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הקדמה: ראש הממשלה
חה”כ בנימין נתניהו

2018. עבודת  אני מתכבד להציג את ספר תכניות העבודה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך לשנת 
המשרדים מתאפיינת השנה בוודאות תקציבית גבוהה הודות להחלטתנו לאשר תקציב מדינה דו-שנתי. 

החלטה משמעותית זו היא פועל יוצא של המדיניות הכלכלית האחראית שאנו נוקטים בה.

 עם כניסת הממשלה לשנת העבודה הרביעית שלה, הצעדים להפחתת הרגולציה, להגברת הצמיחה 
הכלכלית ולשיפור רמת השירותים הניתנים לאזרח מקבלים ביטוי בולט בתכניותיהם של כל משרדי הממשלה. 

 הצבת יעדים ומדדים כמותיים לבחינת תפקודם של משרדי הממשלה, בקרה מתמדת ותיקון תוך כדי 
תנועה - היא הדרך הראויה למילוי מחויבותנו כלפי כלל אזרחי המדינה.

נוסיף לקדם את עבודת הממשלה ולטפח שירות ציבורי יעיל ואיכותי כאבני יסוד של מדיניותנו לחיזוק 
עוצמתה של ישראל. 

 

בברכה,

בנימין נתניהו
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הקדמה: מנכ"ל משרד ראש הממשלה
אלי גרונר

ספר תכניות עבודה זה מייצג את המשך מאמציה של ממשלת ישראל לתרגם מדיניות ממשלתית לכדי יעדים 
מדידים. אני סמוך ובטוח כי המעלעל בדפי ספר זה ימצא שהמאמץ השתלם. 

זהו ספר תכניות העבודה השלישי, שתוצאות המעקב אודותיו יפורסמו לציבור. הממשלה הנוכחית הציבה 
יעד, שנראה בתחילה כבלתי ניתן למימוש – לא רק לתכנן מראש ובצורה שקופה את תכנית העבודה, אלא אף 
לבצע מדידה במדדים בני-השוואה תוך פרסום גלוי של נתוני הביצוע. הלכה למעשה, ממשלת ישראל בחרה 

לתת לציבור כלי יעיל וברור למדוד את משרדי הממשלה בהסתמך על נתונים ועובדות.

העיקרון הוא פשוט: אנו מפרסמים לציבור בכל שנה את המדדים המרכזיים של כל משרד ממשלתי. מדדים 
מרכזיים אלו משקפים את סדר העדיפויות של הממשלה ואת הנושאים שהממשלה מבקשת להעניק להם 
את התשומות הגבוהות ביותר. בנוסף, בסופה של כל שנת עבודה, מפרסם משרד ראש הממשלה דיווח על 

עמידת משרדי הממשלה ביעדים ובמדדים שהציבו לעצמם.

כאן המקום להגיד - ממשלה שמבצעת 100% מתכנית העבודה שהציבה לעצמה היא ממשלה שמציבה תכנית 
עבודה לא שאפתנית דיה. איננו רוצים שמשרדי הממשלה ינמיכו את יעדיהם בשל העין הבוחנת של הציבור. 
משרד שעמד במרבית תכנית העבודה שלו הוא משרד אמיץ, שהציב תכנית עבודה מאתגרת לטובת הציבור 

בישראל. 

פרסום מדדי התפוקה והתוצאה בתחילת שנת העבודה מדרבן את משרדי הממשלה להציב מדדים גבוהים, 
על-מנת לזכות בהערכת הציבור על פועלם. מנגד, פרסום המעקב אחר ביצוע המדדים בסוף שנת העבודה 
מדרבן את המשרדים להציב מדדים ריאליים, הניתנים למימוש. האיזון בין רצונות אלה מעניק לספר תכניות 

העבודה את תוקפו – מדדי תפוקה ותוצאה שאפתניים מחד, אך ריאליים מאידך.

פתיחות הממשלה לביקורת בונה מייעלת את עבודת הממשלה ומגבירה את אמון הציבור. מצד הממשלה, ספר 
תכניות העבודה מעודד מנהלים בשירות הציבורי להתמקד במדדי תוצאה, המוודאים שהתשומה שהושקעה 
אכן נשאה פרי והיטיבה עם אזרחי ישראל. עבור הציבור, הספר משקף את נחישותה של המערכת הציבורית 

לבצע את עבודתה נאמנה, תוך שקיפות מרבית.

הספר שלפניכם מייצג שינוי עמוק בדרכי עבודת הממשלה. שינוי זה אינו מתבטא רק במעקב אחר ביצוע 
תכניות העבודה, אלא אף במעקב אחר יישום החלטות הממשלה ואחר מימושה של התכנית הלאומית להפחתת 
הרגולציה. אנו מתחייבים להמשיך בעבודה זו, להרחיב את היריעה ולהטמיע וליישם שיטות עבודה יעילות 

יותר במגזר הציבורי לטובת הציבור בישראל. 

אלי גרונר

מנכ"ל משרד ראש הממשלה
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על הספר

ספר תכניות העבודה הוא התוצר השנתי של תהליך התכנון המתקיים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך. 
תהליך זה, המובל על-ידי המנכ"לים ואגפי תכנון המדיניות במשרדים וביחידות, הינו חלק ממהלך מתמשך 
להטמעת תרבות תכנון בעבודת הממשלה, לקידום החשיבה התוצאתית ולהגברת שקיפות עבודת הממשלה 
לציבור. כחלק ממהלך זה מתפרסם ספר תכניות העבודה לציבור החל משנת 2011. תכניות העבודה המוצגות 

בספר מגובשות בהתאם למתודולוגיה ממשלתית אחידה, המפורטת במדריך התכנון הממשלתי.1

ותאגידים סטטוטוריים  יחידות הסמך  עיקרי תכניות העבודה של משרדי הממשלה,  הספר מציג את 
השותפים למהלך התכנון הממשלתי. תכניות העבודה של יחידות הסמך מופיעות בספר באופן מתומצת 
או לחלופין כחלק מתכניות העבודה המשרדיות. ספר זה אינו כולל את תכניות העבודה של משרד הביטחון, 

המשרד לעניינים אסטרטגיים והמשרד לענייני מודיעין.

בהתאם לתקציב הדו-שנתי, בספר תכניות העבודה בשנת 2017 הוצגו מטרות ויעדים ומדדים מרכזיים באופן 
דו-שנתי )לשנים 2017-8(. ספר זה מציג עדכון של הרכיבים הדו-שנתיים שהוצגו בספר תכניות העבודה 
הקודם, וכן מפרט את עיקרי תכניות העבודה לשנת 2018. בדומה לשנת 2017, נתוני הביצוע המלאים עבור 

המדדים המוצגים בספר זה יפורסמו לציבור בתום שנת העבודה. 

בספר זה נעשה מאמץ גדול להנגיש את האינפורמציה לקוראים באמצעות ריבוי הערות שוליים. בהערות 
השוליים ניתן למצוא הסברים אודות הפעילות, הסברים עבור מונחים מקצועיים וכן ציון של החלטות 
כן, הספר כולל אייקונים המסייעים בזיהוי פעילויות המקדמות את הסוגיות  ממשלה רלוונטיות. כמו 
האסטרטגיות שקבעה הממשלה וכן את המהלך הממשלתי להפחתת נטל רגולטורי. תכניות עתירות תקציב 
)שעלותן הכוללת מעל 450 מיליון ש"ח( משולבות בספר זה כחלק מתכניות העבודה המשרדיות והיחידתיות.  

זוהי השנה השנייה שבה מצורפים לתכניות העבודה נספחים בנושא הנגשת מאגרי מידע, המפרטים 
אילו מאגרים יונגשו לציבור במהלך השנה הקרובה ואילו מאגרי מידע פתוחים לציבור כעת. נספחים אלו 

מתפרסמים כחלק מיישום החלטת הממשלה מס' 1933 מיום 30.8.2016. 

לראשונה, מסומנים בספר זה מדדים שהוגדרו על-ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך כמדדים שאפתניים, 
באמצעות אייקון ייעודי.

.plans.gov.il – 1  מדריך התכנון הממשלתי זמין באתר תכניות העבודה

מדריך לקורא
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רכיבי תכנית העבודה

הקדמת השרה והמנכ"לית   1
2018, כפי שנקבעו על-ידי השר/ה  וכיווני הפעולה המרכזיים לשנת  חלק זה מבטא את החזון, הייעוד 

והמנכ"ל/ית. בתכניות העבודה של יחידות הסמך מופיעה הקדמת מנהל/ת היחידה.

מדדים מרכזיים לעבודת המשרד/היחידה  2
בחלק זה מוצגים המדדים המרכזיים אשר נקבעו על-ידי המשרד/היחידה. מדדים אלו מבטאים באופן 

כמותי ובינארי את העמידה במטרות המרכזיות של המשרד/היחידה.

 

יש לשים לב שלעתים חץ עולה מבטא מגמה חיובית ולעתים זו תבוא לידי ביטוי בחץ יורד.  2

מדדים מרכזיים לעבודת המשרד

מגמה20172018

96.2 ייצוא כולל )במיליארדי דולרים(1
)2016(103

120 | 2022

מיקום ישראל ברמת התוצר לנפש ביחס למדינות 2
OECD-21 ה

)2016(20
15 | 2025 18 | 2020

הפער בין ישראל לממוצע ה-OECD ביחס בין 3
20% רמת המחירים לתוצר לנפש1

)2014(17%
15% | 2022

היחס בגובה השכר השנתי הממוצע לעובד בין 4
74.92% מחוזות הפריפריה לממוצע מחוזות המרכז

)2015(76.92%
80.67% | 2025

היחס בין הפריון2 בתעשייה המסורתית 5
והמסורתית-מעורבת לתעשיית העילית והעילית-

מעורבת 
52.5%
)2014(

72.1% | 2025 60% | 2020

פערי המחירים מחושבים כיחס בין רמת המחירים של סל מייצג לבין רמת התוצר לנפש.  1
ערך מוסף גולמי לשעת עבודה.  2
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 מגמה מבטאת 
באופן גרפי את 
 הכיוון הכמותי 

הצפוי של המדד2

בעמודות אלו יוצגו 
ערך המדד בסוף 

שנת 2017 והערכים 
הצפויים לשנת 2018 בשורה זו יופיעו ערכים 

צפויים מעבר לשנת 
 2018, עבור מדידה 

רב־שנתית

הערות השוליים 
מפרטות אודות המדד, 
אופן מדידתו והחלטות 

ממשלה רלוונטיות
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מטרות ויעדים לשנת 2018  3
הצגת תמונת העל של תכנית העבודה, כפי שהיא באה לידי ביטוי במטרות התכנית וביעדים הנובעים 

מהן. המטרות והיעדים נקבעים לרוב על-ידי הנהלת המשרד/היחידה.

עיקרי תכנית העבודה   4
חלק זה ערוך על-פי סדרן של מטרות המשרד וכולל פירוט של היעדים והמשימות המתוכננים על-מנת 

להשיג את המטרות. יעדים ומשימות אלו מלווים במדדי תפוקה ותוצאה. 

יצירת סביבה עסקית תומכת וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים   4

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור הערך המוסף המצטבר של עסקים 
קטנים ובינוניים מתוך הערך המוסף של 

המגזר העסקי

 53.7%
)2014(

-104-12/2018-

שיעור היזמים המקימים עסק בפועל מקרב 
משתתפי תכנית "יוזמים עסק"105

 44%- 44%12/2018-

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

משימות מרכזיות:
קידום אשראי חוץ-בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים ■
הפעלת קרן להלוואות לנשים יזמיות מהחברה הערבית ■
הפעלת קרן הלוואות ליזמים ולעסקים קטנים שבבעלות יוצאי אתיופיה ■
הפעלת הקרן לעסקים במצוקה ■
הפעלת קרן )Private Equity( להשקעות בעסקים בינוניים ובקרה שוטפת על פעילותה ■
מימון בנקאי לחברות בצמיחה באמצעות ערוצי התמיכה של רשות החדשנות ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

נשים יזמיות מהחברה הערבית שקיבלו 
תמיכה במסגרת הקרן להלוואות הייעודית 

עבורן
1,254550

1,100-
1,250

12/2018-

הלוואות שניתנו ליזמים ולעסקים קטנים 
שבבעלות יוצאי אתיופיה

--4012/2018-

חברות בצמיחה שקיבלו תמיכה במסגרת 
תכנית ערבויות בנקים של רשות החדשנות

40-8012/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים110 
)עד למחזור של 250 מיליון ש"ח( מתוך סך 

הלוואות הבנקים למגזר העסקי

 60%
)2016(

- 60%12/2018- 

104 הנתון העדכני לשנת 2015 יתקבל במהלך שנת 2018, וצפוי שיעמוד על 54%.

26   |   תכנית עבודה לשנת 2018

משימות הינן הפעולות 
המבוצעות כדי להשיג 

את היעדים שהוגדרו

מדדי תוצאה מגדירים 
את השינויים המצופים 

בסביבה החיצונית, 
המשקפים את הערך 

שיצרה הממשלה 
בפעילותה

 מדדי תפוקה הינם 
תוצרי הפעילות 

הממשלתית המשקפים 
את ליבת העשייה
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי   1
יעד 1.1: עידוד תעשייה תחרותית ובת-קיימא

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

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

יעד 1.4: משיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה תעשייתיים ובינלאומיים

יעד 1.5: הרחבת הפעילות של הייצור המקומי בקרב עסקים מוטי מחקר ופיתוח

הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות   2
יע 2.1: הקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק תחרותי

יעד 2.2: הסרת חסמי ייבוא והתאמת הדרישות למקובל בשווקים משמעותיים בעולם 

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

פיתוח כלכלי-חברתי כתשתית לצמיחת המשק   3
יעד 3.1: משיכת השקעות איכותיות לאזורי עדיפות לאומית כמנוף לפיתוח כלכלי אזורי

יעד 3.2: פיתוח תשתיות כמנועי צמיחה אזוריים

יעד 3.3: שילוב וקידום של אוכלוסיות ייעודיות ויצירת מקומות עבודה איכותיים

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

יצירת סביבה עסקית תומכת וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים   4
יעד 4.1: הסרת חסמי נגישות לאשראי ולהון ושיפור תזרים המזומנים של עסקים קטנים ובינוניים

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

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

שיפור השירות ומתן מענה מיטבי למגזר העסקי   5
יעד 5.1: להוות "בית לתעשייה" ליצירת ראייה כוללת וסנכרון רב-מערכתי

יעד 5.2: הנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצויים המיטבי
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המטרות הן ההישגים 
הרחבים שאליהם מכוון 

המשרד בפעולתו, 
ומגדירות את העתיד 

הרצוי בסביבה

היעדים הינם הישגי 
הביניים המקרבים 

את המשרד להשגת 
מטרותיו
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מושגים בסיסיים

הארוך  ■ הזמן  לטווח  מכוונות  מטרות  בעבודתו.  המשרד  מכוון  אליהם  הרחבים  ההישגים   - מטרות 
ומתארות את העתיד הרצוי.

יעדים - הישגי הביניים המקרבים את המשרד להשגת המטרות. יעדים מכוונים לטווח הזמן הבינוני  ■
ומתארים את השינוי הנדרש.

משימות - הפעולות המבוצעות כדי להשיג את היעדים שהוגדרו. משימות מונסחות באופן ביצועי והינן  ■
בעלות תוצר מוגדר וברור.

השינויים  ■ השגת  את  בוחנים  אלו  מדדים  ויעדים.  מטרות  להשגת  כאומדן  משמשים   – תוצאה  מדדי 
הרצויים בסביבה החיצונית, כתוצאה מהפעילות הממשלתית. מדדי תוצאה מושפעים לרוב מהעשייה 

הממשלתית, אך נתונים לעתים גם להשפעות חיצוניות.

מדדי תפוקה – משמשים כאומדן לביצוע המשימות. מדדים אלו בוחנים את השגת התוצרים הרצויים  ■
כתוצאה מביצוע הפעילות הממשלתית. מדדי תפוקה משקפים תוצרים הנמצאים בסמכות הממשלה, 

ללא תלות בהשפעות חיצוניות. 

מדדי התוצאה והתפוקה יכולים להיות מדדים כמותיים או בינאריים )קרה/לא קרה(.	 

תחת כל משימה קיים רובד נוסף של שלבי התארגנות, המתארים פעילויות הכנה הנדרשות לביצוע 	 
המשרדים  של  המפורטות  העבודה  בתכניות  רק  אלא  בספר,  מפורט  אינו  זה  רובד  המשימות. 

והיחידות.

קריאת טבלת המדדים

טבלאות מדדי התוצאה והתפוקה מתארות בעבור כל מדד את ערכו ההתחלתי ואת הערכים הצפויים עבורו 
לשנים הבאות, כפי שנקבעו על-ידי המשרד/היחידה. להלן פירוט עמודות הטבלה:

2017 – המספר או השיעור בתום שנת 2017, המהווה את ערך הבסיס למדד. במידה והערך המוצג משקף 
נתון אחר יובא הסבר בסוגריים או בהערת שוליים. במידה והערך אינו ידוע יוצג מקף )-(. יש לשים לב כי 

ערך 2017 אינו סופי. נתוני הביצוע המלאים והסופיים לשנת 2017 יפורסמו לציבור בפרסום נפרד.

Q2 – ערך המדד הצפוי בתום הרבעון השני של שנת 2018.

Q4 – ערך המדד הצפוי בתום הרבעון הרביעי של שנת 2018 )סוף שנת העבודה(.

מועד סיום – תאריך משוער לסיום המדד ולהשגת הערך הרצוי. 

ערך במועד – במידה ומועד הסיום הוא מעבר לשנת 2018, יוצג בעמודה זו הערך הצפוי במועד הסיום של 
המדד. 

   מדדים שבהם מופיע סימן זה, הינם מדדים לא-מצטברים. כלומר, הערך המופיע בכל שנה מייצג את 
הכמות בשנה זו בלבד ולא באופן הנצבר על־גבי השנים הקודמות.
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בהתאם 	  במועד,  ערך  או   Q4 ,Q2 הרלוונטיות:  העמודות  משלוש  באחת  ג  מסומן  בינאריים   במדדים 
למועד הסיום הצפוי.

כן, 	  ולא בהכרח ערך ספציפי. כמו  במדדים כמותיים מופיע לעתים טווח ערכים שאליו מכוון המשרד, 
לעתים יופיע חץ מגמה, המסמל את כיוון השינוי הרצוי. 

מקרא אייקונים

האייקונים המפורטים להלן מופיעים לרוב לצד מטרות, יעדים ומשימות, ומסמלים שיוך של הפעילות 
המפורטת לפעילות ממשלתית רחבה:3

 - חלק מהתכנית הלאומית להפחתת הנטל הרגולטורי ולטיוב הרגולציה

- קידום הסוגייה האסטרטגית טיפוח ומיצוי ההון האנושי 

- קידום הסוגייה האסטרטגית פריון ותחרותיות

- קידום הסוגייה האסטרטגית תשתיות מימון

- קידום הסוגייה האסטרטגית אסטרטגיה בתחום הדיור

- קידום הסוגייה האסטרטגית פיתוח כלכלי אזורי

- קידום הסוגייה האסטרטגית היערכות להזדקנות האוכלוסייה

- קידום הסוגייה האסטרטגית ישראל דיגיטלית

- אייקון זה מופיע לצד מדדים שהוגדרו על-ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך כמדדים שאפתניים

ראו בהמשך הרחבה על אודות התכנית הלאומית להפחתת הנטל הרגולטורי והסוגיות האסטרטגיות בעבודת הממשלה.  3
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נספח בנושא הנגשת מאגרי מידע  5

1933 מיום 30.8.2016 בנושא "העברת מידע בין משרדים והנגשת מאגרי מידע  החלטת הממשלה מס' 
ממשלתיים לציבור", קבעה כי על משרדי הממשלה ויחידות הסמך לבצע מיפוי של מאגרי המידע המצויים 
ברשותם, ולפעול באופן שוטף להנגשתם בהתאם ללוחות זמנים שייקבעו בתכניות העבודה החל משנת 

.2017

כחלק מיישום החלטה זו, מצורף לתכניות העבודה נספח המציג את מאגרי המידע שיונגשו לציבור בשנת 
2018, כולל המועד המשוער להנגשתם. כמו כן, מפורטים בנספח זה מאגרי מידע אשר מונגשים כבר עתה 

לציבור.

נספח זה מצורף לחלק מתכניות העבודה, עבור משרדי ממשלה ויחידות סמך שבהם החל תהליך המיפוי 
כאמור לעיל. ייתכן כי במהלך שנת העבודה יתווספו נספחים עבור משרדים ויחידות סמך שישלימו את 

תהליכי המיפוי.
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הטמעת התכנית הלאומית להפחתת הנטל הרגולטורי וטיוב הרגולציה

רגולציה
רגולציה היא כלי מרכזי לקידום הכלכלה והחברה, וקיומה של מערכת רגולטורית מפותחת הוא הבסיס למדינה 
מתקדמת, המגינה על אינטרסים ציבוריים ומאפשרת את קיומו של שוק מודרני, יעיל וצומח. עם זאת, יש 
לזכור כי עודף רגולציה עלול להכביד על המשק ולפגוע בפעילות הכלכלית ועשוי להשפיע על סוגיות חברתיות, 

כמו רמות מחירים ושיעורי תעסוקה.

