3 תקנים ממקורות 
משרד החקלאות לסעיפים א', ב' וד'.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

8 / הקצאה לבסיס משרד החקלאות ופיתוח 
הכפר 3.3 מלש"ח לשנה, החל משנת 2016 

ואילך, ממקורות משרד האוצר לצורך תגבור 
הפעילות בתחום צער בעלי חיים.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

8 / הקצאה לבסיס משרד החקלאות ופיתוח 
הכפר, 3.3 מיליון ₪ לשנה, החל משנת 2016 

ואילך, ממקורות משרד החקלאות לצורך 
תגבור הפעילות בתחום צער בעלי חיים.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

ההקצאה בוצעה על-ידי כן
המשרד וממתינה לאישור 
ועדת הכספים של הכנסת.

11 / להשלים את תהליך התיקון לחוק לעניין 
הטלת חובה על מחזיק בבעל חיים למנוע 

התעללות בו, שיפור ההוראות לעניין תפיסת 
בעלי חיים שנפגעו מהתעללות ואחריות נושא 

משרה בתאגיד עד מחצית שנת 2016.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

בוצע במסגרת תיקון מס' כן
10 לחוק צער בעלי חיים 

)הגנה על בעלי חיים( מיום 
.23.12.2015

11 / להביא לאישור ועדת שרים לענייני 
חקיקה, עד תום שנת 2016 ולאחר התייעצות 

עם שר הבריאות, תיקון לפקודת הכלבת 
לעניין תקופת ההסגר ותצפית בית לכלב 

שנשך.

הוגש למשרד המשפטים, לאמנהל השירותים הווטרינרייםשר החקלאות ופיתוח הכפר
ממתין לטיפולם.

14 / הקמת צוות בראשות נציג היועץ 
המשפטי לממשלה, נציג משרד החקלאות, 
נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג מינהל 

השלטון המקומי במשרד הפנים, נציג 
המשטרה, נציג פרקליטות המדינה ונציג 

ברשויות המקומיות אשר יגבש נוהל להגברת 
התיאום ושיתוף הפעולה בין כלל הגורמים 

העוסקים בפיקוח ואכיפת החוק בתחום צער 
בעלי חיים.

הצוות הוקם, הנוהל עוד לא כןמנהל השירותים הווטרינרייםשר החקלאות ופיתוח הכפר
גובש. מהותית מדובר במטלה 

של משרד המשפטים.

17 / הקצאת 0.7 מלש"ח לשנת 2016 ליחידת 
השירותים הווטרינריים, על-מנת לייעל את 

מערך הפיקוח על צער בעלי חיים. 

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

החלטת ממשלה מס׳ 833
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

17 / לאפיין ולפתח מערכת מידע אשר תהפוך 
את שרשרת הפיקוח והאכיפה לממוחשבת.

ממתין ליחידת המחשוב.לאמנהל השירותים הווטרינרייםשר החקלאות ופיתוח הכפר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 3

החלטת ממשלה מס׳ 833
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החלטת ממשלה מס׳ 834

החלטת ממשלה מס' 834: קידום הסוגיה האסטרטגית "היערכות להזדקנות האוכלוסייה" – 
שילוב מבוגרים בתעסוקה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec834.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ה / הקצאת 2,000 אלש"ח לטובת יישום סעיף 
ד' בהחלטה זו.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

התקציב הוקצה למשרד כן
לשוויון חברתי, אשר אחראים 

על יישום ההחלטה. כפי 
שסוכם בהחלטת הממשלה 

אנחנו מזומנים לוועדות 
ההיגוי של ההחלטה הנ"ל. 

בהתאם לכך התקבלו זימונים 
לוועדות. ועדה ראשונה 
נערכה בחודש פברואר. 

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ג.1. / הקמת ועדת היגוי למעקב ובקרה אחר 
יישום החלטת ממשלה זו ואחר תכניות 

תעסוקה לשילוב מבוגרים.

מבוצע בשוטף. אחת לרבעון כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
מתכנסת ועדת ההיגוי. 
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ה / הקצאת 3,000 אלש"ח בכל אחת מהשנים 
2016-2018, לטובת יישום סעיף ד' בהחלטה 

זו.

הכספים לשנת 2016 הועברו. כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
תקציבים ל-2017-2018 

בעבודה. 

2 / תחילת הפעלת התכניות הניסיונית בתוך 
120 יום ממועד החלטה זו.

בימים אלה מצויים בשלבים לאנציב שירות המדינהראש הממשלה
האחרונים על גיבוש החוזר 
ביחס לכל תנאי ההעסקה 

והכללים של אזרחים ותיקים. 
פועלים לאפיון מערכת 

טכנולוגית, שתתמוך את 
המהלך מול מרכב"ה, ופועלים 

מול משרד האוצר לפתיחת 
סימולי השכר הרלוונטי 

ותיאום מול ההסתדרות בנוגע 
לצורכי העסקה )סיום משוער 

– יוני 2017(. 

2 / גיבוש תכנית ניסיונית בתוך 90 ימים 
למסלול תעסוקה ייעודי במסגרת שירות 

המדינה לאזרחים ותיקים מעבר לגיל פרישה. 
בתיאום בין המשרד לשוויון חברתי, משרד 

האוצר, משרד המשפטים והמועצה הלאומית 
לכלכלה.

 בימים אלה מצויים בשלבים לאנציב שירות המדינהראש הממשלה
האחרונים על גיבוש החוזר ביחס 
לכל תנאי ההעסקה והכללים של 
אזרחים ותיקים. פועלים לאפיון 

מערכת טכנולוגית, שתתמוך את 
המהלך מול מרכב"ה, ופועלים 

מול משרד האוצר לפתיחת 
סימולי השכר הרלוונטי ותיאום 
מול ההסתדרות בנוגע לצורכי 

העסקה )סיום משוער – יוני 
 .)2017

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

החלטת ממשלה מס׳ 834
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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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec863.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א / לעלות סל שירותי הבריאות לקופות 
ייתוסף ביום 1.1.2016 סכום של 80 מלש"ח.

קודם ואושר בהחלטת כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
ממשלה.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 867

החלטת ממשלה מס' 867: מענה להוצאות מיוחדות לשנת 2015 לרשויות מקומיות 
באיזור יהודה ושומרון

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec867.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / להקצות לרשויות מקומיות באזור יהודה 
ושומרון מענק חד פעמי בהיקף של 32.3 

מלש"ח.   

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

3 / להקצות סך של 5.5 מלש"ח לטובת תגבור 
שירותי ההזנקה ביהודה ושומרון.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 869

החלטת ממשלה מס' 869: קידום המלצות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec869.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ב / להקצות שלושה מלש"ח מתקציב משרד 
הכלכלה והתעשייה לטובת מיזם שיסייע 

ביישומה של התכנית לשילוב האוכלוסייה 
החרדית על-פי תכנית עבודה שתאושר 

בוועדת ההיגוי, כהגדרתה.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

נחתם הסכם מיזם משותף כן
עם עמותת "קמח", שתכליתו 

יישום החלטת הממשלה 
בהיקף של 5 מלש"ח, מתוכם 

2.5 מתקציב המשרד.

3א / לקבוע בתוך 90 יום ממועד קבלת 
החלטת הממשלה את אמות המידה והתנאים 

הנדרשים להקמת עתודת מצטיינים של 
סטודנטים או בוגרים שסיימו תואר בשנה 

הקודמת מקרב האוכלוסייה החרדית.

ראש חטיבת המרכזים שר הבריאות
הרפואיים הממשלתיים

התכנית נמצאת בשלבי כן
יציאה לדרך וצפויה להיפתח 

בחודשים הקרובים.

3ה / לבחון קביעת יעד השמה מרכזי במטה 
משרד הבריאות לטובת בניית עתודה ניהולית 

בתחום בריאות הציבור בקרב האוכלוסייה 
החרדית.

השמת העמיתים של תכנית כןנציב שירות המדינהראש הממשלה
המצטיינים צפויה להתבצע 

באפריל 2018, לאחר חצי 
שנת הכשרה. כמה חודשים 

קודם לכן ייצא קול קורא 
למשרדי הממשלה וליחידות 

הסמך בקריאה לקלוט בוגרים 
מהמחזור הראשון.
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3ו / לפרסם מדי שנה, בתיאום עם נציבות 
שירות המדינה ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, 
קול קורא במשרדי הממשלה וביחידות הסמך 
למשרדים המעוניינים בקליטת מצטיינים/ות 
מקרב הבוגרים/ות הצפויים/ות של התכנית.

השמת העמיתים של תכנית לאנציב שירות המדינהראש הממשלה
המצטיינים צפויה להתבצע 

באפריל 2018, לאחר חצי 
שנת הכשרה. כמה חודשים 

קודם לכן ייצא קול קורא 
למשרדי הממשלה וליחידות 

הסמך בקריאה לקלוט בוגרים 
מהמחזור הראשון.

3י / להקצות מדי שנה, למשך חמש שנים, 
לעתודת המצטיינים 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.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

4 / להקים מאגר סטודנטים ייעודי לא יאוחר 
מדצמבר 2016.

 כןנציב שירות המדינהראש הממשלה

5 / להקצות למשרד הבריאות, למערכת בתי 
החולים הממשלתיים, כ-20 תקנים זמניים 

בין השנים 2016-2019 למועמדים מקרב 
האוכלוסייה החרדית, הן במשרות מלאות 

והן משרות חלקיות בשיתוף נציבות שירות 
המדינה ומנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

11 / לבחון את מבחני המיון וההערכה 
בשירות המדינה בראי גיוון תעסוקתי והיבטים 

ייחודיים של מועמדים מקרב האוכלוסייה 
החרדית, ולהגיש מסקנות לוועדת ההיגוי תוך 

90 יום.

 כןנציב שירות המדינהראש הממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 869
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15 / להתאים את אתר נציבות שירות המדינה 
למנועי סינון המקובלים בקרב האוכלוסייה 

החרדית.

 כןנציב שירות המדינהראש הממשלה

16 / להקים, בתיאום עם משרד הכלכלה 
והתעשייה, כלי הדרכה לכל מעסיק ממשלתי 
הקולט עובד מקרב האוכלוסייה החרדית, לא 

יאוחר מיוני 2016.

 כןנציב שירות המדינהראש הממשלה

17 / להקים, בהיוועצות עם משרד הכלכלה 
והתעשייה, כלי לנציגי המשרד בוועדת 

הבוחנים, לא יאוחר מיוני 2016.

 כןנציב שירות המדינהראש הממשלה

18 / להקים ועדת היגוי בראשות נציב שירות 
המדינה, אשר 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'.

הוועדה הוקמה והתכנסה כןנציב שירות המדינהראש הממשלה
באופן תדיר.

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

החלטת ממשלה מס׳ 869
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החלטת ממשלה מס׳ 870

החלטת ממשלה מס' 870: סיוע בהקמת העיר חריש 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec870.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2015:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות למועצה המקומית חריש בשנת 
2015 סך של 1.5 מלש"ח להקמת המרכז 

לרבות מבנה יביל והצטיידות.

 1.5 מלש"ח הוקצו במהלך כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
.2015

6 / להקצות למועצה המקומית חריש סך 
של 15 מלש"ח לטובת שדרוג מוסדות חינוך 

שאושרו על-ידי משרד החינוך בהתאם 
לכלליו.

15 מלש"ח הוקצו במהלך כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
.2016

6 / להקצות למועצה המקומית חריש סך 
של 50 מלש"ח לטובת שדרוג מוסדות חינוך 

שאושרו על-ידי משרד החינוך בהתאם 
לכלליו.

50 מלש"ח הוקצו במהלך 2016 כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
ו- 2017.

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / להקצות 1.1 מלש"ח לטובת חידוש מרכז 
היישוב הוותיק.

התקציב הועבר לרשויות. כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
הרשויות החלו בתכנון.
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2 / להקצות 1.6 מלש"ח לטובת חידוש מרכז 
היישוב הוותיק.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

3 / לקדם תכניות בנייה לתעשייה, למסחר 
ולתעסוקה בחריש על-מנת לאפשר לרשות 

המקומית להגיע לאיזון כלכלי.

בתב"ע של הטרפז בחריש כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
נוספו 45 אלף מ"ר תעסוקה. 

בתב"ע בתכנון )שטחי 
ההשבה של קיבוץ מצר( 
יתוכננו שטחי תעסוקה 

נוספים. בתכנית המתאר 
החדשה נבדקים שטחים 

נוספים בייעוד לתעסוקה. 
הרשות קיבלה תקציב לסקר 

כלכלה ותעסוקה.

5 / להקים ולהפעיל, לתקופה זמנית של 
ארבע שנים את "מרחב חריש", במחוז חיפה.

בשל התארכות הליכי המכרז, כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
הקמת "מרחב חריש" והפעלתו  

נעשות באמצעות מיקור 
חוץ. התקיימו שני מכרזים 

חיצוניים בעבור איוש התקנים 
הייעודיים, אך לא נמצאו 

מועמדים מתאימים. בימים אלו 
תנאי הסף של המכרז עוברים 

תהליך בחינה מחודשת.

החלטת ממשלה מס׳ 870
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8 / לתקצב, בשנים 2015-2019, העסקת כוח 
אדם נוסף ומחשוב בוועדה המיוחדת לתכנון 

ולבנייה בחריש.

בהתאם לתכנית העבודה לאמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
התקציבית שעליה חתמו 

מהנדס ויו"ר הוועדה חריש - 
נקבע ואושר תקציב של 300 

אלש"ח לטובת צורכי מחשוב 
וסריקת ארכיב. על-מנת 

לממש את החלטת הממשלה 
סוכם, כי הוועדה תעביר 

לידי אגף ועדות מקומיות 
רשימת צרכים ובהתאם 

לה תיבנה במשותף תכנית 
עבודה תקציבית. מאז חודש 
ינואר ועד היום, ולמרות כמה 

תזכורות שנשלחו בנושא 
– לא התקבלה כל תגובה 

מהוועדה המקומית חריש, 
והנושא לא קודם. יתר על כן, 

גם על התקציב שכן אושר 
והועבר לוועדה על סך 300 

אלש"ח לא התקבל כל דיווח 
באשר למימושו ולניצולו. 

9א / להביא בחשבון, בכל הנודע לקולות 
קוראים ולאמות מידה לתקצוב ולתמיכה 
המכילים מרכיב של היקף האוכלוסייה, 

מרכיב האוכלוסייה על פי קצב האכלוס הצפוי 
כמפורט בהמשך לסעיף קטן זה.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

 כן

החלטת ממשלה מס׳ 870
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10א / לתקצב הקמת 400 כיתות לימוד בשנים 
2015-2016, בהתאם לסיכום בין משרד החינוך 

לבין משרד האוצר לשנים האמורות.

בתקציב 2016 תוקצבו 216 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
כיתות  מאחר שלא היה צורך 

בכיתות מעבר לכך.

10ב / לקבוע את הקצאת הכיתות הנדרשת 
לשנים 2017-2019, וזאת לא יאוחר מיום 
31/12/2016, בתיאום עם משרד האוצר 

ובהתייעצות עם הרשות המקומית.

משרד החינוך מתואם עם כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
משרד האוצר בנוגע להיקף 

הבינוי הנדרש בחריש.

11 / להקצות למשרד להגנת הסביבה 1 
מלש"ח לצורך תמיכה במועצה המקומית 

חריש.

משרד הבינוי והשיכון כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
והמשרד להגנת הסביבה 

סיכמו על חלוקת הסכומים 
בין בתי הספר שייבנו בקרוב. 

ההסכם אושר בוועדת 
התמיכות במשרד להגנת 
הסביבה. הרשאה צפויה 
להינתן עד סוף החודש.

12 / לתאם עם משרד האוצר תקצוב פעילות 
רווחה מתוגברת לשנים 2016-2019, עד סוף 

הרבעון השני של 2016.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

הרשות המקומית תוגברה לא
בחמישה תקנים בהתאם 

להחלטת הממשלה, ונוסף 
תקצוב לבינוי מחלקת 

הרווחה המקומית, תוך החרגה 
 מהקריטריונים.

תקציב פעילות הרווחה ברשות 
המקומית לא תתוגבר בשנת 
2016 מאחר שקצב האכלוס 
הצפוי ביישוב לא התממש. 

נכון למועד זה הנתונים 
נבחנים ביחס לשנת 2017.

החלטת ממשלה מס׳ 870
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13 / להקצות לרשות המקומית 1.25 מלש"ח 
לצורך תגבור שירותים.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

13 / להקצות לרשות המקומית 2.6 מלש"ח 
לצורך תגבור שירותים.

זה לא קשור למשרד האוצר, לאהממונה על התקציביםשר האוצר
אלא למשרד הפנים

14 / להקצות לרשות המקומית תקציב בסך 1 
מלש"ח לצורך קידום בחינה ארגונית ברשות 

המקומית.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

14 / להקצות למשרד הפנים תקציב בסך 1 
מלש"ח לצורך קידום בחינה ארגונית ברשות 

המקומית חריש.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

15 / להקצות 16 מלש"ח לצורך תכנית ייצוב 
רב-שנתית.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

15 / לגבש עם משרד האוצר את פריסת 
התקצוב של 92.5 מלש"ח לצורך תכנית ייצוב 

רב שנתית.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

17 / לסכם עם משרד האוצר עד ליום 
3.2.2016 על שיטת הפעלה של התחנות 

לבריאות המשפחה.

הוחלט כי המודל הינו הפעלה כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
על-ידי קופות החולים. כרגע 
מתבצע תהליך הכנה למכרז 

בין קופות החולים. 

17 / להקצות 0.375 מלש"ח לטובת פתיחת 
תחנות לבריאות המשפחה )טיפת חלב(.

התקציב הוקצה לנושא. כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
כאמור, בתהליך הכנה למכרז. 

17 / להקצות 1.125 מלש"ח לטובת פתיחת 
תחנות לבריאות המשפחה )טיפת חלב(.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 870
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18ג / לתאם עם משרד התחבורה והבטיחות 
בדרכים ומשרד הבינוי והשיכון עד לסוף 
הרבעון השני של שנת 2016 את התקצוב 

הנדרש עבור המשך הקמת המחלף במפגש 
הכבישים 444/65 מעבר לשלבים שבסעיף א'.

מופיע במסגרת תכנית כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
החומש לתחבורה לדיור.

19 / לתכנן מסופי אוטובוסים, הקמת 
תחנות והפעלת קווי נסיעה מחריש למרכזי 
תעסוקה ותחבורה באזור, בהתאם לתכנית 

הרב-שנתית של משרד התחבורה והבטיחות 
בדרכים לפיתוח ולהסדרת שירותי התחבורה 

הציבורית בחריש.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

קיימת תכנית רב-שנתית כן
להפעלת קווי תחבורה 

ציבורית מחריש, כאשר בשל 
קצב אכלוס אטי מן המתוכנן 

עד כה, יישום הקווים לא יהיה 
בהתאם למופיע בתכנית. 

בנושא המסופים - יש תכנון 
מסופים, המותאם לתכנית 

התפעולית של הקווים. 

20 / לתכנן ולתקצב תחנת רכבת על תוואי 
מסילת מנשה בסמוך לחריש )תחנת עירון(, 

בכפוף לתקצוב מסילת מנשה.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

הפרויקט נכלל במסגרת כן
מסילת המנשה המתוכננת 
בימים אלה בחברת נת"י. 

הפרויקט נמצא בתכנון 
ראשוני וייבחנו כמה חלופות, 

כולל התייחסות לחריש. 

22 / להקצות למשרד הפנים 3 מלש"ח לצורך 
הקמת מרכז הפעלה בחירום.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 25

החלטת ממשלה מס׳ 870
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החלטת ממשלה מס׳ 884

החלטת ממשלה מס' 884: תזכיר חוק מס ערך מוסף 
)תיקון – פטור ממס בשירותי תחבורה ציבורית ומים(

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec884.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לקדם תזכיר חוק מס ערך מוסף, 
תשל"ו-1975, לעניין 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

בוצעה בתחבורה הציבורית כן
רפורמה במחירים, כמו 

כן - מחירי המים הופחתו 
לאחרונה. התוצאה היא 

תוצאה זהה למע"מ אפס, 
אותה תוצאה עם שינוי שם.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 890

החלטת ממשלה מס' 890: עידוד עסקים חדשים
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec890.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ב2 / להקים צוות, תוך 14 יום ממועד קבלת 
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.  

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

ג / להתאים הרגולציה שבתחום סמכותו 
לרבות באמצעות תזכירי חקיקה אם יידרשו, 

בתוך 6 חודשים לכל הפחות.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

טרם נמסר דיווח על-לא
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

ד)1( / לתקן את חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בשימוש המותר על-פי 

התוכנית, אך אינו מותר על-פי היתר בנייה.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

ד)1()ב( / לבחון את המשמעות של החלת 
סעיף ד)1()א( בשיתוף עם מרכז השלטון 

המקומי בעיקר על תכניות ישנות והאפשרות 
לחריגה מהכלל האמור בסעיף האמור.

קיים בתוכנית העבודה, לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
והביצוע עומד בלו"ז.
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ד)2( / לבחון, בהתייעצות עם משרד הפנים, 
את כל האישורים והמסמכים שבעל העסק 

ממציא לשם קבלת רישוי עסק כך שהם 
יהיו תקפים גם בעת הסדרת חובותיו לפי 

חוק התכנון והבנייה, זאת מלבד האישורים 
הנדרשים להתאמת השימוש לתכנית, והכל 

מתוך מטרה להביא להאחדת התהליכים ככל 
הניתן.

תיקון סעיף 145ה )ה( לחוק לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
התכנון והבנייה, שקודם 

במסגרת הצעת חוק התכנית 
הכלכלית לשנים 2017-18 
)פרק ו' - רישוי עסקים( 

ופורסם ביום 29.12.16, מטיל 
על שר האוצר לקבוע את 
האמור במסגרת תקנות. 

בהתאם לכך, הכנת התקנות 
נמצאת בתכנית העבודה 

לשנת 2017.

ה / לערוך מפרטים אחידים על-ידי כל אחד 
מהרגולטורים.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

 לא

ה / לערוך מפרטים אחידים על-ידי כל אחד 
מהרגולטורים.

בוצע באופן חלקי.לאמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות

ה / לערוך מפרטים אחידים על-ידי כל אחד 
מהרגולטורים.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

ה / לערוך מפרטים אחידים על-ידי כל אחד 
מהרגולטורים.

מבוצע בהתאם לגאנט שנכלל כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים
בהחלטת הממשלה.

ה / לערוך מפרטים אחידים על-ידי כל אחד 
מהרגולטורים.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

 כן

החלטת ממשלה מס׳ 890
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ה)1( / לקבוע במפרט האחיד אילו מן 
הרגולציות 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, והכל בהתאם לעניין 
ולשיקולים המקצועיים של נותני האישור 

וככל שניתן. 

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

 כן

ה)1( / לקבוע במפרט האחיד אילו מן 
הרגולציות 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, והכל בהתאם לעניין 
ולשיקולים המקצועיים של נותני האישור 

וככל שניתן.  

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

חלקו של משרד הכלכלה כן
והתעשייה בוצע, אולם 

בהתאם להחלטת הממשלה 
המשרדים הרלוונטיים היו 

צריכים להצביע על הקלות 
אפשריות – אך טרם עשו 

זאת. 

ה)1( / לקבוע במפרט האחיד אילו מן 
הרגולציות 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, והכל בהתאם לעניין 
ולשיקולים המקצועיים של נותני האישור 

וככל שניתן.  

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

החלטת ממשלה מס׳ 890
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ה)1( / לקבוע במפרט האחיד אילו מן 
הרגולציות 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, והכל בהתאם לעניין 
ולשיקולים המקצועיים של נותני האישור 

וככל שניתן. 

באשר לרגולציה הנוגעת לאמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים
למשרד לביטחון הפנים, 

עמדת המשרד הינה, כי מכיוון 
שהרגולציה הנוגעת לה נובעת 

מהצורך להגן על חיי אדם, 
אין מקום, באופן עקרוני, 

לדירוג יישום הדרישות. עם 
זאת, קיימים מקרים מסוימים 

שבהם עיקרון זה מיושם, 
כאשר הסיכון לחיי אדם אינו 

גדול לדעת הרגולטור.

ה)1( / לקבוע במפרט האחיד אילו מן 
הרגולציות 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, והכל בהתאם לעניין 
ולשיקולים המקצועיים של נותני האישור 

וככל שניתן.  

קיים פרק של תנאים כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
מוקדמים בכל מפרט.

החלטת ממשלה מס׳ 890
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ה)2( / לראות בעסקים חדשים כעסקים 
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 שניתן.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

במפרטי המשרד יש לא
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.

ה)2( / לראות בעסקים חדשים כעסקים 
שמתקיימות בהם נסיבות מיוחדות לעניין 

קביעת מסמכים או תנאים שונים לפי סעיף 
7ג 1לחוק 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 שניתן. 

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים לא
אחראים על עסקי בעלי חיים 
ומזון שהוא תוצרת של בעלי 
חיים. לכן הוחלט שאי אפשר 

לבצע הבחנה בתחום של 
בריאות הציבור, כי הסיכון 

זהה בעסק קטן וגדול.

החלטת ממשלה מס׳ 890
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ה)2( / לראות בעסקים חדשים כעסקים 
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 שניתן. 

בחלק מהמפרטים שיצאו עד כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
כה הנושא לא היה רלוונטי. 

בחלקם לא ניתנה התייחסות 
מעמיקה לנושא. בפעימות 
הבאות יינתן לנושא דגש 

משמעותי יותר.

ה)2( / לראות בעסקים חדשים כעסקים 
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 שניתן.

מבוצע בהתאם לגאנט שנכלל כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים
בהחלטת הממשלה

ה)3( / לקבוע באילו מן התנאים במפרט 
יסתפק נותן האישור בבדיקה של מומחה 

מוסמך כחלופה לבדיקה על-ידי נותן האישור. 
נותן האישור יקבל מסמך הבדיקה של מומחה 
מוסמך או תצהיר של בעל העסק, ויראה בהם 
אסמכתא לקיומן של בדיקות כנדרש בתנאי 

המפרט.

מבוצע בהתאם לגאנט שנכלל כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים
בהחלטת הממשלה.

החלטת ממשלה מס׳ 890
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ה)3( / לקבוע באילו מן התנאים במפרט 
יסתפק נותן האישור בבדיקה של מומחה 

מוסמך כחלופה לבדיקה על-ידי נותן האישור. 
נותן האישור יקבל מסמך הבדיקה של מומחה 
מוסמך או תצהיר של בעל העסק, ויראה בהם 
אסמכתא לקיומן של בדיקות כנדרש בתנאי 

המפרט.

במסגרת החלטת הממשלה כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
לחוק ההסדרים לשנים -2017

2018 נקבע מנגנון חדש לצורך 
מתן אישור על-ידי מכון 

בקרה במקום נותן האישור. 
בהחלטה נקבע, כי בנושאי 
בריאות הנושא יוכרע בדיון 

בין מנכ"ל בריאות לראש אגף 
תקציבים.

ה)3( / לקבוע באילו מן התנאים במפרט 
יסתפק נותן האישור בבדיקה של מומחה 

מוסמך כחלופה לבדיקה על-ידי נותן האישור. 
נותן האישור יקבל מסמך הבדיקה של מומחה 
מוסמך או תצהיר של בעל העסק, ויראה בהם 
אסמכתא לקיומן של בדיקות כנדרש בתנאי 

המפרט.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

בחלק ממפרטי המשרד כן
נקבעו מומחים שניתן 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.

החלטת ממשלה מס׳ 890
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ה)3( / לקבוע באילו מן התנאים במפרט 
יסתפק נותן האישור בבדיקה של מומחה 

מוסמך כחלופה לבדיקה על-ידי נותן האישור. 
נותן האישור יקבל מסמך הבדיקה של מומחה 
מוסמך או תצהיר של בעל העסק, ויראה בהם 
אסמכתא לקיומן של בדיקות כנדרש בתנאי 

המפרט.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים לא
הם הבודקים המוסמכים 

המפקחים ואין לכך תחליף 
בשוק הפרטי.

ה)4( / לפרסם מדריך מעשי שינגיש ויבהיר 
את החובות הנדרשות מן העסק, ובמובחן – 

את החובות הנדרשות מהעסק החדש, בחלוף 
90 יום מפרסומו של כל מפרט אחיד.

בפגישה שהתקיימה לאחרונה כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
בין משרד הכלכלה למשרד 
הבריאות הוחלט, שמשרד 
הכלכלה הוא שיכתוב את 

טיוטת המדריך המעשי 
ויעבירה לאישור משרד 

הבריאות. 

ה)4( / לפרסם מדריך מעשי שינגיש ויבהיר 
את החובות הנדרשות מן העסק, ובמובחן – 

את החובות הנדרשות מהעסק החדש, בחלוף 
90 יום מפרסומו של כל מפרט אחיד.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

טרם פורסמו המפרטים, ועל לא
כן לא פורסם המדריך.

ה)4( / לפרסם מדריך מעשי שינגיש ויבהיר 
את החובות הנדרשות מן העסק, ובמובחן – 

את החובות הנדרשות מהעסק החדש, בחלוף 
90 יום מפרסומו של כל מפרט אחיד.

בוצע בכבאות, אך טרם בוצע לאמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים
במשטרה.

החלטת ממשלה מס׳ 890
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ה)4( / לפרסם מדריך מעשי שינגיש ויבהיר 
את החובות הנדרשות מן העסק, ובמובחן – 

את החובות הנדרשות מהעסק החדש, בחלוף 
90 יום מפרסומו של כל מפרט אחיד.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

המשימה מצויה בהובלת לא
הרשות לעסקים קטנים 

ובינוניים. בפגישה שהתקיימה 
עמם נקבע שייבחר סקטור 

אחד כפיילוט ועבורו יוכן 
מדריך. אנו ממתינים 

להחלטתם באיזה סקטור 
לבחור.

ה)6( / לרכז מידי המשרדים את המדריכים 
לצורך פרסומם וביצוע התיאום מול 
הרגולטורים על עדכון השינויים בהם

עד כה פורסמו 11 מפרטים לאמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
אחידים מתוך כ-200 

שאמורים להתפרסם. רק 
לאחר פרסום המפרטים 
ובהמשך להם, יהיה על 
משרדי הממשלה נותני 

האישור לכתוב את המדריכים 
שאמורים להיות נגישים לעיון 
הציבור. המדריכים מפורסמים 

לפי מקבצים נושאיים ולא 
לפי מפרט. טרם נכתבו 

המדריכים.

החלטת ממשלה מס׳ 890
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 ו / ו: לתקן את חוק רישוי עסקים ותקנותיו 
 כך ש:

1. תוארך התקופה במסגרתה נותן האישור 
ורשות הרישוי יהיו רשאים לתת היתר זמני 
עד לתקופה של 3 שנים ובלבד שהתקופה 

כאמור לא תעלה על משך הזמן המקסימאלי 
 בהיתר הקבוע.

2. לקבוע כי הסדרת תשלומים הנלווים להליך 
קבלת רישיון עסק לא תהווה תנאי לקבלת 
רישיון העסק, אם העסק עמד בכל דרישות 

המפרט האחיד, וכן כי העסק יוכל להסדיר את 
כלל התשלומים גם לאחר קבלת הרישיון ולא 
יאוחר משנה ממועד קבלת הרישיון. הרישיון 
אשר יינתן לעסק יבוטל מאליו במידה שלא 
שולמה יתרת התשלומים כאמור בתוך שנה 

ממועד קבלת הרישיון.  

יוגש תיקון להחלטת לאמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
הממשלה. 

ז)1( / להפעיל תכנית סיוע להטמעת דרישות 
רגולציה בעסקים חדשים.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

יש תכניות סיוע רבות במעוף לא
)מערך השטח של הסוכנות 

לעסקים קטנים ובינוניים 
במשרד הכלכלה והתעשייה( 

להטמעת דרישות רגולציה 
ספציפיות, אך טרם גובשה 
תכנית כוללנית להטמעת 

דרישות, ודרוש תקציב ייעודי 
לנושא.