לכן רגולציה צריכה להיות מיושמת במינון הנכון, מה שמכונה "רגולציה חכמה" )Smart Regulation(, אשר מאזנת 
בצורה מושכלת בין הגנה על האינטרס הציבורי שביסודה ובין שמירה על מרחב הפעילות החופשית של אזרחים 
ועסקים. זו נעשית תוך יצירת סביבה עסקית תומכת צמיחה, תוך העדפת דרכי פעולה שמפחיתות את הנטל 

הרגולטורי ותוך לקיחה בחשבון של אינטרסים ציבוריים נוספים. 

לשם כך, ובהתאם להמלצות ה-OECD עם קבלתה של ישראל כחברה לארגון, קיבלה ממשלת ישראל שורה של 
החלטות )המובאות להלן(, שמטרתן להביא להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים ולטיוב תהליך קבלת ההחלטות 

לקביעת רגולציה חדשה.

התכנית הלאומית להפחתת הנטל הרגולטורי וטיוב הרגולציה
התכנית להפחתת הנטל הרגולטורי שבהחלטת הממשלה מס' 2118 מיום 22.10.2014 כוללת שני מרכיבים 
מרכזיים: הראשון, טיוב הרגולציה הקיימת במסגרת של תכנית חומש, הכוללת את כל הרגולטורים הכפופים 
להחלטה 2118, כפי שמופיעים בספר הרגולטורים הממשלתי . המרכיב השני מטמיע תהליך של "הערכת 
השפעות רגולציה חדשה" )RIA – Regulatory Impact Assessment(. הערכה זו משמעה, כי בבואו לקבוע רגולציה 
חדשה, כל רגולטור צריך לקיים הליך, כמפורט בהחלטה, שמטרתו להביא לכך שבכפוף לתכלית הרגולציה 
ולהוראות הדין, החלופה שתיבחר בסופו של דבר תהיה כזו, המפחיתה את הנטל הרגולטורי. תהליך ההערכה 

יתבצע באמצעות מדריך הערכת השפעות רגולציה,  אשר גובש על-ידי משרד ראש הממשלה. 

החלטת הממשלה מוטלת על כל משרדי הממשלה והרגולטורים הממשלתיים, כאשר צוות רגולציה במשרד ראש 
הממשלה מוביל את עבודת המטה בעניין. בין השאר, הצוות מוביל צעדים רוחביים בין-משרדיים להפחתת נטל, 
מגבש את המתודולוגיה להפחתת הנטל ומתאם את תהליכי הפחתת הנטל במשרדים השונים. את התהליכים 
מובילים משרדי הממשלה, וזאת תוך קשר עם בעלי עניין )מן המגזר העסקי, המגזר השלישי והציבור הרחב( 
מחוץ לממשלה. בהתאם להחלטת הממשלה, מחויבים משרדי הממשלה והרגולטורים הממשלתיים הרלוונטיים 

בהפחתה שנתית של 25% בממוצע מהנטל הרגולטורי בתחומים הנבחנים.

הטמעה בספר תכניות עבודה
היבטים רגולטוריים הכלולים בתכניות העבודה של המשרדים הוטמעו בתכניות העבודה של משרדי הממשלה 

.Regulation.pmo.gov.il - באמצעות הסימון:           . להרחבה, ראו
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סוגיות אסטרטגיות בעבודת הממשלה והטמעתן בספר תכניות העבודה

על-מנת לשפר את היכולת של ממשלת ישראל להתמודד עם אתגרים עתידיים בתחום הכלכלי-חברתי בצורה 
מקצועית ושיטתית, בוצעה בשנים 2012-2010 עבודה ממשלתית מעמיקה, שבמסגרתה נלמדו מודלים שונים 
במדינות בעולם, בהן ארה"ב, הולנד, פינלנד וסינגפור, וגובשו המלצות לעניין מוסדות ותהליכים אסטרטגיים 
לממשלת ישראל. אלה אושרו בהחלטת ממשלה מס' 5208 מתאריך 4.11.12 בעניין "מיסוד ושיפור יכולות 

הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית".

מטרתה של ההחלטה הייתה לחזק ולמסד את תהליכי החשיבה האסטרטגית בתוך הממשלה, לשפר תהליכי 
קליטה של ממשלות חדשות באשר הן, ולייצר בסיס איתן לתכנון אסטרטגי משותף כלל-ממשלתי, הנשען 
על חשיבה שיטתית מוסדרת. במסגרת ההחלטה הוקמו כמה מוסדות: האגף לאסטרטגיה כלכלית-חברתית 
במועצה הלאומית לכלכלה, הפורום המקצועי הבכיר לתכנון אסטרטגי, הצוות לניהול אסטרטגיה וועדת 
השרים לאסטרטגיה בראשות ראש הממשלה, וכן מוסדו תהליכי עבודה, כשהמרכזי שבהם הוא הערכת המצב 

האסטרטגית הכלכלית-חברתית.

את הערכת המצב האסטרטגית שהוצגה לממשלה ה-34 זמן קצר לאחר תחילת כהונתה בקיץ 2015 ניתן לראות 
באתר המועצה הלאומית לכלכלה. בתאריך 28.6.15 קיבלה הממשלה את החלטות מס׳ 145-151 בדבר אימוץ 

הערכת המצב וכיווני הפעולה שהוצגו, וכן קידום תכניות מתאר הנגזרות מכיווני פעולה אלה.

הסוגיות האסטרטגיות שאושרו במסגרת הערכת המצב האסטרטגית הכלכלית-חברתית לשנת 2015 הוטעמו 
בעבודתם של משרדי הממשלה ומסומנים באמצעות הסמלילים הבאים:

טיפוח ומיצוי ההון האנושי 

פריון ותחרותיות

תשתיות מימון

אסטרטגיה בתחום הדיור

פיתוח כלכלי אזורי

היערכות להזדקנות האוכלוסייה

ישראל דיגיטלית

 הרחבה על הערכת המצב האסטרטגית ועל הסוגיות האסטרטגיות בעבודת הממשלה ניתן למצוא בנספח א'
לספר זה.
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משרד האוצר
תכנית עבודה לשנת 2018

שר האוצר משה כחלון
מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד

2018



הקדמה: שר האוצר
חה"כ משה כחלון

2017 הייתה שנה נוספת של צמיחה ושגשוג עבור המשק הישראלי. ממשלת ישראל, בהובלת משרד  שנת 
האוצר, הצליחה להביא את הכלכלה הישראלית להישגים משמעותיים ולבסס את מקומה כאחת הכלכלות 
החזקות והיציבות בעולם המערבי. בשנה החולפת קידם משרד האוצר מדיניות המשלבת בין צמיחה ושגשוג 
כלכלי לבין רגישות וחמלה חברתית. שמרנו על אחריות תקציבית, הצעדנו את המשק הישראלי להישגים, 

ובה בעת דאגנו לרווחתו של מעמד הביניים העובד, המשרת, וזה אשר נושא במרבית הנטל הכלכלי.

בשנת 2017 המשק צמח בשיעור ניכר, החוב הממשלתי צפוי לרדת אל מתחת לרמה של 60% מהתוצר, כאשר 
לראשונה זה עשור החוב השוטף של הממשלה ירד אל מתחת ל-2%. כמו כן, המשק הישראלי המשיך לשמור 
משרד  לצמוח.  התחיל  בישראל  העבודה  ופריון  ישראל,  מדינת  של  בהיסטוריה  הנמוך  האבטלה  שיעור  על 
ובתחום  הפיסקאלי  בתחום  פעולות  מגוון  באמצעות  הביניים  מעמד  על  להקל  השנה  במהלך  פעל  האוצר 
מדיניות המס, בהן: סבסוד צהרונים, מתן נקודת זיכוי להורים עובדים, הגדלת מענק העבודה לבעלי הכנסה 
מוצרי  הוזלו  האחרונה  בשנה  זאת,  מלבד  בחודש.  ש"ח   20,000 עד  למשתכרים  ההכנסה  מס  והורדת  נמוכה 

צריכה רבים באמצעות הפחתת מכסים ומסי קנייה בהיקף של מיליארד ש"ח.

זאת ועוד, בשנת 2017 משרד האוצר המשיך לפעול על-מנת להגדיל את היצע הדירות בשוק, ובתוך כך לשווק 
עשרות אלפי דירות בהנחה משמעותית לזוגות צעירים במסגרת תכנית "מחיר למשתכן". כפי שניתן להבחין 
2017 שווקו קרקעות מעל ליעדים שנקבעו, נחתמו עסקאות  בתוצאות תכניות העבודה של המשרד, בשנת 
מעל ליעדים שנקבעו ותוכננו יחידות דיור בשיעור של יותר מ-20% מעל ליעדים שנקבעו. בנוסף, בסוף השנה 
נרשמה התמתנות ואף ירידה במחירי הדיור על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כל אלו מסמלים 
הצלחה יוצאת דופן ביישום התכניות שנקבעו וביצוען. תכנון נכון ומוקפד של אגפי המשרד המקצועיים, תוך 
יישום ומדדי ביצוע, הוא חלק בלתי נפרד מניהול מקצועי ואחראי, אשר מסייע להשיג  מתן דגש על מדדי 
יותר, לזהות נקודות  הישגים כלכליים ארוכי טווח. תכנון כזה מאפשר למשרד לבחון את הישגיו בדיוק רב 

חולשה ולשפר את פעולותיו לעתיד לבוא. 

משרד האוצר ימשיך לפעול ביתר שאת על מנת לעמוד ביעדים שקבע לעצמו במסגרת תכניות העבודה של 
שנת 2018. המשק הישראלי ימשיך לשגשג ולצמוח, ונדאג לכך שפירות השגשוג והצמיחה ינותבו למקומות 

הנכונים, אל מעמד הביניים העובד, אל השכבות החלשות ואל אלו שידם אינם משגת. 

אני מודה להנהלת משרד האוצר בראשותו של המנהל הכללי, מר שי באב"ד, ולשאר מנהלי האגפים ואנשי 
המקצוע על השתתפותם בגיבושה של תכנית העבודה לשנת 2018, ועל עבודתם ללא לאות ליישומה המוצלח 
ובטוח שההישגים המשמעותיים שהיו למשרד בשנה החולפת  2017. אני סמוך  של תכנית העבודה בשנת 

ימשיכו ללוות את המשרד גם בשנה הבאה. 

משה כחלון

שר האוצר
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הקדמה: מנכ"ל משרד האוצר
שי באב"ד

תכניות  ספר  במסגרת   2017-2018 לשנים  הדו־שנתית  העבודה  תכנית  את  האוצר  משרד  פרסם  כשנה  לפני 
דו־שנתי,  תקציב  על  האוצר,  שר  בהובלת  ישראל,  ממשלת  להחלטת  הודות  ישראל.  ממשלת  של  העבודה 
ולרשויות  הממשלה  למשרדי  התאפשרה  ובכך  ארוך,  זמן  לפרק  תקציבית  ודאות  הממשלה  למשרדי  נוצרה 

הציבוריות היכולת לתכנן ולכתוב תכניות עבודה משרדיות לפרק זמן של שנתיים.

2018, אנו עומדים בנקודת "חצי הדרך", כאשר מחצית מפרק הזמן של תכנית  בימים אלו של ראשית שנת 
העבודה מאחורינו, ומחצית מפרק הזמן עודו לפנינו. נקודת זמן זו מאפשרת, מחד, לבחון את ביצועי משרד 
האוצר לאור תכנית העבודה שקבע לעצמו בתחילת הדרך, ומאידך, לבחון את הצורך בעדכון תכנית העבודה 

לאור מציאות כלכלית משתנה.

תכנית העבודה של משרד האוצר, על כלל אגפיו, נגזרת מתוך שלוש מטרות־העל  אשר קבע שר האוצר, והן: 
יוקר  וצמצום הפערים החברתיים תוך מתן דגש על הפחתת  והפריון; הפחתת אי־השוויון  הגדלת הצמיחה 
המחיה. מטרתה של תכנית העבודה היא להפוך את שלוש מטרות־העל לתכנית עבודה קונקרטית ולפרוט 
אותה למדדים מרכזיים, למטרות מפורטות, למשימות ספציפיות ולתוצאות ותפוקות מדידות, אשר בנקל 
ניתן לבחון את העמידה בהן בבוא העת. תהליך בניית תכנית העבודה תרם ליכולתו של משרד האוצר לנהל 

עבודת מטה מקצועית, אשר הביאה לתכלול אגפי המשרד.

משרד האוצר הצליח לעמוד במרבית היעדים החשובים שהציב לעצמו במסגרת תכנית העבודה לשנת 2017. 
כמו כן, משימות שטרם הושלמו עודן נמצאות על שולחנה של הנהלת משרד האוצר, וכל האגפים המקצועיים 
מחויבים להשלמתן. עוד יש לציין, כי לאחר בחינה של תוצאות שנת 2017 החליטה ההנהלה להוסיף מטרות 
ויעדים לשנת 2018, זאת על-מנת לתרגם את המציאות והמדיניות הכלכלית המשתנות למדדי תוצאה ברורים, 

שיהיו שקופים לציבור.

ההישגים הכלכליים הטובים שהשיג המשק הישראלי בשנת 2017 הם תוצאה של המדיניות הכלכלית של שר 
האוצר, אשר יושמה על-ידי הנהלת משרד האוצר שפעלה בשיתוף פעולה, במקצועיות, באחריות ותוך בחינה 
מתמדת של הצרכים המשקיים והחברתיים של מדינת ישראל. זו ההזדמנות להודות לחברי הנהלת המשרד 

על עבודה מקצועית ומסורה.

משרד האוצר ימשיך להצעיד את המשק הישראלי קדימה תוך עידוד הצמיחה ושיפור הפריון, במטרה לשמור 
על כלכלת ישראל איתנה ויציבה. 

בברכה,

שי באב"ד

מנכ"ל משרד האוצר

משרד האוצר
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד

מגמה201620172018

0.472רמת אי-השוויון )מדד ג'יני ברוטו(11
)2015(

0.466
)2016(0.457

0.453 | 2019 

2.1%31.97%2.9%גירעון תקציבי מקסימלי22
2.9% | 2019

321.15336337.8סך הכנסות המדינה מינימלי )מיליארדי שקלים(34
348.1 | 2019

54,000654,00062,000התחלות בנייה )יח"ד(4

57)HHI 80.220.210.19ריכוזיות בתחום הפיננסי )מדד

0.8%101.5%1.5%-שיעור הצמיחה בפריון לשעת עבודה69
1.5% | 2019

2,50086,0003,000רווח נקי מצרפי בחברות ממשלתיות )מיליוני ₪(7
3,000 | 2019

מדד ג'יני )ברוטו( מודד את אי-השוויון בהכנסות, הנוצר משוק העבודה, לפני תשלום מסים וקבלת תשלומי העברה. טווח המדד הינו 0-1, כאשר   1
מדד ג'יני בגובה 0 משמעו שוויון מוחלט בהכנסות בין הפרטים במשק, ומדד בגובה 1 משמעו שכלל ההכנסות במשק הולכות לכיסו של פרט בודד. 

גירעון תקציבי הינו הפער בין הוצאות הממשלה להכנסותיה.   2
היעד שתוכנן לשנת 2017 היה 2.9%.  3

סך התקבולים השוטפים בניכוי העברה ממלוות וחשבון הון ובתוספת הכנסות ממכירת קרקעות המדינה, הפרשה לפנסיה ולפיצויים, מלווה   4
מהמוסד לביטוח לאומי והמענק הביטחוני מארה"ב.

היעד שתוכנן לשנת 2017 היה 322.7.  5
הנתון הוא על-פי שלושת הרבעונים הראשונים לשנת 2017, וצפוי לעלות משמעותית עם קבלת הנתונים הסופיים לשנה זו. היעד שתוכנן   6

לשנת 2017 היה 60,000.
מדד הרפינדל-הירשמן )HHI( הוא מדד מקובל בעולם לריכוזיות שווקים, ושוק הבנקאות בפרט. המדד הוא סך הריבועים של נתח השוק של   7

כל אחת מהפירמות המתחרות, כך ש-1 הוא מונופול מלא.
בתכנית העבודה לשנת 2017, צוין כי בשנת 2016 עמד ערך מדד HHI על 0.2. בשנה זו הוחלט להשתמש בנתונים שמשקפים בצורה נכונה יותר   8

את מדד הריכוזיות, על-פיהם הערך לשנת 2016 עמד על 0.22 והערך לשנת 2017 עמד על 0.21.
הפריון לשעת עבודה הינו סך התוצר השנתי במגזר העסקי חלקי סך שעות העבודה. מדד זה מודד את יעילות העבודה, וגידול בו הינו בסיס   9

לגידול בר-קיימא ברמת השכר וברמת החיים.
היעד שתוכנן לשנת 2017 היה 1.3%.  10

היעד שתוכנן לשנת 2017 היה 3,000. הרווח השוטף לשנת 2017 עלה מעל התחזיות ועמד על 3,050. בנוסף, בעקבות אירועים חד-פעמיים נוספו   11
לרווח הנקי המצרפי 2,950 מיליוני ש"ח.
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מטרות ויעדים לשנת 2018

עמידה ביעדים הפיסקליים    1

הגדלת ההיצע של יחידות דיור   2

הפחתת יוקר המחייה    3

הפחתת עלויות והגברת נגישות במגזר הפיננסי  4

הגדלת הפריון   5

הבטחת חיסכון פנסיוני הולם   6

שיפור שוק הביטוחים    7

משרד האוצר
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עיקרי תכנית העבודה

עמידה ביעדים הפיסקליים   1

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

336-337.812/2019348.1הכנסות המדינה )מיליארדי ש"ח(12

2.9%12/20192.9%-1.97%שיעור הגירעון המקסימלי

משימות מרכזיות:
פרסום הנומרטור – מסגרת פיסקלית רב-שנתית ■
יישום המלצות ועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן13 ■
העמקת האכיפה של חובת הדיווח על-פי הכללים הקיימים14 ■
סיכול פתיחה, סגירה וביטול פטור מניכוי במקור לחברות שחשודות בהפצת חשבוניות פיקטיביות ■
■ 15FATCA טיפול אופרטיבי במידע שהתקבל מארה"ב במסגרת יישום
העברת מידע מנותני שירותי מטבע16 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

 פרסומים שנתיים של מסגרת תקציב 
רב-שנתית מעודכנת )נומרטור(

2-212/2018

הבאה לאישור של תיקון חקיקה בנושא 
מגבלות על שימוש במזומן

-6/2018-ג-

כינוס כלל הדירקטוריונים של החברות 
הממשלתיות המקבלות תשלום מהאזרח 

על-מנת לבחון אפשרות לצמצם את היקף 
התקבולים במזומן מהציבור והרחבת 

האפשרויות העומדות בפני הציבור לתשלום 
מקוון

-6/2018-ג-

-12/2018ג--קבלת מידע מנותני שירותי מטבע

סך התקבולים השוטפים בניכוי העברה ממלוות וחשבון הון ובתוספת הכנסות ממכירת קרקעות המדינה, הפרשה לפנסיה ולפיצויים, מלווה   12
מהמוסד לביטוח לאומי והמענק הביטחוני מארה"ב.

ועדת לוקר גיבשה מתווה מדיניות לצמצום ולהגבלת השימוש במזומן כאמצעי תשלום במשק, כאשר היעד המרכזי הוא מלחמה בהון השחור   13
ובהלבנת הון. ההמלצות המרכזיות של הוועדה נוגעות לשלושה תחומים: הגבלת השימוש במזומן, הגבלת השימוש בצ'קים וקידום השימוש 

באמצעים אלקטרוניים.
העמקת האכיפה של חובת הדיווח לרשות המסים בהתקיים התנאים האמורים בחוק הקיים, ובכך להרחיב בפועל את כמות המדווחים, ללא   14

צורך בשינוי חקיקה.
זו תוביל, בראי רשות המסים בישראל,  במהלך השנתיים האחרונות החלו חילופי מידע בנקאי בין רשויות המס בישראל ובארה"ב. תכנית   15

להרחבת מאגרי המידע בדבר הכנסות של ישראלים בחו"ל.
פעלה  המסים  רשות  מס.  עבירות  לביצוע  חשדות  עולים  ומהדיווחים  הון,  הלבנת  לאיסור  לרשות  בדיווחים  מחויבים  מטבע  שירותי  נותני   16
לקביעת חובה של העברת המידע מנותני שירותי המטבע לרשות המסים במטרה להגדיל את מקורות המידע לאכיפת עבריינות מס. כעת יש 

צורך לפעול ליצירת הממשקים הנדרשים להעברת המידע בפועל.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-5,000-5,00012/2018נישומים שנוספו לרשת הדיווח17

חברות חשודות שלגביהן בוצע סיכול 
פתיחה, סגירה או ביטול פטור מניכוי במקור

500-50012/2018-

בישראל לא קיימת חובת דיווח כללי, אך ישנן חובות דיווח בהתקיים תנאים מסוימים. פרויקט הרחבת רשת הדיווח מתמקד בזיהוי חייבי   17
דיווח, אשר לא נרשמו ולא דיווחו מיוזמתם על הכנסותיהם כנדרש, ובהכנסתם באופן יזום לרשת הדיווח, מכאן ואילך.

משרד האוצר
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הגדלת ההיצע של יחידות דיור   2

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-1554,008-62,00012/2018התחלות בנייה )יח"ד(

משימות מרכזיות:
הגדלת ההיצע של קרקעות מתוכננות ■
התרת חסמים בשלב התכנון ■
פרסום מכרזי "מחיר למשתכן" ■
הגדלת מספר המכרזים ליחידות דיור במקרקעי ישראל על-ידי רשות מקרקעי ישראל ■
הגדלת מספר העסקאות החתומות מול רשות מקרקעי ישראל ■
הגדלת מספר גורמי הייצור בשוק הנדל"ן ■
הגדלת מספר היתרי הבנייה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-65,000-65,00012/2018קרקעות ששווקו )יח"ד(

-45,000-45,00012/2018עסקאות חתומות )יח"ד(

יחידות דיור מאושרות על ידי מוסדות התכנון 
)ועדות מחוזיות וותמ"ל19(

105,000-105,00012/2018-

-178,220-2075,00012/2018יחידות דיור בהסכמי גג

הנתון הוא על-פי שלושת הרבעונים הראשונים לשנת 2017, וצפוי לעלות משמעותית עם קבלת הנתונים הסופיים לשנה זו.  18
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור.  19

משרד האוצר כבר חתם הסכמי-גג עם מרבית הערים הגדולות ועל כן שימוש בכלי של הסכמי-גג מתקרב למיצויו.  20
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הפחתת יוקר המחייה   3

משימות מרכזיות:
הוזלת מחיר התחבורה הציבורית לערים מרכזיות ■
הסרת חסמים בייבוא אישי ■
הסרת חסמים בייבוא מוצרי תקשורת ■

ערך במועדמועד סיום  2017Q2   Q4מדדי תפוקה:

אישור התעריפים החדשים לתחבורה 
הציבורית בוועדת המחירים

-6/2018-ג-

הבאה לאישור של תיקון חוק רישוי שירותים 
ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 ושל 

תיקון חוק התקנים, התשי"ג-1953
ג-

-
6/2018-

הבאה לאישור של תיקון פקודת הטלגרף 
האלחוטי התשל"ב-1972

-6/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום  2017Q2   Q4מדדי תוצאה:

ממוצע מחיר נסיעה לירושלים מערים 
מרכזיות21

-4812/2018 ש"ח-77.9 ש"ח

ממוצע מחיר נסיעה לתל-אביב מערים 
מרכזיות22

-49.112/2018 ש"ח-82.3 ש"ח

חבילות בייבוא אישי
 61

מיליון
-7212/2018 מיליון-

ממוצע משך זמן המתנה לאישור רגולטורי 
במוצרי תקשורת אלחוטיים לשימוש ביתי - 

בייבוא אישי23
-12/2018עד יומיים-חודש

ממוצע משך זמן המתנה לאישור רגולטורי 
במוצרי תקשורת אלחוטיים לשימוש ביתי - 

בייבוא מסחרי23
-12/2018עד שבוע-חודש

מחיר הנסיעה מחושב לנסיעה הלוך ושוב בין ירושלים לעיר מרכזית, כולל שתי נסיעות פנימיות בכל עיר.  21

מחיר הנסיעה מחושב לנסיעה הלוך ושוב בין תל אביב לעיר מרכזית, כולל שתי נסיעות פנימיות בכל עיר.  22
ממועד הגשת כלל המסמכים, ככל שנדרש.  23

משרד האוצר
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הגדלת הנגישות והוזלת עלויות במגזר הפיננסי   4

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

250.21-0.1912/20190.18מדד הריכוזיות )HHI( במערכת הבנקאית24

משימות מרכזיות: 
הגברת התחרות הבין-בנקאית באמצעות הגברת יכולת ההשוואה והניוד של הלקוח בין בנקים ■
הסדרת תשתית רגולטורית לכלל נותני שירותי התשלום במשק26 ■
קידום יכולת התפתחות לחברות "פינטק" לפעול בישראל ■
הסדרת הליך רישוי לנותני שירותים פיננסיים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרסום תזכיר חקיקה בהתאם להמלצות 
דו"ח האיגוח

-12/2018ג--

-12/2018ג--קביעת תקנות ליישום מסקנות דו"ח שטרום

פרסום המלצות הצוות להסדרת תשתית 
רגולטורית לנותני תשלום

-12/2018ג--

רישיונות שניתנו עבור נותני שירותים 
פיננסיים

--25012/2018-

מדד הרפינדל-הירשמן )HHI( הוא מדד מקובל בעולם לריכוזיות שווקים, ושוק הבנקאות בפרט. המדד הוא סך הריבועים של נתח השוק של   24
כל אחת מהפירמות המתחרות, כך ש-1 הוא מונופול מלא.

בתכנית העבודה לשנת 2017, צוין כי בשנת 2016 עמד ערך מדד HHI על 0.2. בשנה זו הוחלט להשתמש בנתונים שמשקפים בצורה נכונה יותר   25
את מדד הריכוזיות, על-פיהם הערך לשנת 2016 עמד על 0.22 והערך לשנת 2017 עמד על 0.21.

התחרות  הגברת  לשם  הנדרשת  וכו',  כספים  העברת  תשלום,  חשבונות  כגון  שונים,  תשלום  שירותי  לנותני  הנוגעת  הרגולציה  של  הסדרה   26
במערכת הבנקאית.
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הגדלת פריון העבודה   5

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

1.5%12/20191.5%-1.5%שיעור הצמיחה בפריון לשעת עבודה )%(27

משימות מרכזיות:
הגשת מסקנות ועדת הפריון ויישומן28 ■
הגברת התחרות בתחום השירותים ■
קידום רפורמה במערך ההשכלה הטכנולוגית ■
הקלה בפתיחת תיק מע"מ ■
הפחתת בירוקרטיה בהליך פתיחת תאגיד ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--הגשת מסקנות ועדת הפריון

-12/2018ג--הוצאה לפועל של סריקת מסמכים במע"מ 
-12/2018ג--יישום One Stop Shop לפתיחת עסק29

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

30Doing Business מקומה של ישראל במדד
 52

)2016(
-4512/2018-

הפריון לשעת עבודה הינו סך התוצר השנתי במגזר העסקי חלקי סך שעות העבודה. מדד זה מודד את יעילות העבודה, וגידול בו הינו בסיס   27
לגידול בר-קיימא ברמת השכר וברמת החיים.

הצוות להגברת הפריון במשק מונה על-ידי שר האוצר ובראשו עומד מנכ"ל משרד האוצר. הצוות בוחן באופן מקיף את סוגיית הפריון הנמוך   28
במשק ובוחן המלצות לשיפורו.

במסגרת התכנית הכלכלית לשנת 2018 הוחלט על הקלת הנטל הבירוקרטי על-ידי יצירת ממשק אוטומטי בין רשם התאגידים, רשות המסים   29
והביטוח הלאומי ומתן אפשרות לרישום עסק קל יותר.

מדד ה-Doing Business הינו מדד, המפורסם על-ידי הבנק העולמי ומדרג את מדינות העולם על-פי מידת קלות עשיית העסקים בתחומן.   30
המדד מדרג 190 מדינות בעולם על-פי מידת העול הבירוקרטי והרגולטורי המוטל בהן - מהידידותית ביותר לעסקים עד למדינה שבה עשיית 

העסקים הינה הקשה ביותר.

משרד האוצר
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הבטחת חיסכון פנסיוני הולם   6

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

--שיעור דמי הניהול הממוצעים

 0.24%
מהנכסים

 2.5%
מההפקדות

12/2018-

שיעור החוסכים שמשלמים דמי ניהול 
מקסימליים

--
הפחתה 
של 25% 

12/2018-

1.9 עמיתים לא פעילים 
מיליון 

 1.7
מיליון

 1.5
700 12/2019מיליון

אלף

1.2 חשבונות קטנים בקופות הגמל
מיליון 

 1
מיליון

 800
400 12/2019אלף

אלף

משימות מרכזיות:
הגדלת ודאות העובד לכספי הפיצויים בחיסכון הפנסיוני  ■
איתור חשבונות עמיתים בחיסכון הפנסיוני  ■
קיצור לוחות הזמנים בניוד ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

היקף חשבונות של מנותקי קשר
1.2 מיליון 

ש"ח
-

1 מיליון 
ש"ח

12/2018-

היקף נכסים של מנותקי קשר
15 מיליון 

ש"ח 
-

12 מיליון 
ש"ח

12/2018-
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שיפור שוק הביטוחים   7

משימות מרכזיות:
הקמת מוסד ליישוב סכסוכים בתחומי הביטוח, הפנסיה והגמל לטובת מיצוי זכויות מבוטחים  ■

ביעילות ובמהירות 
הקמת חברות ביטוח דיגיטליות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאה לאישור של השלמת חקיקה לטובת 
הקמת מוסד ליישוב סכסוכים

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור ההפחתה בתביעות שנסגרו בבית 
המשפט

---12/202212%

12/20228,500---תביעות שהוגשו למוסד

112/20192--חברות ביטוח דיגיטליות חדשות 

משרד האוצר
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מינהל התכנון
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: מנהלת מינהל התכנון
דלית זילבר

קידום  לדיור.  אסטרטגית  בתכנית  העוסקת   ,2457 מס'  החלטה  את  ישראל  ממשלת  קיבלה   2/3/17 ביום 
ההיבטים  בכלל  מאמציו  את  למקד  עתיד  אשר  התכנון,  מינהל  של  מטרת-העל  הינו  האסטרטגית  התכנית 

הכלולים בה. אלה עיקרי התכנית:

אישור בתכניות לתוספת של כ-2.6 מיליון יחידות דיור חדשות בפריסה ארצית עד שנת 2040, הכוללת הכוונה 
לארבעת המטרופולינים של ישראל ולפריפריה על-מנת להבטיח את קידום ההתיישבות ופיתוח הפריפריה 

מחד, ולשמור על השטחים הפתוחים מאידך.

הגברה משמעותית של קצב אישור תכניות להתחדשות עירונית.

מתן עדיפות לתכניות למגזרים מיוחדים.

וכו'. דגש  וביוב  אישור תכניות לתשתיות-על נדרשות, לרבות תעסוקה, בתי חולים, תחבורה, חשמל, מים 
מיוחד יינתן לקידום תכניות לתשתיות לאומיות ואזוריות.

מתן דגש על תכנון איכותי וראוי לטובת התושבים והדורות הבאים.

לקידום התכנית האסטרטגית נדרש תכלול רב-מערכתי, הכולל היוועצות ועבודה משותפת עם גורמים רבים 
בעולם התכנון, כמו משרדי ממשלה, חברות התשתית, הגופים הירוקים וכו', ולשם הצלחת התהליך והגברת 

שיתוף הפעולה הוקם צוות בין-משרדי מיוחד לנושא, בהובלת מינהל התכנון.

מינהל התכנון ימשיך בפעילותו בתחום יישום הרפורמה בתכנון ובנייה תוך שימת דגש על השלמת תהליכי 
רישוי זמין, אשר יביא לשיפור ניכר של הזמנים מהתכנון ועד הרישוי במדינת ישראל. כמו כן, תימשך הפעילות 

לקידום תכניות כוללניות ליישובים במדינת ישראל.

בנוסף, ישופרו תהליכי עבודה מול לקוחות המינהל, תוגבר השקיפות לציבור ותועמק בארגון תפיסת השירות, 
האיכות והמצוינות.

 

בכבוד רב,

 דלית זילבר

 מנהלת מינהל התכנון
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה 

מגמה2015201620172018

מלאי יחידות דיור שאושרו 1
82,000100,000105,000105,000בהתאם להחלטות הממשלה1

תכניות להתחדשות עירונית 2
3945שקודמו2

תכניות לתשתית לאומית 3
ואזורית, שקודמו בשלבים 

הסטטוטוריים בשנה3
5555

יישובים שיש להם תכנית 4
52606876מתאר עדכנית4

שיעור התכניות שאושרו 5
במסגרת לוחות הזמנים 

שנקבעו ברפורמה5
40%45%65%

בהתאם להחלטת הממשלה בתכנית האסטרטגית לדיור מס' 2457 )דר/131( מיום 2/3/2017, מינהל התכנון מקדם אישור תכניות מפורטות   1
ליחידות דיור בפריסה ארצית ועל-פי חלוקה מוגדרת למחוזות ולנפות. כל יחידה מוודאת, כי אושרו תכניות מפורטות ליחידות דיור בהתאם 

לנתון שנקבע בהחלטת הממשלה.
בתכנית האסטרטגית לדיור נקבע ,כי יש להגביר באופן משמעותי את קצב ההתחדשות העירונית, וזאת על-מנת לחדש שכונות ותיקות, לנצל   2
באופן יעיל את משאב הקרקע, לעודד עירוניות ולשמור על השטחים הפתוחים. מדובר במדד חדש בתכנית העבודה של מינהל התכנון, הרואה 
חשיבות בקידום תכניות אלה גם בפן הכמותי וגם בפן האיכותי. המדידה תיקח בחשבון רק תכניות הכוללות 100 יח"ד ויותר. קידום תכניות 

משמעו הבאה לאישור התכנית במוסדות התכנון.
הגז  והימית,  היבשתית  התחבורה  האנרגיה,  בתחומי  במדינה  ואזוריות  לאומיות  לתשתיות  תכניות  של  מגוון  ומאשר  מקדם  התכנון  מינהל   3

הטבעי, הים והחופים וכו'. קידום תכניות משמעו הבאה לאישור התכנית במוסדות התכנון.
מינהל התכנון מקדם, בפריסה ארצית, תכנון מחדש ועדכון של תכניות מתאר ליישובים במדינת ישראל. מלבד החשיבות שנודעת לעדכון   4
בתחום  לעצמאות  מקומית  ועדה  מהסמכת  נפרד  בלתי  חלק  מהוו  המתארי  העדכון  הבאות,  לשנים  ולהתאמתו  ביישובים  המתארי  התכנון 

התכנון והבנייה.
ביחס  ייעולם  ועל  סטטוטוריים  בתהליכים  הזמנים  לוחות  שיפור  על  בדגש  וקצרים,  קצובים  זמנים  נקבעו  והבנייה  התכנון  בחוק  ברפורמה   5

לתכניות ולהיתרי בנייה. מדד זה בא לבחון קיצור זמנים לאישור תכניות מפורטות מתקופה של שלוש שנים ל-18 חודשים.

מינהל התכנון
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

תכנית אסטרטגית לדיור   1
יעד 1.1: קידום יעדי התכנית האסטרטגית בראייה רב-מערכתית ולטווח ארוך

יעד 1.2: אישור מלאי יחידות דיור בהתאם להחלטות הממשלה

רפורמה בתכנון ובנייה   2
יישום הרפורמה ברישוי הבנייה יעד 2.1: 

שיפור לוחות הזמנים בתהליכים סטטוטוריים וייעולם יעד 2.2: 

תשתית תכנונית אסטרטגית   3
יעד 3.1: קידום פריסת תשתיות לאומיות ואזוריות

יעד 3.2: קידום תכניות כוללניות

שיפור וייעול של תהליכי עבודה   4
יעד 4.1: שיפור תהליכים ונוהלי עבודה פנימיים

יעד 4.2: שיפור השירות והגברת השקיפות

יעד 4.3: שיפור מערכות המחשוב והממשק עם המשתמש
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

מרחבי תכנון
המאגר כולל את גבולות מרחבי התכנון של 
הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה במדינת 

ישראל. המידע כולל תשריט וצו )מלל(.
7/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע

GIS שירותי מיפוי
)באתר מינהל התכנון(

מרחבי תכנון. 1
קומפילציה לתכניות נבחרות. 2
"קווים כחולים" לתכניות )מקוונות בלבד(, מאושרות . 3

ובתהליך, כפי שמוגש באמצעות המערכת המקוונת 
להגשת תכניות בנוהל "מבאת"

מלאי תכנוני בנושא יחידות דיור

פרויקט משותף עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון. 
מדובר במאגר של כלל התכניות, הכוללות יחידות דיור 

שאושרו בקרקעות מדינה בשנים האחרונות ומידע תכנוני 
נלווה נוסף

מאגר חוקרים לשמיעת התנגדויות
שר האוצר מוסמך, על-פי סע' 107א לחוק התכנון והבנייה, 

למנות ולפרסם חוקרים לשמיעת התנגדויות, שיסייעו 
לוועדות המחוזיות במהלך ההליך התכנוני

מאגר יועצים למינהל התכנון
יועצים פוטנציאליים בתחומים שונים. המידע כולל פרטי 

זיהוי, תחומי ניסיון, השכלה ועוד

מתחמים מוכרזים בותמ"ל )הוועדה הארצית 
לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור(

במאגר מפורסמת שכבת מערכת מידע גיאוגרפית, 
הכוללת את שכבת המתחמים שהוכרזו על-ידי הממשלה 

כמועדפים לדיור

מינהל התכנון
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רשות מקרקעי ישראל
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: מנהל רשות מקרקעי ישראל
עדיאל שמרון

רשות מקרקעי ישראל, כגוף המנהל את הקרקעות במדינת ישראל, מחויבת לקידום, לייזום ולפיתוח המקרקעין 
ולשיווק קרקעות, כל זאת לשם הגדלת היצע הנדל"ן – לדיור, לתעשייה, למסחר, לחקלאות ולתיירות. 

תוך  הדיור,  יחידות  של  ההיצע  להגדלת  שאת,  ביתר  כולה,  הרשות  התגייסה  האחרונות  השנתיים  במשך 
השקעה ביישום תכניות הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל בהקשר למשבר הדיור, דוגמת "מחיר למשתכן", 

הסכמי הגג ועוד.

של  מספרן  כאשר  דיור,  יחידות  לשיווק  הממשלה  יעדי  בכל  הרשות  עמדה   2016-2017 השנים  בתום  ואכן, 
יחידות הדיור שפורסמו במשך שנתיים אלה גדול משמעותית ממספרן בשנים קודמות. 

כל אלה לא ניתן היה לבצע ללא שיתוף פעולה וקשר רציף בין גורמי הרשות השונים, החל ממטה הרשות, 
דרך אגפיה המקצועיים והחטיבות וכלה במרחבים הגיאוגרפיים השונים. הצלחה במשימותיה המורכבות של 
הרשות מחייבת ראייה ארגונית רחבה, תכנון עבודה וביצוע איכותי ויעיל – הכול בהתאם ליעדים ולמשימות 

הנקבעים על-ידי ממשלת ישראל ומועצת מקרקעי ישראל. 

הרשות שמה לה למטרה לתכנן תכניות עבודה סדורות, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, ובכלל זה תכנון רב-
2018 וכך גם בהמשך, אנו מתכוונים לשים דגש על הטמעת  שנתי. בדומה לשנים קודמות, גם במהלך שנת 
יחידות  בין כלל  ליצור סינכרוניזציה מלאה  ומתוך מטרה  ייעולה של פעילות הרשות,  תהליכי עבודה לצורך 

הרשות.

אני  והביצוע.  הבקרה  הליך  לשיפור  במאמצינו  גם  התכנון,  להליך  במקביל  נמשיך,  שעברו,  כבשנים  כמובן, 
סבור, כי לא פחות מבניית תכניות העבודה, חשובה העמידה בביצוען, מתוך תקווה כי כך יושגו מלוא היעדים 

העומדים בפני הרשות, כמו גם מתן שירות טוב יותר לאזרחי מדינת ישראל. 

אני מאחל לכולנו המשך עשייה פורה ומוצלחת,

עדיאל שמרון

 מנהל רשות מקרקעי ישראל
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה 
מגמה201620172018

55,00065,000265,000יחידות הדיור המשווקות בשנה במכרז11

עסקאות שנחתמו למכירת קרקע 2
35,00045,000445,000למגורים3

יחידות דיור שאושרו בוועדת הרשאות 3
35,00043,00045,000לתכנון5

יחידות דיור בתכניות מפורטות 4
38,00040,00045,000שפורסמו לתוקף6

6554845סקרים שאושרו לביצוע ברשות57

1,4401,380101,380הסגות גבול והפרות חוזה שאותרו69

77876912769פינויים והריסות שבוצעו711

355370370פניות משפטיות שנפתחו813

שיווק: פרסום מודעה על ביצוע מכרז קרקע ויחידות דיור שהוקצו בפטור ממכרז. יעד זה מאושר על-ידי הממשלה לשנה אחת בלבד.   1
יעדי הממשלה לשנת 2018 טרם אושרו, והם יעודכנו בהמשך שנת העבודה.  2

עסקאות: התקשרות בעסקה למכירת קרקע למגורים כתוצאה ממכרז או מהקצאה בפטור ממכרז. יעד זה מאושר על-ידי הממשלה לשנה   3
אחת בלבד.