החלטת ממשלה מס׳ 890
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ז)2( / להכין עם משרדי ממשלה את ההצעות 
לתכנית ההקלות כאמור בסעיף א)2( להחלטה 

זו.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

מבוצע בשוטף, לוחות כן
הזמנים מקבילים לעבודה 

על תכניות החומש בהתאם 
להחלטת ממשלה מס'  2118 
מיום 22.10.14 )הפחתת הנטל 

הרגולטורי(.

ז)3( / להכין התוך 60 יום, בהתייעצות עם 
משרד ראש הממשלה ומשרד הפנים, תבנית 
אחידה לכתיבת המדריכים, כאמור בסעיפים 

א)2()ב( ו-ה)4( להחלטה זו.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

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

החלטת ממשלה מס׳ 890
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החלטת ממשלה מס׳ 922

החלטת ממשלה מס' 922: פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים 
בשנים 2016-2020

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des922.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1)א( / לגבש תכנית בתוך 120 ימים, בהובלת 
משרד החינוך, אגף התקציבים במשרד 

האוצר, משרד ירושלים ומורשת והמשרד 
לשוויון חברתי לקדם תכנית לשיפור איכות 

ההוראה באוכלוסיית המיעוטים.

התכנית מתפתחת משנה כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
לשנה לפי התקציב והתכנון.

1)ב( / לגבש, על-ידי משרד החינוך בשיתוף 
אגף התקציבים במשרד האוצר, משרד 

ירושלים ומורשת, המועצה הלאומית לכלכלה 
והמשרד לשוויון חברתי, בתוך 120 ימים, 
תכנית אשר תציב יעדים לשיפור שליטת 

התלמידים בשפות העברית והערבית, 
בדגש על חיזוק מיומנויות ההבעה והדיבור 

לכל אורך הרצף הגילאי מגן הילדים עד 
י"ב, ולהעלות את אחוז הזכאים לבגרות 

במתמטיקה ברמת 4-5 יח"ל.

 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
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1)ג( / לקדם תכנית מערכתית לחינוך הבלתי-
פורמאלי באוכלוסיית המיעוטים וזאת 

באמצעות תיקון הדרגתי של מנגנוני ההקצאה 
ו/או בניית מסלולים חדשים לתכניות 

ייעודיות החל משנת 2016.

עיכוב במשרד המשפטים לאמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
– חוות דעת משפטית לא 

מאפשרת התקדמות.

1)ד( / לגבש תכנית תוך 120 ימים, בהובלת 
משרד החינוך 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.

 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

1)ו( / להקים צוות בראשות משרד החינוך 
ובשיתוף משרד האוצר, המשרד לשוויון 

חברתי, מינהל תכנון ונציג רשויות מיישובי 
המיעוטים להסרת חסמים לבניית כיתות 

לימוד ביישובי מיעוטים.

טרם נמסר הדיווח על-לאמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

1)ז( / להביא לאישור הממשלה את היעדים 
בתחום החינוך בקרב אוכלוסיית המיעוטים 

בתוך 30 ימים )היעדים יובאו על-ידי צוות של 
משרד החינוך, אגף התקציבים במשרד האוצר 

ומשרד ירושלים ומורשת(.

 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

החלטת ממשלה מס׳ 922
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2)א( / יישום החלטת ממשלה מס' 2365 
לעניין תקצוב 40% מסך תוספות השירות 
בתחבורה ציבורית, או 100 מלש"ח בשנה, 

הגבוהה 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 כן
ממלש"ח ייעודיים 

והוסתו תקציבים כלליים 
מהסובסידיה הכללית. 

2)ג( / להקצות, החל משנת 2016, לכל הפחות 
40% מסך 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 כן
220 מלש"ח שתוכננו במקור. 

2)ד( / הקצאת 100 מלש"ח במהלך -2015
2016, בהרשאה להתחייב בכל שנה, לשדרוג 

כבישים החוצים את יישובי המיעוטים.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

תוקצב כנדרש בהחלטה ואף כן
הורחב לשנים הבאות. 

2)ה( / להנגיש את כלל האמצעים להספקת 
מידע לנוסעים באתרי המידע הממשלתיים 

בשפה הערבית, ושהמידע בערבית יהיה זמין 
לשימוש מפתחי האפליקציות במגזר העסקי.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

המידע למפתחי האפליקציות לא
זמין באתר משרד התחבורה, 

לרבות היבט המידע לנוסעים. 
המידע יונגש בערבית בחודש 

יולי השנה. 

2)ו( / להכשיר נשים מאוכלוסיית המיעוטים 
כנהגות בתחבורה הציבורית, החל משנת 2016.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

הכשרה תחל מאוגוסט השנה. כן
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2)ז( / לחלק את תקציב ההסברה של הרשות 
הלאומית לבטיחות בדרכים, החל משנת 

2016, בהתאם לכך ששיעור התקציב המוקצה 
להסברה לאוכלוסיית המיעוטים מסך תקציב 

ההסברה לא יפחת משיעורם באוכלוסייה 
הכללית.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנהל הרשות לבטיחות 
בדרכים

 כן

3)ב( / להקצות, בהסכמת משרד הכלכלה 
והתעשייה והאוצר, 30 מלש"ח נוספים לפיתוח 

אזורי תעשייה ומסחר ביישובי התכנית 
המורחבת, לרבות אזורי תעשייה ומסחר 

משותפים.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

בהתאם להחלטת הממשלה, לא
30 מלש"ח נוספים יוקצו רק 

לאחר מיצוי כלל תקציבי 
מינהל אזורי תעשייה 

בהחלטה. חשוב לציין, כי 
הסעיף המרכזי לביצוע 

בהחלטה זו עבור מינהל אזורי 
תעשייה הוא סעיף 3א'  -. 

הסעיף בוצע במלאו בשנת 
2016, כלומר בוצעה הקצאה 

תקציבית של 32% לפחות 
עבור מיעוטים מתקציבי 

מינהל אזורי תעשייה.

3)ג( / להקצות, לכל הפחות, 50% מתקציבי 
מסלול תעסוקה לאוכלוסיות ששיעור 

השתתפותן נמוך )הוראת מנכ"ל מס' 4.17( 
המופעל על-ידי מרכז ההשקעות, לתמרוץ 

מעסיקים להעסקת עובדים מאוכלוסיית 
המיעוטים, תוך תעדוף קליטת נשים ובדואים.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

בשנת 2016 פורסמה הקצאה כן
על סכום כולל של 70 מלש"ח, 

מתוכה הוקצו כ-45 מלש"ח 
עבור תמרוץ מעסיקים 

להעסקת עובדים מאוכלוסיית 
המיעוטים.
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3)ה( / להקצות לכל הפחות 10% מתקציב כלי 
הסיוע של מינהל סחר חוץ לקידום פעילות 

התעשייה של אוכלוסיית המיעוטים בשווקים 
הבינלאומיים החל משנת 2017.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

3)ה( / להקצות לכל הפחות 7.5% מתקציב כלי 
הסיוע של מינהל סחר חוץ לקידום פעילות 

התעשייה של אוכלוסיית המיעוטים בשווקים 
הבינלאומיים משנת 2016.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

אושרו 11 בקשות של חברות כן
ממגזר המיעוטים בהיקף 

סיוע ממשלתי כולל של 6.13 
מלש"ח.

4)א( / להתאים את שיעורי השריון 
המינימליים במסגרת 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 כן
את הנושא נקבע שיעור שריון 

של 25% למגזר הלא יהודי.

4)ב( / להעמיד את שיעורי השריון 
המינימאליים לאוכלוסיית 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 כן
את הנושא נקבע שיעור 

שיריון של 25% למגזר הלא 
יהודי.

4)ד( / להפנות שליש מתקציב הפרסום 
של רשות המסים לעניין מס הכנסה שלילי 

לאוכלוסיית המיעוטים לטובת הגדלת הניצול 
של התכנית בקרב אוכלוסיית המיעוטים 

באמצעות שיווק תכנית מענק הכנסה )מס 
הכנסה שלילי(.

 כןמנהל רשות המיסיםשר האוצר
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5 / לגבש תכנית להרחבת פעילות המשטרה 
באוכלוסיית המיעוטים במטרה לשפר את 
השירות ולהגביר את אכיפת החוק. יישום 

התכנית, לרבות הקצאת המשאבים הנדרשים, 
יחל בשנת 2016.

כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

6 / לבחון מערכתית את תקציבי התמיכה 
במוסדות 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.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

התקציב הייעודי גדל כן
משמעותית.

7)ב( / להקצות 30% מכספי הקרן לשמירה 
על השטחים הפתוחים המיועדים לרשויות 

מקומיות, בהתאם לחוק רשות מקרקעי 
ישראל, ליישובי מיעוטים בכל שנה עד 

ששיעור הוצאות הקרן ביישובי התכנית מסך 
הוצאות הקרן לרשויות מקומיות מהקמתה יהיו 

שווים, לכל הפחות, לשיעורם באוכלוסייה.

משימה המצויה באחריות כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
הקרן לשטחים פתוחים. לשנת 

2016 אושר תקציב של 20.07 
מלש"ח.

7)ד( / לסבסד את עלויות הפיתוח ביישובים 
אשר יכרתו הסכמים אסטרטגיים כאמור 

בסעיף 7)ט(.

נחתמו הסכמים אסטרטגיים כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
עם 13 רשויות, ובכולן 

מסובסדות עלויות הפיתוח.

7)ו( / להקצות תקציבים שלא יעלו על 176 
מלש"ח עבור תכנון מפורט, לרבות איחוד 
וחלוקה, ביישובי התכנית בהם לא פחות 

מ-40,000 יחידות דיור.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
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7)ז( / להקצות עבור מוסדות ציבור ביישובי 
התכנית תקציבים בהיקף שלא יפחת מ-750 
מלש"ח במהלך החומש. 200 מלש"ח בשנת 

.2016

בשנת 2016 ניתן תקציב של כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
192 מלש"ח, מתוכם מומשו 
152 מלש"ח )המהווים 80% 

מסך התקציב( עבור מוסדות 
ציבור מרקם ותיק  ו-40 

מלש"ח עבור מוסדות ציבור 
מרקם חדש. חלוקה בשנים 

הבאות: 60% מהתקציב יוקצה 
למרקם ותיק ו-40% מהתקציב 

יוקצה למרקם חדש. 

7)ז( / להקצות עבור מוסדות ציבור ביישובי 
התכנית תקציבים בהיקף שלא יפחת מ-750 
מלש"ח במהלך החומש. 100 מלש"ח בשנת 

.2020

המדובר ב-40% מהתקציב כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
שיופנה למרקם חדש ו-60% 

למרקם ותיק. התקציב יחולק 
למוסדות ציבור במרקם ותיק, 

בהתאם לשיווקים.

7)ח()1()א( / להקים צוות היגוי בראשות 
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שבו יהיו חברים 

מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי או נציג מטעמו, 
מנהלת מינהל התכנון, הממונה על התקציבים 

מנהל רשות מקרקעי ישראל.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

7)ח()1()ג( / לגבש הסכם עם הרשות המקומית 
לתכנון, שיווק, פיתוח והוצאת היתרי בנייה 

עבור שכונת מגורים בהתאם לפרמטרים 
שהוצגו לעיל וזאת בהתאם למפורט בטבלה.

עד כה נחתמו 13 הסכמים כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
אסטרטגים ו-43 ממוקדים.
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7)י()3( / להקצות 1 מלש"ח לטובת הכשרת 
מתכננים ביישובי מיעוטים ברמת מומחיות 

גבוהה.

ההקצאה התקציבית מומשה, כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
ובוצעה תכנית של קורס 

משותף להכשרת מתכננים 
ולנציגי הרשויות המקומיות 

ביישובי מיעוטים. ממאי 
2016 התקיימו כבר ארבעה 

מחזורים של התכנית 
ביישובים סחנין, ערערה, 

דליית אל כרמל ונצרת.

7)י()4( / להקצות 1 מלש"ח לתכנית להכשרה 
והדרכה לעובדי רשויות מקומיות בהליכי 

קידום תכניות לאיחוד וחלוקה.

ההקצאה התקציבית מומשה, כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
ובוצעה תכנית קורס משותף 

להכשרת מתכננים ולנציגי 
הרשויות המקומיות ביישובי 

מיעוטים. ממאי 2016 התקיימו 
כבר ארבעה מחזורים של 
התכנית ביישובים סחנין, 
ערערה, דליית אל כרמל 

ונצרת.

)7()י()5()יב( / להקים צוות מנכ"לים 
בהשתתפות מנכ"לי משרדי ראש הממשלה, 

ירושלים ומורשת, אוצר, פנים, משפטים 
והיחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון 
והבנייה, אשר יביא המלצות לממשלה 

בנושא המאבק בבנייה הבלתי חוקית בקרב 
אוכלוסיית המיעוטים.

המלצות ועדת המנכ"לים כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
אושרו בממשלה, ובהתאם 

להן הושלם גם תיקון חקיקה 
בכנסת.
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10 / להקצות לאוכלוסיית המיעוטים באזור 
הנגב והגליל, 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%.כן

11 / להקצות מענקים בהיקף דומה לתקצוב 
בשנים האחרונות ליישובי המיעוטים בשיעור 
של כ-50% מסך המענקים להרמה ושדרוג של 
מערכות הביוב החל משנת 2016, למשך שלוש 

שנים.

היות שהמועצה האזורית אל לאמנהל רשות המים והביובשר האנרגיה
בטוף לא מעוניינת להיכנס 
לתאגיד אזורי, אזי לא ניתן 
להשתמש במקור התקציבי 

מכוח החלטת הממשלה. 
לפיכך, בעת הזאת לא ניתן 

ליישם את התאגוד של שתי 
מועצות אלו. 

12)ב( / להעמיד תקציב תמיכה של מינהל 
הספורט בבניית מתקני ספורט חדשים 

ביישובי המיעוטים בשיעור שייקבע בתיאום 
בין משרד האוצר למשרד התרבות והספורט 

ושלא יפחת מ-25% מסך תקציב התמיכה 
לבניית מתקני ספורט חדשים ושיפוץ מתקני 

ספורט קיימים.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

 כן

13)ג( / לבחון, על-ידי צוות בראשות השירות 
האזרחי-לאומי, בהשתתפות המשרד לשוויון 

חברתי, משרד המשפטים ואגף התקציבים 
במשרד האוצר מתן תמריצים לרשויות 

מיעוטים להגדלת מספר המתנדבים לשירות 
אזרחי-לאומי. הצוות יציג המלצותיו לממשלה 

תוך 30 יום.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן
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15)א( / להקצות למשרד הפנים תקציב 
תוספתי בהיקף של עד 350 מלש"ח בפריסה 

על-פני חמש שנים 2016-2020.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

15)ב( / לפעול במסגרת תכנית הצוערים 
לשלטון המקומי כך שלפחות 25% 

מהמשתתפים בתכנית יהיו מקרב אוכלוסיית 
המיעוטים.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

15)ג( / להקצות למשרד הפנים 200 מלש"ח 
בהרשאה להתחייב בשנת 2016, עבור מענקי 
פיתוח לרשויות היישובי התכנית המורחבת.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

15)ד( / לבחון הקצאה, באופן חד פעמי, סך 
של 200 מלש"ח בשנת 2016 לטובת תגבור 

התקציב השוטף של הרשויות ביישובי 
התכנית המורחבת. אופן הקצאת התקציב 
יבוצע בתיאום של צוות משותף למשרד 

הפנים, אגף התקציבים משרד האוצר, מנכ"ל 
המשרד לשוויון חברתי או נציג מטעמו 
והתייעצות עם יו"ר ועד ראשי הרשויות 

הערביות.  

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

15)ו( / להקצות סך של 50 מלש"ח בהרשאה 
להתחייב, לטובת שיפור היערכות רשויות 
ביישובי התכנית המורחבת למצבי חירום. 

20מיליון ₪ בשנת 2016

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 922
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

15)ח( / לגבש תכנית, תוך שנה מיום קבלת 
החלטה זו ובשיתוף עם מנהל התכנון ומשרדי 

הממשלה הרלוונטיים, לקידום תחום רישוי 
העסקים ברשויות המקומיות ביישובי 

המיעוטים ולצמצום שיעור העסקים הפועלים 
ללא רישוי ברשויות.

התכנית טרם גובשה בשל לאמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
העדר נתונים הנוגעים לחסמי 

תכנון ובנייה ברשויות 
הערביות ]לדוגמה: חריגות 
בנייה, העדר היתרי בנייה 

חוקיים[, שלב זה של מיפוי 
הנתונים מתארך מעבר לצפוי 

עקב מורכבותו. יוגש תיקון 
להחלטת הממשלה.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 14

החלטת ממשלה מס׳ 922
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החלטת ממשלה מס׳ 923

החלטת ממשלה מס' 923: יישום סיכום בעניין שינוי מבנה שכר הנגדים 
בצבא ההגנה לישראל, במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר והכרה בתוספות קבועות

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des923.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / לבוא בדברים עם משרד הביטחון, עד 
 ליום 1 באפריל 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.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

5 / לבוא בדברים, עם משרד לביטחון פנים, 
 עד 1 באפריל 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.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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



2016 ינואר - מרץ
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החלטת ממשלה מס׳ 955

החלטת ממשלה מס' 955: הוספת שירותים לסל שירותי הבריאות לשנת 2016
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec955.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ב / להוסיף בשנת 2016 סכום של 298.038 
מלש"ח ואילו לבסיס התקציב בשנת 2016 של 

1.962 מיליון למימון הוספת השירותים לסל 
שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים 

ומשרד הבריאות, בהתאמה. 

יוגש תיקון להחלטת לאהממונה על התקציביםשר האוצר
הממשלה.

ג / להוסיף לעלות הסל לקופות, בשנת 2016, 
סכום של 25 מלש"ח.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 956

החלטת ממשלה מס' 956: מתן אשרה ורישיון לישיבת ארעי לקבוצה לצורך הליך גיור
קישור להחלטה: אין קישור

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ג / להקצות 4.3 מלש"ח לטובת קליטת הבאים 
לישראל בהתאם לסעיף ב' להחלטה זו, עד 

לסיום הליך הגיור וקבלת תעודת עולה.

יוגש תיקון להחלטת כןהממונה על התקציביםשר האוצר
הממשלה. 

ג / להקצות 1.5 מלש"ח לטובת קליטת הבאים 
לישראל בהתאם לסעיף ב' להחלטה זו, עד 

לסיום הליך הגיור וקבלת תעודת עולה.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

טרם נמסר הדיווח על-לא
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

ג / להקצות 1 מלש"ח לטובת קליטת הבאים 
לישראל בהתאם לסעיף ב' להחלטה זו, עד 

לסיום הליך הגיור וקבלת תעודת עולה.

מנכ"ל משרד העלייה שרת העלייה והקליטה
והקליטה

התקציב הוקצה לטובת נושא כן
זה ויבוצע בשנת 2017 בהתאם 

להגעת הקבוצה.

ג / להקצות 1 מלש"ח לטובת קליטת הבאים 
לישראל בהתאם לסעיף ב' להחלטה זו, עד 

לסיום הליך הגיור וקבלת תעודת עולה.

משרד הקליטה טרם דרש את לאמנכ"ל משרד התפוצותשר התפוצות 
התקציב, כשנידרש, הכסף 

יוקצה ויועבר.

ג / להקצות 0.3 מלש"ח לטובת קליטת הבאים 
לישראל בהתאם לסעיף ב' להחלטה זו, עד 

לסיום הליך הגיור וקבלת תעודת עולה.

טרם נמסר הדיווח על-לאמנכ"ל המשרד לשירותי דתהשר לשירותי דת
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 958

החלטת ממשלה מס' 958: פרויקט תגלית – תכנית "תגלית אקסל"
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec958.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות, למשרד ראש הממשלה 3 מיליון 
ש"ח בשנת 2016 לתקצוב התכנית המיוחדת 

"תגלית אקסל".

הממונה על השכר במשרד שר האוצר
האוצר

עוגן בתקציב 2017-2018.כן

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 959

החלטת ממשלה מס' 959: תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים 
לשנים 2016-2019

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec959.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להפעיל תכנית לתגבור פעילות חינוך 
פורמאלית ובלתי פורמאלית ביישובי 

התכנית בהתאם למתווה שיגובש עם משרד 
ראש הממשלה והתייעצות עם יו"ר פורום 
ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות עד 

ליום 1.3.2016.

כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

1 / להקצות, בפריסה על-פני 4 שנים -2016
2019, 110 מלש"ח )27.5 מלש"ח בשנה(, 

לטובת תכנית לתגבור פעילות חינוך 
פורמלית ובלתי פורמלית ביישובי התכנית.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

1 / להקצות, בפריסה על-פני 4 שנים, 
2016-2019, 70 מלש"ח )17.5 מלש"ח 

בשנה(, לטובת תכנית לתגבור פעילות 
חינוך פורמאלית ובלתי פורמאלית ביישובי 

התכנית.

הביצוע יתקיים במהלך שנת כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
הלימודים תשע"ז.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / לגבש, בתיאום עם משרד ראש 
הממשלה ובהתייעצות עם פורום ראשי  
הרשויות הדרוזיות וצ'רקסיות, בתוך 120 

יום, תכנית להמשך צמצום פערים ולשיפור 
תשתיות במוסדות חינוך ביישובי התוכנית.

כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

2 / להקצות לבסיס תקציב משרד החינוך, 
לתכנית להמשך צמצום פערים ולשיפור 

תשתיות במוסדות חינוך ביישובי התוכנית, 
60 מלש"ח בפריסה על-פני 4 שנים, -2016

2019. בשנת 2016 - 24 מלש"ח.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

2 / להקצות לבסיס תקציב משרד החינוך, 
לתכנית להמשך צמצום פערים ולשיפור 

תשתיות במוסדות חינוך ביישובי התוכנית, 
60 מלש"ח בפריסה על-פני 4 שנים, -2016

2019, כשבין 2017-2019 יעמוד התקציב על 
16 מלש"ח.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

2 / להקצות לתכנית להמשך צמצום פערים 
ולשיפור תשתיות במוסדות חינוך ביישובי 

התוכנית, 80 מלש"ח בפריסה על-פני 4 
שנים, 2016-2019 )24 מלש"ח בשנת 2016 

ו-16 מלש"ח בכל שנה נוספת(.

ביצוע הסעיפים השונים בתכנית כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
הינו לשנת הלימודים תשע"ז. ישנם 

סעיפים, כמו מלגות לסטודנטים, 
אשר שוריינו.

3 / לגבש ולהפעיל תכנית להקמה, לרכישת 
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

חלק מהתוכניות בוצעו באופן מלא כן
בשנת 2016 בהיקף של 3.8 מלש"ח. 
תכניות נוספות היו בשלבי תכנון, 

גיבוש והתאמה לקהל היעד.

החלטת ממשלה מס׳ 959
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / להקצות 60 מלש"ח תקציב תוספתי 
ייעודי  בפריסה על-פני 4 שנים, 2016-2019 

)24 מלש"ח בשנת 2016 ו-12 מלש"ח בכל 
אחת מהשנים 2017-2019(, לטובת תכנית 

להקמה, לרכישת נכסים ולשיפור תשתיות 
של מוסדות רווחה ביישובי התוכנית.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

4 / להקצות 10 מלש"ח )2.5 מלש"ח בכל 
שנה( בשנים 2016-2019. לטובת תגבור 

פעילות בתחום הרווחה ביישובי התוכנית.  

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

חלק מהתוכניות בוצעו באופן מלא כן
בשנת 2016 בהיקף של 3.8 מלש"ח. 
תכניות נוספות היו בשלבי תכנון, 

גיבוש והתאמה לקהל היעד.

4 / להקצות למשרד הרווחה והשירותים 
החברתיים תקציב תוספתי ייעודי בסך 40 

מלש"ח )10 מלש"ח בכל שנה( בשנים -2016
2019 לטובת תגבור פעילות בתחום הרווחה 

ביישובי התוכנית.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

5 / להקצות למשרד הבינוי והשיכון תקציב 
תוספתי בסך של 16 מלש"ח, בפריסה על-
פני 4 שנים )4 מלש"ח לשנה(, 2016-2019.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

6 / להקצות תקציב תוספתי בסך 30 
מלש"ח, בפריסה על-פני 4  שנים, -2016

2019 )7.5 מלש"ח לשנה(.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

7 / להקצות 13 מלש"ח תקציב תוספתי 
ייעודי, שיוקצה על ידי משרד האוצר, 

בהתאם לפריסה הבאה: בשנת 2016 להקצות 
4.2 מלש"ח ובין השנים 2017-2020 להקצות 

2.2 מלש"ח.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 959
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

7 / להקצות 9.5 מלש"ח, בפריסה על-פני 
5 שנים, בשנים 2016-2020 )בכל שנה 1.9 

מלש"ח(.

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

7 / להרחיב את פעילות תכנית "עיר ללא 
אלימות", כך שהיא תופעל בכל יישובי 
התכנית בהתאם לקריטריונים שייקבעו 

במשרד הפנים, לרבות לעניין השתתפותם 
העצמית של יישובי התכנית.

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

8 / לגבש, בתיאום עם משרד ראש 
הממשלה ובהתייעצות עם פורום הרשויות 

הדרוזיות והצ'רקסיות, תכנית לפעילויות 
תרבות, מורשת דרוזית וצ'רקסית ופיתוח 

קהילה ביישובים הכלולים בתכנית.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

תכניות אב יישוביות הוכנו על-ידי כן
חלק מהיישובים.

8 / להקצות, 15 מלש"ח כתקציב תוספתי 
ייעודי )3.75 מלש"ח בשנה(, בפריסה על-פני 

4 שנים.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

8 / להקצות, 15 מלש"ח, בפריסה על-פני 4 
שנים )3.75 מלש"ח בשנה(.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

 כן

9 / לגבש, תוך 90 יום, בתיאום עם משרד 
ראש הממשלה תכנית לפיתוח אזורי 

תעשייה, מסחר ותעסוקה )להלן: "אזור 
תעשייה"( ביישובי התוכנית.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן
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10 / להקצות 2.5 מלש"ח לטובת עידוד, 
קידום ופיתוח העסקים הקטנים והבינוניים 

במגזר הדרוזי והצ'רקסי. 

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

430 יזמים ובעלי עסקים דרוזים כן
וצ'רקסים קיבלו סיוע, ניתנו מעל 

ל-1800 שעות ייעוץ בתחומים שונים 
והתקיימו 17 קורסים של יוזמים 

עסק.

10 / להקצות 8 מלש"ח תקציב תוספתי 
ייעודיי לטובת עידוד, קידום ופיתוח 

העסקים הקטנים והבינוניים במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

11 / להקצות למשרד הכלכלה והתעשייה 
סך של  32 מלש"ח בהרשאה להתחייב 

לצורך הפעלת המכרזים בשנים 2017-2020.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

11 / להקצות למשרד הכלכלה והתעשייה 
תקציב תוספתי בהרשאה להתחייב בסך 6 

מלש"ח.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

12.א / להקצות 11 מלש״ח )44 מלש״ח 
בפריסה על פני 4 שנים 2016-2019( תקציב 

תוספתי יעודי.

כןמנכ״ל משרד האוצרשר האוצר
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12.א / להקצות 3 מלש"ח לשנה )12 מלש״ח 
בפריסה על-פני 4 שנים( לפיתוח התיירות 

ביישובי התוכנית בהתאם לתכנית שהוגשה 
למשרד ראש הממשלה לפיתוח תשתיות 

תיירות ציבוריות, חדרי אירוח, הכשרת כוח 
אדם והכנת תכניות אב לתיירות, מגזריות 

ויישוביות.

ההחלטה קובעת כי יוקצו 14 מלש"ח כןמנכ"ל משרד התיירותשר התיירות 
בשנה לטובת יישום ההחלטה. 

בשנת 2016 הוקצו 1 מלש"ח לטובת 
פעולות שיווק ו- 11 מלש"ח לפיתוח 

תשתיות תיירותיות ציבוריות 
במסגרת נוהל המשרד. היו בקשות 

שהוגשו על ידי הרשויות וכיוון 
שלא עמדו בכללי הנוהל, לא זכו 

לתקצוב. בשנת 2017 המשרד 
פרסם נוהל להקמת יחידות אירוח 

ביישובים הדרוזים והצ'רקסים 
בהיקף של 2 מלש"ח, השקיע 1.25 

מלש"ח בפעולות שיווק, יקצה 
תקציב לפיתוח תשתיות תיירותיות 

ציבוריות )בכפוף לעמידה בכללי 
הנוהל( וכן פועל לקידום קורס מורי 

דרך ביישובים אלה.

12.ב / להקצות 5 מלש"ח, בפריסה על-פני 
4 שנים )1.25 מלש"ח לשנה( להמשך יישום 

התכנית למיתוג התיירות במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי בשנים 2016-2019.

סעיף זה מטיל על המשרד לפיתוח כןמנכ"ל משרד התיירותשר התיירות 
הנגב והגליל להשקיע במיתוג 

ובשיווק.
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13 / להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד 
הפנים ונציג מטעמו ובהשתתפות נציג 
משרד ראש הממשלה, לבחינת צורכי 

היישובים הדרוזיים לשינוי תחומי שיפוט 
של יישובים הנכללים בתכנית.

הוחלט ליישם את ההחלטה כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
באמצעות 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( 
תוקמנה בתקופה הקרובה.

14 / להקצות 10 מלש"ח ליישום תכנית 
העבודה לקידום תכנון מתארי ביישובי 
התכנית. פריסת התקציב לאורך שנות 

התכנית תיעשה בהתאם לתכנית העבודה.

בכל יישובי הדרוזים והצ'רקסים כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
הכלולים בהחלטה 959  אושרו ו/או 
מקודמות בהליכי תכנון /בהליכים 

סטטוטוריים תכניות מתאר. במהלך 
2017 הוקצה 1 מלש"ח להכנת מסמך 

מדיניות יישובי לסאג'ור.  

15.א / להקצות 15 מלש"ח בפריסה על-פני 
4 שנים, 2016-2019, ליישום תכנית העבודה 
שגיבשו בהתאם לאמור בסעיף 12 להחלטת 

הממשלה מס' 2332.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

15.א / להקצות 25 מלש"ח תקציב תוספתי 
ייעודי  בפריסה על-פני 4 שנים, 2016-2019, 

ליישום תכנית העבודה שגיבשו מינהל 
התכנון ומשרד הבינוי והשיכון בהתאם 

לאמור בסעיף 12 להחלטת הממשלה מס' 
.2332

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר
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15.ב / להקצות 10 מלש"ח בפריסה על-פני 
4 שנים, 2016-2019, למשרד הבינוי והשיכון.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

16 / להקצות 6 מלש"ח )1.5 מלש"ח בשנה( 
בשנים 2016-2019 למינהל התכנון לסיוע 

בקידום תכנון ופיתוח אורבני.

תוקצבו 2 מלש"ח, יש צוות תכנון לאהממונה על התקציביםשר האוצר
ייעוץ שמלווה את התכנון ב-13 

שלבים.

17 / להקצות תקציב תוספתי ייעודי בהיקף 
של 80 מלש"ח בפריסה על-פני 4 שנים 

)2016 - 32 מלש"ח ובשנים 2017-2019 - 16 
מלש"ח( לפיתוח שכונות ותיקות.

סוכם עם המנכ"ל, שמתוך 192 כןהממונה על התקציביםשר האוצר
מלש"ח יוקצו 70% למרקם ותיק 

ו- 30% למרקם חדש לשנת 2016. 
בפועל: האוצר תקצב את המשרד 

ב-160 מלש"ח לשנת 2016, מתוכם 
50% מרקם ותיק ו-50% בנייה חדשה. 

הוגש ערר. המנכ"ל מעודכן. 

18 / להקצות תקציב תוספתי ייעודי בהיקף 
של 71 מלש"ח בפריסה על-פני ארבע שנים 
)2016 - 28.4 מיליון ובין השנים 2017-2019 

- 14.2 מלש"ח(, למשרד הבינוי והשיכון, 
לפיתוח מוסדות ציבור.

מדובר בתכנית רב-שנתית בתחום כןהממונה על התקציביםשר האוצר
פיתוח הגיל הרך ב-16 יישובי 

הדרוזים והצ'רקסים בצפון. התכנית 
פועלת למען הקמה של מרכזי הגיל 
הרך, תוך פיתוח של מהלך נחיצות 
משרה לרכזי הגיל הרך ביישובים 
כדי שינהלו את המרכזים בצורה 

מקצועית ביותר.