יעדי הממשלה לשנת 2018 טרם אושרו, והם יעודכנו בהמשך שנת העבודה.  4
ועדת הרשאות לתכנון: ועדה שבסמכותה אישור, קידום ותקצוב של תכניות לדיור ולתעסוקה. מדד זה משקף את קרקעות רמ"י בלבד )ללא   5

משרד הבינוי(. ייזום הוא פעולה שמתבססת על תכניות מתאריות שמאושרות, ולפי זה קובעת רמ"י את מספר יחידות הדיור בתהליך זה. 
מדד זה משקף את קרקעות רמ"י בלבד )ללא משרד הבינוי(, והאישורים ניתנים על-ידי מוסדות התכנון.   6

האישורים ניתנים על-ידי ועדת הרשאות לסקרים ברמ"י. מדד זה משקף את קרקעות רמ"י בלבד )ללא משרד הבינוי(. מטרת הסקרים היא   7
שלא  ככל  משקפת בהכרח את תפוקות התכנון ברמ"י:  שטח מסוים. כמות הסקרים אינה  מפורטת בתא  בדיקת היתכנות לקידום תכנית 
נדרשת בדיקה מוקדמת )סקר( רמ"י מתקדמת ישירות לתכנון מפורט. המספרים משקפים את תחזית רמ"י לגבי הצורך בסקרים אלו. לאור 

קידום ואישור של תכניות מתאר בהיקף נרחב, עריכת סקרים מצטמצמת משנה לשנה.
חלק מהסקרים שבתחילת 2017 היו מתוכננים לשנת 2018 התייתרו לאחר גיבוש תוכנית השלד או המתאר. לפיכך, קיימת ירידה ביחס לנתון   8

שהוצג בתחילת 2017.
היקף איתורי הפלישות (טריות, חדשות, ישנות(, הפרות חוזה ושימושים חורגים.  9

היקף האיתורים המתוכנן נקבע בהתאם לניתוח הנפות במרחבים השונים ובכפוף למשאבים שהוקצו.  10
היקף פינויים עצמיים, פינויי פלישות טריות, פינויים בעקבות צווים שונים ופינויים בעקבות פסקי דין.   11

היקף הפינויים המתוכנן נקבע בהתאם לניתוח הנפות במרחבים השונים ובכפוף למשאבים שהוקצו.   12
העברת תיקים מהמפקחים אל עורכי הדין המטפלים למטרת הגשת תביעות כנגד פלישות והפרות חוזה.  13

רשות מקרקעי ישראל
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מטרות ויעדים לשנת 2018

הגדלת היצע הדירות למגורים   1
יעד 1.1: עמידה ביעדי שיווק, עסקאות והקצאת הקרקע

יעד 1.2: הפעלת פרויקטים חדשים ותשתיתיים לפי תכנית העבודה לשנת 2018

יעד 1.3: חתימה על הסדרי פיתוח עם רשויות מקומיות

יעד 1.4: שיווק מתחמי תעסוקה כמוצר תומך מגורים

ייזום התכנון במקרקעי ישראל14   2
יעד 2.1: קידום סטטוטורי של תכניות מפורטות למגורים בטווח הקצר15

יעד 2.2: הגדלת מלאי תכנוני של יחידות דיור זמינות במרחב בטווח הקצר-בינוני16
יעד 2.3: הגדלת זמינות התכנון הכולל בטווח הארוך17

יעד 2.4: תכנון שטחי תעסוקה

הסדרת השימושים בקרקע חקלאית   3
 יעד 3.1: הסדרה ועיגון שך זכויות החברים בקיבוץ ובמושב השיתופי לפי החלטות מועצה של 

חוזים בדורות18

יעד 3.2: הגברת האכיפה – איתור שימושים חורגים
יעד 3.3: אישור מדיניות ותהליכי עבודה בפעילות החקלאית ברשות19

ועד לאישור  בוועדות ההרשאות ברמ"י  הייזום של התכנון הראשוני, דרך אישור תכניות  הינו הרחבת פעילות התכנון ברמ"י: משלב  היעד   14
תכניות מפורטות.

כמות יחידות הדיור בתכניות, אשר קיבלו תוקף בוועדות התכנון במהלך השנה.  15
כמות יחידות הדיור בתכניות, אשר קיבלו הרשאה לתכנון מוועדות ההרשאות השונות )אוצר/רמ"י(.  16

כמות סקרי ההיתכנות לתכנון ולהרשאות לתכניות לא-מפורטות )שלד/אב/מתאר(, אשר מושלמים במהלך השנה.  17
מתן חוזי חכירה למחזיקים כדין בשטחי משבצות של ישובים חקלאיים – לאגודות ולפרטיים. בקיבוץ נעשה שיוך דירות לחברים ובמושבים   18
חוזי חכירה לחלקה א' של הנחלה. זאת, בנוסף לחוזים הניתנים לאגודות על יתרת משבצת הישוב. בסה"כ קיימים 6 תהליכים שונים המוסדרים 

בהחלטות המועצה מס': 361, 692/751, 823/1311, 1523, 1524 ו-1528.
אישור מדיניות בתחומים: ייעול השימוש בקרקע חקלאית, הסדרת שימושים לא מוסדרים במרחב הכפרי והסדרת משבצות חקלאיות, אשר   19
מטרתם ייעול הטיפול והניהול של מקרקעין אשר הוקצו לפעילות חקלאית, תוך מתן דגש על פעילות כדין על מקרקעי המדינה. ההצעות 

לשינוי וקביעת המדיניות מובאות לדיון ולאישור בפורומים של הנהלת רמ"י ומועצת מקרקעי ישראל.
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העברת בעלות והסדרת רישום20   4
 יעד 4.1: רישום בעלות ללא תמורה בכ-65,000 נכסים, בהם 10,000 נכסים בבעלות ר"פ ומדינה 

ו-55,000 נכסים בבעלות קק"ל, הנכללים בעסקת החליפין

 יעד 4.2: רישום בתים משותפים של כ-1,200 חלקות, הכוללות כ-17,000 יחידות דיור, ורישום זכויות 

של כ-25,000 יחידות דיור 

יעד 4.3: ייזום ואכיפה של רישום בתים משותפים וזכויות של כ-1,000 יחידות דיור

יעד 4.4: ייעול ושיפור של תהליכי רישום על-ידי תיקוני חקיקה, איחוד טפסים ורישום מקוון

 יעד 4.5: הסדרת רישום של כ-30,000 יחידות דיור וכ-1.5 מיליון דונם שטחי תעשייה, מסחר 

ומלונאות בכ-250 פרצלציות

יעד 4.6: הסדר קרקעות של כ-130 גושים, תוך התמקדות ברמת הגולן, בנגב ובגושי הים התיכון

יעד 4.7: ליווי התכנון בהיבט הרישום בכ-80 תכניות, הכוללות כ-90,000 יחידות דיור, לצורך יצירת חלקות 

הניתנות לשיווק לאחר פרצלציה, בדגש על תכניות ותמ"ל ותכניות רחבות היקף למגורים

שיפור השירות ללקוח וצמצום תורי העבודה לרמה מותאמת-תפוקה21   5
יעד 5.1: גיבוש מודל הבקרה ברשות מקרקעי ישראל 

יעד 5.2: מעבר לשירות באמצעים מקוונים

יעד 5.3: הרחבת השימוש בטבלאות שומה במגזר החקלאי

יעד 5.4: הנגשת טבלאות שומה לציבור

יעד 5.5: קידום פרויקטים לשיפור השירות ללקוח

)SLA( יעד 5.6: הגדרת אמנת שירות

שמירה על מקרקעי ישראל   6
יעד 6.1: עמידה ביעדי איתור הסגות גבול והפרות חוזה

יעד 6.2: עמידה ביעדי ביצוע של פינויים והריסות

יעד 6.3: עמידה ביעדי פתיחה של פנייה משפטית

עוד  יידרשו  שלא  כך  לחוכרים,  הבעלות  להעברת  כללים  בה  שנקבעו  ישראל,  במקרקעי  הרפורמה  בליבת  מדובר  הבעלות:  הקניית  תחום   20
להסכמת הרשות לביצוע פעולות במקרקעין ולא יידרשו לשלם לרשות בגין ביצוע פעולות בנכס, לרבות: תוספת בנייה, עסקות שינוי ייעוד 

וניצול ופיצול מגרש. בהליך מקוון מול הטאבו נרשמו עד כה בעלויות של מאות אלפי נכסים.
תחום הסדרת הרישום: פעילות הייזום, הרישום, הקידום והמעקב אחר תכניות לצורכי רישום והסדר קרקעות של גושים בלשכת רישום   
המקרקעין. רישום זה מהווה בסיס לתכנון ולשיווק יחידות רישום נפרדות, ושלב הכרחי לרישום בתים משותפים, לרישום זכויות ולהקניית 
בעלות. הפעילות כוללת בדיקה, חתימה והנחיה של רישום, תיקון וביטול בתים משותפים ברמה הארצית, כולל תיקון בתים משותפים בעקבות 

תמ"א 38.
תחום קידום הסדר המקרקעין: כלל הפעולות הנדרשות לשם קביעת גבולות ברורים של השטח והסדרת זכויות הבעלות והקניין.  

כגוף נותן שירות, רמ"י פועלת לשיפור איכות השירות ללקוח ולהפחתת זמני המענה כחלק מיישום הרפורמה. תורי עבודה מבטאים את יתרת   21
התיקים הפתוחים בכל זמן נתון, כאשר מנכ"ל הרשות הנחה להפחית יתרה זו למינימום ההכרחי, דהיינו מקסימום תיקים פתוחים שמתבצעת 

בהם פעילות לעומת תיקים פתוחים ללא פעילות. 

רשות מקרקעי ישראל
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שיפור באיכות הניהול והתייעלות תפעולית   7
יעד 7.1: השלמת תכנית "רמיטק" עד סוף שנת 2020 והתקדמות לפי אבני דרך שנקבעו לשנת 222018

יעד 7.2: קשירת מערכות הרשות למפת"ח, כולל הקמת פורטל ארגוני מקצועי מבוסס מפת"ח23

יעד 7.3: גיוון אוכלוסיית העובדים בהתאם לכללי ייצוג הולם ולהחלטות הממשלה

יעד 7.4: פיתוח מקצועי של עובדי הרשות, כולל הדרכות והסמכות לפי המפת"ח

יעד 7.5: עדכון מערכת מידע עסקי )"clickview"(24 לתמיכה בכלל פעולות הרשות 

תכנית "רמיטק" כוללת שלוש פרוגרמות )ליבה, ערוצים ודיווח( וכן פעילות רוחבית תשתיתית. במסגרת התוכנית יוחלפו מערכות הליבה של   22
רשות מקרקעי ישראל, שהן בנות יותר מ-30 שנה, יותאמו לתהליכי העבודה במתאר רשותי וכן יפותחו וישודרגו היכולות בנושאי השירותים 

המקוונים והשירות לאזרח.
המפת"ח )מפת פישוט תהליכים חדשה – רמ"י( היא מערכת שבאה להבנות ולפשט את תהליכי העבודה ברמ"י ולבססם על נוהלי עבודה   23
המפת"ח  של  קשירה  תהליך  מתבצע  כן  המפת"ח.  בנושא  הידע  לניהול  ייעודי  אזור  מוקם  הארגוני  הפורטל  במסגרת  וקבועים.  מוסדרים 

ליישומים החדשים המפותחים ברמ"י.
מערכת (BI )Business Intelligence שאוספת את המידע ממערכות המידע העסקיות של הרשות ומציגה למנהלים נתונים עיתיים וגרפים באופן   24

המאפשר למנהלים שימוש מושכל במידע לטובת קבלת החלטות והגדרת סדרי עדיפויות.
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר אודות המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

תוצאות מכרזי מקרקעין
תוצאות מכרזי מקרקעין, 

ממוינים לפי קריטריונים שונים
12/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר אודות המאגרשם מאגר המידע

מלאי תכנון 

מאגר המלאי התכנוני למגורים הכולל את מאגר התוכניות המפורטות 
שנותרו בהם יחידות דיור לשיווק. 

המידע הונגש יחד עם השכבה הגיאוגרפית המותאמת ומאפשר קישור 
של המידע מטבלת הנתונים למידע הגיאוגרפי כולל מונחון מפורט.

פעילות זו בוצעה בשיתוף פעולה של מנהל התכנון, משרד הבינוי 
והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.

רשות מקרקעי ישראל

תכנית עבודה לשנת 2018   |   41



42   |   תכנית עבודה לשנת 2018



משרד האנרגיה
תכנית עבודה לשנת 2018

שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ
מנכ"ל משרד האנרגיה  אהוד אדירי

2018



הקדמה: שר האנרגיה
חה"כ ד"ר יובל שטייניץ

משרד האנרגיה אמון על אספקת מוצרים חיוניים למדינת ישראל: גז טבעי, חשמל, מים, דלק וגפ"מ.

לנו למצות  ופריסת רשת החלוקה מאפשרים  ו"כריש-תנין"  בתחום הגז הטבעי, פיתוח המאגרים "לוויתן" 
את הפוטנציאל הגלום בו על שלל יתרונותיו הכלכליים והסביבתיים כאחד.  השימוש בגז הטבעי מהווה חלק 
על  שמירה  תוך  מזהמים,  בדלקים  השימוש  הפחתת  הוא  שעיקרה  מוביל,  אני  שאותה  מהמדיניות  מובהק 

הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל.

כמו כן, לאחר שנים שבהן היה הים סגור לחיפושי גז טבעי ונפט, הסדרנו לראשונה את מתן רישיונות החיפוש 
מאגרים  של  לגילויים  להביא  במטרה  הישראלי,  האנרגיה  במשק  להשקיע  בינלאומיות  לחברות  ואפשרנו 

נוספים במים הכלכליים של ישראל. 

בחברת  היסטורית  רפורמה  האוצר,  ומשרד  החשמל  רשות  עם  יחד  השנה,  מיישמים  אנו  החשמל,  בתחום 
בהמשך  יותר.  ויעילה  פיננסית  איתנה  ולחברה  ותחרותי  מתקדם  חשמל  למשק  תביא  הרפורמה  החשמל. 
לאמור, הוריתי על הפחתה נוספת בשימוש בפחם בהליך ייצור החשמל. מדובר בצעד מקדים לסגירת יחידות 
הייצור הפחמיות בתחנת הכוח "אורות רבין", לצד הקמת תחנות חדשות, המופעלות באמצעות גז טבעי. כמו 
כן, אנו מקדמים אלפי MW של אנרגיות מתחדשות, כדי לעמוד ביעדי הממשלה להפחתת פליטת גזי החממה 

ולייצור חשמל באנרגיות מתחדשות לשנת 2030. 

בתחום המים, אנחנו מתמודדים עם רצף של חמישה חורפים שחונים. לאור זאת הוריתי על נקיטת צעדי 
לנו להתמודד  יאפשרו  והרחבת הקיימים. צעדים אלו  נוספים  ובין היתר, על הקמת מתקני התפלה  חירום, 
עם מחסור במקורות המים הטבעיים בכנרת ובנחלי הצפון ועם ההקצאות למגזר החקלאי. כעת עלינו לוודא 

שיוקדשו כלל המשאבים הדרושים כדי שנוכל להתמודד עם מיעוט הגשמים. 

בתחום הדלק והגפ"מ, המשרד מקדם רפורמה שתגביר את התחרות בשוק הגפ"מ לטובת הצרכנים בישראל, 
וכן פועל להגדלת מלאי הדלקים לשעת חירום.

ספר תכנית העבודה הינו תוצאה של חודשים רבים של עבודה מאומצת ומקצועית בה מעורבים כלל עובדי 
המשרד, בכל הדרגים. אני רוצה להודות לעובדות ולעובדי המשרד על מסירותם בשנה האחרונה. אני סמוך 
ובטוח, כי עבודה מאומצת זו תסייע לנו כמשרד למקד את עבודתנו ולהשיג תוצאות טובות יותר כדי לנהל 

משק אנרגיה יעיל יותר. 

ד"ר יובל שטייניץ

שר האנרגיה
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הקדמה: מנכ"ל משרד האנרגיה
אהוד אדירי

מאזרחי.ות  ואחת  אחד  כל  של  החיים  איכות  הבטחת  ועל  חיוניים  מוצרים  אספקת  על  אמון  האנרגיה   משרד 
מדינת ישראל. 

מימוש תפקידו וייעודו של המשרד נעשה באמצעות קביעת מדיניות בתחום הגז הטבעי, החשמל, הדלק והמים. 
לצורך הובלת ויישום המדיניות של המשרד במשק האנרגיה, אנו חותרים לשמור על מקצועיות, מצוינות, אמינות, 

מומחיות ויצירת שיתופי פעולה. 

באנרגיות  לשימוש  האנרגיה  משק  את  מוביל  המשרד,  הנהלת  עם  יחד  שטייניץ,  יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר 
מתחדשות ובגז טבעי במטרה לייצר משק אנרגיה נקי, יעיל וטוב יותר לכלל אזרחי/ות מדינת ישראל. 

בשנת  נתמקד  מתחדשות,  ואנרגיות  טבעי  גז  מבוסס  אנרגיה  משק  הוא  שעיקרה  השר,  למדיניות  בהתאם 
נוסף לקבלת  כן, אנו מתכננים הליך תחרותי  כמו  ו"כריש-תנין".  "לוויתן"  2018 בקידום הפיתוח של מאגרי 
ונמשיך לפרוס את רשת החלוקה כדי  וגז טבעי במים הכלכליים של ישראל,  רישיונות חיפוש והפקת נפט 

לקדם אספקת גז טבעי למגזר התעשייתי, הביתי והתחבורתי.

השנה נפעל יחד עם משרד האוצר ליישום מתווה הרפורמה בחברת החשמל. הרפורמה היא דרך חדשה במשק 
החשמל בישראל, אשר תביא למשק ייצור תחרותי, חברה יעילה יותר, איתנה פיננסית ומתקדמת יותר. 

בשנה הקרובה נמשיך לפעול להגדלת היתירות והביטחון האנרגטי במשק האנרגיה, בין היתר, על-ידי גיבוי 
אספקת דלקים לשעת חירום, הקמת תשתיות לאחסון, גיוון מקורות האנרגיה והבטחת אמינות האספקה, 

בשגרה ובחירום.

יחד עם רשות החשמל נפעל להפחתת זיהום האוויר מהליך ייצור חשמל ולקידום אנרגיות מתחדשות. המשך 
ישיר של נושא זה הוא קידום הנעות חלופיות במשק התחבורה, שיאפשרו לנו לנשום אוויר נקי יותר.

הליך תוכניות העבודה הוא צעד הכרחי ליישום תהליכי העבודה במשרד, ופרסומו לציבור נובע מהחשיבות 
שאנו מקדישים לשקיפות המידע. באמצעות תהליך זה אנחנו מאפשרים לנו ולציבור הזדמנות לבחון אותנו, 

ובכך לשפר את המקצועיות שלנו כמשרד ממשלתי.

לגיבוש  והמורכב  המעמיק  בתהליך  וההשקעה  המחויבות  על  המשרד  ולעובדי  לעובדות  להודות  רוצה  אני 
תוכניות העבודה. אני סמוך ובטוח, שבזכות העבודה הקשה, המקצועיות והמסירות שלכם נעמוד יחד ביעדים 

שהצבנו לעצמנו לטובת משק האנרגיה והציבור כולו.

אהוד אדירי

מנכ"ל משרד האנרגיה

משרד האנרגיה
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד  

מגמה20172018

שיעור השימוש בדלקים מזהמים בייצור חשמל 1
32%28%בשגרה1
0% | 2030

 

97154צרכנים המחוברים לגז טבעי2

 פיתוח מאגרי גז טבעי חדשים: לוויתן 3
וכריש-תנין

2019 | 1 )לוויתן( 2020 | 2 )לוויתן וכריש-תנין(

 חיסכון במיליוני קוט"ש )בקילוואט לשעה( 4
כתוצאה מחוזים שנחתמו במסגרת קרן 

המענקים2
136200

 

290340ק"מ של צנרת חלוקת גז טבעי שנפרסה53

תחנות תדלוק בגט"ד )גז טבעי דחוס( שחוברו 6
לרשת החלוקה4

20 | 2020

בכוונת המשרד לנקוט פעולות, אשר יביאו לכך, שעד שנת 2030 שיעור השימוש בדלקים מזהמים לייצור חשמל יעמוד על 0%. דלקים מזהמים   1
ישמשו לגיבוי בלבד. בהתאם לאמור לעיל ולהחלטת הממשלה מס׳ 542 מיום 20/9/2015, תמהיל ייצור החשמל בשנת 2030 יעמוד על 83% גז 

טבעי ו-17% אנרגיות מתחדשות.
קרן המענקים בסך 300 מיליון ש״ח בשיתוף עם משרדי הכלכלה, האוצר והגנת הסביבה, לתמיכה בצרכני אנרגיה, אשר יתוגמלו לפי מידת   2
הפחתת פליטות גזי החממה וההתייעלות האנרגטית שהושגה. שנת תחילת הפעילות של הקרן היא 2017. קרן המענקים תפעל לפי פעימות, 

כאשר בשנת 2018 יחולו 2 פעימות נוספות.
צנרת החלוקה נפרסת על-ידי 6 חברות חלוקה כאשר כל אחת אחראית על אזור גיאוגרפי אחר. הגז הטבעי עובר תחילה במערכת ההולכה   3

בלחץ גבוה ולאחר מכן עובר ברשת החלוקה בלחצים נמוכים יותר.
המשרד יצא למכרז שבמסגרתו ייבחרו בשנת 2018, 20 זוכים, אשר יקימו תחנות תדלוק בגט״ד )גז טבעי דחוס(. המכרז כולל מענקים ורשת   4

ביטחון לכל תחנה בסכום כולל של 65 מיליוני ש״ח. הצפי לסיום ההקמה של תחנות התדלוק וחיבורן לרשת החלוקה הוא בשנת 2020.
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

שיפור איכות החיים בישראל באמצעות הובלת משק אנרגיה יעיל, בר-השגה, בר-   1
קיימא ובטיחותי

יעד 1.1: יצירת תמהיל מקורות אנרגיה אופטימלי

יעד 1.2: אחריות לבריאות הציבור בתהליכי פיתוח משק האנרגיה

יעד 1.3: איכות ובטיחות האנרגיה

יעד 1.4: אנרגיה בת-השגה

חיזוק החוסן הלאומי באמצעות גיוון במקורות האנרגיה והבטחת אמינות    2
האספקה, בשגרה ובחירום

יעד 2.1: גידול עתודות המחצבים

יעד 2.2: ביטחון אנרגטי

יעד 2.3: איכות האסדרה והשירות

יעד 2.4: תכנון ארוך טווח ומתכלל

יעד 2.5: הרחבה ושדרוג של תשתיות פיזיות

חיזוק כלכלת ישראל באמצעות פיתוח של משק גז טבעי, אפקטיבי ומשמעותי   3
יעד 3.1: מיצוי פוטנציאל השימוש בגז טבעי

יעד 3.2: פיתוח מקורות של גז טבעי ואפיקי ייצוא

יעד 3.3: חיבור צרכנים לגז טבעי

הרחבת ה-start-up nation באמצעות עידוד יזמות, מחקר, חדשנות והתייעלות    4
אנרגטית במשק האנרגיה

יעד 4.1: התייעלות אנרגטית

יעד 4.2: הרחבת השימוש בתחליפי דלקים לתחבורה

יעד 4.3: עידוד יזמות עסקית פרטית במשק האנרגיה

יעד 4.4: גוף ידע וסמכות

יעד 4.5: יוזמה וחדשנות

חיזוק כלכלת ישראל באמצעות קביעת מדיניות ארוכת טווח ואסדרה מתאימה    5
במשק החשמל5

תכניות העבודה המרכזיות של המשרד בתחום החשמל מנוהלות על-ידי רשות החשמל, ולכן אינן מפורטות בתכנית זו.  5

משרד האנרגיה
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עיקרי תכנית העבודה

שיפור איכות החיים בישראל באמצעות הובלת משק אנרגיה יעיל, בר-השגה,   1 
בר-קיימא ובטיחותי

יעד 1.1: יצירת תמהיל מקורות אנרגיה אופטימלי

משימות מרכזיות:
גיבוש מודלים לתכנון ארוך טווח של משק האנרגיה ■
תמ"א 41 – תכנית מתאר ארצית לתשתיות משק האנרגיה6 ■
הקמת מינהלת תג"ר )תחנת כוח גרעינית(  ■
בקרה על פיתוח מאגר ״לוויתן״ ■
בקרה על פיתוח מאגר ״כריש-תנין״ ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ג5/2019---גיבוש תרחישי ביקוש במשק האנרגיה

הגשת המלצה לאישור תמ"א 41 בנושא 
משק האנרגיה בולנת"ע7

-12/2018ג--

תחילת תהליך הפחתת השימוש ביחידות 
הייצור הפחמיות בתחנת הכוח בחדרה

-12/2018ג--

-3/2018-ג-הבאה לאישור של פטור מהיטל השבחה

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

 הספק ייצור מאושר של אנרגיה מתחדשת 
8)MW(

1,800-2,30012/20307,500

שיעור השימוש בדלקים מזהמים בייצור 
חשמל בשגרה9

32%-28%12/20300%

תמ"א 41 הינה תכנית, שתאגם את תכניות הגז הטבעי והגפ"מ, תגדיל את השטחים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, תרחיב ותוסיף רצועות   6
הולכת חשמל לצורך הגדלת יתירות, תציע חיבורים לאתרי ייצור אנרגיות מתחדשות, ותאפשר אספקת חשמל לביקושים עתידיים בהתאם 

לתכנית האסטרטגית לדיור. התכנית מתייחסת לאספקת אנרגיה לשנות היעד 2030 / 2050.
ועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים. זוהי ועדת משנה של המועצה הארצית.  7

במסגרת החלטת הממשלה מס׳ 542 מיום 20/9/2015 שעניינה ״הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה״, נקבע יעד של ייצור חשמל   8
מאנרגיה מתחדשת בשיעור של 17% לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת 2030. לשם כך מקדם המשרד מכסות פוטו-וולטאיות נוספות 

המופיעות במדד זה. 
בכוונת המשרד לנקוט פעולות, אשר יביאו לכך, שעד שנת 2030 יעמוד שיעור השימוש בדלקים מזהמים לייצור חשמל על 0%. דלקים מזהמים   9
ישמשו לגיבוי בלבד. בהתאם לאמור לעיל ולהחלטת הממשלה מס׳ 542 מיום 20/9/2015, תמהיל ייצור החשמל בשנת 2030 יעמוד על 83% גז 

טבעי ו-17% אנרגיות מתחדשות.
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יעד 1.2: אחריות לבריאות הציבור בתהליכי פיתוח משק האנרגיה

משימות מרכזיות:
גיבוש מודל כלכלי לעלויות ולתועלות משיקום קרקעות ומי תהום מזוהמים10 ■
בחינת עלות משקית של שימוש בגז טבעי מקומי בהשוואה לשימוש בדלקים מיובאים ■
ניתוח ההשלכות הכלכליות של התנגדויות לפיתוח תשתיות   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

צעדים רגולטוריים שקודמו/אושרו לטובת 
תכנון בר-קיימא )תקנים, חוקים, נהלים 

והחלטות רגולטוריות, אמות מידה, מסמכי 
מדיניות ותוכניות, השתלמויות(

33512/2018-

ניתוח מקרי בוחן של אתרים לטובת יישום 
מודל כלכלי לעלויות ולתועלות משיקום 

קרקעות ומי תהום מזוהמים 
ג3/2019---

דו"ח בדיקה לעלות משקית של שימוש בגז 
טבעי מקומי בהשוואה לשימוש בדלקים 

מיובאים
-8/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

חריגות מרישיון חציבה )התאמה בין רישיון 
החציבה לפעילות המחצבה( 

1571412/2018-

-21102012/2018אתרי חציבה לא חוקיים 

משך ביצוע חציבה לא חוקית )ממוצע ימים 
לאתר מרגע הדיווח(

33312/2018-

שיעור ריכוזי המזהמים מעבר לתחום 
ההשפעה )כך שלא יעלה על ערכי נקודת 

הייחוס המינימלית בקרקעית הים11
5%5%5%12/2018-

תקלות סביבה שוטפות בשלבי קידוח 
והפקה של גז טבעי 

451012/2018-

לאחר גיבוש מתודולוגיה ומודל להערכת העלויות מקרקעות וממי תהום מזוהמים והתועלות משיקומם, המשרד מבקש לבחון את המודל על   10
אתרים ספציפיים. בשלב זה ינותחו כמה אתרים, שלגביהם יש נתונים ביחס לזיהום, תיבחנה המשמעויות של העלויות מהזיהום ושל חלופות 

שיקום. התוצר, נוסף על העלות במונחים כלכליים של הזיהום, הוא עלות-תועלת משיקום של אתר נבחן.
ריכוז המזהמים )למשל מתכות או רעלנים הנמצאים דרך קבע במים(, לא יעלה על גבול תחתון, שנקבע כיחס שבין ריכוז כימי להשפעות   11

מזהמות. זוהי נקודת ייחוס, אשר מעליה ייתכן, כי קיים סיכון לזיהום בסביבת קרקעית הים.

משרד האנרגיה
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יעד 1.3: איכות ובטיחות האנרגיה

משימות מרכזיות:
אסדרת משק הגפ"מ12 תוך הגברת הבטיחות בשוק ■
קידום חוק משק הדלק13 ■
פיקוח הנדסי ובטיחותי במשק הגז הטבעי  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-פרסום תקנות מחסנים, קבלנים ועוסקים14

-6/2018-ג-פרסום תקנות אירועי גפ"מ 

-6/2018-ג-פרסום תקנות הקצבות גפ"מ 

הבאה לאישור של תקנות ספקי גפ"מ 
בוועדת הכלכלה

-9/2018ג--

הבאה לאישור של תקנות מתקני הגפ"מ 
בוועדת הכלכלה

ג6/2019---

הבאה לאישור של חוק משק הדלק בקריאה 
שנייה ושלישית של הכנסת

ג5/2019---

בקרות על הקמה, הפעלה ותחזוקה של 
מתקני גז טבעי של בעלי הרישיונות

52306512/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-983,0008,00012/2018צוברי גפ"מ שנבדקו

-116-7012/2018אירועי גפ"מ בטיפול המשרד

-2-012/2018הרוגים באירועי גפ"מ 

-41-3012/2018פצועים באירועי גפ"מ

גפ"מ - גז פחמימני מעובה, הידוע כ"גז בישול".  12
מטרת חוק משק הדלק הינה הסדרת מכלול הפעילויות במשק הדלק, בעיקר בהיבטים המשקיים, תוך קביעת משטר רישוי במשק הדלק   13
ורגולציה מתאימה. ההסדרה והפיקוח המוצעים יכללו את כל שרשרת הפעילויות במשק הדלק - יצור, זיקוק, שיווק, מכירה, אחסון והובלה, 

ובהיבטים מסוימים גם ייבוא וייצוא, במטרה להבטיח אמינות, זמינות, רציפות אספקה, איכות ויעילות, וכן תוך יצירת תנאים תחרותיים.
צו המחסנים - תיקון של צו, שקובע את הדרישות המקצועיות להפעלת מחסן למכלי גפ״מ מיטלטלים. משיקולי בטיחות מוצע בתיקון לאסור   14
על הקמה והפעלה של מחסן כאמור בתוך בניין מגורים או בניין ציבורי, ולאפשר הפעלה של מחסן כאמור בחצר של בניין מגורים או מקום 

ציבורי, בתנאים מסוימים שנקבעו בצו.
תקנות רישוי עוסקים בעבודות גפ״מ - תיקון של תקנות, המסדירות את רישיונות העוסקים בעבודות גפ״מ. מוצע לתקן את התקנות במספר   
עניינים, במטרה להבטיח עמידה בקריטריונים קפדניים בעיסוק בגפ״מ ולהתאימן לצורכי המשק. בין היתר, מוצע להסדיר את ההתמחות 
שנדרשים טכנאי הגז לעבור, להוסיף סוגי עבודות גז הפטורות מרישיון וטעונות הכשרה והסמכה, ולתת אפשרות להנדסאי לקבל רישיון 

מתכנן גפ״מ.
תקנות בחירת ספק גז ראשון שיספק גז למערכת גז מרכזית )הקבלנים( - בהתאם לתקנות המוצעות, בחירת ספק הגז שיספק גז לראשונה   
למערכת גז מרכזית חדשה תיעשה על-ידי הצרכנים בהתאם לשיקוליהם, זאת בשונה מהמקובל היום, שהקבלן הוא שבוחר בעבור הצרכנים 
את ספק הגז הראשון. התקנות נועדו לקדם את התחרות בתחום הגפ״מ הביתי ובכך להוזיל את עלויות הגפ״מ לצרכנים ולשפר את רמת 

השירות.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

הפסקות לא מתוכננות בהזרמת נפט וגז 
טבעי )ממוצע שעות חודשיות(15

14.755512/2018-

תקלות בטיחות שוטפות בשלבי קידוח 
והפקה של גז טבעי 

951012/2018-

תקלות בטיחותיות חמורות )פגיעה בנפש( 
בשלבי קידוח והפקה של גז טבעי 

1-012/2018-

תחנות שלא התקשרו עם מעבדות לבדיקת 
איכות הדלק

55102012/2018-

-3359019012/2018מבצעים נגד עבריינים בתחום הדלק16

יעד 1.4: אנרגיה בת-השגה 

משימות מרכזיות:
קידום חוק הגז )גפ"מ(17  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאה לאישור חוק הגז בקריאה שנייה 
ושלישית בכנסת

-9/2018ג--

-5/2018-ג-חתימה על צווים לעדכון מרווח השיווק בדלק

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שינוי בשיעור מחזורי המכירות של חברות 
הגפ"מ הקטנות מתוך כלל השוק

5%-12.2%12/2018-

שינוי בשיעור מחזורי המכירות של חברות 
הדלק הקטנות מתוך כלל השוק

-3.8%-4.5%12/2018-

בחציון הראשון של 2017 הממוצע עמד על 4 שעות חודשיות, אולם בחציון השני של 2017 הממוצע עמד על 25.5 שעות חודשיות עקב התקלה   15
המתמשכת במאגר ״תמר״ בראש השנה.

כמות המבצעים צפויה לרדת עקב שינוי במגמה בתפיסת העבודה של אגף הפיקוח לטובת ביצוע בדיקות של צוברי גפ"מ ביתיים, כאשר במדד   16
זה צפויה עלייה ניכרת.

חוק הגפ"מ מסדיר את משק הגפ"מ בישראל והוא בא במקום חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-1989. במסגרת חוק הגפ"מ מוצע להתאים   17
לחקיקה העדכנית נושאים שונים, שמוסדרים כיום בחוק, ולהסדיר נושאים רבים שאינם מוסדרים כיום בחוק, כגון רישוי סוכנים, קביעת 
תנאים מהותיים לקבלת רישיון ספק גז, הגבלת תוקף היתר של מתקני גז, חובות דיווח על מתקני גז, והסמכה להטיל עיצומים כספיים על 

עבירות מסוימות.

משרד האנרגיה
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חיזוק החוסן הלאומי באמצעות גיוון מקורות האנרגיה והבטחת אמינות האספקה,    2
בשגרה ובחירום

יעד 2.1: גידול עתודות המחצבים

משימות מרכזיות:
בדיקת השפעת פערי תמלוג על ענף המחצבות בישראל18 ■
מיצוי משאב הפוספט19 ■
תכנון של אתרי כרייה וחציבה חדשים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

גיבוש דו"ח מסקנות בנוגע להשפעה של 
מכרוז המחצבות על המשק

-8/2018ג--

העברה להערות הוועדות המחוזיות של 
התכנון המפורט לאתר שדה בריר

ג12/2019---

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

פוספט לבן הזמין כחומר גלם לתעשייה 
)מיליון טון(20

1816.51512/2018-

בזלת הזמינה כחומר גלם לבנייה ולסלילה 
)מיליון טון(

172.812.512/2018-

גיר ודולומיט הזמינים כחומרי גלם לבנייה 
ולסלילה ) מיליון טון(

90078086012/2018-

עתודות חול הזמינות כחומרי גלם לבנייה 
ולסלילה )מיליון טון(

90727012/2018-

חומרי גלם בתחומי מחצבות קיימים באיכויות שונות, המתאימות לייצור של מגוון חומרי חציבה באיכויות שונות. יישום שיטות להשבחה של   18
חומרי הגלם יאפשר ניצול מיטבי של כלל חומר הגלם במחצבה ויאפשר הפיכת חומר גלם נחות באיכותו הגיאו-הנדסית לחומר גלם הנדסי. 
עליית התמלוג המשולם למדינה הינו אחד הגורמים המשפיעים על תפעול המחצבה. עליית התמלוג המשולם והפער הדיפרנציאלי שנוצר בין 
מחצבות שכנות גורם לכך, שלמחצבות המשלמות תמלוג גבוה אין כדאיות כלכלית לבצע השבחת חומר גלם ואין כדאיות כלכלית לשווק חומרי 
חציבה זולים, שעיקרם מיועד לפרויקטים בתחום הפיתוח והתשתית. המשמעות היא חשש לפגיעה במיצוי המיטבי של חומר הגלם במחצבה 

וכן חשש לאי-אספקה סדירה של חומרי חציבה זולים למשק.
המטרה היא הגדלת אמינות האומדן של עתודות הפוספט הנותרות לצורך ניהול מיטבי של משאב הפוספט בשנים הבאות.  19

המגמה המסתמנת היא מגמת ירידה, הזמינה עקב תצרוכת שנתית מחד גיסא, ומאידך גיסא - תכנון אתרי כרייה וחציבה חדשים, שצפוי   20
להגדיל את הזמינות, נתקל בקשיים.
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יעד 2.2: ביטחון אנרגטי

משימות מרכזיות:
קידום חוק ביטחון אנרגטי21 ■
מימוש תכנית מיגון רב-שנתית22 ■
מימוש החלטה של הקבינט המדיני-בטחוני ■
ניהול מרכז הסייבר בתחומי האנרגיה והמים ■
קידום והקמה של מעבדת סייבר לאומית ממוקדת מערכות בקרה תעשייתיות23 ■
שימור ושיפור שיתוף הפעולה עם הגורמים הפועלים במרחב האזרחי ■
עדכון תרחישי ייחוס, אישור יעדי רמות שירות והשלמת תכניות מענה24  ■
היערכות למצבי חירום במשק הגז הטבעי ■
ניהול מיטבי של אירועי חירום ומשבר לאומיים ומקומיים במרחב האזרחי ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאה לאישור בקריאה ראשונה של תזכיר 
חוק ביטחון אנרגטי 

ג7/2019---

שיעור העמידה בגרף הבקרות והתרגילים 
בתשתיות פרטיות25

-90%-6/2018-

ג9/2019--סיום הקמת מעבדת הסייבר

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

12/202027--8מתקני תשתית ממוגנים

רמת מוכנות המשרד לחירום על-פי ציון 
בביקורת רח"ל )רשות החירום הלאומית(26

-85%-6/2018-

-100%12/2018--שיעור המלאי הקיים מתוך המלצות עדכניות

מתקני תשתית אנרגיה ממגזרים שונים 
שחוברו למק"מ )מרכז הסייבר(

-1312/2018-

מטרת החוק היא לתת למשרד עדיפות בתכנון משק האנרגיה בשגרה ולאפשר למשרד לפעול ללא חסמים והגבלות במצב חירום.  21
תכנית למיגון 27 מתקנים כנגד פגיעה קרובה במשק האנרגיה, הכוללים מתקנים של משק החשמל ומשק הגז הטבעי.  22

הקמת מעבדת סייבר ממוקדת לתחום התשתיות התפעוליות בכלל, ובדגש על עולם הבקרים SCADA בפרט. SCADA הוא תחום, המתמקד   23
ברשתות תפעוליות של חשמל, מים, גז ודלק. המיזם משולב ומתואם עם מטה הסייבר הלאומי ויהווה חלק אינטגרלי מהמעבדה הלאומית.

לכל משרד ממשלתי יש היערכות לחירום, הכוללת את התרחיש המלחמתי שאליו נערכים, יעדי רמות שירות שהמשרד רוצה לספק למדינה   24
ולתושביה )לדוגמה: כמה שעות חשמל יסופקו לכל אזרח בעת מלחמה( ומהי התכנית שצריך לבצע על-מנת לעמוד בכך. השר הוא הגורם 

המאשר את הנושאים הללו.
בכל מתקני התשתית הנמצאים תחת הנחיית המשרד מתקיימים תרגילים ובקרות. בכל סיכום תרגיל או ביקורת יוצא דו״ח סיכום עם הערות   25
להמשך. הכוונה היא לעמוד באחוזי הצלחות בתרגילים על-פי האחוזים שנקבעו. כמו כן, הכוונה היא להשלים את הפערים שהתגלו בביקורות 
על-פי האחוזים שנקבעו. חשוב לציין, שאין יכולת אמתית להשלים את כל הפערים תמיד )בעקבות משתנים לא תלויים, או תקציב(, ולכן 
נקבע אחוז מסוים. בנוסף, לא ניתן לעמוד על 100% הצלחה בתרגילים, מכיוון שבמקרה זה סף מורכבות התרגילים הוא ככל הנראה פשוט מאוד 
ולא מאתגר. תהליך הפקת הלקחים רלוונטי לכל המגזר כאשר מירב הלמידה נעשית בעיקר מכישלונות, ולכן נקבע אחוז מסוים שאינו 100%.