19 / להקצות תקציב תוספתי ייעודי בהיקף 
של 30 מלש"ח בפריסה על-פני 4 שנים, 
2016-2019 )7.5 מלש"ח לשנה(, למשרד 

הבינוי והשיכון  להסרת חסמי תכנון ופיתוח 
תשתיות.

התקציב הוקצה למשרד הפנים כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
ונמצא בשלב הקצאהלרשויות 

המקומיות. התהליך נתקל במורכבות 
משפטית סביב סוגיית הבעלות על 

הקרקעות שבהן יבוצעו עבודות 
הפיתוח, ועל כן מותנה בהגשת 

הבהרות מראשי הרשויות המקומיות. 
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19 / להקצות תקציב תוספתי ייעודי בהיקף 
של 65 מלש"ח בפריסה על-פני 4 שנים, 

2016-2019 )16.25 מלש"ח לשנה(, למשרד 
הבינוי והשיכון  להסרת חסמי תכנון ופיתוח 

תשתיות.

תוקצבו כ-10 מלש"ח לארבע השנים כןהממונה על התקציביםשר האוצר
2016–2019. מתוכם תוקצבו 1.5 

מלש"ח ל-2016 ליישובים בית ג'ן, 
ג'וליס ואבו-סנאן. כל יישוב כזה 

קיבל חצי מלש"ח בהתאם לתכנית 
העבודה של המחוז. 

20 / להקצות תקציב תוספתי ייעודי בהיקף 
של 80 מלש"ח בפריסה על-פני 5 שנים, 
2015-2019 )16 מלש"ח לשנה(, למשרד 

הפנים לתגבור תקציבי פיתוח.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

21 / להקצות 20 מלש"ח בפריסה על-פני 4 
שנים, 2016-2019 )5 מלש"ח לשנה( להקמה, 

שיפוץ ואחזקה של מבני דת, בתי תפילה, 
בתי קברות, מקומות קדושים ובתי לוויות 

במגזר הדרוזי והצ'רקסי.

התקציב הוקצה למשרד הפנים לאמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
ונמצא בשלב הקצאה לרשויות 

המקומיות. התהליך נתקל במורכבות 
משפטית סביב סוגיית הבעלות 

על הקרקעות בהם יבוצעו עבודות 
הפיתוח ועל כן מותנה בהגשת 

הבהרות מראשי הרשויות המקומיות. 

21 / להקצות 60 מלש"ח בפריסה על-פני 
4 שנים, 2016-2019 )15 מלש"ח לשנה( 

למשרד הפנים,  להקמה, שיפוץ ואחזקה 
של מבני דת, בתי תפילה, בתי קברות, 

מקומות קדושים ובתי לוויות במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

22 / להקצות 30 מלש"ח שיועברו כתקציב 
תוספתי בפריסה על-פני 4 שנים, 2016-2019 

)7.5 מלש"ח בשנה( למשרד הפנים לחיזוק 
שדרת העובדים ברשויות.

יבוצע בהתאם למוכנות משרד לאהממונה על התקציביםשר האוצר
הפנים.
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23 / לגבש, בתוך 60 יום, תכנית לפיתוח 
דרכים חקלאיות, ותכנית להסדרת הניקוז 

הפנימי והאזורי ביישובים הכלולים בתכנית 
זו.

שר החקלאות ופיתוח 
הכפר

מנכ"ל משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר

 כן

24 / להקצות 1 מלש"ח בפריסה על-פני 
שנתיים, 2016-2017 )חצי מלש"ח כל שנה( 

להתייעלות אנרגטית.

 לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

24 / להקצות תקציב תוספתי בסך 5 
מלש"ח בפריסה על-פני שנתיים, 2016-2017 

)2.5 מלש"ח כל שנה( למשרד האנרגיה.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

25 / להקצות 10 מלש"ח  בפריסה על-פני 
4 שנים, 2016-2019 )2.5 מלש"ח בשנה(, 

לטובת סיוע לרשויות של יישובי התכנית 
לתקצוב משלים למבני ציבור חוץ-

תקציביים.

השר לפיתוח הפריפריה, 
הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

מלוא התקציב הוקצה. אושרו 5 כן
פרויקטים.

25 / להקצות 20 מלש"ח  בפריסה על-פני 4 
שנים, 2016-2019 )5 מלש"ח בשנה(, למשרד 

לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לטובת 
סיוע לרשויות של יישובי התכנית לתקצוב 

משלים למבני ציבור חוץ-תקציביים.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

26 / להקצות 10 מלש"ח בפריסה על-פני 
4 שנים, 2016-2019 )2.5 מלש"ח בשנה(, 

למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, 
להצבת שילוט רחובות ביישובי התכנית.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר
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26 / להקצות 5 מלש"ח  בפריסה על-פני 
4 שנים 2016-2019 )1.25 מלש"ח בשנה(, 
להצבת שילוט רחובות ביישובי התכנית.

השר לפיתוח הפריפריה, 
הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

מלוא התקציב הוקצה. מקודם מיפוי כן
ב-7 רשויות.

27 / להקצות 18.5 מלש"ח  בפריסה על-פני 
4 שנים, 2016-2019 )4.625 מלש"ח בשנה(, 
למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, 

לתכניות לקידום ילדים ונוער ביישובי 
התכנית.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

27 / להקצות 2 מלש"ח  בפריסה על-פני 
4 שנים, 2016-2019 )0.5 מלש"ח בשנה(, 
לתכניות לקידום ילדים ונוער ביישובי 

התכנית.

השר לפיתוח הפריפריה, 
הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

מופעלות 6 תוכניות במקביל על-ידי כן
הרשות לפיתוח הגליל.

28.א / להקצות 175 מלש"ח בפריסה על-פני 
5 שנים, 2016-2020 )35 מיליון ש"ח בשנה(, 

למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, 
לשיפור ולפיתוח התשתיות התחבורתיות 

במגזר הדרוזי-צ'רקסי. 

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר
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28.ב / לבצע פעילות חינוך והסברה לנושא 
בטיחות במגזר הדרוזי-צ'רקסי.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנהל הרשות לבטיחות 
בדרכים

 פירוט הפעילות:כן
1. הפעלת מגרשי הדרכה 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.

28.ב / לבצע פעילות חינוך והסברה לנושא 
בטיחות בדרכים במגזר הדרוזי-צ'רקסי. 

השרות לבטיחות בדרכים תקצה לצורך כך  
2.5 מלש"ח בפריסה על-פני 4 שנים, -2016

2019 )625 אלש"ח לשנה(.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנהל הרשות לבטיחות 
בדרכים

 כן

29 / להכין, בתוך 120 יום, תכנית להקמת 
תחנות לבריאות המשפחה ותכנית לחינוך 

ולקידום בריאות ביישובים הכלולים 
בהחלטה בתיאום עם משרד ראש הממשלה.

הוכנה תכנית פעולה, אשר תיושם כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
עד שנת 2019 בהתאם להחלטת 

הממשלה.

החלטת ממשלה מס׳ 959
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

29 / להקצות 6 מלש"ח בפריסה על-פני 
4 שנים, 2016-2019 )1.5 מלש"ח לשנה(, 
לטובת תכנית להקמת תחנות לבריאות 

המשפחה ותכנית לחינוך ולקידום בריאות 
ביישובים הכלולים בהחלטה.

הסכום הועבר בשנת 2016 לתקנת כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
פיתוח על-פי תכנית המשרד 

ליישום החלטת הממשלה. עבור 
2017 הסכום נמצא בבסיס התקציב. 
ההחלטה בשלבי יישום, כך שתצא 
לפועל במלואה בהתאם למועדים 

הנקובים בהחלטת הממשלה. 

29 / להקצות 8.5 מלש"ח בפריסה על-פני 
4 שנים, 2016-2019 )2.125 מלש"ח לשנה(, 
למשרד הבריאות לטובת תכנית להקמת 

תחנות לבריאות המשפחה ותכנית לחינוך 
ולקידום בריאות ביישובים הכלולים 

בהחלטה.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

30 / להקצות, בהרשאה להתחייב, למשרד 
התרבות והספורט 30 מלש"ח לטובת הקמת 

מרכז המורשת של העדה הדרוזית.

טרם הושלם.לאהממונה על התקציביםשר האוצר

31 / להקצות 3 מלש"ח לשנים 2016-2019 
להשלמת ההקמה של שלוחות בתי "יד 

לבנים".

השר לשיתוף פעולה 
אזורי

מנכ"ל המשרד לשיתוף 
פעולה אזורי

 כן

31 / להקצות, תקציב תוספתי ייעודי בסך 
2 מלש"ח לשנים 2016-2019 למשרד ראש 
הממשלה להשלמת ההקמה של שלוחות 

בתי "יד לבנים".

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

32 / להקצות, 5 מלש"ח  בפריסה על-פני4 
שנים, 2016-2019, לצורך הפעלת מבחני 

התמיכה של משרד הביטחון.

 כןמנכ"ל משרד הביטחוןשר הביטחון

החלטת ממשלה מס׳ 959
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

33 / להקצות, 5 מלש"ח בפריסה על-פני 4 
שנים, 2016-2019, למשרד ראש הממשלה 

לטובת ליווי התכנית וייעוץ לטובת יישומה.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 4

החלטת ממשלה מס׳ 959
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החלטת ממשלה מס׳ 967

החלטת ממשלה מס' 967: "תכנית מורשה" – המשך קיום סיורים לימודיים בישראל 
לסטודנטים יהודים בתפוצות בשנת 2016

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec967.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ב / להסמיך את ועדת ההיגוי המשותפת 
לממשלת ישראל ולסוכנות היהודית, 

שתפקידה להמשיך ליישם את ההחלטה 
לביצוע סיור "מורשה".

 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

ג / להקצות 19 מלש"ח לטובת ביצוע סיור 
"מורשה".

תוקצבו 19 מלש"ח לנושא. כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
התקציב לא בוצע היות שטרם 

בוצעה התקשרות עבור 
הפעילות. התקציב שוריין.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1006

החלטת ממשלה מס' 1006: הקמת מערך למניעת אלימות ופשיעה 
נגד ילדים ובני נוער ברשת )מערך מאו"ר(

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1006.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקים במשרד לביטחון פנים, בשיתוף 
משרד החינוך, 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.

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

2 / להקים ועדת היגוי למניעת תופעות 
אלימות ופשיעה ברשת האינטרנט.

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

5.א. / להקים במשרד לביטחון פנים צוות 
הקמה.

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

5.ג. / להקצות 4.5 מלש"ח ו-14 תקני כוח 
אדם, אשר יוקצו לגופים הרלוונטיים, בהתאם 

להחלטת ועדת ההיגוי.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6 / על צוות ההקמה להגיש, תוך 120 
ימים ממועד החלטה זו, צוות ההקמה את 

המלצותיו, לרבות העלויות הנוספות הנדרשות 
לצורך המשך הקמת מערך מאו"ר והפעלתו 
השוטפת על-ידי הגורמים השותפים, לשר 

הביטחון, אשר יביאן לאישור הממשלה.

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

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

החלטת ממשלה מס׳ 1006
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החלטת ממשלה מס׳ 1007

החלטת ממשלה מס' 1007: יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1007.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים 
אחידים, בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, 
באתר האינטרנט של נותן האישור ובפורטל 

השירותים והמידע של ממשלת ישראל 
שבאחריות ממשל זמין.

בוצע באופן חלקי.לאמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות

1 / לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים 
אחידים, בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, 
באתר האינטרנט של נותן האישור ובפורטל 

השירותים והמידע של ממשלת ישראל 
שבאחריות ממשל זמין.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

1 / לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים 
אחידים, בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, 
באתר האינטרנט של נותן האישור ובפורטל 

השירותים והמידע של ממשלת ישראל 
שבאחריות ממשל זמין.

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

1 / לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים 
אחידים, בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, 
באתר האינטרנט של נותן האישור ובפורטל 

השירותים והמידע של ממשלת ישראל 
שבאחריות ממשל זמין.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים 
אחידים, בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, 
באתר האינטרנט של נותן האישור ובפורטל 

השירותים והמידע של ממשלת ישראל 
שבאחריות ממשל זמין.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

 כן

1 / לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים 
אחידים, בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, 
באתר האינטרנט של נותן האישור ובפורטל 

השירותים והמידע של ממשלת ישראל 
שבאחריות ממשל זמין.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

טרם נמסר הדיווח על-לא
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

3 / להטמיע תהליכי גיבוש ופרסום המפרטים 
האחידים בתוך תכניות החומש המשרדיות 

להפחתת הנטל הרגולטורי, כפי שגובשו 
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2118 מיום 

.22.12.2014

בוצע באופן חלקי.לאמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות

3 / להטמיע תהליכי גיבוש ופרסום המפרטים 
האחידים בתוך תכניות החומש המשרדיות 

להפחתת הנטל הרגולטורי, כפי שגובשו 
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2118 מיום 

.22.12.2014

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

3 / להטמיע תהליכי גיבוש ופרסום המפרטים 
האחידים בתוך תכניות החומש המשרדיות 

להפחתת הנטל הרגולטורי, כפי שגובשו 
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2118 מיום 

.22.12.2014

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

החלטת ממשלה מס׳ 1007



210  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / להטמיע תהליכי גיבוש ופרסום המפרטים 
האחידים בתוך תכניות החומש המשרדיות 

להפחתת הנטל הרגולטורי, כפי שגובשו 
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2118 מיום 

.22.12.2014

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

3 / להטמיע תהליכי גיבוש ופרסום המפרטים 
האחידים בתוך תכניות החומש המשרדיות 

להפחתת הנטל הרגולטורי, כפי שגובשו 
בהתאם להחלטת הממשלה מספר 2118 מיום 

.22.12.2014

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

 כן

3 / להטמיע תהליכי גיבוש ופרסום המפרטים 
האחידים בתוך תכניות החומש המשרדיות 

להפחתת הנטל הרגולטורי, כפי שגובשו 
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2118 מיום 

.22.12.2014

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

תהליך כתיבת המפרטים כן
מתקדם כדלקמן, בהתאם 

 להחלטת הממשלה:
פעימה ראשונה: יועבר 

בימים הקרובים לחתימת 
השר; פעימה שנייה: בשלב 

הערות הציבור; פעימה 
שלישית: משרד הפנים עורך 

את המפרטים האחידים 
לפני הערות הציבור; פעימה 

רביעית: המפרטים שלנו 
יישלחו עד סוף חודש יוני 

2017 למשרד הפנים.

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

החלטת ממשלה מס׳ 1007
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החלטת ממשלה מס׳ 1008

החלטת ממשלה מס' 1008: העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור 
לפנייה אל הממשלה כחלופה לפקסימיליה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1008.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 / לפנות לדירקטוריונים של תאגידים 
ממשלתיים, על-מנת שיבחנו את אפשרות 

יישומה של החלטה זו אצלם.

מנהל רשות החברות שר האוצר
הממשלתיות

 כן

5 / לפנות לרשויות המקומיות על-מנת 
שתבחנה את אפשרות יישומה של החלטה זו 

גם בגופים אלו.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

7 / לגבש בתוך 120 יום המלצות בדבר 
האפשרות של משרדי ממשלה לתת מענה 

לפונים אליהם באמצעות אותו כלי דיגיטלי.

 כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1014

החלטת ממשלה מס' 1014: סגירת חוות הגז באזור התעשייה המזרחי של באר שבע – 
תיקון החלטת ממשלה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1014.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להביא להפסקת הפעילות המהווה סיכון 
בלתי קביל 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.

מועד סגירת הפעילות כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
המרכזית בחוות הגז הינו יולי 
2017. נחתם הסכם בין חברות 
הגז לבין המדינה ועיריית באר 
שבע, שיובילו ליישום החלטת 

הממשלה במועד.

2 / לצמצם את הסכנה הנשקפת מחוות הגז 
בתקופת הביניים שעד להפסקת הפעילות 

המהווה סיכון בלתי קביל לאוכלוסייה.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

 כן

2 / לצמצם את הסכנה הנשקפת מחות הגז 
בתקופת הביניים שעד להפסקת הפעילות 

המהווה בלתי קביל לאוכלוסייה.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1065.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / קביעת יעד לייצוג הולם של מי שהוא או 
שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, שלפיו אחוז 
ייצוגם בשירות המדינה לא יפחת משיעורם 

באוכלוסייה.

נקבע יעד ממשלתי של 1.7% כןנציב שירות המדינהראש הממשלה
והוקצו משרות ייעודיות 

על-פי אחוז העמידה ביעד 
של אחד ממשרדי הממשלה 

ויחידות הסמך. 

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1066

החלטת ממשלה מס' 1066: פטור חד פעמי ממכרז למשרות עוזרי רופא
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1066.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6 / תיקון תקנות הרופאים )תקנות הרופאים 
)כשירויות 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 המנהל.

התקנות נחתמו ופורסמו.כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1074

החלטת ממשלה מס' 1074: הקמת מאגר מידע בתחום התשתיות הלאומיות 
במרכז למיפוי ישראל

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1074.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / הקמת מאגר מידע לאומי בתחום 
התשתיות הלאומיות, כמפורט בסעיף 1 

בהחלטת הממשלה.

במקביל להקמת המאגר כןמנהל המרכז למיפוי ישראלשר הבינוי והשיכון
קודמו הליכים משפטיים 

לצורך קבלת נתונים מחברות 
ממשלתיות ומגופים פרטיים. 

לאחר השלמת הנוסח 
המשפטי, יורחב שיתוף 

הפעולה והמאגר יוזן בנתונים 
נוספים.

4 / הגשת תכנית פעולה לטיוב המידע 
ולהשלמת מידע חיוני באמצעים שונים.

הכנת הדו"ח הסתיימה. הדו"ח כןמנהל המרכז למיפוי ישראלשר הבינוי והשיכון
המלא הוגש לשר ונשלח לכל 

חברי הפורום.

5 / הצגה בפני שר הבינוי והשיכון של תכנית 
למתן שירות שוטף לאספקת מידע לגורמים 

הזקוקים למידע לצורך הנחיות, תשתיות, 
פיתוח, בנייה וכו'.

 נכתב מסמך מפורט כןמנהל המרכז למיפוי ישראלשר הבינוי והשיכון
על-אודות ארכיטקטורת 
המערכת, אופי פעולתה, 

נושאי אבטחת המידע והפצת 
המידע. המסמך הוגש לשר 
ונשלח לכל חברי הפורום 

וועדת ההיגוי כמסמך טיוטה 
לקבלת הערות.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6,7 / הקמת ועדת היגוי בין-משרדית לריכוז 
ושיפור המידע בתחום התשתיות הלאומיות, 
כמפורט בסעיפים 6 ו-7 להחלטת הממשלה.

מפגש שלישי של הוועדה כןמנהל המרכז למיפוי ישראלשר הבינוי והשיכון
מתקיים בחודש יוני השנה.

8 / הקצאת סך של עד 5 מלש"ח בשנת 2016 
עבור תגבור המחשוב וצורכי האיסוף להקמת 

המאגר וכפיצוי על אובדן ההכנסות עבור 
רכישת המידע אשר היו מתקבלות בעבר.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 1074
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החלטת ממשלה מס׳ 1117

החלטת ממשלה מס' 1117: סבסוד הוצאות פיתוח באזורי תעשייה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1117.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / לקבוע קריטריונים מקצועיים, ביחד 
עם הממונה על התקציבים באוצר, לשיעורי 

הסבסוד.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

2 / לבחון אם להעניק סבסוד של הוצאות 
בכל או במי מאזורי התעשייה, ואת שיעורי 

הסבסוד של הוצאות הפיתוח באזור התעשייה 
הרלוונטי.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1125

החלטת ממשלה מס' 1125: טיפול בתופעת ההסתננות - תיקון החלטת ממשלה 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1125.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות לרשות האוכלוסין וההגירה 
תקציב תוספתי ייעודי בסך של 0.5 מלש"ח 

לשנת 2016.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1153

החלטת ממשלה מס' 1153: הארכת תקופת ההתקשרות 
עם המרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות בערבה – תיקון החלטת ממשלה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1153.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 / להפחית מסך התקציב הממשלתי 
שהוקצה לתוכנית, כמפורט בהחלטת 

הממשלה, סך של 8 מלש"ח 

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1229

החלטת ממשלה מס' 1229: תוספת תקציבית להקמת היכל הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל בהר הרצל בירושלים 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1229.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות בשנת 2016 את התקציב המיועד 
להקמת היכל הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

בהר הרצל בירושלים, 1 מלש"ח

ראש המוסד למודיעין ראש הממשלה
ולתפקידים מיוחדים

בתאריך 13/08/2016 הועברו כן
1 מלש"ח. ההיכל הוקם ונחנך 

ב- 30/04/2017.

1 / להקצות בשנת 2016 את התקציב המיועד 
להקמת היכל הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

בהר הרצל בירושלים, 1 מלש"ח.

בתאריך 13/08/2016 הועברו כןראש שירות הביטחון הכלליראש הממשלה
1 מלש"ח. ההיכל הוקם ונחנך 

ב- 30/04/2017.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1236

החלטת ממשלה מס' 1236: חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי באמצעות 
תעסוקת עובדים פלסטינים בישראל  

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1236.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להגדיל את מכסת העובדים הפלסטינים 
המרבית בענף הבנייה למגורים ב-7,000 

עובדים.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

טרם נמסר הדיווח על-לא
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

1 / לקבוע את הצרכים המיוחדים )ענפי 
התעסוקה או המקצועות( אשר אליהם 

יוקצו 300 מתוך 7,000 העובדים הפלסטינים 
המוזכרים בסעיף זה.

כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

2 / להקצות את יתרת הפעימה השנייה 
האמורה של 2,000 עובדים נוספים.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

טרם נמסר הדיווח על-לא
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

4 / לתגבר את שירותי התחבורה הציבורית 
ביהודה ושומרון.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

תוגברו שירותי התחבורה כן
הציבורית 
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

5 / לקדם ביצוע של הכשרות מקצועיות 
לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל 

בענף הבנייה. ההיקף והתכנים של ההכשרות 
יתואמו בתוך 45 יום )מיום קבלת ההחלטה( 
בין משרדי הבינוי והשיכון והאוצר ונציגים 

רלוונטיים של ארגוני הקבלנים.

הנושא משולב יחד עם עבודת לאמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
הצוות לשינוי שיטת הקצאת 

ההיתרים. גובש קונספט 
עבודה, נערכים דיונים עם 
מתאם פעולות הממשלה 

בשטחים ועם משרדי ממשלה 
נוספים.

7 / להקים צוות בין-משרדי בראשות הממונה 
על 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.

כןהממונה על התקציביםשר האוצר

9 / להגדיל את המכסה המרבית של ההיתרים 
להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה 

ושומרון לעבודה באזור התעשייה בעטרות, 
העומדת נכון להיום על 2,000 עובדים, בעוד 

מכסה של עד 800 עובדים באופן הדרגתי. 

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

טרם נמסר הדיווח על-לא
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

11 / לבחון את ההשפעה של ההחלטה על 
מספר דורשי העבודה מקרב תושבי מזרח 

ירושלים. 

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

טרם נמסר הדיווח על-לאמנכ"ל שירות התעסוקה
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

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

החלטת ממשלה מס׳ 1236
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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"(

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1257.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / לטפל מטעם הממשלה בכל ההיבטים 
הכרוכים ביישום המלצות הדו"ח.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

4 / למנות צוות אשר יגיש לשר בתוך 3 
חודשים תכנית פעולה מפורטת ליישומן של 

המלצות הדו"ח, הכוללת לוחות זמנים ופירוט 
המשאבים והתקציבים הכרוכים בכך.

העבודה לקראת השלמה.לאהחשב הכללי במשרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1258

החלטת ממשלה מס' 1258: עידוד השתתפות בני נוער וסטודנטים 
בתחרויות בינלאומיות למדע, טכנולוגיה וחדשנות

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1258.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות תקציב של עד 1 מלש"ח, לעידוד 
השתתפות בני נוער וסטודנטים בתחרויות 

בינלאומיות למדע, טכנולוגיה וחדשנות.

מנכ"ל משרד המדע, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
הטכנולוגיה והחלל

המשרד פרסם קול קורא כן
 לתחרויות בינלאומיות.

לקול הקורא ענו 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(.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1287

החלטת ממשלה מס' 1287: גיבוש תכנית פעולה לאומית בנושא בריאות וסביבה 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1287.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / להקים צוות עבודה בין משרדי, לשם 
הכנת התכנית הלאומית.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

 כן

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 3
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החלטת ממשלה מס׳ 1316

החלטת ממשלה מס' 1316: תכנית יעדי שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2016 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1316.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 / להביא לאישור קבינט הדיור, עם מנהל 
רשות מקרקעי ישראל וכן על המנהל הכללי 
של חברת "דירה להשכיר", את יעדי התכנון, 
השיווק והעסקאות בקרקעות מדינה לשנים 

2017-2018 עד ליום 1.7.2016.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

6 / לגבש רשימת תכניות מפורטות למגורים 
שיובאו לאישור בשנת 2016 על-מנת לעמוד 

ביעדים שנקבעו בהחלטה זו תוך 30 יום 
מקבלתה.

רשימת התכניות גובשה, כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
והופצה למנכ"לי המשרדים 
הרלוונטיים ביום 27.3.2016.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1317

החלטת ממשלה מס' 1317: קידום הקמתם של מעונות לסטודנטים 
במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1317.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / לפרסם, על דעת מל"ג/ות"ת ומשרד 
האוצר, קול קורא למוסדות להשכלה גבוהה 

שהמדינה משתתפת בתקציבם ולרשויות 
מקומיות למתן סיוע כספי לבניית מעונות וכן 

בסיוע בליווי וקידום סטטוטורי של תכניות 
בינוי של מעונות סטודנטים בהקשרים של 

תכנון, והסרת חסמים ליישום האמור בסעיף 1 
להחלטה.

 כןמנכ"ל דירה להשכירשר האוצר

4 / להכין תכנית עבודה רב שנתית, בשותפות 
עם המל"ג/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 צרכי 

המוסדות האקדמיים, צרכי הסטודנטים והסגל 
והן של צרכי הרשויות המקומיות הרלוונטיות.

 כןמנכ"ל דירה להשכירשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1320

החלטת ממשלה מס' 1320: תיעוש והגדלת פריון
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1320.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להגיש לאישור מועצת מקרקעי ישראל, 
בתוך 90 יום ממועד קבלת ההחלטה, נושאים 

המפורטים בהחלטה.

סעיף 1א בוצע בשלמותו. כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
בתאריך 5.9.2016 התקבלה 

החלטת מועצת מקרקעי 
ישראל מס' 1482, שעניינה 

שיווק יחידות דיור במתכונת 
מכרז "תכנן ובנה".

2 / לגבש כללים עם משרד הבינוי והשיכון 
ואגף התקציבים במשרד האוצר, שיעודדו 

תיעוש במרכזי קרקע אחרים שמשווקת 
המדינה. הכללים שיגובשו יוצגו לאישור שר 
הבינוי והשיכון תוך 60 יום ממועד ההחלטה.

בעבודה.לאמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

4. א / להכשיר עובדים בשיטות בנייה 
מתועשות, בתיאום 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

נבנה קורס שילדאי שמכיל כן
את שלושת מקצועות 

השלד הן לעבודות רטובות 
קונוונציונאליות והן לבנייה 

מתועשת, בשיתוף התאחדות 
בוני הארץ. 
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4. ב / להכשיר מנהלי עבודה בענף הבנייה, 
בתיאום עם 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

ניתן לקבל שובר לקורס כן
מנהלי עבודה במסגרת תכנית 

 השוברים.   
השנה ביקשנו מהאוצר כי 

קורס זה יוחרג ויתאפשר מתן 
שובר גם לקורסים הנמשכים 
למעלה מ-12 חודשים )כיוון 
שמדובר בקורס שהוא בדרך 

כלל ארוך מ-12 חודשים(. 
קורס זה לא אושר במסגרת 

 הקורסים המוחרגים. 
במהלך 2016-2017 אושרו 63 

שוברים למנהלי עבודה.

4. ג / להכשיר עגורנאים בענף הבנייה, 
בתיאום עם 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

 ניתן לקבל שובר לקורס כן
עגורנאים במסגרת שוברים. 
במהלך 2016-2017 אושרו 47 

שוברים. 

4. ד. 1. / לפרסם, בתוך 45 יום, מסלול 
הכשרה שיאפשר 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-כן
שלבי: 1( קורס שלדאות, 2( 

קורס מנהלי עבודה, 3( סטאז' 
– 9 חודשים.

4. ד. 2. / לפרסם, בתוך 45 יום, מסלול 
הכשרה שיאפשר למועמדים ללא הכשרה 

פורמאלית, 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-כן
שלבי: 1( שנה ניסיון מוכח, 2( 
קורס מנהלי עבודה, 3( סטאז' 

– 9 חודשים.

החלטת ממשלה מס׳ 1320
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ה. 1. / להקצות, ליישום סעיף קטן א', תקציב 
בסך 4.333 מיליון ₪, בפריסה שווה בין השנים 

2016-2020

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

האגף ניסה לקדם קורסים לא
במקצועות הבנייה הרטובים 
)שלדאות, טפסנות( בין אם 

באמצעות קורסים מתוקצבים 
ובין אם באמצעות התאחדות 

בוני הארץ במסגרת הסכם 
שנחתם מולם. נפתחו 2 

קורסים ב-2016 לשלדאים. 
לאחרונה שונו תנאי ההסכם 

מול התאחדות בוני הארץ 
)שווי 87 מיליון( על-מנת 

למשוך יותר מועמדים לתחום 
)תוספת של דמי קיום(. קיים 

קושי גדול לגייס מועמדים.

ה. 1. / להקצות, ליישום סעיף קטן א', תקציב 
בסך 4.333 מלש"ח בפריסה שווה בין השנים 

.2016-2020

נמצא בדרישות תקציב כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
ל-2017-2018.

ה. 2. / להקצות, ליישום סעיף קטן ב', תקציב 
בסך 7.5 מלש"ח בפריסה שווה בין השנים 

.2016-2020

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

נפתח קורס של מנהלי עבודה כן
בשיתוף התאחדות בוני 

הארץ, ועתיד להיפתח קורס 
נוסף בחודש יולי. קורסים 
אלה כוללים מענקי קיום 

 וסבסוד של הקורס. 
השוברים תוקצבו בהתאם 
לבקשות שהוגשו ואושרו 
בסכום של 503,537 ש"ח.

החלטת ממשלה מס׳ 1320
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ה. 2. / להקצות, ליישום סעיף קטן ב', תקציב 
בסך 7.5 מלש"ח בפריסה שווה בין השנים 

.2016-2020

נמצא בדרישות תקציב כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
ל-2017-2018.

ה. 2. / להקצות, ליישום סעיף קטן ב', תקציב 
בסך 7.5 מלש"ח בפריסה שווה בין השנים 

.2016-2020

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

ה. 3. / להקצות, ליישום סעיף קטן ג', תקציב 
בסך 1.5 מלש"ח בפריסה שווה בין השנים 

.2016-2020

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

אושרו שוברים בסך 389,600 כן
ש"ח. 

ה. 3. / להקצות, ליישום סעיף קטן ג', תקציב 
בסך 1.5 מלש"ח בפריסה שווה בין השנים 

.2016-2020

נמצא בדרישות תקציב כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
ל-2017-2018.