כאשר  לחירום,  והיערכותו  המשרד  מוכנות  את  לבחון  שמטרתה  הלאומית(,  החירום  )רשות  רח"ל  של  ביקורת  תתקיים   2018 שנת  במהלך   26
לביקורת יש ציון המגדיר את רמת המוכנות של המשרד. ביקורת כזאת מתקיימת אחת לשלוש שנים.

משרד האנרגיה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור ההטמעה של הלקחים מהבקרות על 
גופי תשתית פרטיים - רמה א'

-50%70%12/2018-

יעד 2.3: איכות האסדרה והשירות

משימות מרכזיות:
אסדרה רגולטורית של משק הגז הטבעי ■
בניית עקרונות ניהול ואמות מידה דומים בתחומי הצריכה השונים שבסמכות המשרד ■
תכנית להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום המכרות ■
תכנית להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום העברה ושעבוד של זכויות נפט ■
יצירת תשתית רגולטורית לצמצום צריכת האנרגיה במשק ולהפחתת הנטל הרגולטורי ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

גיבוש של טיוטת תקנות בנושא חובת 
מסירת מידע לפי סעיף 68 לחוק משק הגז 

הטבעי 
ג7/2019---

התנגדויות לכניסה למקרקעין שנבחנו 
והוכנה עבורן חוות דעת

30-1512/2018-

-1312/2018-תכניות חדשות להפחתת הנטל הרגולטורי

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

פניות לרשות הגז הטבעי שניתן להן מענה 
לתיאומי תכנון ובטיחות ופרסומי תכנון 

ובנייה
35025060012/2018-
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יעד 2.4: תכנון ארוך טווח ומתכלל

משימות מרכזיות:
רפורמה במשק החשמל27 ■
הקמת מערכת BI לנתוני אנרגיה28 ■
אישור תכנית אב למשק המים29  ■
גיבוש מודלים לתכנון ארוך טווח של משק האנרגיה ■
תמ"א 41 - תוכנית מתאר ארצית לתשתיות משק האנרגיה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

גיבוש דו"חות מנהלים לניתוח נתוני משק 
האנרגיה

01212/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

חיסכון בקרקע בעקבות תכנון המשרד 
)בדונם(30

2,6006,2006,2006/2018-

שיעור פגיעות של תכניות והיתרים בתכניות 
שהתיאום בהן הצליח31

70%70%70%6/2018-

במהלך חודש נובמבר 2015 הטילו שר האנרגיה ושר האוצר על מנכ"ל משרד האנרגיה ועל מנכ"ל משרד האוצר לגבש הצעה לעמדת ממשלה   27
בכל הנוגע למבנה משק החשמל ולרפורמה בחברת החשמל ולחדש מגעים של מו"מ והידברות לצורך יישום הרפורמה, בהשתתפות הגורמים 
הרלוונטיים מהממשלה, מהחברה ומנציגות העובדים. בהתאם לאמור נערכה עבודת מטה משותפת לכלל הגורמים והוצג מתווה ממשלתי 
לקידום משק החשמל. בחודש דצמבר 2017 גובש מתווה הרפורמה בחברת החשמל בין המדינה לבין חברת החשמל וההסתדרות. המתווה 
5 תחנות כוח, כך  פרוס ל-8 שנים, ובמסגרתו יפרשו כ-3,000 עובדים, ומצבת העובדים הקבועים תפחת בכ-2,000 עובדים. החברה תמכור 
ייצאו  המערכת  תכנון  מאגף  וחלק  המערכת  ניהול  ופעילות  ל-30%  מ-60%   - בכמחצית  יירד  התחרותי  הייצור  במקטע  שלה  השוק  שנתח 
מהחברה ויפעלו במסגרת חברה ממשלתית נפרדת. החברה תקים ותפעיל שתי תחנות ייצור חדשות באמצעות טורבינות גז טבעי במקום 

יחידות 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין", אך מלבד אלה לא יאושר לה להקים תחנות חדשות או לשחלף תחנות קיימות.
מערכת (BI )Business Inteligence היא מערכת מידע לניתוח ולתחקור נתוני משק האנרגיה לצורך תמיכה בקבלת החלטות מדיניות.  28

29  על-פי חוק המים, שר האנרגיה נדרש להביא לאישור הממשלה תכנית-אב למשק המים. תכנית-האב מגובשת על-ידי רשות המים ולאחר 
מכן נבחנת על-ידי השר ומועברת לאישור הממשלה.

שטחי קרקע שייחסכו כתוצאה מתכנון של רצועת תשתית משולבת או מתחמים משותפים שיש בהם כמה מתקני תשתית, חפיפה בין קווי   30
תשתית ו/או מגבלותיהם.

שיעור השמירה התכנונית של תכניות האנרגיה והמים מפני פגיעת תכניות והיתרים של תכניות אחרות.  31

משרד האנרגיה
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יעד 2.5: הרחבה ושדרוג של תשתיות פיזיות

משימות מרכזיות:
תמ"א 10/ב/11/1: קידום תחנת כוח בבית שאן32 ■
תמ"א 10/ב/11/4: תחנת הכוח שורק ■
תמ"א 10/ב/11/2: תחנת הכוח באזור תעשייה חבר ■
תמ"א 10/ב/11/3: תחנת כוח באזור תעשייה שגיא 2000 ■
תמ"א 10/ב/11/5: תחנת כוח בגז טבעי באזור תעשייה הר טוב ■
תת"ל 88: קידום מתחם חלופי ליחידות 1-4 ב"אורות רבין"33 ■
תמ"א 32/ 1/ ד: אתר אחסון גפ"מ במרחב אשדוד34 ■
תמ"א 32/ 1 / ה: אתר אחסון גפ"מ בקצא"א ■
תמ"א 37 / 353 ■
תת"ל 82 מתחם סולארי דימונה דרום36 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאה לאישור של תמ"א 32/ 1/ ד - אתר 
אחסון גפ"מ במרחב אשדוד 

-7/2018ג--

הבאה לאישור בקבינט הדיור של תמ"א 32/ 
1 / ה - אחסון גפ"מ בקצא"א 

-7/2018ג--

הבאה לאישור של תכנית תת"ל 82 – מתחם 
סולארי דימונה דרום

-8/2018ג--

מתקני תשתיות אנרגיה ומים שאושרו ברמה 
מפורטת

-1112/2018-

מתקני תשתיות אנרגיה ומים שאושרו על-
ידי חברות תשתית/המגזר הפרטי בתמיכת 

המשרד
--312/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-44.544.512/2018-קילומטרים של תשתיות אנרגיה שאושרו

מתחמים שהיתוספו כעתודות קרקע 
לתשתיות – ברמה מתארית

16101012/2018-

קידום תכנון מפורט במסגרת תמ"א 10/ ב/11 לכ-5 אתרים לתחנות כוח המופעלות באמצעות גז טבעי לצורך הגברת רמת התחרות במקטע   32
ייצור החשמל הקונבנציונלי על-ידי יצרני חשמל פרטיים עתידיים, וכן לצורך התאמת ההיצע לביקוש הצפוי בעתיד והגדלת היתירות התכנונית.

תוכנית לקידום קו גז טבעי לשחלוף יחידות 1-4 וליתירות מערכת ההולכה. בנוסף, סיוע בקידום תוכנית לשחלוף יחידות 1-4.  33
תמ"א 32 /1 אושרה במהלך 2017. כמו כן, אושרה תכנית מפורטת לאיחסון גפ"מ להרחבת המלאי באיזור הצפון באתר יבור. בימים אלו מקודמות   34

שתי תכניות נוספות להקמת אתרי אחסון גפ"מ )באשדוד ובקצא"א(. תכניות אלה צפויות להיות מאושרות על-ידי הממשלה במהלך 2018.
תמ"א 37/3 – תכנית מתאר ארצית מפורטת להרחבת רצועות ומתקני גז קיימים ואיתור רצועות לצרכני גז טבעי דחוס פוטנציאלים ורצועות   35
דלק לגיבוי תחנות כוח. בתכנית יורחבו כ-350 ק"מ של רצועות שייתנו מענה לשילוב תשתיות הגז והדלק בעיקר ותשתיות תת קרקעיות 
נוספות ככל ויידרשו. בכך יש ייעול תפיסת קרקע תוך שילוב ראייה ארוכת טווח שמאפשרת הקמה מיידית של התשתיות בהתאם לביקושים.

תת"ל - תכנית לתשתית לאומית.  36
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חיזוק כלכלת ישראל באמצעות פיתוח משק גז טבעי אפקטיבי ומשמעותי   3

יעד 3.1: מיצוי פוטנציאל השימוש בגז טבעי

משימות מרכזיות:
קידום הפיתוח של רשת ההולכה37 ■
פיתוח משק הגז הטבעי במגזר החקלאות ■
פיתוח משק הגז הטבעי במגזר הביתי ■
קידום תכנית למערכת הולכת גז טבעי עפולה-הקו הירוק ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-65066066912/2018צנרת הולכה שנפרסה )סך הכול, בק"מ(

-12/2018ג--גיבוש תחזית ביקוש לגז טבעי במשק
-12/2018ג--הגדרת נוהל שימוש ב"ליין פק"38

תכניות שהוטמעה בהן התייחסות למערכת 
חלוקת גז הטבעי 

-82312/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

גביית תמלוגים )במיליוני ש"ח, מצטבר 
שנתי(39

80034771712/2018-

)BCM( 9.65.110.512/2018גז טבעי מופק-

קיבולת אספקת גז טבעי למערכת ההולכה 
)40MMBTU/H הארצית )ממוצע

47,50047,50047,50012/2018-

משימה הכוללת את המשך פיתוח רשת ההולכה הארצית וכן מתן רישיון הולכה לספק לצורך חיבור ספקי גז נוספים )מאגר "כריש-תנין"(.   37
הרישיון יוגבל להקמה ולהפעלה של קווי צינורות ומתקני גז הקשורים אליהם שישמשו אך ורק להעברת גז טבעי של ספקי גז טבעי אחרים 
למתקן עיבוד הגז או לנקודת החיבור למערכת הולכה של בעל רישיון הולכה אחר. הרישיון יקבע את קיבולת הצינור שישמש ספקי גז אחרים 
וכן הוראות בעניין החזר העלויות של הקמת הצינורות הנוספים. הרישיון יחייב את בעל הרישיון לאפשר לספק גז טבעי אחר להתחבר לקווי 
ההולכה  רישיון  הארכת  את  המשקף  מודל  פיתוח  תכלול  הזו  המשימה  ברישיונו.  שנקבעו  לתנאים  בהתאם  שהקים  והמתקנים  הצינורות 
ותשואה נאותה על ההון שבסופה יגובש מודל תעריף ההולכה. כמו כן, יש צורך בקידום תכנית הרחבת תחנת עפולה אשר תשמש את קו 
הייצוא לירדן וכן את הקו עפולה–הקו הירוק אשר יעבור דרך אזור תעשייה חבר, שם מתוכננת לקום תחנת כוח וגם לספק גז טבעי למנהל 

האזרחי ביו"ש ולתחנת הכוח בג'נין.
״ליין פק״ - כמות הגז הטבעי הנמצאת בצינורות ההולכה בים וביבשה הניתנים לשימוש. רשות הגז הטבעי מגבשת בימים אלה את נוהל   38

השימוש ב"ליין פק" בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים.
גביית תמלוגים מבוצעת עבור משאבי הטבע בתחום אחריות המשרד, בין היתר: גז טבעי ומחצבים. רוב התמלוגים נגבים עבור הגז הטבעי.   39

הירידה בין השנים 2017 ל-2018 נובעת מהירידה בשער הדולר.
נמדד  טבעי  גז  מחיר  טבעי.  גז  מעוקב  מטר  כ-27.8  הם   BTU מיליון   1 ההמחשה,  לצורך  קלורי.  ערך  לפי  טבעי  גז  של  מדידה  יחידת   -  BTU  40 
BTU. המדד משקף את קיבולת האספקה למערכת ההולכה הארצית עם צפי לגידול בעת חיבורו של מאגר "לוויתן", ובהמשך  לפי מיליוני 

"כריש-תנין".

משרד האנרגיה
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יעד 3.2: פיתוח מקורות גז טבעי ואפיקי ייצוא

משימות מרכזיות:
בקרה על פיתוח מאגר ״לוויתן״41 ■
בקרה על פיתוח מאגר ״כריש-תנין״42 ■
ניהול הליך תחרותי להענקת רישיונות לחיפוש בים ■
הערכה מחודשת של עתודות גז טבעי למאגרי ״לוויתן״, ״תמר״ ו״כריש-תנין״  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פתיחת הליך תחרותי שני לחיפוש גז טבעי 
ונפט בים 

-11/2018ג--

הגשת המלצות לממשלה על הסעיף העוסק 
בייצוא ונחיצות החיבור למשק הישראלי, 

בהתאם להחלטת הממשלה בנושא עידוד 
מאגרים קטנים43

-6/2018-ג-

השלמת הערכה מחודשת של עתודות גז 
טבעי במאגר "תמר"

-6/2018-ג-

השלמת הערכה מחודשת של עתודות גז 
טבעי במאגר "לוויתן"

-8/2018ג--

השלמת הערכה מחודשת של עתודות גז 
טבעי במאגר "כריש-תנין"

-10/2018ג--

ג12/2019---מתן אישור הפעלה למאגר "לוויתן"

ג12/2020---מתן אישור הפעלה למאגר "כריש-תנין"

להלן תוכנית העבודה המתוכננת לפיתוח מאגר ״לוויתן״:  41
1. הגעת אסדת הקידוח לישראל להשלמת והכנת קידוחי ההפקה – הגעת אסדת הקידוח לביצוע השלמות וקידוחים של לוויתן  3,4,5,7.  

2. הנחת צנרת ומתקנים תת-ימיים – הנחת צנרת מהקידוחים ועד לאסדת ההפקה.  
3. הנחת הצנרת מהים לחוף – הנחת צנרת גז טבעי ותוצריו מאסדת ההפקה אל נקודת החיבור לחוף.  

4. הנחת הצנרת היבשתית – צנרת של גז טבעי ותוצריו מהחיבור לחוף .  
5. הקמת מיכל אחסון בחירום בחגית.  

6. השלמת בנייה והצבה בסיס אסדת ההפקה )רגלי האסדה( – סיום בניה ביוסטון של הבסיס של האסדה, השטת בסיס האסדה והצבתו במים   
לקראת הגעת גוף האסדה.  

7. השלמת בנייה והצבה של אסדת ההפקה – סיום בנייה ביוסטון של קומות המסד, ההפקה והקומה הראשית – העליונה של האסדה. השטה   
במים והצבה מעל בסיס האסדה. 

8. ביצוע מבחני הזרמה ובדיקת כל המערכות.  
9. תחילת הזרמה – לאחר השלמת מבחני הזרמה, בדיקת תקינות של המערכות, סיום טיפול בבקשות להיתר פליטה, רעלים, הזרמה ואישור   

תכנית חירום מפעלית.
טרם התקבלה ואושרה תוכנית עבודה מפורטת לפיתוח מאגר ״כריש-תנין״.  42

הגשת המלצות לממשלה של צוות בין-משרדי לבחינת החלטת הממשלה מס׳ 442 מיום 23/6/2013, בהמשך לאמור בהחלטת הממשלה מס׳   43
2592 מיום 2/4/2017.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

רישיונות חדשים שהונפקו לחיפוש בים 
וביבשה )גז טבעי ונפט(44

-5-2/2018-

היתרים ותנ"סים45 שקודמו ו/או אושרו 
לפיתוח "לוויתן" ותגליות נוספות

-41412/2018-

הקורא  בינלאומי,  תחרותי  בהליך  בלוקים   24 הראשוני  בשלב  שווקו  בים  לחיפוש  נוספים  רישיונות  למתן  התחרותי  ההליך  ניהול  במסגרת   44
לחברות אנרגיה להשתתף במכרז ולקחת חלק בחיפושי גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל. מועצת הנפט בחרה 24 בלוקים, שלגביהם 
המידע הסייסמי והגיאולוגי מעיד על פוטנציאל גבוה למבנים גיאולוגיים מתאימים. גודל כל שטח הינו עד 400 קמ״ר, וחלקם סמוכים לתגליות 

הגז הגדולות אשר נמצאו בעומק מים של 1,500 עד 1,800 מטר. בסיומו של ההליך הראשון הוגשו 5 הצעות לבלוקים.
תנ״ס - תכנית ניהול )וניטור( סביבתי.  45

משרד האנרגיה
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יעד 3.3: חיבור צרכנים לגז טבעי

משימות מרכזיות:
קידום הפיתוח של רשת החלוקה46 ■
קידום תכנית לתכנון רשת חלוקה באזור העיר אילת  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

בחירת זוכים בפעימה השנייה של מענקים 
לצרכנים מרוחקים47

-8/2018ג--

-29031534012/2018ק"מ של צנרת חלוקת גז טבעי שנפרסה48

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-9711515412/2018צרכנים המחוברים לגז טבעי

הסכמים לחיבור צרכנים חדשים לגז טבעי 
במהלך 492018

-255012/2018-

פיתוח רשת החלוקה מהווה משימה אסטרטגית של המשרד. המשרד פועל בכמה מישורים: מתן מענקים לצרכנים מרוחקים )פעימה שנייה,   46
שדרוג קווי חלוקה, גיבוש מדיניות קוגנרציה, תחילת טיפול בכשלי שוק, ופתיחת צווארי בקבוק תהליכיים בתחום התכנון(.

שדרוג תשתית חלוקה - הגדלת קיבולת קווי החלוקה ברחבי הארץ באמצעות שדרוג ועיבוי של הקווים, על-מנת לאפשר הזרמת כמויות גז   
טבעי גדולות יותר לקצות המערכת, וכן עבור מגזרים חדשים של צרכני קצה: תחנות כוח קטנות בקוגנרציה, תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס 
וצריכה ביתית. השדרוג יתבצע על-ידי חברות החלוקה בכמה אופנים: הגדלת קוטר צנרת הפלסטיק; מעבר בין פלסטיק לפלדה בקטרים 

שונים; סגירת לולאות; הכפלת קווים; הקמת קווי פלסטיק כפולים.
משרד האנרגיה מעוניין לחבר צרכנים שיש להם כדאיות כלכלית לעבור לשימוש בגז טבעי ברשת החלוקה, אך בשל היותם מרוחקים הם   47
נדרשים לתוספת תשלום כדין. תוספת תשלום זו הופכת את החיבור ללא כדאי כלכלית במקרים רבים. על-מנת למנוע אפליה בין צרכנים 
בשל מיקומם, ועל-מנת להאיץ את פריסת תשתית החלוקה, החליטה המדינה על תכנית מענקים לחיבור צרכנים מרוחקים. למשרד הוקצה 
תקציב של 130 מיליון ש״ח, ובמסגרת המכרז הראשון, שהחל בשנת 2017, נבחרו קווים להקמה בסך של כ-45 מיליון ש״ח, כאשר היתרה תוענק 

במהלך 2018.
צנרת החלוקה נפרסת על-ידי 6 חברות חלוקה, כאשר כל אחת אחראית על אזור גיאוגרפי אחר. צנרת ההולכה ביעד 3.1 נפרסת על-ידי ״נתג״ז״   48
)נתיבי הגז הטבעי לישראל(, שהיא חברה ממשלתית. הגז הטבעי עובר תחילה במערכת ההולכה בלחץ גבוה ולאחר מכן מועבר לצרכנים 

בלחצים נמוכים יותר.
המשרד צופה שבמהלך 2018 ייחתמו 50 הסכמים לחיבור צרכנים חדשים. מתוכם המשרד צופה חיבור צרכנים משני מגזרים חדשים: 4 צרכנים   49

לחיבור מתקני קוגנרציה ו-6 צרכנים ממגזר החקלאות. 
קוגנרציה היא שימוש במנוע חום או בתחנת כוח כדי לייצר חשמל וחום שימושי בו-זמנית. מנועי חום לא הופכים את כל אנרגיית החום   
שנוצרת בהם לחשמל. בדרך כלל, יותר ממחצית מאנרגיית החום אובדת בתהליך ואינה מנוצלת. על-ידי ״לכידת״ אותו חום עודף שנפלט 
בתהליך וניצולו משיגה תחנת כוח הפועלת על קוגנרציה אנרגיה, שבדרך כלל מבוזבזת על-ידי תחנת כוח מסורתית - מה שמאפשר לה להגיע 

ליעילות גבוהה יותר. פירוש הדבר הוא, שנדרשת כמות קטנה יותר של דלק על-מנת לייצר אותה כמות של חשמל.
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הרחבת ה-start-up nation באמצעות עידוד יזמות, מחקר, חדשנות והתייעלות    4
אנרגטית במשק האנרגיה

יעד 4.1: התייעלות אנרגטית

משימות מרכזיות:
מימוש התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית לצמצום צריכת החשמל 502016-2030 ■
קידום פעילויות חינוכיות להתייעלות אנרגטית בבתי ספר ■
בקרה ואכיפה של חוק מקורות אנרגיה ותקנותיו ■
יצירת תשתית מידע מקצועית וממוחשבת להתייעלות אנרגטית ■
אסדרת תנאי המסגרת לקידום התייעלות אנרגטית במשק ■
קידום מערכות לניהול אנרגיה )ניטור ובקרה של צריכת החשמל( במגזרים השונים במשק ■
קידום התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות, במשרדי ממשלה ובבתי-חולים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תכניות לסקרי אנרגיה שהוגשו בהתאם 
לתקנות מקורות האנרגיה )סקר לאיתור 

פוטנציאל לשימור אנרגיה( תשע"ו-512016
99-8512/2018-

דיווחים שנתיים של צריכת אנרגיה בהתאם 
לתקנות מקורות האנרגיה )פיקוח על יעילות 

צריכת אנרגיה( תשנ"ד-521993
672-69012/2018-

וייעול צריכת  גזי חממה  2015 התקבלה החלטת הממשלה מס' 542, שעניינה "הפחתת פליטות  20 בספטמבר  ביום  התייעלות אנרגטית -   50
האנרגיה". בהחלטה נקבע, בין היתר:

יעד של צמצום פליטות גזי חממה עד ל-7.7 טונה לנפש בשנת 2030.א. 
יעד של צמצום הנסועה הפרטית בשיעור של 20% עד לשנת 2030.ב. 
יעד של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בשיעור של 17% לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת 2030.ג. 
יעד של צמצום צריכת החשמל המשקית בשיעור של לפחות 17% עד שנת 2030, ביחס לצריכת החשמל הצפויה באותה השנה לפי תרחיש ד. 

עסקים כרגיל.
על-מנת לעמוד ביעד בסעיף ד' הוחלט, בין היתר, בהחלטת הממשלה מס' 1403 מיום 10/4/2016, להקצות סך של 500 מיליון ש"ח לערבויות    
מדינה להלוואת עבור השקעה בהתייעלות אנרגטית וכן להקים ולהפעיל תכנית מענקים בסך 300 מיליון ש"ח להשקעות בהתייעלות אנרגטית. 
התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית בממשלה אושרה במהלך 2017. התכנית כוללת המלצות לעמידה ביעדי הממשלה בסעיף ד'. כמו כן, 
מתוקצבת פעילותו השוטפת של המשרד בתחום. המשרד מביא למימוש הפוטנציאל הטמון בתחום ההתייעלות האנרגטית, וזאת על-ידי 
שיתוף פעולה עם המגזרים הציבורי, המסחרי והתעשייתי, בדגש על קידום טכנולוגיות ליעילות אנרגטית, הסרת חסמים לפעילות חברות 
על-ידי  מבוצעת  הפעילות  האנרגטית.  ההתייעלות  של  ליתרונותיה  הציבורית  המודעות  והעלאת  האנרגטית  ההתייעלות  בשוק  הפועלות 
תמיכת המשרד בפרויקטים להתייעלות אנרגטית במגזרים שונים, כגון התעשייה, רשויות מקומיות, בתי מלון ועוד; פעולות חינוך והסברה 
על חיסכון באנרגיה לתלמידים בבתי ספר ולקהל הרחב, הכשרת אנשי מקצוע איכותיים בתחום ושדרוג מעבדות להנדסת אנרגיה ופעילויות 

נוספות, לרבות גיבוש תקנים ותקנות ליעילות אנרגטית.
יותר מ-2,000 שעט״ן )יחידת מידה שוות ערך  על-פי תקנות שתוקנו מכוח חוק מקורות אנרגיה, צרכנים אשר צורכים אנרגיה בכמות של   51
לטון נפט( מחויבים להעביר סקר לאיתור פוטנציאל להתייעלות אנרגטית מדי חמש שנים. בשנת 2017 מימן המשרד ביצוע סקרים ברשויות 

השייכות לחמשת האשכולות של משרד הפנים. לכן השנה הוצב יעד נמוך יותר, לאור העובדה שמדובר בהגשת סקרים שוטפת.
על-פי תקנות שתוקנו מכוח חוק מקורות אנרגיה, צרכנים אשר צורכים אנרגיה בכמות של יותר מ-300 שעט״ן )יחידת מידה שוות ערך לטון   52
נפט( מחויבים בדיווח על נתוני הצריכה שלהם. לאור העובדה כי השנה מתחילה פעילות ברפורמת הייבוא של מוצרי חשמל, המשרד צופה 

ירידה במדד זה.

משרד האנרגיה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור בתי הספר שהשתתפו בפרויקט ניהול 
אנרגיה וקידמו פעילות לחיסכון בצריכת 

החשמל של בית הספר53
--70%12/2018-

הנחה על שולחן הכנסת של תיקון לחוק 
מקורות האנרגיה

-6/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

חיסכון במיליוני קוט"ש )בקילוואט לשעה( 
כתוצאה מחוזים שנחתמו במסגרת קרן 

המענקים54
136-20012/2018-

צמצום צריכת האנרגיה השנתית שנובעת 
מפעילות קרן ההלוואות )מיליוני קוט"ש(55

--512/2018-

שיעור ממוני האנרגיה מתוך כלל ממוני 
האנרגיה, שביצעו פעולות להתייעלות 
אנרגטית בארגונים שבהם הם פועלים 

)מתוך דו"חות הצריכה ב-2018(

--25%12/2018-

שיעור החריגה מתקנת מקורות האנרגיה 
)פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה( במגזר 

המסחרי - קניונים ובתי מלון העומדים ברף56
--25%12/2018-

המדד מחושב מתוך 35 בתי ספר. מדובר בפרויקט חדש, שאמור להתחיל בשנת 2018, ולכן לא היה ערך בתכניות העבודה בשנת 2017. יוקם   53
אתר ייעודי, שיציג את צריכת החשמל און-ליין של 35 בתי הספר שישתתפו בפרויקט הניטור, תוך נרמול הנתונים לתלמיד ולגודל המבנים. 

האתר יאפשר השוואה של צריכת האנרגיה בין בתי הספר ובין הרשויות.
השימוש ברכב חשמלי דורש תקינה בכל הנוגע לתהליך הטעינה של הרכב. יש צורך בתקנים עבור תקעים, שקעים, תצורת עמדת הטעינה וכד׳.   54

חלק ניכר מהתקנים כבר גובשו ואומצו אך יש צורך לערוך רוויזיה של חלקם על מנת שיעמדו בגרסאות העדכניות של התקינה הבינלאומית.
הגדרת כלל התקנים הרלוונטיים לשימוש במימן כדלק, בכלל זאת תחנות תדלוק, שינוע מימן, איחסון מימן, תדלוק במימן. לשם כך המשרד   55

משתף פעולה עם מכון התקנים, יערוך סדנה בנושא ויבצע סיורים במדינות בהן קיימת טכנולוגיה פעילה בתחום זה.
קרן המענקים בסך 300 מיליון ש״ח בשיתוף עם משרדי הכלכלה, האוצר והגנת הסביבה, לתמיכה בצרכני אנרגיה, אשר יתוגמלו לפי מידת   56
הפחתת פליטות גזי החממה וההתייעלות האנרגטית שהושגה. שנת תחילת הפעילות של הקרן היא 2017 . קרן המענקים תפעל לפי פעימות, 

כאשר בשנת 2018 יחולו 2 פעימות נוספות.
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יעד 4.2: הרחבת השימוש בתחליפי דלקים לתחבורה

משימות מרכזיות:
הרחבת השימוש בתחליפי דלקים לתחבורה ■
עידוד ההטמעה של טכנולוגיות מתקדמות לתחליפי נפט לתחבורה ■
הקמת תחנות תדלוק בגט"ד )גז טבעי דחוס(  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

אימוץ של תקנים נדרשים לכלי רכב 
חשמליים57

-12/2018ג--

גיבוש מסמך המלצות לגבי אופן התמיכה 
הממשלתית ב-GTL )תעשייה כימית 

מבוססת גז טבעי(
-12/2018ג--

גיבוש המלצות בנוגע לתכנית ליישום 
טכנולוגיות מימן בישראל58

-10/2018ג--

השלמת מכרז לפרישת עמדות טעינה לרכב 
חשמלי ברכבי הארץ

ג3/2019---

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-4,3163,0006,50012/2018תדלוק בביודיזל טהור )קוב(

תחנות תדלוק בגט"ד שחוברו לרשת 
החלוקה59

---12/202020

כחלק מהצעדים להתייעלות אנרגטית, הוחלט על הקמת קרן ערבויות מדינה להלוואות להתייעלות אנרגטית. אחת ממטרות המשרד בשנה   57
זו היא להתניע את הפעלת הקרן בשיתוף עם משרד האוצר, כך שבגינה יחלו להיות מועמדות הלוואות לפרוייקטים להתייעלות אנרגטית.

במדד זה נמדד אחוז החריגה לפי רשימה הנמסרת מחברת החשמל. ככל שנושא העברת הנתונים מחברת החשמל ומיצרני החשמל הפרטיים   58
יוסדר, התמונה שתתקבל מהמדד תהיה מדויקת יותר ויוצב יעד כמותי ביחס לכלל המשק.

המשרד יצא למכרז במסגרתו ייבחרו בשנת 2018, 20 זוכים אשר יקימו תחנות תדלוק בגט״ד )גז טבעי דחוס(. המכרז כולל מענקים ורשת   59
ביטחון לכל תחנה בסכום כולל של 65 מיליוני ש״ח. צפי לסיום ההקמה של תחנות התדלוק הוא בשנת 2020.

משרד האנרגיה
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יעד 4.3: עידוד יזמות עסקית פרטית במשק האנרגיה

משימות מרכזיות:
"קולות קוראים" )מדענית ראשית(60 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור הבוגרים האקדמאים העוסקים בפועל 
במשק האנרגיה, מתוך מקבלי המלגות 
והמימון להשתתפות במחקרים על-ידי 

יחידת המדענית הראשית

--50%12/2018-

שיעור ההיענות ל"קולות הקוראים" של 
יחידת המדענית הראשית מקרב פונים 

חדשים61
--30%12/2018-

שיעור פרויקטי המחקר והפיתוח שהמשיכו 
לשלב החיים הבא לאחר תמיכת המשרד62

--40%12/2018-

שיעור המחקרים שנתמכו על-ידי יחידת 
 המדענית הראשית, שהסתיימו בטווח של 

3 שנים מיום החתימה על הסכם מול 
המשרד, אשר הגיעו לידי פרסום

--60%12/2018-

החל משנת 2008 מעמיד המשרד תקציבים למענקים בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה. המענקים מתחלקים לשלושה תחומים: מענקי מחקר   60
יוצאים  אלה  מענקים  והדגמה.  חלוץ  מתקני  עבור  מענקים  מדעית-טכנולוגית;  היתכנות  לבדיקת  מענקים  אקדמאיים-יישומיים;  ופיתוח 

בצורה של קול קורא.
מרבית המציעים בקולות הקוראים של המשרד פנו אליו בעבר בבקשה לקבלת מענק מחקר כלשהו. המשרד מעוניין להגיע לקהלים חדשים   61
הפונים  שיעור  מדידת  באמצעות  היא  חדשים  לקהלים  החשיפה  את  למדוד  הדרך  המציעים.  מעגל  את  ולהרחיב  לפעילותו  נחשפו  שטרם 

החדשים מקרב כלל הפונים לקולות הקוראים של המשרד. 
על-פי סקר שנערך בשנת 2014, 50% מהחברות המשיכו להיות פעילות, כלומר: מצאו מימון נוסף להמשך פעילותן.  62

64   |   תכנית עבודה לשנת 2018



יעד 4.4: גוף ידע וסמכות

משימות מרכזיות:
הנגשה לציבור של המידע הקיים ביחידת המדענית הראשית ■
שיתוף פעולה עם ארצות הברית לקידום מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה ■
קידום שיתופי פעולה עם ארגונים בינלאומיים והקהילייה האירופית ■
הקמת מאגר מידע לאומי לנפט ולגז טבעי63 ■
ביצוע מחקר בנושא עלות אי-אספקת חשמל מנקודת המבט של הצרכנים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

בחירת פרויקטי מו"פ תעשייתי משותפים 
64BIRD-ENERGY לשנת 2018 באמצעות

-10/2018ג-ג

חתימה על "קולות קוראים "בשיתוף 
הקהילייה האירופית וארגונים בינלאומיים65

-12/2018ג--

 הקמת אתר אינטרנט פתוח לציבור 
 הרחב במסגרת מאגר המידע הלאומי 

לנפט ולגז טבעי
ג5/2019---

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

פניות לקבלת מידע מיחידת המדענית 
הראשית, על-ידי גורמים חיצוניים

54306012/2018-

לאור התגליות בים, יש צורך בניהול מקצועי של מגוון הנתונים והמידע הקשורים לתחום חיפושי הנפט והגז הטבעי. כיום, המידע מצוי באתרים   63
שונים, אולם אינו מנוהל בצורה מרכזית. בהמשך לאמור, המשרד התקשר עם חברה בינלאומית לצורך הקמה של מערכת מידע מסודרת 

לניהול משק חיפושי הנפט והגז. מאגר המידע נועד לספק מידע על מאגרים ומאפשר בקרה על איכות הנתונים המתקבלים מהזכיינים.
יחידת המדענית הראשית במשרד האנרגיה חותמת מדי שנה מאז שנת 2009 על הסכם התקשרות בסך 2 מיליון דולר עם הקרן הדו-לאומית   64
ישראל-ארה״ב למו״פ תעשייתי, לצורך המשך מימושו של הסכם שיתוף הפעולה בין משרדי האנרגיה הישראלי והאמריקני לקידום פרויקטי 

מו״פ בתחום האנרגיה המתחדשת וההתייעלות האנרגטית.
Horizon 2020 - במסגרת שיתוף פעולה עם האיחוד האירופי, ישנן תכניות ייעודיות בנושאי אנרגיה סולארית ומים. שותפות משרד האנרגיה   65

בתכנית בקרן מיוחדת מאפשרת לחוקרים וליזמים להגיש הצעות לתכנית בשיתוף פעולה אירופאי.

משרד האנרגיה
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יעד 4.5: יוזמה וחדשנות

משימות מרכזיות:
פיתוח מערכות מידע66 ■
חיזוק הקשרים הבינלאומיים לקידום משק המים הישראלי ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הקמת אתר לקליטה של נתוני צריכת 
החשמל בבתי ספר

-3/2018-ג-

הקמת מערכת "מגדל" לרישוי ונתונים 
בתחום הגפ"מ

-12/2018ג--

הכנת סקירה על מקורות מימון ייעודיים 
לפרויקטים בנושא מים באפריקה 

-11/2018ג--

-6/2018-ג-אישור תוכניות העבודה של מכוני המחקר

המשרד מפתח מערכות מידע בכמה תחומים, אשר נועדו לשרת הן את אלה החייבים בדיווח למשרד והן את התושבים. דוגמאות למערכות   66
שפיתוחן יחל בשנה זו: מערכת המרכזת את הטכנאים המורשים לעסוק בהתקנות גז, מערכת המרכזת את ספקי הגז המורשים, אתר לניהול 

צריכת האנרגיה של בתי ספר ועוד. 
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חיזוק כלכלת ישראל באמצעות קביעת מדיניות ארוכת טווח ואסדרה מתאימה    5
במשק החשמל67

תכניות העבודה המרכזיות של המשרד בתחום החשמל מנוהלות על-ידי רשות החשמל, ולכן אינן מפורטות בתכנית זו.  67

משרד האנרגיה
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רשות החשמל
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: יו"ר רשות החשמל
אסף אילת

אני מתכבד להציג בפניכם את תכנית העבודה של רשות החשמל לשנת 2018.

משק החשמל בישראל נמצא בפתחו של עידן חדש. הצורך ביצירת שוק תחרותי יותר, יחד עם ההתפתחויות 
הטכנולוגיות המהירות בתחום, מחייבים התאמה של הרגולציה ושל מבנה המשק כך שיאפשרו את מקסום 

התועלת ממשק החשמל לציבור בכלל ולצרכני החשמל בפרט. 

תחום החשמל עובר שינוי טכנולוגי עמוק. אם בעבר התבססו משקי חשמל על ייצור בתחנות כוח גדולות 
שינה  שכיום  הרי  לצרכנים,  "טיפשות"  חשמל  רשתות  באמצעות  אמת  בזמן  החשמל  והעברת  ומזהמות 
זו ניכרת הן במקטע  וניתן לזהות כניסה של טכנולוגיות חדשות ומתקדמות רבות. מגמה  התחום את פניו, 
והאספקה  הרשת  במקטעי  והן  מתחדשות,  ובאנרגיות  בגז  מבוזרים  ייצור  מתקני  בדמות  למשל  הייצור, 
בנוסף,  צרכנות.  מתחמי  ולניהול  חכמה  לרשת  למיקרוגריד,  אנרגיה,  לאגירת  טכנולוגיות  בהן  שמתפתחות 
וניהול הביקושים, ומאפשרים  יכולות הסחר בחשמל  מעניקה הטכנולוגיה כלים מתקדמים, המשפרים את 
לצרכנים להתייעל אנרגטית. עם הזמן השתנו גם הצרכים, ובדרישות ממשק החשמל כיום יש יותר דגש על 

השפעות בריאותיות וסביבתיות, על יתירות ועל מוכנות לחירום. 

החשמל  למשק  ומגוונים  חדשים  שחקנים  של  לכניסה  היתר,  בין  מביאות,  אלו  טכנולוגיות  התפתחויות 
ודורשות השקעה במחקר ובפיתוח. ריבוי השחקנים, בין השאר בעקבות השינויים הטכנולוגיים, לצד כניסה 
צפויה של שחקנים נוספים במקטעי הייצור והאספקה, מחייבים יצירת מבנה משק תומך, ולא פחות חשוב - 
מחייבים התאמה של הרגולציה. בפרט צפוי מעבר מפיקוח פרטני - שמתאים לשוק הנשלט על-ידי שחקנים 
מועטים ולמעשה מקבע ומגביל את פעולותיו של כל שחקן לרגולציית שוק, שתקבע כללי משחק רוחביים 
ותאפשר קיום של מנגנוני שוק, מסחר יעיל בין השחקנים, גמישות בפיתוח מודלים שונים וחדשנות. זאת 
לצד המשך פיקוח ממוקד על-מנת להבטיח אמינות אספקה, יעילות, מחירים נמוכים ותכנון מיטבי לטווח 
ארוך. רשות החשמל תפעל בשנה הקרובה ליצירת מבנה שוק נכון, התומך בפיתוח משק החשמל בסביבה 

טכנולוגית ומרובת שחקנים. 

התועלת  את  ולהגדיל  קדימה  החשמל  משק  את  להצעיד  יאפשרו  מתאימה  רגולציה  של  לצדה  נכון  מבנה 
לצרכני החשמל ולכלל הציבור. בין היתר, יצירת מקטע ייצור תחרותי ויעיל יותר תוזיל את עלות ייצור החשמל 
ותצמצם את הפליטות המזהמות הנובעות מייצור חשמל. כניסת טכנולוגיות חדשות ומתקדמות לתחום יובילו 
יותר תתרום לבריאות הציבור. תחרות  ליצירת שירותי ערך לצרכן. כניסת אנרגיות מתחדשות בהיקף גדול 
באספקה תוביל לשירות טוב יותר לצרכן וליצירת שירותי ערך חדשים, ופיתוח הרשת יגביר את אמינותה של 
אספקת החשמל ויפחית את כמות החשמל הבלתי מסופקת לצרכנים. לישראל, אומת הסטארט-אפ, אין את 

הפריווילגיה להישאר מאחור דווקא בתחום חיוני כל כך.

בברכה, 

אסף אילת
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה 

מגמה20172018

23מכרזי מחיר לייצור אנרגיה סולארית שפורסמו1 1

פרסום תכנית-אב למשק החשמל22

כניסה לתוקף של רישיון לחברת ניהול מערכת 3
ממשלתית חדשה3

2019 | ג

פרסום תכנית פיתוח להולכה, שתיתן מענה 4
לחיבור יצרנים וצרכנים במשק

 הספק שצפוי לפעול על-פי ההסדרה 5
 למתקני ייצור בגז טבעי ברשת החלוקה, 

וקיבל אישור מחלק4

 50
מגה-ואט

פרסום שנתי של ספר מצב משק החשמל על 6
מקטעיו השונים5

פרסום מכרז לקידום אגירה באמצעים חדשים - 7
סוללות
2019 | ג

2020, ומדיניות שר האנרגיה ל-17% מייצור  10% מהחשמל באנרגיות מתחדשות עד שנת  בהתאם למדיניות הממשלה והחלטותיה לייצור   1
החשמל ב-2030. הערך הצפוי עבור מדד זה לשנת 2019 ייקבע בהמשך, בהתאם לקצב העמידה ביעד.