ה. 3. / להקצות, ליישום סעיף קטן ג', תקציב 
בסך 1.5 מלש"ח בפריסה שווה בין השנים 

.2016-2020

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

5. א. / לתקן את תקנות הבטיחות בעבודה 
)עגורנאים, 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

הוטמע תיקון בטיוטה כן
שפורסמה ב 5.6.17 להערות 
בעלי עניין, במסגרת הליך 

מחויב החלטת ממשלה 
לעניין הערכת השפעה 

 .)RIA(רגולטורית

החלטת ממשלה מס׳ 1320
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

5. ב. / לתקן את תקנות הבטיחות בעבודה 
)עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות 

ואתתים(, תשנ"ג-1992, כך שיאפשרו מסלול 
הכשרה מקוצר למפעילי עגורני צריח להקמה 

מהירה, וכן לגבש מסלול הכשרה בהתאם, 
אשר משכו לא יעלה על 14 ימים.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

הוטמע תיקון בטיוטה כן
שפורסמה ב-5.6.17 להערות 

בעלי עניין, במסגרת הליך 
מחויב החלטת ממשלה לעניין 

הערכת השפעה רגולטורית 
 .)RIA(

7 / לפרסם, בתיאום עם משרד הבינוי 
והשיכון ואגף התקציבים במשרד האוצר, 

בתוך 90 יום מסלול מינהלי המיועד לקבלנים 
רשומים לצורך מתן סיוע ברכישת ציוד 

לתיעוש הבנייה.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

7 / לתקצב את משרד הכלכלה והתעשייה 
בשנת 2016 בתקציב תוספתי של 12 מלש"ח.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

8 / לפרסם תוך 90 יום, בתיאום עם משרד 
הבינוי והשיכון ואגף התקציבים במשרד 
האוצר, מסלול מינהלי במסגרתו יינתנו 

מענקים לקבלנים אשר יעברו לבנות בשיטות 
בנייה מתועשות.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

8. ד. / לתקצב את מרכז ההשקעות במשרד 
הכלכלה והתעשייה בתקציב תוספתי של 40 

ממלש"ח לשנת 2016.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

10 / לתקן את תקנות מס הכנסה בהתאם 
לרשימת אמצעים אשר תומלץ לשר על-

ידי משרד הבינוי והשיכון ותאושר על-ידי 
שר האוצר בשיעורים ובתקופות שיקבע שר 

האוצר וזאת בתוך 90 יום.

עדיין מצויים במגעים מול לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
משרד השיכון לגיבוש רשימת 

האמצעים הרלוונטית.

החלטת ממשלה מס׳ 1320
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13 / להשלים את הכנת עדכון תקן רשמי ת"י 
4466 )חלקים 4 ו-5(, ולתרגם לשפה העברית 

את כל סדרת התקן.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

לעניין חלק 4 - הכנת התקן לא
הסתיימה, הליך הכרזת 
הרשמיות החל, התרגום 

 לעברית בביצוע.
לעניין חלק 5 - הכנת התקן 

ותרגומו הסתיימו, הליך 
הכרזת הרשמיות החל.

15 / לתקצב את משרד הבינוי והשיכון ב-1.85 
מלש"ח, על-מנת ליישם את סעיפים 11, 13 

ו-14 בשנת 2016.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

15 / לתקצב את משרד הכלכלה והתעשייה 
ב-450 אלש"ח, על-מנת ליישם את סעיפים 

11, 13 ו-14 בשנת 2016.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 3

החלטת ממשלה מס׳ 1320
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החלטת ממשלה מס׳ 1321

החלטת ממשלה מס' 1321: הבאת חברות בנייה זרות
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1321.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / לפרסם בהקדם האפשרי, בתיאום עם 
הצוות הבין-משרדי, קול קורא לחברות 

הביצוע הזרות וזאת בתיאום לתנאים שנקבעו 
על ידי הצוות הבין-משרדי.

כ-50 חברות ביצוע זרות ענו כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
לקול הקורא והגישו הצעות, 

מתוכן נבחרו, בהתאם לאמור 
בקול הקורא, 6 חברות.

3 / לתת לחברות הביצוע הזרות היתרים 
להעסקת עד 1,000 עובדים זרים לכל חברה, 
וכן אשרות כניסה ורישיונות ישיבה ועבודה 

לעובדים זרים.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

משרד השיכון פרסם קול לא
קורא בנושא, הליך בחירת 

החברות במסגרת הקול 
הקורא הושלם ונבחרו 6 

חברות. כעת על החברות 
להציג למשרד השיכון חוזים 
לביצוע פרויקטים בהיקפים 

משמעותיים וכן להירשם 
ברשם הקבלנים של משרד 

השיכון. לאחר שיושלמו 
הליכים אלה מול משרד 
השיכון, ומשרד השיכון 

ימליץ על מתן היתר, ניתן 
יהיה להקצות את ההיתרים 

בהתאם.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

9 / להפעיל קו חם לצורך מסירת מידע 
לעובדי חברות הביצוע, ביניהם עובדי 

יילמזלר, והגשת תלונות על ידי זאת בנוסף 
לזכותם של העובדים להגיש תלונות לגורמים 

המוסמכים בכלל וממונה על זכויות עובדים 
זרים בפרט.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

הפעלת הקו החם תיושם לא
לאחר שמשרד השיכון יאשר 

את החברות ויחלו להגיע 
עובדים לישראל.

13 / לגבש תכנית, עם משרד הבינוי והשיכון 
ומשרד 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

התקיימו כמה פגישות עבודה לא
עם מנהל אגף בכיר למדיניות 

ואסטרטגיה במשרד השיכון 
ורשות האוכלוסין וההגירה 

ונשלחה במקביל פנייה 
להקצאת משאבים למשרד 
האוצר. הנושא עדיין פתוח.

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

החלטת ממשלה מס׳ 1321
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החלטת ממשלה מס׳ 1334

החלטת ממשלה מס' 1334: התכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות 
וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2015-2016, ומענה לצרכים מיידיים 

עקב מבצע "צוק איתן" – תיקון החלטת ממשלה 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1334.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א / להעניק, בשנים 2015-2016 מענק מיוחד 
למימון של 45% בשיעורי הארנונה למגורים, 
וכן הנחה בשיעור של 39% לנכסים אחרים 

ובתנאי שמתקיים בנכס אחד התנאים 
המפורטים בהחלטה.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

ב / לשפות את משרד הפנים בסך המענק 
המיוחד שיעביר משרד הפנים לרשויות.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

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



2016 אפריל - יוני
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החלטת ממשלה מס׳ 1366

החלטת ממשלה מס' 1366: ייעול רגולציה בדבר אכרזת תקנים רשמיים 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1366.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להפיץ תזכיר לתיקון סעיף 8 לחוק 
התקנים.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

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

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ב / לגבש הצעה לתיקוני חקיקה במגמה 
להגביר את יכולת המשילות של השרים 

בניהול המשאב האנושי במשרדם.

גובשה הצעה כנדרש על-פי כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
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. 

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 1402

החלטת ממשלה מס' 1402: שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי 
וחיזוק הביטחון בירושלים

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1402.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות 500 תקני כוח אדם למשטרת 
ישראל. לטובת ביצוע שלב זה יקצה המשרד 
לביטחון הפנים מתקציבו 100 מלש"ח בבסיס 

תקציבו. יתר הסכום שיידרש לשלב א' של 
התכנית יוקצה על-ידי משרד האוצר כסכום 

חד פעמי שלא עולה על 100 מלש"ח.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

1 / להקצות, לטובת ביצוע שלב זה )שלב א'(, 
מתקציבו 100 מלש"ח בבסיס תקציבו.

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1403

החלטת ממשלה מס' 1403: תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת 
פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1403.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1.א. / להקים צוות מייעץ לשר האוצר 
ולחשבת הכללית בעניין תכנית למתן 

ערבויות מדינה בהיקף של 500 מלש"ח 
לתקופה של 10 שנים מיום קבלת ההחלטה 

להלוואות לשם השקעה בהתייעלות אנרגטית 
והפחתת פליטות גזי חממה במשק; בראש 

הצוות יעמוד סגן בכיר לחשבת הכללית.

 כןהחשב הכללי שר האוצר

1. ב. / להקים ולהפעיל תכנית מענקים 
להשקעות בהתייעלות אנרגטית – התכנית 
תופעל באמצעות המנגנון הקיים להפחתת 

פליטות גזי חממה במרכז ההשקעות וברשות 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית ובניהול משרד 

הכלכלה.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

1.ב. / להקצות 300 מלש"ח בהרשאה 
להתחייב למשרד הכלכלה והתעשייה לטובת 

הקמת והפעלת תכנית מענקים להשקעות 
בהתייעלות אנרגטית.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / להגיש לממשלה תכנית לאומית רב-
שנתית מפורטת להתייעלות אנרגטית לשנת 

2030, בהתאם לסמכותו לפי חוק האנרגיה, 
התש"ן-1989.

התכנית נמצאת בסיום הליך לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
שיתוף ציבור נרחב, ולאחר 

השלמת עיבודו יוטמעו 
ההתייחסויות הרלוונטיות 

והתכנית תוגש לאישור 
הממשלה.

3 / לבחון ולגבש עד ליום 30.11.2016 צעדים 
להשגת יעד צמצום צריכת החשמל.

התכנית נמצאת בסיום הליך לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
שיתוף ציבור נרחב, ולאחר 

השלמת עיבודו יוטמעו 
ההתייחסויות הרלוונטיות 

והתכנית תוגש לאישור 
הממשלה.

4 / לבחון, בהתייעצות עם שר האנרגיה, את 
עדכון מדיניות המיסוי לפחת מואץ למוצרים 

חסכי אנרגיה.

ב-9/2/2017 התקיימה ישיבה לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
ראשונה לבחינת הנושא. 
הנושא בבחינה ברשות 

המסים.

5 / להעניק הטבת מס בדמות פחת מואץ 
בשיעור של 20% לתקופה של 3 שנים 

למתקנים עסקיים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, 
אשר ישתלבו בהסדרת מונה נטו של רשות 

החשמל.

הנושא מוסכם עם רשות לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
המסים. רשות המסים צפויה 
לגבש תקנות בנושא לאישור 

ועדת הכספים.

6 / לבחון את מכלול האמצעים הנדרשים 
לצורך גיבוש תקנות לפי חוק מקורות 

האנרגיה.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

החלטת ממשלה מס׳ 1403
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7 / לגבש ולהגיש לממשלה, בהתייעצות 
עם משרד האוצר, שר הבינוי והשיכון ושר 

האנרגיה, תכנית מפורטת הכוללת אמצעים 
להפחתת פליטות במבנים קיימים וחדשים 

בישראל.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

הושלמה הכנת הדו"ח, לא
והמשרד נמצא כיום במגעים 
עם הגורמים הרלוונטיים כדי 

להביא ליישום ההמלצות.

8.א. / לפרסם תכנית לצורך השגת יעדי ייצור 
חשמל מאנרגיה מתחדשת.

תכנית לצורך השגת יעדי לאיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
ייצור חשמל מאנרגיה 

מתחדשת: התוכנית נמצאת 
בשלבים מתקדמים ותישלח 
בשבועות הקרובים לאישור 

השר.

8.ד. / להקים צוות בין-משרדי בראשות 
מנכ"ל משרד האנרגיה ובהשתתפות נציגי 
רשות החשמל, נציגי משרד האוצר לרבות 
נציג ממינהל התכנון ונציגי רשות מקרקעי 

ישראל, משרד הפנים, משרד הכלכלה, 
המשרד להגנת הסביבה והשמאי הממשלתי 

לבחינת החסמים להקמת מתקני ייצור חשמל 
באנרגיות מתחדשות ומתן המלצות מתאימות 
לצמצום החסמים האמורים. הצוות יפרסם את 

המלצותיו בדבר צמצום חסמים.

הצוות הבין-משרדי לבחינת לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
חסמים באנרגיות מתחדשות 

ביצע הליך לשיתוף ציבור, 
ריכז חומרים רלוונטיים 

בנושא וקיים דיונים במשך 
כמה חודשים מאז מאי 2016. 
גיבוש המלצות הצוות נמצא 

בשלב מתקדם והן יובאו 
לאישור ויפורסמו תוך כמה 

חודשים ספורים.

8.ו. / להביא לפני מועצת מקרקעי ישראל 
הצעת החלטה לקביעת מחיר אחיד להקצאת 

קרקע להקמת מתקנים לייצור חשמל 
מאנרגיות מתחדשות.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 1403
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

8.ח. / להשלים במהירות האפשרית את הליך 
החקיקה למתן פטור ממס הכנסה ליחיד 

שהינו יצרן חשמל ביתי עד הכנסה שנתית 
של 18,000 ש"ח )במחירי 2008( מייצור חשמל 

מאנרגיה פוטו-וולטאית ואנרגיית רוח.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

8.ח / לבחון, עד ליום 1.6.2016, שילוב של 
מתקנים פוטו-וולטאיים על גגות המבנים 

שבאחריותה, בכפוף לכל דין.

 כןהחשב הכללי שר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 1403
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החלטת ממשלה מס׳ 1419

החלטת ממשלה מס' 1419: תגבור פעילות ממשלתית ברמת הגולן
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1419.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לתכנן ולבצע את המשך העבודות לחידוש 
אתר בית הכנסת העתיק "עין קשתות", לרבות 

המשך השלמת קימום השלמת בית הכנסת 
)הוספת קומה שנייה( והכשרתו לביקורים וכן 
שימור ושיקום בית המעיין לסביבתו, לרבות 

עבודות הפיתוח הנדרשות להכשרת כל 
המתחם לקליטת קהל. 

מנכ"ל משרד ירושלים שר ירושלים ומורשת
ומורשת

החוזה בחתימות ויוצאים כן
לביצוע.

1 / להקצות, לצורך יישום סעיף 1, 0.7 מיליון 
.₪

מנכ"ל משרד ירושלים שר ירושלים ומורשת
ומורשת

הוקצה התקציב הנדרש.כן

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 1 / להקצות, לצורך יישום סעיף 1, 0.3 מלש"ח
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

 התקציב הוקצה. כן

1 / להקצות, לצורך יישום סעיף 1, 0.3 
מלש"ח.

יישום ההחלטה ואיגום לאמנכ"ל משרד התיירותשר התיירות 
התקציב באחריות משרד 

ירושלים ומורשת ולא 
באחריות משרד התיירות. לא 
בוצעה פנייה למשרד התיירות 

להעברת התקציב.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות, לצורך יישום סעיף 1, 0.6 
מלש"ח.

המשרד לירושלים ומורשת לאמנכ"ל המשרד לשירותי דתהשר לשירותי דת
ביקש כי את התקציב של 

שנת 2016 נעביר ביחד עם 
תקציב שנת 2017.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 8

החלטת ממשלה מס׳ 1419
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החלטת ממשלה מס׳ 1443

החלטת ממשלה מס' 1443: השתתפות מדינת ישראל בתערוכת "אקספו 2017" 
באסטנה, קזחסטן, ומינוי נציב ישראל ל"אקספו 2017"

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1443.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / למנות ועדת היגוי בראשות משרד החוץ 
או נציגו ובהשתתפות מנכ"ל משרד ראש 

הממשלה או נציגו, מנכ"ל משרד האוצר או 
נציגו, מנכ"ל משרד התעשייה או נציגו, מנכ"ל 
משרד האנרגיה והמים או נציגו ומנכ"ל משרד 

התיירות או נציגו.

מאז החלטת הממשלה כןמנכ"ל משרד החוץשר החוץ
התכנסה ועדת ההיגוי הבין-
משרדית 4 פעמים, לדיווח 

על מצב ההכנות להשתתפות 
ולאישור אבני דרך בפרויקט.

3 / למנות מתאם מטעם משרד החוץ לתפקיד 
נציב ישראל ל"אקספו 2017" ולהסמיכו לייצג 

את מדינת ישראל מול רשויות ה"אקספו" 
ולעמוד בראש צוות ביצוע, שירכז את פעילות 

ישראל לקראת תערוכת "אקספו 2017".

המשרד מינה לתפקיד עובד כןמנכ"ל משרד החוץשר החוץ
המשרד, אשר שימש כנציב 

לאסקפו מילאנו 2015. נמצא 
בתפקיד זה יותר משנה.

6 / להקצות תקציב בסך 1.25 מלש"ח למימון 
השתתפות ישראל בתערוכת  "אקספו 2017"  
לאגף תקציבים בפנייה התקציבית הראשונה 

במהלך השנה.

הממשלה העבירה הצעת כןמנכ"ל משרד החוץשר החוץ
מחליטים, המקצה 9.25 
מלש"ח למימון אקספו 

אסטנה.
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6 / להקצות תקציב בסך 2 מלש"ח למימון 
השתתפות ישראל בתערוכת  "אקספו 2017"  
לאגף תקציבים בפנייה התקציבית הראשונה 

במהלך השנה.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

6 / להקצות תקציב בסך 0.5 מלש"ח למימון 
השתתפות ישראל בתערוכת  "אקספו 2017"  
לאגף תקציבים בפנייה התקציבית הראשונה 

במהלך השנה.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

6 / להקצות תקציב בסך 0.5 מלש"ח למימון 
השתתפות ישראל בתערוכת  "אקספו 2017"  
לאגף תקציבים בפנייה התקציבית הראשונה 

במהלך השנה.

 כןמנכ"ל משרד התיירותשר התיירות 

6 / להקצות תקציב בסך 0.5 מלש"ח למימון 
השתתפות ישראל בתערוכת  "אקספו 2017"  
לאגף תקציבים בפנייה התקציבית הראשונה 

במהלך השנה.

המשרד הקצה את התקציב כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
האמור. הסכום טרם הועבר - 

ממתינים לפנייה תקציבית.

6 / להקצות תקציב בסך 0.5 מלש"ח למימון 
השתתפות ישראל בתערוכת  "אקספו 2017"  
לאגף תקציבים בפנייה התקציבית הראשונה 

במהלך השנה.

ראש התכנית הלאומית ראש הממשלה
לתחליפי דלקים

הוקצו 0.5 מלש"ח למימון כן
השתתפות ישראל בתערוכת 

"אקספו 2017". 

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 4

החלטת ממשלה מס׳ 1443
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החלטת ממשלה מס׳ 1444

החלטת ממשלה מס' 1444: ציון 25 שנים ליחסים הדיפלומטיים 
בין ישראל ובין רוסיה - 2016 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1444.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ג / להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.72 
מלש"ח  למימון הפעילות והאירועים.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

ג / להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 
מלש"ח  למימון הפעילות והאירועים.

בוצעכןמנכ"ל משרד החוץשר החוץ

ג / להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 
מלש"ח  למימון הפעילות והאירועים.

הוקצה התקציב למימון כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
פעילויות ואירועים.

ג / להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 
מיליון ₪  למימון הפעילות ואירועים

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

ג / להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 
מלש"ח  למימון הפעילות והאירועים.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

ג / להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 
מלש"ח  למימון הפעילות והאירועים.

 כןראש לשכת הקשר "נתיב"ראש הממשלה

ג / להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 
מלש"ח  למימון הפעילות והאירועים.

 כןמנכ"ל משרד התיירותשר התיירות 

ג / להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 
מלש"ח  למימון הפעילות והאירועים.

מנכ"ל משרד המדע, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
הטכנולוגיה והחלל

בוצעה העברת תקציב לשנת כן
.2016
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ג / להקצות בשנת 2016 תקציב של 0.385 
מלש"י  למימון הפעילות והאירועים.

השר לנושאים אסטרטגיים 
והסברה

מנכ"ל המשרד לנושאים 
אסטרטגיים והסברה

 התקציב הועבר בתאריך כן
9/10/2016 למשרד החוץ, 
ונעשה בו שימוש לטובת 
יישום החלטת הממשלה.

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

החלטת ממשלה מס׳ 1444
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החלטת ממשלה מס׳ 1445

החלטת ממשלה מס' 1445: הגדלת הגיוון בייצוג קהילות, עדות 
ומגוון האוכלוסייה הישראלית בפרסומים מטעם הממשלה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1445.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / לפנות לרשויות המקומיות על-מנת 
שתבחנה את אפשרות יישומה של ההחלטה 

בסעיף 1 גם בפרסומי גופים אלו. 

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

4 / להקים באמצעות לשכת הפרסום 
הממשלתית ולשכת העיתונות הממשלתית 

מאגר תמונות עד ינואר 2017 כך שיכלול ייצוג 
חזותי המייצג את האוכלוסייה הישראלית.

התחיל פיילוט של צילום חלק לאמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
 ראשון ממאגר התמונות. 

במקביל, לפ"מ בונים מכרז 
פומבי לתשתית האינטרנטית 

של הנגשת המאגר.

6 / להקצות לצורך יישום ההחלטה זו 1 
מלש"ח מתקציבם.

ביצוע החלטת ממשלה זו לאמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
הוא לפי התקדמות המיזם. 

כרגע המיזם בשלב הפיילוט, 
והסכום הראשוני שהוקצה 
)800 אש"ח על-ידי משרד 

רה"מ( טרם מומש. 

6 / להקצות לצורך יישום ההחלטה זו 1 
צלש"ח מתקציבם.

בוצעה במלואה העברת הכסף כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
לטובת הקמת המאגר.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 1447

החלטת ממשלה מס' 1447: הטבות לחיילי מילואים והקמת ועדת מנכ"לים לעניין האמור
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1447.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1.א / לפנות בבקשה לוועדה לתכנון ולתקצוב 
)ות"ת( של 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.

 לאמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

1.ב / לפנות למל"ג לבחון את הצורך 
בהתאמות בכללי זכויות הסטודנט )התאמות 

לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים(, 
התשע"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.

 לאמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ג / לתקן את תקנות ההסדרים במשק המדינה 
)הנחה מארנונה(, התשנ"ג-1993, באופן המתיר 
לרשות מקומית להעניק לחייל מילואים פעיל 

הנחה מארנונה למגורים בשיעור שלא יעלה 
על 5% ובתנאים שיקבע.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

לא בוצע, המשרד נמצא לא
בהליכי נוסח מול משרד 

הביטחון.

ד / לפעול לתיקון חוק קליטת חיילים 
משוחררים, התשנ"ד-1994 )להלן החוק(, 
ולהאריך את זכאותם של חיילי מילואים 

פעילים להטבות המוענקות לחיילים 
משוחררים מהקרן לסיוע נוסף ומהקרן לעידוד 

השכלה גבוהה.

יישום ההטבות לטובת לאמנכ"ל משרד הביטחוןשר הביטחון
משרתי המילואים בהחלטת 
הממשלה מותנה בשינוי חוק 
חיימ"ש. שר הביטחון הגיש 
תזכיר לשינוי חוק חיימ"ש, 

שאושר בוועדת שרים 
לחקיקה ועבר קריאה ראשונה 

בכנסת. התזכיר ממתין 
לקריאות שנייה ושלישית 
)ועדת העבודה והרווחה(.

ה / לבחון פטור לחייל מילואים פעיל מאגרות 
ומתשלומים בתחומים המפורטים להלן, 
בתנאים שתקבע, ולתקן תקנות נדרשות 

בהתאם למפורט בהחלטה.

תהליך הבחינה בעיצומו, כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
אך עדיין לא הסתיים לנוכח 

עיכוב בהעברות המידע 
ממשרד הביטחון למשרד 

המשפטים. הבחינה נעשית 
בתיאום עם ועדת השרים.

ו.1 / להקים ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל 
משרד הביטחון לעניין הטיפול בחיילי 

המילואים בשעת חירום.

הוקמה ועדה בראשות סגן שר כןמנכ"ל משרד הביטחוןשר הביטחון
הביטחון.

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

החלטת ממשלה מס׳ 1447
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החלטת ממשלה מס׳ 1454

החלטת ממשלה מס' 1454: ביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שיווקי הקרקע בתחומה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1454.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / למנות ועדת היגוי אשר תבחן את 
ההיבטים הנוגעים לנושא, לפעול לקידום 
ולעידוד שיווקי קרקע מדינה בהתיישבות 

הכפרית תוך מתן דגש על ביסוסם של 
היישובים הכפריים בנגב ובגליל, ואת 

האמצעים הנדרשים לקידומו בהתאם למפורט 
בסעיף 2.

בעקבות אישור החלטת כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
הממשלה, הוכנה הצעה 

מפורטת, הכוללת סעיפים 
שונים לקידום ההתיישבות, 

כולל עלות תקציבית. ההצעה 
אושרה על-ידי שר הבינוי 
והשיכון. כעת מתקיימים 
דיונים עם משרד האוצר 
לצורך תקצובה וקידומה.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1466

החלטת ממשלה מס' 1466: מיסוד הליך לבחינת האפקטיביות הכלכלית 
של תכניות באחריות משרד הכלכלה והתעשייה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1466.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א / לקבוע תוך 90 יום, בשיתוף מנכ"ל משרד 
ראש הממשלה, הממונה על התקציבים באוצר 

ומנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, אמות 
מידה מקצועיות לפיהן ייבחרו התוכניות 
שלגביהן תיערך בחינה כאמור, תהליכי 

העבודה והסטנדרטים הנדרשים לבחינת 
האפקטיביות של התכניות וכן לקדם דרכים 

לאיסוף והנגשה של נתונים רלוונטיים לצורכי 
מדידה ומחקר, בכפוף לכל דין.

ראש המועצה הלאומית ראש הממשלה
לכלכלה

 כן

ב / לקבוע, בשיתוף משרד הכלכלה 
והתעשייה, את אופן גיבוש המתודולוגיה 
המקצועית הכלכלית שתשמש בתהליכי 

המדידה כאמור בסעיף א'.

ראש המועצה הלאומית ראש הממשלה
לכלכלה

 כן
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ד / להציג לצוות לניהול אסטרטגיה כהגדרתו 
בהחלטה 5208, עד לסוף שנת 2016, תכנית 

ליישום הליך בחינת האפקטיביות האמור 
במשרד הכלכלה והתעשייה, על יחידות הסמך 

שלו.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

לוועדה הוצג מסמך מתודולוגי לא
שחובר על-ידי אגף 

אסטרטגיה ותכנון מדיניות 
במשרד הכלכלה והתעשייה 
והמועצה הלאומית לכלכלה, 

שקבע קווים כלליים להערכת 
האפקטיביות, תזרימי עבודה 

ויחידות נבחרות שלגביהן 
תבוצע הערכה. כמו כן, 

בפורום האסטרטגי אשר 
יתכנס ברבעון שני 2017 תוצג 

תכנית העבודה של המשרד.

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

החלטת ממשלה מס׳ 1466
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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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1478.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר1 / להקצות ,לצורך מתן התמיכה, 2.7 מלש"ח.
ופיתוח הכפר

 כן

2.7 מלש"ח הועברו כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון1 / להקצות ,לצורך מתן התמיכה, 2.7 מלש"ח.
ב-2.7.2016.מלש"ח מתוכננים 

לעבור ב-2017.

טרם בוצעה פנייה מצד משרד לאמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר1 / להקצות ,לצורך מתן התמיכה, 2.7 מלש"ח.
החקלאות לקבל את הכסף. 
התקציב קיים גם עבור 2016.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר1 / להקצות ,לצורך מתן התמיכה, 2.7 מלש"ח.

בוצעה העברה למשרד כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך1 / להקצות ,לצורך מתן התמיכה, 2.7 מלש"ח.
החקלאות 2.7 מלש"ח.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 1 / להקצות ,לצורך מתן התמיכה, 1.7 מלש"ח.
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

התקציב הוקצה למשרד כן
החקלאות למימון מבחני 

תמיכה. 

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 5
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החלטת ממשלה מס׳ 1480

החלטת ממשלה מס' 1480: תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי 
של היישובים הבדואים בצפון לשנים 2016-2020

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1480.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1א / לפעול להקמתם של מבני ציבור 
ביישובי התכנית, לרבות מבנים רב 

תכליתיים.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

1א / להקצות, לצורך יישום סעיף 1א, 8 
מלש"ח.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

2 / להקצות למשרד הבינוי והשיכון 
תקציב תוספתי, לצורך הפעלת פרויקט 

השיקום החברתי ביישובי התכנית, בסך 2 
מלש"ח.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

3 / להקצות למשרד הבינוי והשיכון 
תקציב תוספתי על סך 7 מיליון ₪ בשנה, 

לטובת שיקום פיזי של השכונות הוותיקות 
ביישוביי התכנית.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

3 / להקצות2 מלש"ח לטובת שיקום פיזי 
של השכונות הוותיקות ביישובי התכנית.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 / להקצות 2 מלש"ח, כתקציב תוספתי, 
למשרד הבינוי והשיכון לטובת תגבור 
הסבסוד ביישובי התכנית, ובהם בלבד.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

6א / להקצות 0.6 מלש"ח למשרד הבינוי 
והשיכון לטובת הסרת חסמי תכנון ופיתוח 

תשתיות ביישובי התכנית.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

6ב / להקצות 0.6 מלש"ח לטובת הפעלת 
חברות מנהלות לצורך קידום תכנון 

והעמדתן לעזרת היישובים הנ"ל. זאת 
מתוך מסגרת תקציבית של סעיף הדיור 
בהחלטת המיעוטים )סעיף 7 להחלטה(.

כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

8 / להקצות, לטובת שיפוץ מבני דת 
ביישובי התכנית 1.4 מלש"ח.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

8 / להקצות למשרד הפנים, לטובת שיפוץ 
מבני דת ביישובי התכנית, 2 מלש"ח.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

10 / להקצות למשרד הפנים תקציב 
תוספתי בסך 2.66 מלש"ח לטובת קידום 

תכניות לחיזוק ולהעצמת הרשויות 
המקומיות הבדואיות.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

13 / לקדם תכנון מתארי ביישובי התכנית 
הכוללים יותר מ-5,000 תושבים, ושלא 

חלה בשטחם תכנית מתאר עדכנית 
)לעניין זה, תכנית מתאר שאושרה אחרי 

שנת 2006 תיחשב תכנית עדכנית(.

מתוך 7 יישובים בדואיים בצפון, כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
המונים יותר מ-5,000 נפש, ל-5 

יישובים יש תכניות מתאר עדכניות 
,שאושרו אחרי 2006 כנדרש בסעיף 13 
בהחלטת הממשלה. לגבי 2 היישובים 
הנותרים - בסמת טבעון ושבלי אום 

אל-גנם - מקודם תכנון מתארי.

החלטת ממשלה מס׳ 1480
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

17ב / להקצות, לטובת פיתוח התיירות 
הבדואית בצפון, 0.4 מלש"ח.

החלטת ממשלה מציינת כי לאמנכ"ל משרד התיירותשר התיירות 
יש לגבש תכנית בתיאום עם 
משרד לפיתוח פריפריה הנגב 

והגליל, המשרד לשיוויון חברתי 
ומשרד האוצר. המשרד לשיוויון 
חברתי מרכז את ביצוע התכנית 

)הוחלט  על יציאה בהליך לבחירת 
פרויקטור(. המשרד ישקיע את 
הנדרש בהתאם לעמידה בנהלי 

משרד התיירות. יש לציין כי בשנת 
2016 הוגש פרויקט אחד )על ידי 
רשות ניקוז קישון( לאישור נוהל 

פיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות 
של המשרד, אלא שפרויקט זה 

זכה לניקוד נמוך ועל כן לא עמד 
בתנאי הנוהל ולא ניתן היה לתקצבו. 
בנוסף, בשנת 2017 משרד התיירות 
פרסם נוהל להקמת יחידות אירוח 

ביישובים הבדואים בגובה 1 מלש"ח.

17ב / להקצות למשרד התיירות, תקציב 
תוספתי ייעודי לטובת פיתוח התיירות 

הבדואית בצפון בסך 1.4 מלש"ח.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

17ג / להקצות 0.5 מלש"ח לטובת קידום 
ומיתוג התיירות ביישובי התכנית.

השר לפיתוח הפריפריה, 
הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

התקציב הוקצה לרשות לפיתוח כן
הגליל ומופעל על-ידה. 

החלטת ממשלה מס׳ 1480
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17ג / להקצות 0.6 מלש"ח תקציב תוספתי 
למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, 

לטובת קידום ומיתוג התיירות ביישובי 
התכנית.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

18 / להקצות 0.6 מלש"ח לטובת תכנית 
כוללנית לקידום אורח חיים בריא ופעיל 
עם דגש על תזונה נבונה, פעילות גופנית 

והפסקת עישון, זאת בהתאם לתכנית 
עבודה אשר גובשה במשרד הבריאות 

בתיאום עם המשרד לשוויון חברתי.

הסכום עבור 2017 נמצא בבסיס לאמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
התקציב. ההחלטה בשלבי יישום 

ראשוניים.

18 / להקצות 1.4 מלש"ח תקציב תוספתי 
ייעודי  למשרד הבריאות, לטובת תכנית 
כוללנית לקידום אורח חיים בריא ופעיל 
עם דגש על תזונה נבונה, פעילות גופנית 

והפסקת עישון, זאת בהתאם לתכנית 
עבודה אשר גובשה במשרד הבריאות 

בתיאום עם המשרד לשוויון חברתי.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

21 / להקצות 0.4 מלש"ח לטובת 
קידום ופיתוח עסקים קטנים ובינוניים 

לאוכלוסיות הבדואים בצפון.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

הופעלו שני רכזים לליווי יזמים כן
בדואים בצפון, בוצעו 150 אבחונים 

ליזמים ולבעלי עסקים.

21 / להקצות 1.4 מלש"ח למשרד הכלכלה 
והתעשייה תקציב תוספתי ייעודי בהרשאה 

להתחייב לטובת קידום ופיתוח עסקים 
קטנים ובינוניים לאוכלוסיות הבדואים 

בצפון.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 1480
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24 / להקצות 12 מלש"ח לטובת יישום 
תכנית הלימודים הפורמלית, לרבות 

החינוך המיוחד, והבלתי פורמלית, אשר 
גובשה לאחרונה בתיאום עם המשרד 
לשוויון חברתי, זאת על-פי הנהלים 

המקובלים במשרד החינוך.

 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

24 / להקצות 12 מלש"ח למשרד החינוך 
תקציב ייעודי תוספתי לטובת יישום 
תכנית הלימודים הפורמלית, לרבות 

החינוך המיוחד, והבלתי פורמלית, אשר 
גובשה לאחרונה בתיאום עם המשרד 
לשוויון חברתי, זאת על-פי הנהלים 

המקובלים במשרד החינוך.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

25 / להקצות 1.4 מלש"ח לטובת פיתוח 
תשתיות פיזיות ותגבור הפעולות בתחום 

הרווחה.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

לא בוצעה הקצאה בגין תגבור לא
פעילות בתחום הרווחה מאחר 

שעם קבלת ההחלטה החל תהליך 
היערכות וכתיבת תכניות לפעילות.

25א / להקצות 2.6 מלש"ח תקציב תוספתי 
ייעודי למשרד הרווחה והשירותים 

החברתיים לטובת פיתוח תשתיות פיזיות 
ותגבור הפעולות בתחום הרווחה.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

28 / להקצות 0.15 מלש"ח למשרד 
הביטחון תקציב תוספתי לטובת בחינה 
ועידוד פעילות של מכינה קדם צבאית 
בקרב הצעירים הבדואים בצפון הארץ.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 1480
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32 / לגבש, בתוך 30 יום ממועד קבלת 
החלטה זו, תכנית עבודה לשיפור הביטחון 

האישי והשירות לאזרח ביישובי התכנית.

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

33 / להכין תכנית בתיאום עם המשרד 
לשוויון חברתי בנושא קידום הטיפול 
בפסולת והמחזור ביישובים הכלולים 
בתכנית, וכן הגברת המודעות להגנת 

הסביבה, ולפעול ליישמה במהלך השנים 
2016-2020

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

 כן

34 / להקצות 2 מלש"ח לטובת פעילויות 
ביישובי התכנית לקידום ילדים ונוער 
בגילאי בתי ספר בשעות שלאחר יום 

הלימודים בתחומי העשרה, ספורט, תרבות 
ופנאי.

אושר בוועדת הפטור שהתקיימה לאמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
ב-30/04/2016. 

34 / להקצות 2 מלש"ח למשרד לשוויון 
חברתי תקציב תוספתי לטובת פעילויות 

ביישובי התכנית לקידום ילדים ונוער 
בגילאי בתי ספר בשעות שלאחר יום 

הלימודים בתחומי העשרה, ספורט, תרבות 
ופנאי.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

36 / להקצות 0.4 מלש"ח לטובת הקמת 
מרכז מורשת לחברה הבדואית.

בשלבי הכנת פרוגרמה על-ידי לאמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
הרשות המקומית שיבלי.

החלטת ממשלה מס׳ 1480
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37 / להקים וועדת היגוי עליונה לתכנית 
אשר בראשה יעמוד מנכ"ל המשרד לשוויון 
חברתי. ועדה זו תכונס אחת לשנה לאישור 
תכנית העבודה הנדרשת לביצוע הפעולות 

הנדרשות ליישום החלטה זו.

 ועדת היגוי מתכנסת פעם ברבעון.כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 106

החלטת ממשלה מס׳ 1480



265  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1483

החלטת ממשלה מס' 1483: תכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1483.aspx  :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 א / להקים ועדת היגוי ברשות מנכ"ל משרד 
ירושלים ומורשת ובהשתתפות הממונה על 

התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד 
התיירות, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, 

מנכ"ל עיריית ירושלים והמנכ"ל לפיתוח 
ירושלים, או נציגים מטעמם, לגיבוש מתווה 

תקציבי לתכנית היובל. 

מנכ"ל משרד ירושלים שר ירושלים ומורשת
ומורשת

 כן

3 יב / לדווח לוועדת ההיגוי באופן שותף על 
התקדמות ביצוע התכנית.

מנכ"ל משרד ירושלים שר ירושלים ומורשת
ומורשת

 כן

4 א / לבצע מחקר הערכה ומדידה ליישום 
התכנית באופן שוטף.

מנכ"ל משרד ירושלים שר ירושלים ומורשת
ומורשת

נוצרה התקשרות עם מכון כן
ירושלים לטובת המחקר 

וההערכה.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 1484

החלטת ממשלה מס' 1484: קרית ספורט לאומית בירושלים
 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1484.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד 
התרבות והספורט ובהשתתפות נציגי משרד 

ירושלים ומורשת, אגף תקציבים באוצר, 
הרשות לפיתוח ירושלים, עריית ירושלים 

ואיגוד הכדורסל והתאחדות הכדור רגל, אשר 
יבחן את הצרכים של אצטדיון טדי והיכל 
הפיס ארנה, בריאי התקנים הבינלאומיים 
לאצטדיונים ולאולמות בערי העולם, כדי 
להכשירם כאצטדיון לאומי נוסף וכהיכל 

לאומי נוסף בעתיד הקרוב.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

הצוות התכנס וגיבש את כן
מסקנותיו. אלו צפויות להיות 

מוצגות בהחלטת ממשלה 
במסגרת ציון חגיגות היובל 

לעיר ירושלים.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1485

החלטת ממשלה מס' 1485: הקצאת קרקע להקמת מוסד להכשרת הנהגה 
לחינוך יהודי בארץ ובתפוצות בירושלים 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1485.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לבחון הקצאת קרקע בירושלים, לטובת 
הקמת מבנה לבית הספר למנהיגות, אשר 
יקדם את החינוך היהודי והציוני בישראל 

ובתפוצות.

 כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1486

החלטת ממשלה מס' 1486: הקצאת קרקע בירושלים למשרתים בכוחות הביטחון  
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1486.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להנחות את רשות מקרקעי ישראל, לבחון 
אפשרות להקצות קרקע בפטור ממכרז בעיר 
ירושלים במהלך השנים 2017-2018, למשרתי 

כוחות הביטחון.   

מאז ההחלטה טרם התקבלו לאמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר
פניות להקצאת קרקע.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1487

החלטת ממשלה מס' 1487: שיפור השירותים בתחום הבריאות, הרווחה, 
החינוך ותרבות הפנאי בירושלים

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1487.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להביא לדיון המועצה הצעת החלטה 
להקצאת זכויות לעיריית ירושלים לגבי 

נכסים לצורך השימושים ובהתאם לתנאים 
המפורטים.

הובא לדיון ואושר על-ידי כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר
המועצה, ההקצאות עצמן 

בתהליך.

2 / להביא לפני המועצה הצעת החלטה 
להקצות לבית חולים אלי"ן – מרכז לשיקום 

ילדים ונוער, חטיבת קרקע בדמי חכירה 
סמליים לצורך הרחבת בית החולים הקיים.

הובא לדיון ואושר על-ידי כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר
המועצה, ההקצאות עצמן 

בתהליך.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1488

החלטת ממשלה מס' 1488: הנצחת מורשת מלחמת ששת הימים, 
שחרור ירושלים ואיחודה

 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1488.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א / לבחון דרכים להנצחת מורשת מלחמת 
ששת הימים ושחרור ירושלים ואיחודה 
בגבעת התחמושת על-ידי שר ירושלים 
ומורשת ושר הביטחון, בתיאום עם שר 

האוצר.

מנכ"ל משרד ירושלים שר ירושלים ומורשת
ומורשת

החוק עבר בכנסת.כן

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1521.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ג.2 / להרחיב את ההסתייעות במעבדות 
חיצוניות במסגרת הליכי הרישוי של תכשירים 

כימיים לצמחים בהתאם לסעיף א)2(.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

ג.3 / להכפיל את מספר התיקים הנדונים 
בוועדה הבין-משרדית לרישום תכשירים 

כימיים בהתאם לסעיף א)3( להחלטה זו, כך 
שבכל דיון הוועדה תקבל החלטות ביחס ל-10 

תיקים לפחות. 

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

ג.5 / להגיש לאישור משרד המשפטים 
טיוטת תיקון לתקנה 9 לתקנות הגנת הצומח, 
תשנ"ה-1994, שעניינו הארכת תוקף תעודת 

הרישום בהתאם לסעיף א)6()ב( להחלטה זו.  

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

ג.6 / להגיש לאישור משרד המשפטים טיוטת 
תיקון לתקנות תרכיבים בהתאם לסעיף ב)1( 

להחלטה זו.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 לא
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ג.7 / לפרסם נוהל תכולה ומבנה של תיק 
לרישום תרכיב לשימוש וטרינרי בהתאם 

לסעיף ב)2()א( להחלטה זו.   

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

ג.8 / לפרסם נוהל בעניין תנאי ייצור נאותים 
)GMP( בהתאם לסעיף ב)2()ב( להחלטה זו.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

מחסור בכוח אדם.לא

ג.9 / לפרסם נוהל הכרה מורחב לעניין 
מתן היתרי ייבוא, החזקה והפצה לתרכיבים 
וטרינריים שאושרו במדינה מוכרת בהתאם 

לסעיף ב)3( להחלטה זו.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 2

החלטת ממשלה מס׳ 1521
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החלטת ממשלה מס׳ 1528

החלטת ממשלה מס' 1528: הקמת צוותים לייעול שוק השכירות למגורים 
ולעידוד שכירות ארוכת טווח

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1528.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקים צוות בראשות החשבת הכללית 
שיכלול נציגים מאגף תקציבים, אגף שוק ההון 

ביטוח וחיסכון והמועצה 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.

 כןהחשב הכללי במשרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1531

החלטת ממשלה מס' 1531: בית ספר לרפואה בצפת – הקמת מתחם הקבע
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1531.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות 13 מלש"ח  לצורך התכנון 
המפורט של מתחם הקבע.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

קיים הסכם חתום עם כן
אוניברסיטת בר אילן, והתכנון 

צפוי להתחיל בקרוב. 

1 / להקצות 7 מלש"ח  לצורך התכנון המפורט 
של מתחם הקבע.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

2 / להקצות 7 מלש"ח  לצורך התכנון המפורט 
של העתקת מבני משרד הבריאות משטח 

מתחם הקבע לשטח בית החולים זיו.

התכנון נמצא בתהליך. כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
משוריין לנושא תקציב.

2 / להקצות 3 מלש"ח לצורך התכנון המפורט 
של העתקת מבני משרד הבריאות משטח 

מתחם הקבע לשטח בית החולים זיו.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

בעיית התארגנות של משרד לא
הבריאות. בעיית תקציב של 

משרד הבריאות.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1532

החלטת ממשלה מס' 1532: פיתוח והעצמה כלכלית של המועצה המקומית 
חצור הגלילית – תיקון החלטת ממשלה

 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1532.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות 1.5 מלש"ח לטובת פיתוח ושדרוג 
מוסדות ציבור.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

התקציב הוקצה למועצה כן
המקומית. מקודמים 3 

פרויקטים במקביל. 

1 / להקצות 10.5 מלש"ח בשנת 2016 לצורך 
חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה ולטובת 
שיקום שכונות במועצה המקומית חצור 

הגלילית.

הרשות תוקצבה בסך של 10.5 כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
מלש"ח בעבור שיפוץ וחיזוק 

מבנים נגד רעידות אדמה. 
החיזוק יבוצע באמצעות 

"עמידר".

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 1
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החלטת ממשלה מס׳ 1559

החלטת ממשלה מס' 1559: חיזוק אכיפת דיני תכנון ובנייה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1559.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 / לתקצב ביישובי מיעוטים אשר קיבלו 
את סמכות הפיקוח כאמור בסעיף 1 )בהם 

10,000 תושבים ומעלה, המהווים חלק מוועדה 
מרחבית לתכנון ובנייה ואשר לא מתוכננת 

לקום בהם ועדה מקומית בחומש הקרוב(, 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 )להלן – חוק התכנון והבנייה( 

)להלן: חבילת הסיוע(, ממקורות החלטת 
הממשלה, לתקופה שלא תעלה על 3 שנים.

 לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

6 / לתקצב תקן כוח אדם וציוד לטובת 
אכיפה בהתאם לתקן שנקבע בחבילת הסיוע 

לוועדות המקומיות החדשות אשר יוקמו 
בהתאם להחלטת הממשלה לא יאוחר ממועד 

הקמתן.

הועדות המדוברות עוד לא לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
קמו, ולכן, אין מקום לתקצב.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

7 / לקבוע כי תנאי להעברת התקציבים 
האמורים בסעיפים 4-6, למעט התקציבים 

הנדרשים לחבילת הסיוע לרשויות אשר קיבלו 
את עצמן סמכויות אכיפה בשנה הראשונה.

 לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

12 / להפיץ תזכיר חוק, לשם חיזוק אכיפת 
דיני תכנון ובנייה ויישום האמור בהחלטה זו.

המשימה נמצאת בתכנית לאמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
העבודה של מחלקת ייעוץ 
וחקיקה )אזרחי(. בהתאם 
לתכנית העבודה, תיקוני 

החקיקה הנדרשים אמורים 
להיות מושלמים עד לסוף 

שנת 2017.

13 / לבחון, בשיתוף הנהלת בתי המשפט, 
תיקון חקיקה לצורך שכלול וייעול מערכת 

השיפוט בתחום אכיפת התכנון והבנייה ודיני 
המקרקעין. 

המשימה נמצאת בתכנית לאמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
העבודה של מחלקת ייעוץ 
וחקיקה )אזרחי(. בהתאם 

לתכנית העבודה, הצוות הבין-
משרדי שהוקם לצורך בחינת 

מנגנוני ההכרעה בסכסוכים 
בתחום התכנון והבנייה אמור 

להגיש את מסקנותיו עד לסוף 
הרבעון השני של שנת 2017, 

ותיקוני החקיקה שעליהם 
יוחלט בעקבות המלצות 

הצוות יושלמו עד לסוף שנת 
.2018

החלטת ממשלה מס׳ 1559
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

14 / לקיים מסע הסברה בקרב אוכלוסיית 
המיעוטים בנוגע לצעדי הממשלה בתחום 

הגדלת היצע הדיור למגורים וצעדי האכיפה 
בתחום התכנון והבנייה. 

טרם נמסר הדיווח על-לאמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

15 / לסכם את המשאבים הדרושים לתגבור 
היחידה הארצית במפקחים, צוותי התערבות 
ורגולציה על ועדות מקומיות ויחידות אכיפה 

ברשויות המקומיות.

כןהממונה על התקציביםשר האוצר

16 / להקצות 22 מלש"ח בשנה לטובת חיזוק 
יכולות האכיפה של היחידה הארצית.

כןהממונה על התקציביםשר האוצר

16 / להקצות 5 מלש"ח לטובת חיזוק יכולות 
האכיפה של היחידה הארצית.

כןהממונה על התקציביםשר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 1559
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החלטת ממשלה מס׳ 1561

החלטת ממשלה מס' 1561: סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1561.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1א / להקצות 7.5 מלש"ח מענק חד פעמי 
מיוחד לרשויות המקומיות באזור יהודה 

ושומרון.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

1א / להקצות 7.5 מלש"ח מענק חד פעמי 
מיוחד לרשויות המקומיות באזור יהודה 

ושומרון.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

1ב / להקצות 10 מלש"ח לטובת הסבת מבנים 
יבילים למבני קבע ושיפוץ מבני ציבור לחיזוק 

הביטחון והבטיחות.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

הוקצו 8.2 מלש"ח מתוך לא
10 מלש''ח. לא נרשמה 

התחייבות חשב על היתרה. 
הוגשה בקשה לאגף תקציבים 
לתקצוב מחודש בשנת 2017.

1ג / להקצות 2 מלש"ח לטובת הקמת תחנות 
כיבוי ברשויות המקומיות באזור יהודה 

ושומרון בשנת 2016.

מחלוקת עם כב"ה לעניין לאמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים
מיקום התחנה )מנכ"ל(.

1ה / להקצות עד 10 מלש"ח מתקציבו לשנת 
2016 לטובת תאורה בכבישים באזור יהודה 

ושומרון.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

 תוקצב כנדרש.כן
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2א / לפעול להקמת ולהפעלת מרכזי חוסן 
ביהודה ושומרון.

אנו נמצאים בשלבי הקמת כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
מרכז חוסן ראשון בקריית 

ארבע. למרכז נבחרה 
לאחרונה מנהלת. 

2א1 / להקצות למשרד הבריאות 1.33 מלש"ח 
לטובת הפעלת מרכזי חוסן באזור יהודה 

ושומרון לטובת חיזוק ההיערכות של יישובי 
יהודה ושומרון לחירום ולשם תגבור מענים 

פסיכו-סוציאליים לתושבי יהודה ושומרון.

 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

2א2 / להקצות למשרד הבריאות 1 מלש"ח 
לטובת הפעלת מרכזי חוסן באזור יהודה 

ושומרון לטובת חיזוק ההיערכות של יישובי 
יהודה ושומרון לחירום ולשם תגבור מענים 

פסיכו-סוציאליים לתושבי יהודה ושומרון.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

2א4 / להקצות, 1.33 מלש"ח לטובת הפעלת 
מרכזי חוסן באזור יהודה ושומרון לטובת 

חיזוק ההיערכות של יישובי יהודה ושומרון 
לחירום ולשם תגבור מענים פסיכו-סוציאליים 

לתושבי יהודה ושומרון.

התקציב למרכזי החוסן קיים, כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
כאשר לצד המרכז הראשון 
בקריית ארבע צפויים לקום 
בהמשך עוד 2 מרכזי חוסן 

ביהודה ושומרון. 

2ב / להקצות 3 מלש"ח לטובת תגבור פעילות 
בתחום הרווחה באזור יהודה ושומרון.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

נוצלו 2.8 מלש"ח. הביצוע לא
מצוי בתהליכים, ושאר 
התקציב ינוצל בהמשך.

2ב / להקצות 3 מלש"ח תקציב תוספתי 
למשרד הרווחה והשירותים החברתיים לטובת 

תגבור פעילות בתחום הרווחה באזור יהודה 
ושומרון.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 1561
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2ג / להקצות, 2 מלש"ח לטובת תגבור פעילות 
בתחומי פעילותו למען הקהילה עבור תושבי 

יהודה ושומרון.

הנהגת מועצת יש"ע טרם כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
החליטה איזה פרויקט היא 

מעוניינת לקדם עם המשרד. 
המשרד הציע מגוון אופציות 

והמועצה צריכה להחליט. 

2ד / להקצות 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.

לא ניתן לביצוע ב-2016. לאמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
יתוקצב ב-2017.

2ד / להקצות 3 מלש"ח תקציב תוספתי 
למשרד החינוך, תוך 30 יום, 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.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

2ה / להקצות עד 1.5 מלש"ח בשנת 2016 
להפעלת תכנית ייחודית למניעת אלימות 
בקרב נוער, על-פי מודל "קהילה מאמצת 

נוער".

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

2ו / להקצות 1 מלש"ח לטובת תגבור פעילות 
עבור תושבים באזור יהודה ושומרון בתחומי 

פעילותו לקידום המדע בקהילה במסגרת 
תכניות מחוץ לשעות הלימודים.

מנכ"ל משרד המדע, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
הטכנולוגיה והחלל

המשרד הגדיל את התמיכה כן
בשנת 2016 בפעילות ביהודה 

ושומרון.

החלטת ממשלה מס׳ 1561



282  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3א / להקצות 1 מלש"ח לטובת עידוד, קידום 
ופיתוח העסקים הקטנים והבינוניים באזור 

יהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

4א / להקצות 5 מלש"ח לפרויקטים לפיתוח 
תשתיות תיירות ציבוריות ברשויות המקומיות 

ביהודה ושומרון.

 כןמנכ"ל משרד התיירותשר התיירות 

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 6

החלטת ממשלה מס׳ 1561
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החלטת ממשלה מס׳ 1585

החלטת ממשלה מס' 1585: חיזוק הקשרים הכלכליים ושיתופי הפעולה 
עם מדינות יבשת אפריקה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1585.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1ב / להקצות 2 מלש"ח לטובת סיוע 
לחברות ישראליות המעוניינות לחדור 

לשווקים באפריקה.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

1ג / להקצות 1.5 מלש"ח לטובת קידום 
הסכמים בין-ממשלתיים תוך שימוש 

במימון סקרי היתכנות שיבוצעו על-ידי 
חברות ישראליות.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

1ד / להקצות 4.5 מלש"ח לטובת הרחבת 
פעילות ישראל בבנק העולמי באמצעות 
הקמת קרנות ייעודיות ליבשת אפריקה.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

1ד / להקצות 1 מלש"ח לטובת הרחבת 
פעילות ישראל בבנק העולמי באמצעות 

הקמת קרנות ייעודיות ליבשת אפריקה

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

הכסף הוקצה ברמה המשרדית כן
)התקציב התקבל ממשרד האוצר(. 

1ה2 / להקצות 2 מלש"ח לטובת סיוע 
לרשות החדשנות בגיבוש רשימת הצרכים 

הרלוונטיים במדינות השונות.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר
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2 / להקים באוגנדה, אתיופיה וקניה 
שלושה מרכזי מצוינות באמצעות מש"ב.

מרכז מצוינות מים בקניה – משלחת לאמנכ"ל משרד החוץשר החוץ
מומחים יצאה ואיתרה את המקום 

המיועד להקמה. סמנכ"ל מש"ב הכריז 
פומבית בעת ביקור בקניה, יחד עם 
שר המים, על הקמת המרכז. בקרוב 
תצא משלחת תכנון ותחל מלאכת 

 ההקמה. 
במקום מרכז המצוינות באתיופיה 
הוחלט על העברת מרכז מצוינות 

רפואי לטנזניה – משלחת מומחים 
איתרה מקום וסוכמו העקרונות עם 
הטנזנים. רח"ט מש"ב הכריז בעת 

ביקור במקום, יחד עם שרת הבריאות, 
על ההקמה. בימים אלה אנו מפרסמים 

 קול קורא לאיתור חברה מבצעת.
מרכז מצוינות רפואי בגיניאה קונקרי – 
משלחת מומחים איתרה מקום וסיכמה 

את הפרמטרים עם שר הבריאות. 
בימים אלה אנו מפרסמים קול קורא 

 לאיתור חברה מבצעת.
מרכז מצוינות רפואי בטוגו – משלחת 

מומחים מתעתדת לבקר במקום. 
סמנכ"ל מש"ב מתעתד לבקר ולהכריז 

על ההקמה יחד עם שרי הבריאות 
והחוץ. בימים אלה אנו מפרסמים קול 

קורא לאיתור חברה מבצעת.

החלטת ממשלה מס׳ 1585
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2 / להקצות 6 מלש"ח לטובת הקמה של 
שלושה מרכזי מצוינות באמצעות מש"ב 

באוגנדה, אתיופיה וקניה.

מוציאים את הכספים במדורג בהתאם לאמנכ"ל משרד החוץשר החוץ
להתקדמות הפרויקטים.

3א1 / לקדם חתימה על פרוטוקול פיננסי 
עם קניה.

 לאהחשב הכללי שר האוצר

3ב / לבחון מנגנונים לשיתוף פעולה 
בין הממשלה, המוסדות הפיננסיים 

הבינלאומיים והגופים המוסדיים 
הישראליים למימון פרויקטים של פיתוח 

עם מדינות מתפתחות אחרות.

 כןהחשב הכללי שר האוצר

4 / להקים מניהלה שתפעל למימוש 
פרויקטים כלכליים שותפים עם מדינות 

העולם בתחום הבריאות ולקידום היתרונות 
היחסיים של מערכת הבריאות הישראלית.

הוקמה מינהלה אשר החלה ביישום כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
תכנית העבודה בנושא.

6 / להיערך להעברת הכשרות בישראל 
בתחומים משטרתיים שונים למשתלמים 

ממדינות אפריקה.

בוצעו אימונים והכשרות.כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

6 / לקצות 0.6 מלש"ח לטובת היערכות 
להעברת הכשרות בישראל בתחומים 

משטרתיים שונים למשתלמים ממדינות 
אפריקה.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 1585
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8 / להוביל צוות בין-משרדי בראשות 
מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות 
מנכ"ל משרד החוץ, מנכ"ל משרד הכלכלה 

והתעשייה, מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל 
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, מנכ"ל 

לביטחון פנים, מנכ"ל משרד הבריאות, 
מנכ"ל משרד האנרגיה, או נציגים מטעמם, 
בהתאם לעניין ולצורך למעקב אחר ביצוע 

החלטה זו.

הצוות הבין-משרדי מובל באופן שוטף כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
על-ידי אגף כלכלה ותשתיות.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 19

החלטת ממשלה מס׳ 1585
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החלטת ממשלה מס׳ 1626

החלטת ממשלה מס' 1626: תכנית רב-שנתית לפיתוח הדרום – תיקון החלטת ממשלה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1626.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1א / להקצות 2 מלש"ח בשנת 2016 לטובת 
הקמת אודיטוריום ופארק.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

 התקציב הוקצה והופעל.כן

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 1א / להקצות 0.7 מלש"ח לעידוד תעסוקה.
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

 התקציב הוקצה והופעל.כן

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 1א / להקצות, 0.6 מלש"ח לתכניות שיקומיות.
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

 התקציב הוקצה והופעל.כן

1ב / להקצות 0.5 מלש"ח לטובת עידוד 
תעסוקה.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

1ג / להקצות 1.5 מלש"ח לטובת מימון 
היבטים תחבורתיים.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

 תוקצב כנדרש. כן

1ה / להקצות 1.2 מלש"ח בשנת 2016 לטובת 
הקמה ופיתוח של בית החולים.

 התקציב הועבר.כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות

3 / להקצות 1 מלש"ח לטובת הפעלת תכנית 
חינוכית-חברתית לשינוי התפיסה והיחס 

לחריג, השונה והמוגבל בקרב תלמידים 
וצעירים בחברה הישראלית.

בהחלטה מדובר ב-1 מלש"ח כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
בתקציב 2016. התקציב הועבר 

למשרד הנגב והגליל.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 13
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החלטת ממשלה מס׳ 1627

החלטת ממשלה מס' 1627: שדרוג מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית – 
תיקון החלטת ממשלה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1627.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א / להקצות 10 מלש"ח לטובת שדרוג 
מרכזים מסחריים ושווקים באזורי עדיפות 

לאומית, מעבר לתקציב בהחלטת הממשלה 
 .777

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

הוקצה תקציב כולל של 40 כן
מלש"ח לשדרוג 10 שווקים 

ומרכזים מסחריים.

ב / להקצות 4 מלש"ח לטובת שדרוג מרכזים 
מסחריים ושווקים באזורי עדיפות לאומית, 

מעבר לתקציב בהחלטת הממשלה 777. 

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 4
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החלטת ממשלה מס׳ 1628

החלטת ממשלה מס' 1628: מרכז טיפולי לאוכלוסייה מיוחדת בגליל המזרחי
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1628.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות 3 מלש"ח להשלים את הקמת 
מרכז הטיפול ההידרותרפי )להלן: המרכז( 

במועצה האזורית מבואות חרמון.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

 התקציב הוקצה והופעל.כן

1 / להקצות 1 מלש"ח להשלים את הקמת 
מרכז הטיפול ההידרותרפי )להלן: המרכז( 

במועצה האזורית מבואות חרמון.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

1 / להקצות 0.6 מלש"ח להשלים את הקמת 
מרכז הטיפול ההידרותרפי )להלן: המרכז( 

במועצה האזורית מבואות חרמון.

 כןמנכ"ל משרד הביטחוןשר הביטחון

1 / להקצות 1 מלש"ח להשלים את הקמת 
מרכז הטיפול ההידרותרפי )להלן: המרכז( 

במועצה האזורית מבואות חרמון.

 התקציב הועבר.כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 3
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החלטת ממשלה מס׳ 1652

החלטת ממשלה מס' 1652: תכנית סיוע מיוחדת לקרית ארבע וליישוב היהודי בחברון
 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1652.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1א / להקצות 1 מלש"ח לטובת הפעלת 
תכנית לחיזוק החוסן הקהילתי של תושבי 

היישובים, בתחומי הפעילות של המשרד

הוכנה תכנית משותפת יחד עם כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
קריית ארבע, עבר דיון בוועדת 

מכרזים, בדרך לפרוטוקול ולחתימת 
חוזה.

1ב / לגבש תכנית בתחומי הבינוי, החינוך 
הפורמלי והבלתי פורמלי.

תוקצבו 3 מלש"ח - תקציב תוספתי.כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

1ג / להקצות 0.12 מלש"ח לטובת תגבור 
פעילות בתחום הרווחה ביישובים. 

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

המשרד יתגבר במהלך השנה לא
תוכניות בתחום הרווחה.

1ה / לגבש תכנית למיזמי תרבות 
ביישובים, בתיאום עם משרד התרבות 

והספורט בהיקף של 1 מלש"ח מתקציבו 
בפריסה על-פני שלוש שנים.

השר לפיתוח הפריפריה, 
הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

אושרה ומופעלת תוכנית בתיאום כן
אגף פריפריה חברתית. 

1ו / להפעיל תכנית לסיוע בקליטה 
ובהשתלבות על עולים מ"בני מנשה" 
בקריית ארבע, בהיקף של 3 מלש"ח 

מתקציבו, בפריסה על-פני חמש שנים.

מנכ"ל משרד העלייה שרת העלייה והקליטה
והקליטה

התקציב הוקצה, אולם טרם מומש כן
בשנת 2016 כיוון שהרשות טרם 

ביצעה את התכנית. תכנית הרשות 
לשנת 2017 הוגשה והתקציב אושר 

ויועבר בהתאם למימוש בפועל. 
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1ז / להקצות 0.4 מלש"ח לטובת תגבור 
פעילות המדע והטכנולוגיה בחינוך הבלתי 

פורמאלי ביישובים.

שר המדע, הטכנולוגיה 
והחלל

מנכ"ל משרד המדע, 
הטכנולוגיה והחלל

בוצעה התקשרות בשנת 2016 עם כן
הרשות המקומית לביצוע פעילויות 
ב-2016-2017 להנגשה וחשיפה של 
מדע לנוער ביישוב בהיקף תקציב 

של 600 אלפי ש"ח. 

2א / להקצות 3 מלש"ח למועצה המקומית 
קריית ארבע.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

2א / להקצות 1.5 מלש"ח לוועדה לניהול 
בתי היהודים בחברון.

 כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים

2ג / לגבש, תוך 90 יום,  תכנית סיוע 
למועצה המקומית קריית ארבע באמצעות 

כלים דיגיטליים. 

המשרד ילווה את יישום הפרויקטים, כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
לרבות באמצעות ועדת היגוי, 

ויפקח על ביצוע העבודה בהתאם 
לשירותים שייקבעו ותקציב 

הפרויקט.

3א / לגבש תכנית לסיוע עבור השלמת 
מוסדות ציבור לרווחת תושבי היישובים, 

בדגש על מבנים שיש היתכנות להשלימם 
ונחוצה השתתפות המשרד בהיקף של 2 

מלש"ח מתקציבו.

השר לפיתוח הפריפריה, 
הנגב והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

 כן

3ב / להפעיל תכנית לקידום מעורבות 
חברתית של צעירים למען הקהילה 

ביישובים בהיקף תקציבי של 1 מלש"ח.

הוכנה תכנית משותפת יחד עם כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
קריית ארבע, עבר דיון בוועדת 

מכרזים, בדרך לפרוטוקול ולחתימת 
חוזה.

3ז / להקצות 1.5 מלש"ח לטובת פיתוח 
"פארק אלון" בקריית ארבע.

שר החקלאות ופיתוח 
הכפר

מנכ"ל משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר

 כן

החלטת ממשלה מס׳ 1652
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3ח / להקצות 80 אלף ש"ח לטובת ביצוע 
פעולות שיווק לעידוד תיירות הפנים 

לקריית ארבע ולחברון.

יש לשים לב שההחלטה כוללת כןמנכ"ל משרד התיירותשר התיירות 
גם השתתפות של המשרד בפארק 

אלון על ידי העברת תקציב למשרד 
החקלאות. בוצעה העברה בגין 2016 

)750 אלש"ח(. החלק השני יועבר 
בשנת 2017 בהתאם להחלטת 

הממשלה.

3ט / להקצות מתקציב הקרן לשמירת 
הניקיון עד 4.5 מלש"ח לצורך שדרוג תשתיות 

הפסולת וטיפול במפגעי אסבסט. הקצאת 
התקציב מותנית בהצגת תכנית מפורטת 

ובאישור הנהלת הקרן לשמירת הניקיון.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

 כן

4א1 / להקצות 2.75 מלש"ח כתקציב 
תוספתי למשרד הבינוי והשיכון לטובת 
שיקום פיזי של שכונות בקריית ארבע.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

4ב1 / להקצות 0.5 מלש"ח כתקציב 
תוספתי למשרד הבינוי והשיכון לטובת 

שיקום חברתי של שכונות בקריית ארבע

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 10

החלטת ממשלה מס׳ 1652
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החלטת ממשלה מס׳ 1652
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החלטת ממשלה מס׳ 1653

החלטת ממשלה מס' 1653: "עתודות לישראל" – תכנית אסטרטגית 
לבניית עתודות הון אנושי למגזר משרתי הציבור

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1653.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6ב / להקים ועד מנהל בראשות מנכ"ל 
משרד ראש הממשלה ובהשתתפות נציב 

שירות המדינה, הממונה על התקציבים 
במשרד האוצר, מנהל מינהל שלטון מקומי 

במשרד הפנים או נציגיהם וכן שלושה 
נציגי ציבור בעלי רקע וניסיון בתחומי 

מנהיגות הכשרה וניהול שינוי.

בהמשך להחלטת הממשלה לאמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
"עתודות לישראל", הוגדרו במסגרת 

תכנית העבודה לשנת 2017-8 
 היעדים הבאים:

1. מיסוד הקמת אגף "עתודות 
לישראל" – המועד הצפוי לגיוס 

 מנהל האגף הבכיר הוא מאי 2017.
2. יצירת שיתופי פעולה בתוך 

;)Q4/17(  אשכולות התוכן 
3. הקמת ועד מנהל לתכנית 

.)Q4/17( 
התקבלה החלטה כי יש להמתין 

לגיוס מנהל האגף הבכיר, ולאחר 
מכן, הוא יהיה שותף במינוי הוועד 
המנהל – לכן, מינוי הוועד המנהל 

צפוי להיות עד סוף השנה, בהתאם 
לתכנית העבודה.

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1759.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לתת רישיון לישיבה ועבודה בישראל 
לבני/בנות זוג של עובדים זרים מומחים 

בהיי-טק המשתכרים פעמיים שכר ממוצע 
במשק לפחות, ולבני/בנות הזוג של מנהלים 

בחברות היי-טק ומועסקים בישראל כדין על-
ידי חברה המופיעה ברשימה שהעביר מנכ"ל 
משרד הכלכלה והתעשייה, בהסכמת הממונה 

על התעסוקה והתייעצות עם רשות האוכלוסין 
וההגירה ומשרד האוצר.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

הצעת תקנות על דעת  לא
משרדי העבודה, הכלכלה 

והרשות לחדשנות הועברה 
למשרד המשפטים ביום 

6/1/17 וממתינה כעת 
לאישורם או להערותיהם. צפי 
לסיום – רבעון שני של שנת 

.2017

2 / לתת רישיון לישיבה ועבודה בישראל 
לבני/בנות זוג של חוקרים או מרצים זרים 

במסלול קביעות במקצועות הרלוונטיים 
לתעשיית ההיי-טק במוסד להשכלה גבוהה 

המשתכרים פעמיים שכר ממוצע במשק 
לפחות.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

הצעת תקנות על דעת  לא
משרדי העבודה הכלכלה 

והרשות לחדשנות הועברה 
למשרד המשפטים ביום 

6/1/17 וממתינה כעת 
לאישורם או להערותיהם. צפי 
לסיום – רבעון שני של שנת 

.2017
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

5 / למנות צוות בין-משרדי שיגבש בתוך 30 
יום את המתווה ליישום החלטה זו, לרבות 

קביעת הנתונים הדרושים לאיסוף לשם 
בחינת השלכות יישום החלטה זו בתום 

תקופה וכתשתית לדיון בהארכתה.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

צוות בין-משרדי בהובלת לא
עוזר מנכ"ל משרד הכלכלה 

מטפל בנושא. במסגרת 
זו נקבעו הנתונים והנושא 

מקודם.

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

החלטת ממשלה מס׳ 1759
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החלטת ממשלה מס׳ 1823

החלטת ממשלה מס' 1823: תכנון ושיווק מקרקעין לאוכלוסייה החרדית
 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1823.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1ד / ליזום ולהגיש למוסדות התכנון בשנים 
2016-2018 תכניות בהיקף העומד ביעד 

התכנון כאמור בסעיף א' לעיל, באתרים 
שיימצאו מתאימים לכך

היישום מתוכנן במסגרת כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
האגף החרדי המוקם בחודשים 

אלו.

2א / לבצע מיפוי חסמים לתכנון ושיווק 
מקרקעין בריכוזים החרדיים הקיימים ולהביא 

לשר הבינוי והשיכון דו"ח בדבר חסמים 
כאמור, הכולל מתווה לפתרון כל אחד 

מהחסמים, עלויותיו ומשכו.

יבוצע לאחר השלמת הקמתו לאמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
של האגף החרדי.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 2
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החלטת ממשלה מס׳ 1825

החלטת ממשלה מס' 1825: הקמת יישוב חדש לאוכלוסייה הבדואית בוואדי אל נעם
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1825.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א / לרכז את עבודת התכנון והקמת היישוב 
ולקבוע את גבולותיו, בשיתוף ובתיאום עם 

משרדי הממשלה הרלוונטיים.

מנכ"ל הרשות לפיתוח שר החקלאות ופיתוח הכפר
והסדרת התיישבות הבדואים 

בנגב

יש מחלוקת עם האוכלוסייה לא
המקומית בוואדי אל נעם 

לגבי גבולות היישוב.

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1826.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / להפיץ בתוך 60 יום תיקון לחוק בהתאם 
לעקרונות בהמשך לסעיף. 

 לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1828

החלטת ממשלה מס' 1828: מדריך הקצאת שטח לצורכי ציבור
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1828.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ב / להפיץ את המדריך ולהטמיע את 
תוכנו כולל הנחיות 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. 

 המדריך להקצאות שטח לצרכי כןמנהל מינהל התכנוןשר האוצר
ציבור פורסם באתר מינהל התכנון  

 באוגוסט 2016. 
בינואר 2017 החל מינהל התכנון  

בסדרת הדרכות ברחבי הארץ 
להצגת המדריך המעודכן, המיועדת 
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, ירושלים, חיפה ובאר 
שבע(. במקביל לעדכון המדריך  
גובש  גליון 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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2 / להקים צוות בראשות הממונה על 
התקציבים במשרד האוצר ומנכ"לית 

משרד החינוך, או נציג מטעמם אשר יבחן 
את מקור המימון ואופן הקצאת התקציב 

הנוסף הנדרש לצורך הקמת בתי ספר 
בהם הוקטן שטח המגרש והוגדל מספר 

 C-ו B המקומות השכיח )בהתאם לדגמים
במדריך(.

הצוות ייפגש בקרוב. הליך הבחינה כןהממונה על התקציביםשר האוצר
של מקורות המימון מורכב.

4 / להקים צוות בראשות הממונה על 
התקציבים במשרד האוצר לגיבוש הסדרים 

למתן מענה לצרכי ציבור, בין השאר, 
במקרים בהם המענה לצרכי ציבור יהיה 

בהקצאת שטח ציבורי בנוי.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 1828
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החלטת ממשלה מס׳ 1837

החלטת ממשלה מס' 1837: העברת המשק לגז טבעי 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1837.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לתקן את צו הבלו על הדלק )פטור 
והישבון(, התשס"ה-2005, כך שהסדר ההישבון 
על הסולר לתחבורה יבוטל בהדרגה, כמפורט 

בסעיף 1 להחלטת הממשלה.

נדרש אישור ועדת הכספים.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

2 / לתקן את צו הבלו על הדלק )הטלת בלו(, 
התשס"ד-2004, כך שייקבע מתווה מדורג 

להעלאת הבלו על גז טבעי דחוס וגז טבעי 
נוזלי לתחבורה החל משנת 2020, כמפורט 

בסעיף 2 להחלטת הממשלה. 

נדרש אישור ועדת הכספים.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

3 / לתקן את תקנות מס הכנסה )פחת(, 1941, 
כך שהחל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 1 

בינואר 2022 יחושב פחת מואץ בשיעור 25% 
לכלי רכב כבדים במשקל גבוה מ-3.5 טון 

המונעים בגז טבעי.

נדרש אישור ועדת הכספים.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

4 / לתקן את תקנות התעבורה, 
התשכ"א-1961, כך שהחל מיום 1 באפריל 

2017 ועד ליום 1 באפריל 2022 אגרת הרישוי 
השנתית לכלי רכב כבד מונע גט"ד תעמוד על 

10 ש"ח.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

התיקון  יונח בקרוב על סדר יומה לא
של ועדת הכלכלה.
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5 / לתקן את תקנות הפחת, כך שהחל מיום 1 
בינואר 2017 ועד ליום 1 בינואר 2025 יחושב 

פחת מואץ בשיעור 20% להקמת תחנות 
תדלוק בגט"ד.

נדרש אישור ועדת הכספים.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

6 / לתקן את הכללים לחישוב ציון ירוק לרכב 
חדש 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 

להיות מונע הרכב.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

המשרד סיים את התיקון. והוא כן
אושר על-ידי אגף התקציבים 

באוצר והועבר לאישור הכנסת.  

6 / לתקן את הכללים לחישוב ציון ירוק לרכב 
חדש 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 

להיות מונע הרכב.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

המשרד צפוי לעמוד בלוח הזמנים לא
המתוכנן לביצוע.

7 / לבחון יחד עם שר האוצר מתן מענקי 
חלוץ להקמת 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 כן
גורמי המקצוע לבין נציגי האוצר. 

8 / להוציא לפועל ביחד עם שר האוצר 
תכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון 
לתחנות תדלוק בגט"ד במשך 7 שנים, 
כמפורט בסעיף 8 להחלטת הממשלה.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

החלטת ממשלה מס׳ 1837
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10 / לבצע את הפעולות הנדרשות מול 
חברות חלוקת הגז לצורך הקמת תשתית 
מתאימה לחיבור תחנות תדלוק באזורים 

עליהם יוסכם בין משרד האנרגיה והרשות 
לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה 

והבטיחות בדרכים.

מועצת הגז הטבעי קיבלה החלטה כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
המסדירה תחום זה. 

11 / לקדם רכישת אוטובוסים עירוניים מונעי 
גט"ד או חשמל כך שבמכרזים להפעלת 

תחבורה ציבורית ייקבע תנאי שלפיו לפחות 
50% מהאוטובוסים העירוניים אותם יפעיל 

הזוכה במכרז יהיו מונעי גט"ד או חשמל, 
כמפורט בסעיף 11 להחלטת הממשלה.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנהל הרשות לתחבורה 
ציבורית

החל מדצמבר 2015, כל מכרזי כן
התחבורה הציבורית כוללים תנאי, 

שלפיו מציע המתחייב להפעיל 
50% ממצבת האוטובוסים 

העירונית באנרגיה חלופית זכאי 
ל-2 נקודות. טרם פורסו מכרזי 
תחבורה ציבורית לאחר תאריך 
קבלת ההחלטה. בטיוטת נוסח 

המכרז הצפוי להתפרסם עד סוף 
רבעון 2 2017 )מכרז להפעלת 
אשכול קווי פרוזדור ירושלים( 

נכללת הוראה בהתאם להחלטת 
הממשלה. במסגרת יישום אשכול 

ביתר עילית מתוכננת הפעלה 
של כ-50 אוטובוסים המופעלים 

באנרגיה חלופית במהלך שנת 
2018 )מותנה בהקמת תשתית 

מתאימה(. במסגרת אשכול שרון 
חולון מרחבי, הנמצא כעת בשלב 
בדיקת הצעות, נדרשו המציעים 

להציע 50% מהמצבת )כ-90 
אוטובוסים באנרגיה חלופית(.

החלטת ממשלה מס׳ 1837
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12 א' / לפעול לקיצור זמן הרישום והבדיקות 
הרפואיות 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.

הנושא נדון בסוף חודש פברואר לאמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
בין משרדי הבריאות לתחבורה.

12 ג' / לגבש תכנית מפורטת להכשרה, ליווי 
ותמיכה במשתתפים בתכנית לשנים -2017

2019. התכנית 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.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

 לא

12 ג' / לגבש תכנית מפורטת להכשרה, ליווי 
ותמיכה במשתתפים בתכנית לשנים -2017

2019. התכנית 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.

תלוי באישור ועדת הכספים לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
לתיקון צו הבלו על הדלק )פטור 

והישבון( וצו הבלו על הדלק 
)הטלת בלו(  כמפורט בהחלטת 
הממשלה 1837 מיום 11.08.2016.

12 ג' / לגבש תכנית מפורטת להכשרה, ליווי 
ותמיכה במשתתפים בתכנית לשנים -2017

2019. התכנית 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.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

קיימת תכנית. המנגנונים ליישום כן
נבחנים יחד עם משרד האוצר. 

החלטת ממשלה מס׳ 1837
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12 ג' / לגבש תכנית מפורטת להכשרה, ליווי 
ותמיכה במשתתפים בתכנית לשנים -2017

2019. התכנית 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 להכוונת חיילים שר הביטחון
משוחררים

העניין הובל על-ידי משרד לא
האוצר. עד למימוש תכנית 

האוצר, האגף והקרן מפעילים 
מאז אוקטובר 2016 תכנית 

במימון חלקי של הכשרות נהיגה 
מתקדמות )באמצעות שוברים(.

13 / לתקן את צו הבלו על דלק )הטלת 
 85M בלו(, התשס"ד-2004, ולהטיל בלו על

)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. 

נמצא בהתדיינות מקצועית מול לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
משרד האנרגיה.

14 / לתקן את תקנות התעבורה, 
התשכ"א-1961, בהתאם לאמור בסעיף 14 

להחלטת הממשלה.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

התיקון אושר על-ידי שר האוצר לא
ויונח בקרוב על סדר יומה של 

ועדת הכלכלה. 

15 / לקבוע תכנית להענקת מענקים בסך 
15,000 ש"ח להתאמת תחנות תדלוק לקליטת 

תערובת בנזין-מתנול.

משרד האוצר טרם הקצה תקציב לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
לנושא. כמו כן, היות שאין צפי 
כרגע לייצור מקומי של מתנול, 
נעשית בחינה מחודשת על-ידי 

אנשי המקצוע במשרד לעניין 
הכדאיות של מתן מענקים 

לתחנות תדלוק כאמור בהחלטת 
הממשלה.

החלטת ממשלה מס׳ 1837
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16 / לתקן את תקנות הפחת, כך שהחל מיום 
1 בינואר 2017 ועד ליום 1 בינואר 2021 יחושב 
פחת מואץ בשיעור 20% להקמת מתקן ערבול 

מתנול.

נדרש אישור ועדת הכספים.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

17 / לתקן את תקנות הפחת ולהעניק פחת 
מואץ בשיעור 33% לאוטובוס חשמלי למשך 4 

שנים מתחילת יבוא האוטובוסים לארץ.

נדרש אישור ועדת הכספים.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

18 / לתקן את צו תעריף המכס והפטורים 
ומס קנייה על טובין, התשע"ב-2012, כך 

שהחל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 1 בינואר 
2021 יבוטל מכס הייבוא של אוטובוס חשמלי.

מותנה באישור ועדת הכספים לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
לתיקון צו הבלו על הדלק )פטור 

והישבון( וצו הבלו על הדלק 
)הטלת בלו(  כמפורט בהחלטת 
הממשלה 1837 מיום 11.08.2016.

20 / לקבוע בצו תעריף המכס והפטורים ומס 
קנייה על 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.  

שינוי פקודת תעריף המכס עורר לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
עיכוב משפטי.

החלטת ממשלה מס׳ 1837
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21 / לקבוע בצו תעריף המכס והפטורים 
ומס קנייה על טובין, התשע"ב-2012, כי 

מוניות, אשר נרכשו לפני יום 1 בינואר 2017 
ויימכרו החל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 

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 

יבוא כלל.

מותנה באישור ועדת הכספים לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
לתיקון צו הבלו על הדלק )פטור 

והישבון( וצו הבלו על הדלק 
)הטלת בלו(  כמפורט בהחלטת 
הממשלה 1837 מיום 11.08.2016.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 12

החלטת ממשלה מס׳ 1837
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החלטת ממשלה מס׳ 1838

החלטת ממשלה מס' 1838: תכנית השקעה רב-שנתית לפיתוח התחבורה הציבורית 
במטרופולינים

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1838.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 ג' / הקמת צוות בין-משרדי לליווי הקמת 
הקו 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.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

בא לידי ביטוי בהחלטת כן
הממשלה לתכנית הכלכלית 

לשנים 2017-2018. 

1 ג' / הקמת צוות בין-משרדי לליווי הקמת 
הקו 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.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
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2 ד' / לפעול מול חברת נת"ע בבקשה 
להשהות את המשך תכנון הקו הצהוב כקו 

רכבת קלה, עד לקבלת החלטה על-ידי 
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה לתשתיות 

לאומיות בהתאם לסעיף קטן )ב(.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

 הקו הצהוב ברכבת הקלה כן
הושהה, כרגע מבוצעת בחינת 

ישימות לקו בתצורה תת-
קרקעית כמטרו.

3 ג' / הקמת צוות בין-משרדי לליווי הקמת קו 
הרכבת הקלה 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 כן
"יפה נוף" לחברת "חוצה 

ישראל". נציגי הצוות מלווים 
את הפרויקט וכתב מינוי 

רשמי ייצא בקרוב.

3 ה' / להרחיב את מטרות החברה, כך 
שייקבע בהן כי החברה 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 כן
החברות. מצוי כרגע בגיבוש 

לקראת אישור משרדי 
הממשלה הרלוונטיים. 

3 ו' / צוות המנכ"לים, כהגדרתו בתקנה 3 
ד' לתקנות 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

 לא

החלטת ממשלה מס׳ 1838
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4 / לקדם את פיתוחם של קווי המטרונית 
במטרופולין חיפה, על סמך תכניות 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 בתכנית כן
עבודה מאושרת. 

5 / לקדם את ההקמה וההפעלה של הרכבל 
בין תחנה מרכזית המפרץ בחיפה לבין 

אוניברסיטת חיפה.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

הפרויקט בתכנית עבודה, כן
אולם בשלב זה נתקל בקשיים 

מצד הטכניון. 

6 / לקדם, בנוסף לקו האדום, ביצוע והפעלה 
של קו רכבת קלה נוסף במטרופולין ירושלים, 

הקו הירוק, בהתאם לתמ"מ 29 ובהתאם 
למפורט בסעיף 6 להחלטת הממשלה.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

 הקו הירוק אושר במוסדות כן
התכנון ונמצא בתכנון מפורט 
ובהכנת מסמכי מכרז לזכיין 
הפעלה. צפי להפעלת הקו – 

.2024

7 / לפעול להשלמת התכנון של הקו הכחול 
בהתאם לתמ"מ 29.

שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים

מנכ"ל משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

הקו הכחול נמצא בתכנון כן
מפורט לתוואי כולו )20 ק"מ(. 

ביולי צפוי דיון בהתנגדויות 
בוועדה המחוזית. צפי למתן 

תוקף – סוף 2017.

7 / לפעול להשלמת התכנון של הקו הכחול 
בהתאם לתמ"מ 29.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 1838
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8 / לקדם את הקמת המסילה המזרחית – 
קו מסילה 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 כן
עבודה מאושרת. 

11 / להסדיר את הנושאים המפורטים 
בסעיף 11 להחלטת הממשלה בנוגע לחברות 

הממשלתיות שהן זרוע ביצוע של משרד 
התחבורה והבטיחות בדרכים.

נוסח הסעיף מעורפל ולא היה לאהחשב הכללי שר האוצר
על דעת החשכ"ל.

11 / להסדיר את הנושאים המפורטים 
בסעיף 11 להחלטת הממשלה בנוגע לחברות 

הממשלתיות שהן זרוע ביצוע של משרד 
התחבורה והבטיחות בדרכים.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

11 / להסדיר את הנושאים המפורטים 
בסעיף 11 להחלטת 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 כן
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. 

החלטת ממשלה מס׳ 1838
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12 / להקים צוות ממשלתי לשיפור הבקרה על 
חברות 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 בדיונים כן
שוטפים בנושא.  

13 / לגבש ולקדם, בתיאום עם משרד האוצר, 
תכנית רב שנתית לעידוד הצמיחה בהתאם 

למפורט בסעיף 13 להחלטת הממשלה.

איסוף הנתונים לטובת גיבוש כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
התוכנית נמצא בשלבים 

הסופיים.

13 ה' / לפעול לתכלול הידע הממשלתי 
הנצבר בנושא ביצוע פרויקטי PPP והנדרש 

לשיפור ביצועם, ובכלל זה הכנת מסמכי 
מכרז סטנדרטיים, מחירונים והצעות לשיפור 
הליכי תכנון, מכרוז וביצוע תשתיות בשילוב 

הסקטור הפרטי.

 לאהחשב הכללי שר האוצר

13 ה' / לפעול לתכלול הידע הממשלתי 
הנצבר בנושא ביצוע פרויקטי PPP והנדרש 

לשיפור ביצועם, ובכלל זה הכנת מסמכי 
מכרז סטנדרטיים, מחירונים והצעות לשיפור 
הליכי תכנון, מכרוז וביצוע תשתיות בשילוב 

הסקטור הפרטי.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 1838
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14 / להקים ועדת שרים לענייני פרויקטי 
תשתית לאומית בראשות ראש הממשלה 
ובהשתתפות השר העומד בראש המשרד 

האחראי על הפרויקט, שר התחבורה 
והבטיחות בדרכים, שר האוצר, השר לביטחון 

פנים, שר האנרגיה, והשר להגנת הסביבה 
לצורך ליווי, גיבוי, ביצוע, מעקב ובקרה אחר 

קידום הפרויקטים המפורטים בהחלטה זו.

ראש המועצה הלאומית ראש הממשלה
לכלכלה

בתקציב המדינה אושרו כן
פרויקטים בהיקף של 54 

מיליארדי ש"ח לתחבורה 
ציבורית במטרופולינים. כמו 

כן, בינואר השנה אושרה 
תכנית לאומית לתחבורה 

חכמה, כצעד משלים לבניית 
מערכות הסעת ההמונים.

18 א' / הטמעת הפעולות הנדרשות לטובת 
ביצוע פרויקטי תשתית לאומית בתכנית 

הפיתוח של חברת החשמל; רשות החשמל 
תבחן קביעת הסדרים תעריפיים לפיהם 
עלויות קשורות יובאו בחשבון בקביעת 

תעריפי החשמל.

רשות החשמל תבחן קביעת לאיו"ר רשות החשמלשר האנרגיה
הסדרים תעריפיים, שלפיהם 

עלויות קשורות יובאו בחשבון 
בקביעת תעריפי החשמל - 
ההסדרים התעריפיים יהיו 

במסגרת בסיס תעריף הרשת, 
שיובא להחלטת המליאה 

במהלך הרבעון הקרוב.

18 ב' / הטמעת הפעולות הנדרשות לטובת 
ביצוע פרויקטי תשתית לאומית בתכנית 

הפיתוח של חברת מקורות; מועצת הרשות 
הממשלתית למים וביוב תבחן קביעת 

כללים, לפיהם עלויות קשורות יובאו בחשבון 
בקביעת תעריפי המים.

טרם נמסר הדיווח על-לאמנהל רשות המים והביובשר האנרגיה
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

החלטת ממשלה מס׳ 1838
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18 ג' / הטמעת הפעולות הנדרשות לטובת 
ביצוע פרויקטי תשתית לאומית בתכנית 

הפיתוח של חברת נתיבי גז לישראל כמפורט 
ברישיון להקמה ולהפעלה של מערכת הולכה 

לחברת "נתיבי הגז הטבעי לישראל" בע"מ, 
בהתאם לסמכותו הקבועה ברישיון; המנהל 

יקבע, באישור המועצה, כללים לפיהם עלויות 
קשורות יובאו בחשבון בתעריף הגז, לגבי כל 

בעל רישיון לפי חוק משק הגז.

 לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

18 ד' / הטמעת הפעולות הנדרשות לטובת 
ביצוע פרויקטי תשתית לאומית בתכנית 

הפיתוח השנתית של תאגידי מים וביוב ואיגוד 
ערים לביוב; מועצת הרשות הממשלתית 
למים וביוב תבחן קביעת כללים לפיהם 
עלויות קשורות יובאו בחשבון בקביעת 

תעריפי המים.

טרם התקיימו ישיבות עם לאמנהל רשות המים והביובשר האנרגיה
אגף התקציבים במשרד 

האוצר ומשרד התחבורה 
על-מנת להבין את המקרים 

הקונקרטיים, לרבות אילו 
מקרים יהיו תקציביים ואילו 

תעריפיים ובאיזה חלק. 

19 / לפנות לוועדת המחירים, אשר פועלת 
לפי חוק הפיקוח 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. 

טרם פנו לוועדת מחירים.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 1838
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19 / לפנות לוועדת המחירים, אשר פועלת 
לפי חוק הפיקוח 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. 

משרד האוצר טרם העביר לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
נוסח פנייה לוועדת המחירים. 

20 / בשיתוף עם המנהלת הכללית של משרד 
התחבורה והבטיחות בדרכים והמנהל הכללי 

של משרד הפנים, לבחון ולגבש במידת הצורך 
מנגנון להשתתפות בעלות שכר של עובד 

ברשויות המקומיות, אשר ישמש כאיש קשר 
ומקדם הפרויקט ברשות המקומית לפרויקטי 

תשתית לאומית.

משרד התחבורה טרם הגיש לאהממונה על התקציביםשר האוצר
בקשה תקציבית.

22 / לתקן, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים, בתוך 60 ימים מיום החלטה 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 והנדרשות מטעמי 
בטיחות וביטחון.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

הנושא לא הוכנס לחוק לא
ההסדרים ועל כן לא נדרש 

לבצע תיקון זה.

החלטת ממשלה מס׳ 1838
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25 / להקים צוות בין-משרדי בראשות 
הממונה על 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.

נמצא בהליכי הקמה.לאהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 7

החלטת ממשלה מס׳ 1838
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החלטת ממשלה מס׳ 1839

החלטת ממשלה מס' 1839: אסדרת משק הביוב 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1839.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / לבחון קביעת תעריפים לצורך פעילות 
חברת הביוב, בהתאם למפורט בסעיף 2 

להחלטת הממשלה.

שלושת הסעיפים העקרוניים כןמנהל רשות המים והביובשר האנרגיה
של החלטת ממשלה 

עוגנו בחקיקה. התעריפים 
הקונקרטיים ייקבעו יחד עם 

הקמתן של חברות הביוב 
בהתאם ללו"ז החקיקה ולקצב 

ההקמה בפועל של חברות 
הביוב.

3 / לקבוע הנחיות הקצאת תקציב לחברות 
ביוב, בתיאום עם מנהל הרשות הממשלתית 

למים ולביוב, בהתאם למפורט בסעיף 3 
להחלטת הממשלה.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

4 / להביא לאישורה של ועדת הפנים 
והגנת הסביבה של הכנסת תיקון לתקנות 

בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים 
לטיהור(, התש"ע-2010, שיכלול את העקרונות 

המפורטים בסעיף 4 להחלטת הממשלה.

מדובר בפרויקט משותף לאמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
להקמת מערך איסוף מידע 

ממרכזי טיפול בשפכים. 
הנושא תוקצב והותנע מול 
משרדים שותפים, ונמצא 

בתהליכי מימוש ראשוניים.
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4 / להביא לאישורה של ועדת הפנים 
והגנת הסביבה של הכנסת תיקון לתקנות 

בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים 
לטיהור(, התש"ע-2010, שיכלול את העקרונות 

המפורטים בסעיף 4 להחלטת הממשלה.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

הצעת המחליטים הייתה לא
במסגרת חוק ההסדרים והיא 

פורסמה ברשומות ב-29.12.16, 
בהתאם לכך אנחנו נדרשים 
לתקן את התקנות יחד עם 

משרד הבריאות. התיקון 
יתבצע במהלך 2017 במסגרת 

כמה תיקונים נוספים 
שנדרשים )תיקון טעויות 
במפה המצורפת לתקנות 

והוספת שימוש נוסף במים 
מושבים על-פי בקשת משרד 

הבריאות להשקיית גינון 
עירוני(.

5 / להקים צוות בראשות נציג רשות המים, 
שבו חברים נציגי משרד האוצר, המשרד 
להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד 

האנרגיה ומינהל התכנון, אשר יגיש למועצה 
בתוך 60 יום את המלצתו לחלוקה מרחבית 

של כ-10 מרחבים.

בוצע – מפת החלוקה כןמנהל רשות המים והביובשר האנרגיה
המרחבית הוגשה למועצת 

הרשות הממשלתית ובהחלטת 
מועצה מיום 24.11.16 אושרה 
מפת החלוקה למרחבי ביוב 

לפרסום לשמיעת עמדות 
הציבור. לאחר שמיעת 

העמדות אושרה החלוקה 
הסופית בישיבת המועצה 

ביום 11.5.2017.

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

החלטת ממשלה מס׳ 1839
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החלטת ממשלה מס׳ 1840

החלטת ממשלה מס' 1840: ייעול מדיניות הענישה ושיקום האסירים בישראל 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1840.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 א)1( / לסכם את הקצאת המשאבים 
הנדרשים במסגרת אישור תקציב 2017-2018 
לצורך הקמת מרכזי נוער אזוריים, כמפורט 

בסעיף 4 ג' להחלטת הממשלה.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

1 ג)1( / לסכם את הקצאת המשאבים 
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.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

1 ג)1( / למנות מתאם בין-משרדי למניעה 
ולצמצום עבריינות בקרב בני נוער, כמפורט 

בסעיף 4 ה' להחלטת הממשלה.

תאריך המינוי המשוער – לאמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
ספטמבר 2017.

1 ג)1( / לסכם את הקצאת המשאבים 
הנדרשים לצורך הקמת יחידה למחקר ומידע 

במשרד המשפטים במסגרת אישור תקציב 
.2017-2018

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר
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2 / לבצע מחקר מלווה אשר יבחן את 
אפקטיביות בתי המשפט הקהילתיים.

טרם נמסר הדיווח על-לאמנהל בתי המשפטשרת המשפטים
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

3 / לסכם את הקצאת המשאבים הנדרשים 
למהלך במסגרת אישור תקציב 2017-2018, 
וזאת בתיאום עם משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים, משרד המשפטים 

והמשרד לביטחון פנים.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

4 א'  / לקבוע בהוראת שעה סמכות לבתי 
המשפט לפיה ניתן יהיה להמיר עונשי מאסר 

לתקופה של עד תשעה חודשים בעבודות 
שירות, וכן סמכות לנציב שירות בתי הסוהר, 

כאשר מדובר בעונש לתקופה של מעל 
לשלושה 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.

הצעת החוק מונחת בפני לאמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
ועדת חוקה, חוק ומשפט 

ומחכה לדיון הוועדה בכנסת.  
הצעת החוק כוללת רק את 

הארכת עבודות השירות ל-9 
חודשי מאסר, שכן הגורמים 

הממשלתיים לא הצליחו 
להגיע להסכמות ביחס 

למנגנון של קציבת עבודות 
השירות לשני שלישים – 

כאמור בהחלטה.

4 א' / ליווי הוראת השעה המפורטת בסעיף 
1 ד' להחלטת הממשלה במחקר אשר מטרתו 

בחינת יעילות המרת העונשים כמתואר.

טרם נמסר הדיווח על-לאמנהל בתי המשפטשרת המשפטים
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

4 ב' / להקצות 75 תקני איזוק אלקטרוני 
נוספים לרשות לשיקום האסיר עבור אסירים 

משוחררים על-תנאי מתוך המכסה הקיימת 
של המשרד לביטחון הפנים, כמפורט בסעיף 

3 להחלטת הממשלה.

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

החלטת ממשלה מס׳ 1840
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4 ג' / לסכם את הקצאת המשאבים 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

 לא

4 ג' / לסכם את הקצאת המשאבים הנדרשים 
לצורך קידום פרויקטים להפחתת עבריינות 

חוזרת בתחום הנוער והצעירים במסגרת 
אישור תקציב 2017-2018.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

4 ד' / לסכם את הקצאת המשאבים הנדרשים 
לצורך הרחבת תכנית "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 כן
ויש עתה טיפול בהארכת 
ההתקשרות לשנה, אשר 

במהלכה ייבנה מכרז על-מנת 
לעבור ממיזם משותף לקבלת 

השירות באמצעות מכרז.

4 ד' / לסכם את הקצאת המשאבים הנדרשים 
לצורך הרחבת תכנית "סיכויים" במסגרת 

אישור תקציב 2017-2018 וזאת בתיאום עם 
משרד העלייה והקליטה.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

4 ה'  / לסכם את הקצאת המשאבים 
הנדרשים במסגרת אישור תקציב 2017-2018 
לצורך הקמת מרכזי נוער אזוריים, כמפורט 

בסעיף 4 ג' להחלטת הממשלה.

מתווה הקצאת המשאבים כןמנכ"ל הרשות לשיקום האסירהשר לביטחון פנים
בוצע. עם זאת, כדי להשאיר 

מרחב תמרון למנכ"ל 
המחליף, לא נחתם המסמך 

על-ידי המנכ"ל היוצא.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 5

החלטת ממשלה מס׳ 1840
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החלטת ממשלה מס׳ 1841

החלטת ממשלה מס' 1841: הקמת קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1841.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

7 / להעביר לשרים )שר הפנים ושר האוצר(, 
בתוך 60 ימים מיום תיקון הפקודה, המלצות 
לקביעת תקנות כאמור בסעיף 4 להחלטה זו.

משרד הפנים פועל לגיבוש לאמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
הקריטריונים אשר ישמשו 

 להקצאת תקציב הקרן.
יוגש תיקון להחלטת 

הממשלה. 

7 / להעביר לשרים )שר הפנים ושר האוצר(, 
בתוך 60 ימים מיום תיקון הפקודה, המלצות 
לקביעת תקנות כאמור בסעיף 4 להחלטה זו.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 2
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החלטת ממשלה מס׳ 1842

החלטת ממשלה מס' 1842: ייעול והסדרת עבודת הממשלה בתחום מוסדות הציבור
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1842.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1,2,3 / להקים ועדה בין-משרדית לתיאום 
הקמתם של מוסדות ציבור ושיפוצם, כמפורט 
בסעיף 1 להחלטת הממשלה. הוועדה תתכנס 
לישיבה ראשונה לא יאוחר מיום 1 בנובמבר 

.2016

בוצעכןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון

4 / הוועדה תתאם את הקצאת מוסדות 
הציבור בין הגופים המקצים השונים. התכנית 

המתואמת להקצאת מוסדות הציבור תוגש 
לאישור הממשלה אחת לשנה.

התקיימה פגישה ראשונה של כןמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
ועדת המשנה הבין-משרדית 
לתיאום מועדי הכנת תכניות 
עבודה 2017-8. החלה עבודת 
מטה לתיאום תכניות העבודה.

9 / הצגת מסקנות הבחינה האמורה בסעיף 
9 להחלטת הממשלה לוועדת השרים לענייני 

תכנון, בנייה מקרקעין ודיור בתוך 90 יום 
ממועד החלטה זו.

המשרד החל בעבודת מטה לאמנכ"ל משרד הבינוי והשיכוןשר הבינוי והשיכון
לגיבוש ההצעה.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 2
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החלטת ממשלה מס׳ 1845

החלטת ממשלה מס' 1845: קליטת עובדי התאגידים תוך חיזוק ושיפור הניהול 
במערך האשפוז הלאומי והגברת המשילות במרכזים הרפואיים הממשלתיים 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1845.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 א)1( / חטיבת המרכזים הרפואיים 
הממשלתיים תקבע יעדים מתחום איכות 

ובטיחות הטיפול, השירות וחוויית המטופל, 
המשאב האנושי, יעדים פיננסיים וכלכליים, 

יעדים תפעוליים וניהוליים ויעדים נוספים.

ראש חטיבת המרכזים שר הבריאות
הרפואיים הממשלתיים

החטיבה הקימה רשימת כן
יעדים הכוללת עשרות מדדים 

ויעדים מכלל עולמות התוכן 
המפורטים בהחלטה. רשימה 
זו הינה חלק מפורמט הכנת 

תוכנית העבודה השנתית 
לכל מרכז רפואי. המרכזים 

הרפואיים כבר הציגו 
באמצעות פורמט זה את 

תוכנית העבודה לשנת 2017 
ואנו נערכים כעת להצגת 
סטטוס חציוני של עמידה 

בתוכניות העבודה.

1 ב' / העלאת תקורות שמעביר התאגיד לבית 
החולים, בהתאם למודל ושיעורים שתגבש 
החטיבה, ובחינת הצורך בעריכת שינויים 
בתקנות יסודות התקציב )כללים לפעולת 
תאגיד הבריאות(, התשס"ב-2002, לשם כך.

ראש חטיבת המרכזים שר הבריאות
הרפואיים הממשלתיים

נושא העברת התקורות נמצא כן
בבחינה במסגרת שינוי כולל, 

הצפוי בתחום התאגידים 
במרכזים הרפואיים. אנו 

נמצאים בשלבים ראשונים 
של התהליך.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 ג' / החטיבה תפנה לחשב הכללי על 
התאמות בנושא 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. 

ראש חטיבת המרכזים שר הבריאות
הרפואיים הממשלתיים

הנושא עלה לחשב הכללי כן
ונמצא בתהליך יישום. 

1 ו)3( / ראש חטיבת המרכזים הרפואיים 
יכין תכנית לחיזוק 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.

ראש חטיבת המרכזים שר הבריאות
הרפואיים הממשלתיים

לחטיבה נבחר ראש תחום כן
תשתיות. החטיבה החלה 

בתהליך של בקרה על כלל 
הפיתוח של החטיבה במבנים 

ובציוד.

1 ו)4( / לתקן את תקנות יסודות התקציב כך 
שהסכם הפעילות 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.

ראש חטיבת המרכזים שר הבריאות
הרפואיים הממשלתיים

הנושא נמצא בבחינה לא
במסגרת שינוי כולל, הצפוי 
בתחום התאגידים במרכזים 

הרפואיים. אנו נמצאים 
בשלבים ראשונים של 

התהליך.

החלטת ממשלה מס׳ 1845
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / לבחון, בתוך 180 יום, את המבנים 
הקיימים של הנהלות 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.

מונה צוות אשר החל עבודתו כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
בימים אלו.

2 / לבחון, בתוך 180 יום, את המבנים 
הקיימים של הנהלות 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 המרכזים שר הבריאות
הרפואיים הממשלתיים

טרם נמסר הדיווח על-לא
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

2 / לבחון, בתוך 180 יום, את המבנים 
הקיימים של הנהלות 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.

 כןהממונה על השכרשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 1845
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / לבחון, בתוך 180 יום, את המבנים 
הקיימים של הנהלות 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.

מנכ"ל בריאות מינה ועדה לאהחשב הכללי שר האוצר
לבחינת הנושא בתאריך 

.24.1.17

2 / לבחון, בתוך 180 יום, את המבנים 
הקיימים של הנהלות 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.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

3 / להקים גוף בקרה ופיקוח מקצועי קבוע 
למערך הרכש המרכזי של ציוד רפואי 

ותרופות עבור מערכת הבריאות הממשלתית, 
כמפורט בסעיף 3 להחלטת הממשלה.

 גוף הבקרה בשלבי הקמה כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
וביסוס כחלק מחטיבת 

המרכזים הרפואיים 
הממשלתיים אשר הוקמה 

השנה.

4 / להקים צוות משותף עם בתי החולים 
הממשלתיים ועם הנציגים הרלוונטיים במשרד 
האוצר, לגיבוש תכנית לסטנדרטיזציה והחלת 
חובת רכש לציוד רפואי ותרופות על מערכת 

הבריאות הממשלתית. הצוות יגיש את 
מסקנותיו לראש החטיבה עד ליום 31.12.2017.

ראש חטיבת המרכזים שר הבריאות
הרפואיים הממשלתיים

הוקם צוות ייעודי והחל כן
תהליך הכנת התוכנית בתחום 
הסטנדרטיזציה וחובת הרכש.

החלטת ממשלה מס׳ 1845



329  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

5 א' / להשלים בתוך 120 יום עבודת מטה 
שמטרתה לגבש המלצות שיועברו לשרי 

הבריאות והאוצר, בנוגע לכללים מותאמים 
לקליטתם והעסקתם של עובדי התאגיד 

הקיימים כעובדי מדינה בבתי החולים 
הממשלתיים, כמפורט בסעיף 5 א' להחלטת 

הממשלה.

ראש חטיבת המרכזים שר הבריאות
הרפואיים הממשלתיים

טרם נמסר הדיווח על-לא
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

5 א' / להשלים בתוך 120 יום עבודת מטה 
שמטרתה לגבש המלצות שיועברו לשרי 

הבריאות והאוצר, בנוגע לכללים מותאמים 
לקליטתם והעסקתם של עובדי התאגיד 

הקיימים כעובדי מדינה בבתי החולים 
הממשלתיים, כמפורט בסעיף 5 א' להחלטת 

הממשלה.

 כןהממונה על השכרשר האוצר

5 א' / להשלים בתוך 120 יום עבודת מטה 
שמטרתה לגבש המלצות שיועברו לשרי 

הבריאות והאוצר, בנוגע לכללים מותאמים 
לקליטתם והעסקתם של עובדי התאגיד 

הקיימים כעובדי מדינה בבתי החולים 
הממשלתיים, כמפורט בסעיף 5 א' להחלטת 

הממשלה.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

6 / לתקן תוך 90 ימים את תקנות יסודות 
התקציב, כך שיכללו את העקרונות המפורטים 

בסעיף 6 להחלטה זו.

ראש חטיבת המרכזים שר הבריאות
הרפואיים הממשלתיים

הנושא נמצא בבחינה כן
במסגרת שינוי כולל, הצפוי 
בתחום התאגידים במרכזים 

הרפואיים. אנו נמצאים 
בשלבים ראשונים של 

התהליך.

החלטת ממשלה מס׳ 1845
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6 ג' / לקבוע את כללי ההתחשבנות בין בית 
החולים לתאגיד הבריאות, כך שההכנסה 

השולית שתיוחס למרכז הרפואי בגין פעילות, 
תיקבע כך שלא יהיה הבדל בין ההכנסה 

השולית המתקבלת בפועל למרכז הרפואי 
לבין ההכנסה המתקבלת בתאגיד, כפי 

שייקבע בין המשרדים בתוך 60 יום.

ראש חטיבת המרכזים שר הבריאות
הרפואיים הממשלתיים

הנושא נמצא בבחינה כן
במסגרת שינוי כולל, הצפוי 
בתחום התאגידים במרכזים 

הרפואיים. אנו נמצאים 
בשלבים ראשונים של 

התהליך.

6 ד' / לסיים בתוך 60 יום את עבודת המטה 
של משרדי 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.

ראש חטיבת המרכזים שר הבריאות
הרפואיים הממשלתיים

הנושא נמצא בבחינה לא
במסגרת שינוי כולל, הצפוי 
בתחום התאגידים במרכזים 

הרפואיים. אנו נמצאים 
בשלבים ראשונים של 

התהליך.

6 ד' / לסיים בתוך 60 יום את עבודת המטה 
של משרדי 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.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

החלטת ממשלה מס׳ 1845
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

8 א' / גיבוש מתודולוגיה סדורה ואחידה 
לצורך ביצוע מעקב פיננסי רציף על בתי 

החולים בישראל, וכן פיקוח ובקרה בתחום 
ההתנהלות הכלכלית, התקציבית והכספית, 

כמפורט בסעיף 8 א' להחלטת הממשלה.

החלה עבודת מטה ומיפוי כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
הצרכים ואפיון המערכות 

  ERP-וכן מימוש פרויקט ה
בבתי החולים הממשלתיים 

)מזור(, אשר עלה לאוויר 
בבית החולים הראשון בשנת 

.2017

8 ג' / להקים ולמסד מאגר נתונים דינמי 
המתעדכן באופן שוטף, כמפורט בסעיף 8 ד' 

להחלטת הממשלה.

הנושא טרם תוקצב ונמצא כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
בהליכי פיילוט מתקדמים מול 

קבוצת בתי חולים. 

8 ד' / לסיים עבודת מטה משותפת בנוגע 
לבחינת אופן העברת דו"חות חשבונאיים 

על-ידי בתי חולים ציבוריים למשרד הבריאות 
באופן שוטף, כמפורט בסעיף 8 ד' להחלטת 

הממשלה.

בימים אלו מבוצעת עבודת כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
מטה בעניין, שצפויה 

להסתיים בקרוב. 

8 ה' / לבחון ולהגדיר כללי רישום ודיווח 
אחידים, כמפורט בסעיף 8 ה' להחלטת 

הממשלה.

החלה עבודת מטה ומיפוי כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
הצרכים ואפיון המערכות.

8 ו' / לבחון ולפעול, לצורך הגברת השקיפות 
לציבור, פרסום לציבור על-ידי היחידה של 

דו"חות כספיים במבנה השוואתי אחיד ביחס 
למגוון פרמטרים שיוגדרו, כמפורט בסעיף 8 ו' 

להחלטת הממשלה.

 כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 5

החלטת ממשלה מס׳ 1845
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החלטת ממשלה מס׳ 1846

החלטת ממשלה מס' 1846: הגברת התחרות באשראי הצרכני 
P2P באמצעות הסדרת עיסוק בפלטפורמות

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1846.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להפיץ תזכיר לתיקון חוק הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים 

מוסדרים, התשע"ו-2016(, באופן המפורט 
בהחלטת הממשלה.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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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
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החלטת ממשלה מס׳ 1849

החלטת ממשלה מס' 1849: גיבוש תכנית לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון 
וצעדים משלימים לחיפה 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1849.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לגבש תכנית אופרטיבית לפיתוח הצפון, 
במטרה לקדם את התעסוקה, התעשייה, 

התיירות, הפריון ורמת החיים באזור הצפון 
כהגדרתו בהחלטת הממשלה 146, ותוך נקיטת 
צעדים משלימים לטובת פיתוח חיפה במגמה 
למנף את תפקידה כעוגן מטרופוליני כאמור 

בהחלטת הממשלה 146. הצוות יגיש את 
התכנית לאישור ראש הממשלה, שר האוצר 

ושר הפנים עד תום שנת 2016.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

אושרה החלטת הממשלה מס' כן
2262 ביום ה-8/1/2017. 

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1851

החלטת ממשלה מס' 1851: פתיחת ענף המוניות לנסיעות שיתופיות ופיתוח תחום 
מוניות השירות 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1851.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 ג' / קביעת הוראות לעניין פיקוח ובקרה 
על שירות 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 כן
שיתופיות – כללי מתן שירות 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 מבצע 
המשרד בחינה ותכנון לקווי מוניות 

שירות ברחבי הארץ אשר יוכלו 
להתפרסם לאחר אישור החוק. 
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 ג' / לבחון פנייה לוועדה לפיקוח על 
המחירים לפי סעיף 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 כן
האוצר, שלא ייקבעו תעריפים 

מפוקחים נפרדים לנסיעות 
שיתופיות היות שבנסיעות אלו לא 

יופעל מונה. המחיר המירבי לנסיעה 
שיתופית יהיה 80% מהמחיר הצפוי 

אם היה מופעל מונה, ולשם כך 
פרסם המשרד מחשבון לשימוש 

הציבור והנהגים. 

3 ג' / לבחון פנייה לוועדה לפיקוח על 
המחירים לפי סעיף 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.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 1851
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החלטת ממשלה מס׳ 1852

החלטת ממשלה מס' 1852: תחרות במשק הגפ"מ למגזר הביתי
 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1852.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 א' / לבחון גיבוש הסדרים להקלה על 
ספקים קטנים במילוי גז בבתי הזיקוק, 

כמפורט בסעיף 3 א' להחלטת הממשלה.

שר האנרגיה העביר טיוטת כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
תקנות לאישור ועדת 

הכלכלה.

3 ב' / במסגרת הליך תחרותי להקמה 
ולהפעלה של מתקן לאחסון מלאי של גפ"מ, 
יידרש הזוכה לאפשר אחסון תפעולי לטובת 

קידום תחרות במשק הגפ"מ, בהתאם להנחיות 
מנהל מינהל הדלק.

בימים אלה, משרד האנרגיה, לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
בשיתוף עם משרד האוצר, 

מסיים את הכנת כתב השיפוי 
לטובת המשך קידום התכנית 

 והבאתה לאישור. 
התכנית התעכבה, עד כה, 

כתוצאה מהצורך ליתן כתב 
שיפוי לרשויות המקומיות 
הרלוונטיות, וזאת בהתאם 

להחלטת המועצה הארצית. 

3 ג' / לתקן את תקנות הסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה( )משק הגז – החלפת 

ספק גז(, התשנ"א-1991, כך שיתאימו לתיקוני 
החקיקה שייקבעו לפי סעיף 2)ב( להחלטה זו.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 / להטיל על ועדת המחירים המשותפת 
למשרד האוצר ולמשרד האנרגיה 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.

מתן קדימות לתחומים אחרים לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
ומשמעותיים כגון: פיקוח על 

תעריפי תשתית – כ - 20 
תעריפים של כל תשתיות 

משק הדלק )הזרמה, אחסון, 
פריקה וטעינה וכו'(, וכן על 
מחירי הבנזין, הובילו לכך 

שהמשימה טרם בוצעה. יחידת 
הנפט כללה את הפיקוח 

האמור בהחלטה בתוכנית 
העבודה של שנת 2017. 

5 / להטיל על ועדת המחירים המשותפת 
למשרד האוצר ולמשרד האנרגיה 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.

נדרשת החלטה על כינוס לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
הוועדה.

5 / להטיל על ועדת המחירים המשותפת 
למשרד האוצר ולמשרד האנרגיה 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.

מתן קדימות לתחומים אחרים לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
ומשמעותיים, כגון: פיקוח 

על תעריפי תשתית – כ- 20 
תעריפים של כל תשתיות 

משק הדלק )הזרמה, אחסון, 
פריקה וטעינה וכו'(, וכן על 
מחירי הבנזין, הובילו לכך 

שהמשימה טרם בוצעה.

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

החלטת ממשלה מס׳ 1852
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החלטת ממשלה מס׳ 1853

החלטת ממשלה מס' 1853: חיסכון וסיוע לעצמאים 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1853.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לעגן בחוק חובה על עצמאים להפריש 
לחיסכון פנסיוני בהתאם לעקרונות 

המפורטים בסעיף 1 להחלטת הממשלה.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

2 ב' / אוצר המדינה יפקיד למוסד לביטוח 
לאומי בכל שנת כספים סכום השווה ל-49.5 
אחוזים 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 מילש"ח 
בשנה.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

2 ב' / לתקן את תקנות הפיקוח על שירותים 
פיננסיים )קופות גמל( )מרכיבי חשבון( 

ותקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 
גמל( )משיכת כספים מקופת גמל( בהתאם 

לאמור בסעיף 1 להחלטת הממשלה.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1854

החלטת ממשלה מס' 1854: הורדת יוקר מחיה בתחום מוצרי הצריכה 
 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1854.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / גיבוש תיקוני החקיקה לפי סעיף 2 
להחלטה זו, בהסכמה בין משרדי האוצר, 

הבריאות והמשפטים, בהתייעצות עם משרד 
הכלכלה והתעשייה.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

3 / גיבוש תיקוני החקיקה לפי סעיף 2 
להחלטה זו, בהסכמה בין משרדי האוצר, 

הבריאות והמשפטים, בהתייעצות עם משרד 
הכלכלה והתעשייה.

טיוטת התקנות הועברה כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
לגורמים המפורטים בהחלטה, 

אשר שותפו בתהליך הכנת 
התקנות.

3 / גיבוש תיקוני החקיקה לפי סעיף 2 
להחלטה זו, בהסכמה בין משרדי האוצר, 

הבריאות והמשפטים, בהתייעצות עם משרד 
הכלכלה והתעשייה.

תיקוני החקיקה התבצעו כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
ועברו בחוק ההסדרים 

האחרון. כדי שהחוק ייכנס 
לתוקף, על שר הבריאות 
להתקין תקנות בהתאם 

לתיקוני החקיקה.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

5 א' / להביא לאישור ועדת העבודה, הרווחה 
והבריאות 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, יבואנים 

ומשווקים אשר יפרו את ההוראות לפי 
הפקודה. התקנות ותיקון התוספת האמורים 

יוגשו לוועדת העבודה, הרווחה והכנסת באותו 
מועד.

התקנות גובשו והועברו כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
להערות ניסוח במשרד 

המשפטים, וכשיאושרו יועברו 
לוועדת העבודה והרווחה.

5 ב' / משרד הבריאות ומשרד האוצר יקבעו 
בהסכמה את פרק הזמן לאישור או דחייה של 

הודעה על שיווק של תמרוק בייבוא מקביל, 
כך שלא יעלה על 45 יום, וזאת עד להבאת 

התקנות לאישור ועדת העבודה, הרווחה 
והבריאות של הכנסת.

הנושא מקודם ויבוא לידי כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
ביטוי במסגרת התקנות. 
כאמור, התקנות גובשו 
והועברו להערות ניסוח 

במשרד המשפטים 
וכשיאושרו יועברו לוועדת 

העבודה והרווחה.

5 ב' / משרד הבריאות ומשרד האוצר יקבעו 
בהסכמה את פרק הזמן לאישור או דחייה של 

הודעה על שיווק של תמרוק בייבוא מקביל, 
כך שלא יעלה על 45 יום, וזאת עד להבאת 

התקנות לאישור ועדת העבודה, הרווחה 
והבריאות של הכנסת.

ההחלטה תיקבע בתהליך לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
כתיבת התקנות, הנושא עדיין 

לא נידון - התקנות יוגשו 
לכנסת בעוד שלושה חודשים, 

ועד אז הנושא יידון.

החלטת ממשלה מס׳ 1854
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6 / לתקן את הוראת מנכ"ל מס' 2.7 )חלוקת 
מכסות לייבוא בפטור ממכס או במכס 

מופחת( בתוך 120 ימים, כך שלהרכב הוועדה 
לחלוקת מכסות יתווסף נציג אגף התקציבים 
ממשרד האוצר וכן יועץ לוועדה מטעם רשות 

הגבלים עסקיים.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

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

החלטת ממשלה מס׳ 1854
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החלטת ממשלה מס׳ 1855

החלטת ממשלה מס' 1855: שיפור אופן עשיית העסקים בישראל 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1855.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / לפעול כך שפתיחת תיקים של חברות 
ועמותות ברשות 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.

בשנת 2017 התחילה העבודה כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
המשותפת בין הרשויות 
לביצוע המעבר להגשה 

המקוונת.

4 ב)1( / בחינת האפשרות כי הבנקים יקבלו 
באופן מקוון נסח 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.

 חסמים אצל הבנקים.לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 ב)2( / לתקן את תקנות תכנון ובנייה 
ובכך להנחות את 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.

 לאמנהל מינהל התכנוןשר האוצר

4 ב)2( / לתקן את תקנות תכנון ובנייה 
ובכך להנחות את 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.

העדר שיתוף פעולה של לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
רשויות מקומיות.

4 ב)3( / לפעול כך שאישור תשלום מס 
השבח או תשלום מס הרכישה בגין עסקה 

במקרקעין יועבר באופן מקוון מרשות המסים 
לאגף רישום המקרקעין.

מדובר בתהליך שאינו מיידי. כןמנהל רשות המיסיםשר האוצר
בהתאם להחלטה, רשות 

המסים החלה לפעול לקידום 
העניין.

4 ב)3( / לפעול כך שאישור תשלום מס 
השבח או תשלום מס הרכישה בגין עסקה 

במקרקעין יועבר באופן מקוון מרשות המסים 
לאגף רישום המקרקעין.

בשלבי אפיון מתקדמים מול כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
רשות המסים.

החלטת ממשלה מס׳ 1855
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 ג )1( / לפעול לתיקון תקנות המקרקעין 
)אגרות(, 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.

הנוסח הוכן על-ידי האגף כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
ונמצא בטיפול מחלקת ייעוץ 

וחקיקה.

4 ג )2( / לפעול לתיקון תקנות האגרות כך 
ששרת המשפטים 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.

הנוסח הוכן על-ידי האגף כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
ונמצא בטיפול מחלקת ייעוץ 

וחקיקה.

4 ג )3( / לקדם מהלך לקראת תיעוד הדיונים 
לפי סעיף 75 לחוק המקרקעין, באמצעות 
הקלטה דיגיטלית במקום הקלדה ידנית, 

בדומה למהלך המבוצע במערכת בתי 
המשפט.

משימה שוטפת, אשר בהתאם לאמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
לסדר העדיפויות באגף 

לרישום והסדר מקרקעין טרם 
החלו פעולות לקידום הנושא.

4 ג)4( / מנהל אגף רישום והסדר מקרקעין 
יפרסם אחת לשנה 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.

יבוצע החל מהשנה הבאה.כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים

4 ד / מנהל אגף רישום והסדר מקרקעין 
במשרד המשפטים יקבע נהלים מקלים 

שיאפשרו רישום בית משותף על בסיס היתר 
בנייה ותכנית לצורכי רישום.

החלה עבודה בנושא - צוות כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
שבודק את הרישום והתכנון.

החלטת ממשלה מס׳ 1855
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 ה / להקים צוות מקצועי שיבחן את ייעול 
תהליכי העבודה, לרבות מעבר ככל הניתן 
להליכים מקוונים בטיפול הניתן במסמכי 

התכניות לצורכי רישום ומסמכי רישום בית 
משותף.

לאחר קבלת המלצות הצוות כןמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר
יוצאו נהלים/תיקוני חקיקה 

מתאימים. 

4 ו / לקבוע בתקנות לפי חוק התכנון והבנייה 
הוראות ביצוע לוועדות המקומיות לצורך 

יישום הוראות סעיף 125 לחוק, לעניין אופן 
אישור תכנית לצורכי רישום לצורך העברתו 

לאישור המרכז למיפוי ישראל וללשכת רישום 
המקרקעין.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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

החלטת ממשלה מס׳ 1855
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החלטת ממשלה מס׳ 1856

החלטת ממשלה מס' 1856: הגברת התחרות בשוק התקשורת  
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1856.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / למנות ועדת מכרזים בין משרדית 
לבחירת גורם מפעיל שיתפעל את מערך 

הפצת השידורים הקרקעי בטכנולוגיה 
ספרתית.

 כןהחשב הכללי במשרד האוצרשר האוצר

4 / לתקן את תקנות הפצת השידורים 
באמצעות תחנות שידור ספרתיות )אמות 
מידה לשימוש המרבב(, התשע"ו-2016 כך 
שייקבע בהן כי די בשימוש של 10% מכלל 

הקיבולת במרבב החדש בכדי לאפשר שימוש 
במרבב חדש לראשונה.

הליך תיקון התקנות הושלם כןמנכ"ל משרד התקשורתשר התקשורת
והן כבר פורסמו.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1857

החלטת ממשלה מס' 1857: שינוי מבני בענף התקינה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1857.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / לגבש ולפרסם נוהל מוסכם, בתיאום 
עם אגף התקציבים במשרד האוצר, לעניין 

אפשרות היוועצות בממונה על ההגבלים 
העסקיים טרם אכרזה על תקן רשמי או 

אימוצו כתקן מחייב בחקיקת משנה, מקום 
בו התקן אינו מבטא אימוץ מלא של תקינה 
בינלאומית וכולל שינויים מהקבוע בתקינה 

הבינלאומית.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

יבוצע לאחר שיורץ ההליך לא
המשופר שנקבע בתיקון 

האחרון לחוק. 

6א / לקדם תכנית תלת-שנתית להתאמת 
כלל התקנים הרשמיים המוכרזים כרשמיים 

ערב החלטה זו לתקינה בינלאומית, כך 
שהם לא יכללו שינויים מהקבוע בתקינה 

הבינלאומית.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

 כן

7 / לבצע את התיקונים הנדרשים בצו 
ייבוא חופשי, בתוך 75 ימים ממועד השלמת 

החקיקה.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

פקודת הייבוא והייצוא שונתה כן
לפי החלטת הממשלה. תאריך 

התחילה שנקבע בחוק הינו 
1 באוקטובר 2017, עם שתי 

תקופות הארכה אפשריות של 
3 חודשים כל אחת.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

8 / להגיש לראש המכון המלצות לשינוי 
תקנון המכון והכללים שלפיהם הוא פועל, 
בהתאם לסעיפי החלטה זו בתוך 90 ימים 

ממועד השלמת החקיקה.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

המכון נמצא בימים אלה לא
בתהליך התאמת התקנון 
לדרישות החוק. עם סיום 
עדכון התקנון הוא יועבר 

לאישור שר הכלכלה 
והתעשייה.

9 / לפעול למימוש סעיפי החלטה זו בתוך 
120 ימים ממועד השלמת החקיקה.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

החלטות הממשלה באו לידי כן
ביטוי בשינויים שהוכנסו 
לחוק התקנים ולפקודת 

הייבוא והייצוא. מכון התקנים 
ומשרד הכלכלה והתעשייה 

פועלים ליישומם לפי לוחות 
הזמנים שנקבעו לכך בחוק 

התכנית הכלכלית בפרק 
התקינה. 

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

החלטת ממשלה מס׳ 1857
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החלטת ממשלה מס׳ 1858

החלטת ממשלה מס' 1858: הפחתת הנטל הרגולטורי ביבוא מוצרי חשמל
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1858.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להפיץ תזכיר חוק, בתיאום עם משרד 
האוצר ובהתייעצות עם שר הכלכלה 

והתעשייה, לתיקון חוק מקורות האנרגיה 
והמים, התש"ן-1989, בתוך 60 ימים.

 כןמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה

2 / להביא לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, 
תיקונים ותקנות המפורטות מטה שהותקנו 

לפי חוק מקורות האנרגיה.

גורמי המקצוע מסיימים את לאמנכ"ל משרד האנרגיהשר האנרגיה
העבודה על התקנות, ומיד עם 

סיום עבודת גורמי המקצוע 
יועברו התקנות לוועדת 

הכלכלה בהתאם להחלטת 
הממשלה.

4 / לבצע תיקונים הנדרשים בצו יבוא חופשי, 
התשע"ד-2014, בהתאם לאמור בהחלטה זו, 

בתוך 45 ימים ממועד אישור התקנות על-ידי 
ועדת הכלכלה של הכנסת, כאמור בסעיף 2 

לעיל.

מנכ"ל משרד הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
והתעשייה

קידום הנושא מותנה בתיקון כן
חקיקה וגיבוש תקנות על-

ידי משרד האנרגיה. משרד 
הכלכלה והתעשייה הינו גורם 

מלווה ומרכז את ההיבטים 
של המשרד. 

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1859

החלטת ממשלה מס' 1859: הגברה של אטרקטיביות המשק הישראלי להשקעות
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1859.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / לקבוע כללים להתאמת החלטה זו לכללי 
ה-BEPS האמורים לעיל ובפרט בכל הנוגע 

לחישוב חלק ההכנסה הטכנולוגית המועדפת 
וחלק רווח ההון עליהם ניתן לתת שיעורי מס 

מופחתים לפי הכללים האמורים.

 מתקדם לפי הקצב.כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

16 / לבחון החרגת פעילויות נוספות 
מהגדרת פעילות ייצורית בהגדרה של "מפעל 

תעשייתי", בהתאם לסמכותם לפי סעיף 
51 לחוק, בשים לב לאפשרות של המפעל 

להעביר את הפעילות הייצורית שלו אל מחוץ 
לישראל.

ההחרגה תיבחן בהתאם לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
לבחינת המצב הקיים 

והצרכים. 

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1861

החלטת ממשלה מס' 1861: הפחתת הרגולציה לרישוי עסקים
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1861.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / לקבוע בתקנון התכנון והבנייה אילו 
אישורים, תיאומים או היוועצות 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.

הוחל בתהליך בדיקה משותף לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
יחד עם אגף רישוי עסקים 

במשרד הפנים. תהליך 
העבודה צפוי להסתיים 

בדצמבר 2017.

4ז2 / לתקן את צו רישוי עסקים כך שסוגי 
העסקים האמורים בסעיף )1( ייקבעו בצו.

בעקבות חוק ההסדרים כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
האחרון, אשר הסמיך את שר 
הפנים לעשות כן, ביום 1.3.17 

פורסם צו כאמור לעניין רשות 
הכבאות וההצלה.

4ז2 / לתקן את תקנות שירותי הכבאות 
)תשלומים בעד שירותים(, תשל"ה-1975, 

באופן שייקבע כי לא ייגבו אגרות מעסיקים 
כאמור בסעיף )1(.

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים



353  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4ח / לסכם את הקצאת התקציבים הנדרשים 
למשרד הפנים לצורך יישום החלטה זו והקמת 

מכוני הבדיקה.

סעיף מכוני הבקרה פוצל לאמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
מחוק ההסדרים ולא עבר 

בוועדת הפנים והגנה"ס. לא 
מתקיימים דיונים מחודשים 
בנושא. התקציבים התייחסו 

להקמת מינהלת במשרד 
הפנים להפעלת מכוני 

הבדיקה בלבד. 

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

החלטת ממשלה מס׳ 1861
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החלטת ממשלה מס׳ 1865

החלטת ממשלה מס' 1865: גיוס אגרות חוב על-ידי חברת "רכבת ישראל" בע"מ
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1865.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקים צוות ממשלתי לקידום וביצוע כל 
הפעולות הנדרשות לגיוס אגרות חוב על-ידי 
חברת רכבת ישראל בע"מ מהציבור בהיקף 

של כ-1 מיליארד ש"ח בהתאם להחלטת 
ממשלה מס' 2051 מיום 7 באוקטובר 2014 

בהשתתפות הגורמים הכתובים בסעיפים א-ד.

מנהל רשות החברות שר האוצר
הממשלתיות

 כן

3 / להפחית 1 מיליארד שקלים חדשים 
מתקציב הפיתוח של משרד התחבורה 

והבטיחות בדרכים לשנת 2017, וכן 1 מיליארד 
ש"ח נוספים מתקציב הפיתוח לשנת 2018.

מתקיים מו"מ מול "רכבת לאהממונה על התקציביםשר האוצר
ישראל" לביצוע ההנפקה.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1870

החלטת ממשלה מס' 1870: ייעול והפחתת הוצאות האבטחה במשרדי הממשלה  
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1870.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / להקים צוות בין-משרדי בראשות סגן 
המל"ל לענייני עורף וביטחון פנים אשר יבחן 
את האפשרות להקמת מערך אבטחה היקפי 

של קריית הלאום.

טרם נמסר הדיווח על-לאראש המטה לביטחון לאומיראש הממשלה
אודות הביצוע למשרד ראש 

הממשלה.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1871

החלטת ממשלה מס' 1871: קביעת כללי ההתחשבנות בין קופות החולים 
לבתי החולים לשנים 2017-2020

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1871.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

25 / למנות צוות שיבחן את כללי הרישום 
החשבונאי וההתחשבנות בין בתי החולים 
וקופות החולים כפי שהם מופיעים בחוזר 

המנהל הכללי של משרד הבריאות 23/2005 
מיום 18 במאי 2005 )נוהל ערעורים(.

 כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות

30 / לבחון ובמידת הצורך להסיט סכום 
מסוים מהסובסידיה לבתי החולים 

הפסיכיאטריים לטובת הגדלת עלות סל 
שירותי הבריאות, באופן שישקף בשיעור 
מסוים את הגידול הצפוי בהוצאות קופות 

החולים על אשפוז פסיכיאטרי כתוצאה 
מהשינויים האמורים בסעיפים 27-29.

הבחינה נעשית באופן כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
שוטף במהלך שנות שיטת 

ההתחשבנות.

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

 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1874.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

6 / להורות למוסד לביטוח לאומי, מתוקף 
סמכותם לפי סעיף 24)א( בחוק יסודות 

התקציב, התשמ"ה-1985, להפחית את בסיס 
התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי - 

בשנת הכספים 2016 סך של 120 מלש"ח.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

 כן

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 2
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החלטת ממשלה מס׳ 1876

החלטת ממשלה מס' 1876: שינוי תזרים תשלומי העברה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1876.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להגדיל את הקצבות אוצר המדינה למוסד 
לביטוח לאומי בסך של 1,850 מלש"ח.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 4
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החלטת ממשלה מס׳ 1877

החלטת ממשלה מס' 1877: תכנית לפיתוח חברתי וכלכלי לחברה הבדואית בנגב
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1877.aspx :לינק להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להביא לאישור הממשלה הצעת החלטה 
מפורטת בנוגע לפיתוח חברתי-כלכלי לחברה 

הבדואית בנגב בשנים 2017-2021 עד יום 
.30.9.2016

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

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



360  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1878

החלטת ממשלה מס' 1878: עדכון מודל החלפת כלי רכב
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1878.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / להנחות את המפקח הכללי של משטרת 
ישראל ואת נציב שירות בתי הסוהר להחליף 

את רכבי המשטרה ואת רכבי שירות בתי 
הסוהר בהתאם למודל ההחלפה שייקבע על-

ידי החשב הכללי.

 כןמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים

3 / להנחות את המנהל הכללי של משרד 
הביטחון ואת ראש המטה הכללי בצה"ל 

להחליף את רכבי משרד הביטחון, שירותי 
הביטחון וצבא הגנה לישראל בהתאם למודל 

ההחלפה שייקבע על-ידי החשב הכללי.

רובם המוחלט של רכבי כןמנכ"ל משרד הביטחוןשר הביטחון
הליסינג בצה"ל עומדים 

בהנחיה, ומודל הרענון הינו 
חמש-שנתי )מתאר רס"ן-

סא"ל ורמב"י(.

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



361  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1879

החלטת ממשלה מס' 1879: הסדרת התקציב המועבר מקרן קיימת לישראל 
לטובת פיתוח ודיור

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1879.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לתקן את ההסכם בהתאם לעקרונות 
הבאים שהוסכמו אל מול הנהלת קק"ל בכפוף 
לכך שהנהלת קק"ל תקבל את אישור מוסדות 

קק"ל.

החלטת הממשלה הותנתה לאמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר
באישור מוסדות קק"ל ואלו 

לא אישרו.

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



362  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1880

החלטת ממשלה מס' 1880: התאמות ביישום החלטת ועדת השרים 
לענייני ביטחון לאומי )קבינט מדיני-ביטחוני(

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1880.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / להפחית סך של 140 מיליוני ש"ח 
מהעלויות האמורות בהחלטה זו.

 לאהממונה על התקציביםשר האוצר

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



363  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

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
 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1887.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקים צוות בין-משרדי אשר יבחן 
את המלצות דו"ח הצוות להתאמת מבנה 

הממשלה ליישום תיקון מס' 1 לחוק יסוד: 
הממשלה.

הצוות הוקם על-פי החלטת כןמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
הממשלה. הדו"ח המסכם 

נתון בהליכי עבודה, לרבות 
ההיבטים המשפטיים 

הנדרשים.

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



364  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1888

החלטת ממשלה מס' 1888: ייעול מערך הגבייה של המוסד לביטוח לאומי 
וצעדים נוספים לצורך שיפור מצבו הפיננסי

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1888.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / להפעיל את סמכותה בהתאם לתקנות 
חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ולהקים ועדת 

מכרזים בין-משרדית.

 כןהחשב הכללי במשרד האוצרשר האוצר

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



365  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1889

החלטת ממשלה מס' 1889: הגדלת האפקטיביות של השירות האזרחי-לאומי 
לצורך שיפור השילוב של אוכלוסיית המיעוטים

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1889.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / להקים ועדת היגוי בראשות מנכ"ל הרשות 
אשר תבחן, אחת לשנה, את הקצאת תקציבי 

ותקני השירות הלאומי של בני המיעוטים, 
לגוף מפעיל. 

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

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



366  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1901

החלטת ממשלה מס' 1901: מנגנונים משלימים להפחתת הנטל הרגולטורי
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1901.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

5 / לגבש מנגנון תמרוץ, בהיוועצות עם 
משרד ראש הממשלה, שיאפשר את יישום 
החלטה זו, בהתאם לקריטריונים שייקבעו 
בהתייחס, בין היתר, לעומק הפחתת הנטל 

הרגולטורי ובהתייחס להקלות שיצרו על 
הפעילות הכלכלית בענף המשקי ולתקצוב 

הנדרש ליישום ההפחתה ברגולציה.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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



367  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1902

החלטת ממשלה מס' 1902: אימוץ המלצות הוועדה לבחינת ייעול 
שוק ההימורים החוקיים בישראל והקצאת הרווחים לציבור  

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1902.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

9א / להקצות סכום של 20 מלש"ח לרבות 
תוספות תקנים ככל שיידרש ויוסכם על ידי 
משרד האוצר, עבור משטרת ישראל ועבור 

מערך הפרקליטות במשרד המשפטים.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

9ב / להקים צוות בין-משרדי ברשות המנהל 
הכללי של משרד האוצר ובהשתתפות 

המנהלת הכללית של משרד המשפטים, נציג 
אגף התקציבים במשרד האוצר, נציג רשות 
המסים ונציג המשרד לביטחון פנים, אשר 

יבחן כיצד להקצות באופן מיטבי את הכספים 
כאמור לטובת מיגור ההימורים הבלתי חוקיים 

והמאבק לצמצום ההון השחור.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

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



368  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1903

החלטת ממשלה מס' 1903: תכנית מקיפה לאוכלוסיית הנכים בישראל
 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1903.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות סכום של 300 מלש"ח בבסיס 
תקציב 2017 לטובת אוכלוסיית זכאי קצבת 

נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

1 / להורות למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי 
להקים צוות מקצועי, בשיתוף הממונה על 

התקציבים באוצר, אשר יביא לאישורם של 
השרים המלצות בדבר קריטריונים לחלוקת 

הכספים.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

 כן

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: אין
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החלטת ממשלה מס׳ 1907

החלטת ממשלה מס' 1907: הפחתת הוצאות השכר במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1907.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / להחיל את האמור בסעיף 1 על עובדי 
הוראה המועסקים בשכר ישיר ובשכר עקיף 

במשרד החינוך בהשכלה גבוהה.

הסעיף בוטל במסגרת סיכום לאמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך
תקציב 2017-18.

3 / להחיל את האמור בסעיף 1 להחלטה זו 
על המוסד לביטוח לאומי ולהפחית את מספר 
העובדים, רכיבי השכר הנלווים והיקף תקציבי 

השכר.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

 כן

4 / להחיל את האמור בסעיף 1 להחלטה זו 
על שירות התעסוקה ולהפחית את מספר 

העובדים, רכיבי השכר הנלווים והיקף תקציבי 
השכר.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

 כן

5 / לפנות אל מבקר המדינה, נשיא המדינה 
וכנסת ישראל, בבקשה להפחית את מספר 

העובדים, רכיבי השכר והיקף תקציבי השכר.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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



370  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1908

החלטת ממשלה מס' 1908: יישום הסכמים קואליציוניים לשנים 2017-2018
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1908.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / להגיש הצעת החלטה לממשלה בדבר 
התאמת תקציבי הממשלה כפועל יוצא 

מהקצאה כאמור בסעיף 1 לא יאוחר מיום 11 
בספטמבר 2016. 

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

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



371  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 1911

החלטת ממשלה מס' 1911: כניסה לישראל מטעמי איחוד משפחות לבני הקהילות 
גונדר ואדיס אבבה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1911.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / לבחון ולאשר בהתאם לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-1952, את כניסתם 
של מועמדים העומדים בכל התנאים 

המצטברים המפורטים בסעיף 2 להחלטת 
הממשלה מס' 716 מיום 15.11.2015 )להלן: 
החלטה מס' 716( ואשר עונים על אחד מן 

הקריטריונים המפורטים בסעיפים הקטנים 
א-ה.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

טרם נמסר הדיווח על-אודות לא
הביצוע למשרד ראש הממשלה.

3 / לבחון את זכאותם של מועמדים בעלי 
קרובי משפחה מדרגה ראשונה בישראל 
שהגישו בעבר בקשה להכניסם לישראל, 

או שיגישו בקשה בתוך שישה חודשים 
ממועד אישור החלטה זאת בהתאם 

להנחיות שהרשות תקבע.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

ב26.2.17 צפויה לצאת משלחת של לא
נציגי רשות האוכלוסין וההגירה 

לגונדר לבחינת הבקשות שהוגשו, זאת 
במקביל להתארגנות לוגיסטית שכבר 

מתבצעת בשגרירות אדיס אבבה 
לצורך קבלת קהל וראיונות במתחם 

השגרירות. המשלחת צפויה לסיים את 
עבודתה עד סוף שנת 2017. יצוין, כי 

העיכוב ביישום החלטת הממשלה נבע 
מהמצב הביטחוני ששרר עד לאחרונה 

באתיופיה. 
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4 / להיערך לתחילת בחינת הזכאות 
בהתאם לסעיף 1, תוך 60 יום מקבלת 

החלטה זו.

ראש רשות האוכלוסין שר הפנים
וההגירה

טרם נמסר הדיווח על-אודות לא
הביצוע למשרד ראש הממשלה.

6 / להעניק לכל נכנס מכוח החלטה זו, עם 
הגעתו ארצה, זכויות עולה מאתיופיה, כפי 
שניתנו עד היום בהחלטות ממשלה בעניין 

בני הפלאשמורה.

מנכ"ל משרד העלייה שרת העלייה והקליטה
והקליטה

המשרד העניק זכויות עולה לכל כן
אלו שנכנסו לארץ במסגרת החלטת 

ממשלה זו.

9 / לעדכן את ממשלת אתיופיה בהחלטה 
זו.

 כןמנכ"ל משרד החוץשר החוץ

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

החלטת ממשלה מס׳ 1911
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החלטת ממשלה מס׳ 1912

החלטת ממשלה מס' 1912: השלמת מבני ציבור ביישוביי קבע של המפונים
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1912.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1א / להקצות למשרד הבינוי והשיכון )להלן: 
"משהב"ש"( סך של 29.07 מלש"ח לטובת 

השלמת מבני ציבור נחוצים ביישובי המפונים 
כמפורט בסעיף זה.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

1ה / להעביר למועצה אזורית לכיש סכומים 
בהתאם לטבלה שבהחלטת מועצת מקרקעי 

ישראל 1436, וזאת עד לסך של 3 מלש"ח 
לטובת הקמת בית עלמין אזורי.

בעבודה מול הרשות לאמנהל רשות מקרקעי ישראלשר האוצר
המקומית. 

1ו / להקצות למשרד הבינוי והשיכון סך של 
14.3 מלש"ח לטובת ביצוע פעולות להשלמת 

הקמת מבני ציבור הנדרשות בשל הקצאת 
המגרשים בשלב ב' של הקמת היישובים 

במזרח לכיש, כמפורט בסעיף זה.

 כןהממונה על התקציביםשר האוצר

1ז / להקצות 8 מלש"ח למשרד הבינוי 
והשיכון לטובת השלמת מבני ציבור נחוצים 

ביישובי המפונים כמפורט בסעיף 1א.

 כןמנכ"ל משרד האוצרשר האוצר

1ז / להקצות 3 מלש"ח למשרד הבינוי 
והשיכון לטובת השלמת מבני ציבור נחוצים 

ביישובי המפונים כמפורט בסעיף 1א.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1ז / להקצות 0.5 מלש"ח למשרד הבינוי 
והשיכון לטובת השלמת מבני ציבור נחוצים 

ביישובי המפונים כמפורט בסעיף 1א.

 כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים

1ז / להקצות 0.25 מלש"ח למשרד הבינוי 
והשיכון לטובת השלמת מבני ציבור נחוצים 

ביישובי המפונים כמפורט בסעיף 1א.

מנכ"ל משרד המדע, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
הטכנולוגיה והחלל

בוצעה העברת תקציב לשנת כן
.2016

1ז / להקצות 1 מלש"ח למשרד הבינוי 
והשיכון לטובת השלמת מבני ציבור נחוצים 

ביישובי המפונים כמפורט בסעיף 1א.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

 כן

1ז / להקצות 0.75 מלש"ח למשרד הבינוי 
והשיכון לטובת השלמת מבני ציבור נחוצים 

ביישובי המפונים כמפורט בסעיף 1א.

התקציב קיים. ממתינים כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
לדרישה מהמשרד המאגם.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 16

החלטת ממשלה מס׳ 1912
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החלטת ממשלה מס׳ 1936

החלטת ממשלה מס' 1936: שינויים מבניים בארנונה – תיקון החלטת ממשלה 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1936.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א / להקים צוות בין-משרדי שיכלול 
את נציגי משרד הפנים, משרד האוצר 
ומשרד ראש הממשלה בראשותו של 

מנהל המינהל לשלטון מקומי לבחינת 
שינויים מבניים בתחום הארנונה.

הצוות פועל לגיבוש המלצותיו בנושא כןמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
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, קיים כמה ישיבות בנושא זה, 
ערך בחינה כלכלית של חלופות שונות, 

וזאת בסיוע חברת ייעוץ המלווה את 
הצוות, והוא פועל לגיבוש המלצות 

בנושא. במקביל, ממשיך הצוות להכין 
את תשתית הנתונים הנדרשת לצורך 

בחינת הנושאים הנוספים המונחים על 
שולחנו – בחינת צמצום מספר סיווגי 
הנכסים לצורך הטלת ארנונה ובחינת 

נושא שיטת חישוב הארנונה. 
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

ב / להגיש את המלצות הצוות לשר 
הפנים ושר האוצר בתוך 75 יום.

 הערכת חסר בהיקף המשימה. לאמנכ"ל משרד הפניםשר הפנים
הזמן שנקבע במקור לגיבוש 

ההמלצות)75 יום( לא היה ריאלי. מדובר 
בנושא מורכב בעל השלכות רחבות 

על השלטון המקומי ועל האזרח, ולכן 
נדרש לבצע תיקון בהחלטת הממשלה 

בהתאם לקצב ההתקדמות הריאלי. 

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

החלטת ממשלה מס׳ 1936
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החלטת ממשלה מס׳ 1941

החלטת ממשלה מס' 1941: עידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואירן
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1941.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

א / להקצות מדי שנה מתקציב המשרד 
לשוויון חברתי סך כולל של 150,000 ש"ח 
לפרס ראש הממשלה שיחולק לשניים או 
שלושה מחקרים בתחום קהילות ישראל 

בארצות ערב ואירן.

נערכים לשנה הבאה. כןמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי

ב / להקצות באופן חד פעמי 100,000 ש"ח 
מתקציב המשרד לשוויון חברתי להנפקת 

מדליה ממלכתית )כ-150 מדליות( שתוענק 
לאישים וגופים שהרימו תרומה חשובה 

להנחלת מורשת הקהילות היהודיות בארצות 
ערב ואירן ולמחקר אודותיהן לרבות עניין 

זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי 
ארצות ערב ואירן.   

בהחלטת הממשלה לא נקבע לאמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
מועד לפעולה )בניגוד לפרס 

עצמו(. במשרד עמלים על 
הכנת אמות המידה ועל 

הרכבת הוועדה הציבורית.

ב / להקים ועדה ציבורית לבחירת האישים 
והגופים הראויים לקבל את המדליה הנ"ל.

בהחלטת הממשלה לא נקבע לאמנכ"ל המשרד לשוויון חברתיהשרה לשוויון חברתי
מועד לפעולה )בניגוד לפרס 

עצמו(. במשרד עמלים על 
הכנת אמות המידה ועל 

הרכבת הוועדה הציבורית.

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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1950.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

9 / לבחון במשותף עם משרד ראש הממשלה 
והמשרדים החברתיים את האופן שבו ניתן 
להציג באתר הגיידסטאר )מאגר המידע על-

אודות עמותות בישראל( נתונים של אלכ"רים 
בנוגע לשירותים במיקור-חוץ המופעלים על-

ידם עבור הממשלה.

עד חודש ספטמבר 2017 כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
תסתיים הבחינה המשותפת. 
עד למועד זה תינתן הכרעה 

בנושא.

6ו / להגדיר סמנכ"ל או משנה למנכ"ל אשר 
יהיה אחראי לביצוע התכנית וידווח להנהלת 

המשרד על התקדמותה פעמיים בשנה.

 כןמנכ"ל משרד החינוךשר החינוך

6ו / להגדיר סמנכ"ל או משנה למנכ"ל אשר 
יהיה אחראי לביצוע התכנית וידווח להנהלת 

המשרד על התקדמותה פעמיים בשנה.

התכנית בשלבי יישום כןמנכ"ל משרד הבריאותשר הבריאות
ומתבצעת בשיתוף מינהל 

הרפואה במשרד ואגף הרכש. 
ראשת מינהל רפואה תהיה 

אחראית ליישום התכנית.

6ו / להגדיר סמנכ"ל או משנה למנכ"ל אשר 
יהיה אחראי לביצוע התכנית וידווח להנהלת 

המשרד על התקדמותה פעמיים בשנה.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

 כן

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 35
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החלטת ממשלה מס׳ 1957

החלטת ממשלה מס' 1957: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי 
של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית – תכנית משרד התרבות והספורט

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1957.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות 2 מלש"ח למשרד התרבות 
והספורט לתכנית לקידום שילובם של יוצאי 

אתיופיה.

משרד התרבות והספורט לאמנכ"ל משרד ראש הממשלהראש הממשלה
לא היה ערוך עד לסוף שנת 
2016 לביצוע הפעילות )לא 

הושלמה כתיבת המכרז 
לניהול התכנית, לא הושלם 
ניסוח מבחני התמיכה( ולכן 
לא ניתן היה לעשות שימוש 

בתקציב. בהסכמה הדדית 
סוכם לדחות את העברתו 

לשנת 2017, שבה תחל 
הפעילות. בתחילת 2017 
הוסכם שהתקציב יוקצה 

למשרד בפנייה התקציבית 
הראשונה, והמשרד יבצע את 

הפעילות.

2 / לפנות למועצה להסדר הימורים בספורט 
להקצאת 2.75 מלש"ח עבור קידום יוצאי 

הקהילה האתיופית באגודות הספורט.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

המועצה הלאומית לספורט כן
אישרה את ההקצאה - 2 

מלש"ח לשנת 2016.
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ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / להקצות 0.14 מלש"ח להכשרת מאמנים 
חדשים יוצאי אתיופיה. להקצות 0.8 מלש"ח 
להעסקת מנהל תכנית ושלושה רכזי מחוזות 

לצורך ניהול ובקרה על יישום התכנית.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

ועדת הרכש לא אישרה נוכח לא
אי העברת התקציב ממשרד 

רה"מ.

3 / להקצות 4.06 מלש"ח לקליטת ספורטאים 
חדשים יוצאי אתיופיה בענפי הספורט 

השונים.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

הוקצה חלקית בהתאם כן
לתקציב שאישרה המועצה 

הלאומית לספורט.

5 / לקבוע יעדים שנתיים מתוך היעדים 
הארבע שנתיים עד לסוף חודש אוגוסט 2016.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

 כן

6 / למנות, בתוך 60 יום מיום קבלת החלטה 
זו ולאחר תיאום עם משרד ראש הממשלה, 

ועדת מעקב מקצועית מייעצת.

מנכ"ל משרד התרבות שרת התרבות והספורט
והספורט

 לא

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 15

החלטת ממשלה מס׳ 1957
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החלטת ממשלה מס׳ 1958

החלטת ממשלה מס' 1958: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה הישראלית – אימוץ המלצות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1958.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

7 / להקים יחידת תיאום למאבק בגזענות 
בכפיפות למנכ"לית משרד המשפטים.

היחידה הוקמה ביום כןמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
01.02.2017 והמתאם החל את 

תפקידו. 

7א7 / לפעול להכנה של רשימת מומחים, 
אנשי מקצוע, שחקנים, יוצרים ובעלי כישורים 

רלבנטיים אחרים מקרב יוצאי אתיופיה.

לאור התארכות הליך לאמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
הגיוס ובחירת מועמד ראוי, 
המשימות שעליהם  מופקד 

המתאם לביצוע עד סוף שנת 
2016 יבוצעו עד אמצע 2017.

9 / למנות מועצה ציבורית בלתי תלויה 
שתלווה את יחידת התיאום ותהווה לה גוף 

מייעץ.

לאור התארכות הליך לאמנכ"לית משרד המשפטיםשרת המשפטים
הגיוס ובחירת מועמד ראוי, 
המשימות שעליהם  מופקד 

המתאם לביצוע עד סוף שנת 
2016 יבוצעו עד אמצע 2017.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 6
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החלטת ממשלה מס׳ 1973

החלטת ממשלה מס' 1973: תכנית סיוע לרשויות המקומיות 
בהפחתת מפגעי הליישמניאזיס )"שושנת יריחו"(

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1973.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות 21.5 מלש"ח בשנת 2016 
לשם הכנה וביצוע תכנית לפינוי מסלעות 

מלאכותיות, המהוות בתי גידול לשפני 
סלע ביישוב וסביבתו, ולשם ביצוע פעולות 

תשתית למניעת כניסת שפני סלע ליישובים, 
והכל כפעולות ניסיוניות לצמצום מפגעי 

הלישמניה בשטחי הרשות המקומית, ולניטור 
ובקרה אחר השפעת הפעולות שננקטו, בכפוף 

לכל דין )להלן – תכנית טיפול(.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

 כן

4 / להקצות סך כולל של 3.5 מלש"ח בשנת 
2016 לטובת ביצוע בקרה, מעקב וניטור אחר 
תוצאות הצעדים שיינקטו בהתאם להחלטה 

זו.

מנכ"ל המשרד להגנת השר להגנת הסביבה
הסביבה

 כן

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 3
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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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1998.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

2 / לגבש עד ליום 15.12.2016 הסכם מסגרת 
רב-שנתי, 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.

מנכ"ל משרד החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
ופיתוח הכפר

 כן

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 2



384  |  דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

החלטת ממשלה מס׳ 2003

החלטת ממשלה מס' 2003: הסדרת פרסומי הממשלה בתחום נתוני הנדל"ן
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec2003.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להנחות את המועצה הציבורית 
לסטטיסטיקה, להורות לוועדה המייעצת 
להשלים את עבודתה בנושא מידע בשוק 

הדיור בתוך 90 יום ממועד תחילת עבודתה.

ראש הלשכה המרכזית ראש הממשלה
לסטטיסטיקה

ב-28 במרס תתכנס הוועדה כן
המרכזת של המועצה 

הציבורית לסטטיסטיקה, 
בראשותו של פרופ' ראובן 
גרונאו, וישיבה זו תוקדש 
להמלצות שהושגו עד כה 
במסגרת פעילות הוועדה 

הציבורית המייעצת בראשותו 
של ד"ר דני בן שחר. בישיבה 

זו גם יסוכם המשך המתווה 
של עבודת הוועדה.

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



2016 יולי - ספטמבר
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החלטת ממשלה מס׳ 2014

החלטת ממשלה מס' 2014: תכנית לאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון – 
"תכנית יתד"

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec2014.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

4א / להקצות לרשויות המקומיות תקציב, 
בהתאם לכללי 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 כן
המקומיות על-פי הכללים. 

הרשויות המקומיות יוצאות 
כעת למכרזים וקולטות את 
העובדים שישמשו מלווים 

לצעירים בסיכון.

5א / להקים עד ליום 15.12.2016 ועדת היגוי 
בין-משרדית ובין-מגזרית לתכנית )להלן : 
"ועדת ההיגוי"( בראשותו. נציגי המשרדים 
אשר יהיו חברים בוועדה מפורטים בסעיף 

קטן ג'.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

הוקמה ועדה ארצית המקיימת כן
פגישות קבועות. 

6 / להקים מערך מקצועי לתכנית ולמנות 
מנהל/ת מקצועי לעמוד בראשו, כל אלה, 

מתוך התקנים המתוקצבים.

שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מינוי מנהל בוצע. צוות כן
מקצועי למטה התוכניות גויס. 
חסר בעל תפקיד אחד שיגויס 

בחודש הקרוב.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 3
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החלטת ממשלה מס׳ 2015

החלטת ממשלה מס' 2015: תכנית רב-שנתית לחיזוק קצרין – תיקון החלטת ממשלה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec2015.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

1 / להקצות סך של 0.7 מלש"ח ממקורות 
המשרד. התקציב יאוגם בתקציב רח"ל.

ההחלטה קבעה איגום תקציב כןמנכ"ל משרד הביטחוןשר הביטחון
של 1.4 מלש"ח ברח"ל 

מהמשרד לביטחון פנים )0.7 
מלש"ח( ומרח"ל )0.7 מלש"ח(. 

השתתפות המשרד לביטחון 
פנים טרם התקבלה.

1 / להקצות סך של 0.7 מלש"ח ממקורות 
המשרד. התקציב יאוגם בתקציב רח"ל.

בניהול רח"ל. התקציב לא לאמנכ"ל המשרד לביטחון פניםהשר לביטחון פנים
נדרש. הותנה באישור ראש 

עיריית קצרין למימון העלות 
השוטפת.

3 / להקצות 0.5 מלש"ח לתכנית הרב-שנתית 
לחיזוק קצרין.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל

מנכ"ל המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל

 התקציב הוקצה והופעל. כן

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 4



2016 אוקטובר - דצמבר
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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

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec2023.aspx :קישור להחלטה

סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל במהלך שנת 2016:

ביאורבוצעגורם אחראי על דיווח הביצועשר אחראי למעקבסעיף

3 / לפעול להשלמת קבלת האחריות 
והסמכות ולהפעלת המערך הנדרש, וככל 

שיידרש יתאם את פעולותיו בנושא עם משרד 
האוצר.

על-פי החלטת הממשלה, לאמנכ"ל המשרד לשירותי דתהשר לשירותי דת
בתאריך 1.3.2017 תחום 

הקבורה בחירום עבר ממשרד 
הפנים למשרד לשירותי דת.

מספר סעיפי ההחלטה שמועד הדיווח על ביצועם חל לאחר שנת 2016: 1
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דברי סיכום - אגף ממשל וחברה

דו"ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

דו"ח זה הוא פרי פעולה רחבה של גורמים רבים שעמלו קשה כדי לתת תמונת מצב על עמידה בהחלטות ממשלה וליצור נורמה חדשה.

כמו כן, הוא מסמל התקדמות מפרסום דו״ח מצרפי לכלל החלטות הממשלה )דו"ח מסכם 2015( לדו"ח מפורט בו היחידה המרכזית היא 
החלטת הממשלה הבודדת על סעיפיה.

מהלך זה אינו מהלך בודד של השקפת העשייה הממשלתית בשלבי התכנון והיישום, והינו חלק מרצף של פרסומים, לרבות ספר תכניות 
עבודה ותוצאות העמידה בהן, ספר הפחתת הנטל הרגולטורי ועוד.

דו"ח זה הוא חלק ממהלך הנמצא בשלביו הראשוניים ובכוונתנו לשפר את אופן הכנתו ואופן הנגשתו לממשלה ולציבור.

ככלל, אנו מאמינים כי התמקדות במעקב אחר החלטות ממשלה, לצד פרסום מידת ביצוען, מהווים בסיס לבחינה של התקדמות הממשלה 
בסוגיות חברתיות וכלכליות וליצירת שיפור מתמיד במידת האפקטיביות של שירות המדינה.

אגף ממשל וחברה,
משרד ראש הממשלה