תפורסם  היא  התכנית,  השלמת  לאחר  עבודה.  הנחות  וגובשו  מתודולוגית  תשתית  הונחה   2016 בשנת  החשמל.  במשק  מהרפורמה  כחלק   2
להתייחסות הציבור ותעודכן מעת לעת.

כיום, בשונה משאר מדינות המערב, בישראל לא קיים מנהל מערכת עצמאי. מתן רישיון הוא אחד מהתנאים ההכרחיים, ומותנה בהתקדמות   3
הרפורמה במשק החשמל.

בשנת 2019 צפוי להתקבל אישור לשילוב מתקנים בהיקף של 200 מגה-ואט, ובשנת 2020 בהיקף של 300 מגה-ואט.   4
ובהם מקטע הייצור, ההולכה, החלוקה, תמהיל הדלקים ועוד.  5

רשות החשמל
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מטרות ויעדים לשנת 2018

תכנון ארוך טווח, המאפשר יצירת משק חשמל יעיל ובר-קיימא   1
יעד 1.1: ביצוע הערכת מצב למשק החשמל

יעד 1.2: פרסום תכנית ארוכת טווח למקטע הייצור

יעד 1.3: קידום אנרגיות מתחדשות וייצור מבוזר 

1.4: גיבוש תכנית לפיתוחה של רשת ההולכה והחלוקה לצורך מתן מענה לגידול בביקוש וקליטת 

טכנולוגיות ייצור שונות

1.5: קידום ההיערכות לשעת חירום במשק חשמל

1.6: גיבוש מנגנונים כלכליים לניהול צד הביקוש 

עיצוב מבנה משק תחרותי   2
יעד 2.1: גיבוש כללי העסקאות ויחסי הגומלין בין השחקנים במשק

יעד 2.2: עדכון כללי הריכוזיות במשק החשמל

יעד 2.3: הסדרת כללי הרישוי

יעד 2.4: קידום חברה עצמאית לניהול מערכת ממשלתית חדשה

יעד 2.5 קידום מכירה של אתרי ייצור של חברת החשמל

יעד 2.6: הגברת הפיקוח על העמידה בכללי משק החשמל

העצמת התועלת לצרכנים ממשק החשמל   3
יעד 3.1: קביעת תעריפים הוגנים בכל מקטעי משק החשמל

יעד 3.2: קידום משק חשמל נקי תוך מזעור פליטות והשפעות סביבתיות

יעד 3.3: אסדרת יעדי השירות לצרכנים ובקרה עליהם

יעד 3.4: קידום הבטיחות במשק החשמל

יעד 3.5: קידום חשמל כמוצר בסיס והגנה על אוכלוסיות מוחלשות 

יעד 3.6: קידום האפשרויות לייצור עצמי ולעצמאות אנרגטית
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הגברת האמון ושיפור הוודאות והשקיפות במשק החשמל   4
יעד 4.1: הפחתת הנטל הרגולטורי 

יעד 4.2: הגברת שיתוף הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות

יעד 4.3: מיסוד תרבות של שקיפות בעשייה הארגונית והנגשת תוצרי הרשות

יעד 4.4: שיפור השירות של הרשות לשחקנים במשק

יעד 4.5: שיקוף מגמות, נתונים ומידע במשק החשמל

קידום רשות החשמל כארגון מקצועי ואפקטיבי המעצים את עובדיו   5
יעד 5.1: הטמעת תפיסה של תכנון, בקרה תפוקתית ומדידה

יעד 5.2: טיפוח הידע המקצועי ברשות ושימורו

יעד 5.3: הסדרה של תהליכי עבודה פנימיים ושל אינטראקציה עם גורמים חיצוניים

יעד 5.4: שיפור הטיפול בפרט

יעד 5.5: השלמת ההתארגנות המבנית-תפקודית של רשות החשמל

רשות החשמל
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הרשות הממשלתית למים ולביוב 
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
גיורא שחם

הרשות הממשלתית למים ולביוב הוקמה בתחילת שנת 2007 במטרה לשפר את ניהול משק המים באמצעות 
איחוד סמכויות הניהול והפיקוח במשק המים והביוב תחת גורם מקצועי ממשלתי אחד. רשות המים אחראית 
על ניהולו, תפעולו ואסדרתו של משק המים והביוב, כאשר המטרה העיקרית הינה הבטחת אספקת מים, מתן 
שירותי ביוב וייעוד קולחים - באיכות, בכמות ובאמינות נאותים וביעילות כלכלית, לפיתוח המדינה ולמימוש 

יעדיה הלאומיים ולהשאת הרווחה בת-הקיימא של כלל הצרכנים. 

להלן עיקרי התפקידים של הרשות הממשלתית למים ולביוב:

עמידה ביעדים הלאומיים למשק המים כפי שנקבעים במדיניות הממשלה )מימוש הסכמים בינלאומיים, . 1
סיוע לפריפריה וכו'(.

שיקומם ושימורם של מקורות המים הטבעיים - רשות המים פועלת לשקם ולשמר את מקורות המים . 2
הטבעיים מבחינת היצע המים ואיכותם במי התהום ובאגן הכינרת, בעיקר באמצעות מניעה של הפקה, 
שיקום אתרים מזוהמים מזיהום תעשייתי וקיום ניטור רציף לכל הפרמטרים הרלוונטיים לניהול האוגר 

באופן מיטבי. 

תכנון משק המים - תכנון ארוך טווח של משק המים בכל תחומי פעילותו; תכנון מערכות אספקה )מים . 3
ואמינה  סדירה  מים  אספקת  הבטחת  תוך  ונושאיות,  אזוריות  ארציות  תוכניות-אב  ברמת  וקולחים( 
לכלל המגזרים באמינות, באיכות ובכמות הנדרשים, תוך שיקום מקורות המים הטבעיים ושימורם ותוך 
התחשבות בצורכי הסביבה ובשימור ערכי הטבע; פיתוח מקורות מים חדשים וחיבורם למערכת הארצית; 

גיבוש תכניות הפיתוח של משק המים לטווח הארוך. 

ניהול הפיתוח של משק המים ומקורותיו - גיבוש מדיניות וניהול תקציב הפיתוח והקצאתו; מתן הנחיות . 4
ואישור תכניות הפיתוח של מפעלי המים ברמות  ורב-שנתיות; שיפוט  להכנת תכניות פיתוח שנתיות 
התכנון השונות; הגשת תכניות הפיתוח לאישור המועצה; ליווי, פיקוח ובקרה על ביצוע תכניות הפיתוח 
להקמת  עליים,  במים  לשימוש  מתקנים  הקמת  על  אחראית  הרשות  השאר,  בין  במועצה.  המאושרות 
מתקנים לטיהור שפכים ולסילוקם באמצעות השבה לחקלאות בעיקר ולהקמת מתקנים להחדרת מים 

לקרקע וכן מתקני התפלה.

רגולציה במשק המים - אסדרת הפעולות של משק המים נעשות על-ידי גילום עלויות המים בתעריפי . 5
המים. לצורך כך, רשות המים פועלת לקביעת תעריפי מים לכל השימושים ולקביעת אמות מידה לשירות 
על-ידי ספקי ומפיקי המים. כמו כן, הרשות פועלת לקיצוב הקצאות המים לכלל השימושים, להנפקת 
של  מלאה  ציבורית  שקיפות  תוך  הנ"ל  כל  השונים.  והספקים  המפיקים  על  ולפיקוח  הפקה  רישיונות 

התהליך. 

התפלת . 6 מתקני  הקמת  של  ניהול   - עליהם  ופיקוח  מליחים  ומים  ים  מי  התפלת  מתקני  של  הקמה  ייזום 
ומערכות הרגולציה הנדרשות  בניית המכרז  וקביעת הצורך,  ומים מליחים משלב הכנת המידע  מי הים 
לבחירת המתפיל, תכנון המתקן והקמתו וכן מעקב, בקרה ואישור התשלומים בהתאם להסכם הזיכיון 

למשך כל שנות פעילותם של המתקנים.
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סיוע למפעלי מים ביזמות פרטית – יישום החלטת הממשלה מס' 451 מיום 12/9/2006 וכן החלטות ממשלה . 7
נוספות, העוסקות בקידום פרויקטים להשבת קולחים לחקלאות, על-ידי ליווי ומתן מענקי סיוע ליזמות 
פרטית לפיתוח ולקידום של מפעלי השבת קולחים ומים נחותים לחקלאות ולשימושים אחרים. כמו כן, 
ניתן סיוע להגדלת היצע המים הטבעיים באמצעות מתן הטבות בהיטלי הפקה ותמריצים לטיוב בארות.

היעדים העיקריים העומדים בפני משק המים לשנים 2018-2019 הינם:

שיפור אמינות האספקה - לאור רצף שנות הבצורת, הקימה רשות המים צוות ייעודי להתמודדות עם רצף . 1
זה, שעליו לתת מענה לאתגרים של הגדלת היצע המים בטווח הזמן הקצר, לריסון הצריכה העירונית, 

לכבישת הגידול בצריכה לנפש ולייעול השימוש במים. 
רשות המים תפעל בשנים 2018-2019 להגדיל את נפח אגירתם של מים שפירים ונחותים לצרכים חקלאיים 
בכל רחבי הארץ ובפרט בצפונה, וזאת על-מנת לשפר את מוכנות המשק להתמודדות עם שנים שחונות. 

ואספקת . 2 כלכלית  פעילות  מקיף  העירוני  והביוב  המים  משק   - והביוב  המים  תאגידי  של  המבנה  ייעול 
שירותים בהיקף שנתי של יותר מ-5 מיליארד ש"ח. בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב, הרשויות 
המקומיות מחויבות לנהל את משק המים והביוב בתחומן באמצעות תאגיד מים וביוב. חובה זו חלה החל 
מחודש יולי 2007. נכון להיום קיימים 56 תאגידי מים וביוב, המספקים שירותים לכשבעה מיליון תושבים, 
המים  משק  ניהול  את  העבירו  וטרם  החוק  הוראות  את  מילאו  שלא  מקומיות  רשויות   26 עוד  וקיימות 

והביוב בתחומן לידי תאגיד מים וביוב. 
הקמת תאגידי המים והביוב נועדה לתת מענה לכשלים המבניים במשק המים העירוני, שאופיינו בגירעון 
ואפשר  רבים,  פירות  נשאה  העירוני  במשק  הרפורמה  כאמור,  הביוב(.  בתחום  )בעיקר  חמור  השקעות 
מים,  פחתי  צמצום  תוך  והביוב,  המים  בתחום  השקעות  לתנופת  הביאה  התאגידים  הקמת  כי  לראות, 
בשיפור  הצורך  בשל  הן  האופטימלי  אינו  הנוכחי  הדברים  מצב  זאת,  עם  ועוד.  התקלות  במספר  ירידה 
רמת השירות לצרכן והן בשל קיומם של תאגידים רבים, המעמיסים עלויות עודפות על המשק. על-מנת 
להביא לניהול אופטימלי של משק המים והביוב העירוני יש לפעול לייעול מקטע החלוקה במשק המים 
והביוב העירוני, לצמצום מספר התאגידים ולשיפור רמת השירות לצרכן. רשות המים תתמקד במהלך 

שנות התקציב 2018-2019 בעיקר בפעילות בתחום השירות לצרכן. 

טיפול בשפכים - לאחר השימוש במים השפירים במגזר הביתי )מיועד לשתייה, הדחת אסלות, רחצה . 3
ועוד(, מופנים מי השפכים למערכת הביוב. מערכת הביוב מוליכה את השפכים לטיפול במתקן לטיהור 
שפכים )מט"ש(. אחת מחובותיו של תאגיד המים והביוב הינה לטפל בשפכים בהתאם לכללים הקבועים 
בחוק. מדינת ישראל מסייעת באשראי ובמענקים לתאגידים ולמועצות אזוריות בהתאם לקריטריונים 
אשר נקבעו על-ידי המינהל לפיתוח תשתיות ביוב )להלן - המילת"ב( ומשרד האוצר. המילת"ב פועל 
הידרולוגיים,  משיקולים  הנדרש,  התקן  לרמת  עד  בשפכים  בטיפול  ולסיוע  לליווי  להנחיה,  לייזום, 
במים  לשימוש  כתחליף  עירוני  לגינון  או  חקלאית  להשקיה  ולניצולם  וחקלאיים,  סביבתיים  תברואיים, 
שפירים. היקף הסיוע השנתי להקמה ולשדרוג מערכות הביוב מסתכם בכ-500 מלש"ח לשנה. בשנות 
ייעול מערך הביוב הארצי, אשר התרכז בקידום  התקציב 2017-2018 הופנה הסיוע בתחום הביוב לצורך 

פרויקטים, המהווים חסם לשיווק יחידות דיור. 

הרשות הממשלתית למים ולביוב
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2018 תבחן רשות המים את מתקן הטיפול בשפכים הגדול ביותר במדינת ישראל, מתקן  בנוסף, בשנת 
השפד"ן, תוך בחינת התהליך של החדרת הקולחים המטופלים והשבתם לחקלאות. 

מפעלי השבת מי קולחים ומים נחותים - מרבית מי הביוב במדינת ישראל עוברים טיהור ומשמשים לאחר . 4
להשקיה  המשמשים  המטוהרים  הביוב  מי  ציבורי.  לגינון  או  בתעשייה  לניצול  חקלאית,  להשקיה  מכן 
נקראים קולחים. בשנים האחרונות הפך משק הקולחים לשחקן מרכזי בניהול כלל משאבי המים וניהול 
הקצאות המים לחקלאות. נכון להיום, ישראל הינה המדינה עם שיעור השבת הקולחים מכלל השפכים 
קולחים,  להשבת  מפעלים  כ-100  קיימים  בישראל  ניצול(.  )כ-85%  בעולם  ביותר  הגבוה  המטופלים 
המספקים מים לחקלאות. מפעלים אלה מספקים כ-400 מיליון מ"ק בשנה )כולל מפעל השפד"ן, המטפל 
בשפכי גוש דן בהיקף של כ-130 מיליון מ"ק ומשיב אותם לחקלאות(. כמות זו מהווה כ-38% מסך המים 

המסופקים לחקלאות. 
משנת 2012 עד 2014 פעלה ועדה בין-משרדית, שמונתה על-ידי מנהל רשות המים, לבחינת מבנהו של 
ממסקנות  חלק  ליישום.  המלצות  והובאו  המרכזיות  הסוגיות  נותחו  הוועדה  במסגרת  הקולחים.  משק 
הוועדה כבר יושמו במהלך עבודתה. עיקר המסקנות ייושמו במהלך 2017-2022. במהלך שנת 2018 תתמוך 
רשות המים בסכום של כ-200 מלש"ח במפעלי השבה. במקביל להמשך התמיכה הממשלתית בהקמת 
מפעלי השבה, תפעל רשות המים בשנת 2018 לצמצום מספר ספקי הקולחים ולהקמת תשתיות חדשות 
בראייה אזורית רחבה. בהמשך לראייה זו מוצע, כי יקומו חברות ביוב אזוריות )כדוגמת השפד"ן( בעוד 

אזורים בארץ לטובת מקסום יתרון הגודל.

השקעה במערכות לאספקת מים שפירים - . 5

התמודדות עם פחיתת המים בכנרת - רשות המים פועלת לתגבור האספקה ממפעל המים הארצי א. 
לאזור סיפון ספיר בכנרת ובריכת עמיאד על-ידי שאיבת מים ממאגר המים המסוננים באתר אשכול 

לבריכה תפעולית באזור עילבון ומשם בגרביטציה, בהשקעה של כ-700 מלש"ח. 

חיבור מתקן ההתפלה בעקבה לערבה - אספקת המים המותפלים ממתקן התפלה שייבנה בשטח ב. 
משופרת,  באיכות  לחקלאות  ומים  הבית  צורכי  לכל  מים  אספקת  הערבה.  ליישובי  ירדן  ממלכת 

בהשקעה כוללת של כ-1.3 מיליארד ש"ח.

תכנית פיתוח ביהודה ושומרון - תכנית אב למים ולביוב למערכות ביהודה ושומרון. גיבוש פתרונות ג. 
לטווח מיידי, ביניים וארוך לאוכלוסייה הישראלית והפלסטינית, בהשקעה כוללת של כ-2 מיליארד 

ש"ח. 

הקמת מתקני התפלה נוספים - בשנים 2018-2019 תפעל רשות המים להקמתו של מתקן התפלה בגליל . 6
המערבי ותבחן את הרחבתו של מתקן התפלה שורק. 
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה  

מגמה20172018

קידוחי הפקה להגדלת היצע המים, שאושרו 1
וקודמו1

 20
קידוחים

קידום מתקן התפלה בגליל מערבי22

צמצום הצריכה הביתית הממוצעת לנפש33
הפחתה 
ב-5 מ"ק 
לעומת 

2017

תכנית להתמודדות עם חיבורי מים פיראטיים 4
ביהודה ושומרון

רישיונות שבוטלו לספקים קורסים במרחב הכפרי 5
6והועברו לידי מועצות אזוריות או תאגידי מים וביוב4

מקורות מים מזוהמים באקוויפר החוף שהחל 6
4שיקומם5

63מאגרים למי קולחים שהוקמו 7

בעקבות הקידוחים, הצפי הוא לתוספת של לפחות 9 מלמ"ק מים שפירים למערכות אספקת המים האזוריות עד שנת 2019.   1
קידום מתקן ההתפלה בשנת 2018 כולל את הכנת שלב א' של מסמכי המכרז ותחילת תכנון סטטוטורי. רשות המים אינה יכולה להתחייב על   2

מועד סיום הקמת המתקן, כיוון שהנושא אינו בשליטתה, אלא באישור סטטוטורי של הות"ל. 
בעקבות פרסום קמפיין לייעול השימוש במים וכלים נוספים לצמצום הצריכות.   3

כחלק ממאמצי רשות המים בטיפול בספקי מים קורסים, שאין באפשרותם לספק שירותי מים ראויים לצרכניהם, אושר נוהל תמיכות משותף   4
בין משרד האוצר לרשות המים. נוהל זה יאפשר את העברת משק המים ורישיון האספקה מבעל רישיון האספקה הקורס לספק מים רב-
רשותי )מועצה אזורית או תאגיד מים וביוב(, תוך סיוע בהקמת תשתיות מים חדשות. אישור התמיכה מותנה באישור הוועדות המקצועיות 

שברשות המים, עמידה בתנאים המוגדרים בנוהל ובכפוף לקיום התקציב ולמגבלתו.
ביצוע סילוק מזהמים על-ידי שאיבה של מים מזוהמים או הזרקת חומרים לפירוק הזיהום במוקדי הזיהום.  5

מאגר "להב", מאגר "נחשון" ומאגר "בראון".   6

הרשות הממשלתית למים ולביוב
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מגמה20172018

קידום תכנית השיקום לטיפול בזיהום בתע"ש 8
רמת השרון7

הפעלת מתקן טיהור שפכים דרום-שרון מזרחי 9
ומתקן טיהור שפכים ביתניה לאחר שדרוגם8 

הפעלת מתקן טיהור שפכים שוקת המורחב109

תגבור אספקת מים מהמערכת הארצית לכנרת 11
דרך מאגר אשכול – תחילת ביצוע10

תוספת כמויות מים מותפלים ממתקני ההתפלה 12
הקיימים למערכת אספקת המים11

 7.7
מלמ"ק12

 67
מלמ"ק

זיהום הקרקע והמים במתחם תע"ש ברמת השרון הוא אחד המקרים המפורסמים והחמורים של זיהום קרקע וזיהום ממים בישראל. כתוצאה   7
מפעילותה של התעשיה הצבאית ברמת השרון ליד צומת מורשה נחשפו בבארות מי השתייה ממצאים, המעידים על זיהומי קרקע וזיהום 
כי אם גם אל בארות, המספקות מי שתייה לערים הסמוכות כמו תל-אביב-יפו.  מים חמורים, המאיימים להתפשט לא רק ברמת השרון, 
כשלב מקדמי והכרחי לקראת יישום תכנית שיקום מלאה, האמורה למזער משמעותית את כתם הזיהום במי התהום, חתמה רשות המים 
בינואר 2014 עם חברת Enviogen האמריקנית, במיזם משותף עם חב' "שיכון ובינוי מים", על הסכם להקמת פיילוט למשך שנה, שבו נבחנו 
טכנולוגיות חדשניות שטרם נוסו בארץ. הפיילוט בחן את ישימות הטכנולוגיה והתקבל אומדן בדבר עלויות הטיפול. מידע זה ישמש להכנת 
המכרז להקמת מתקן בסדר גודל של 600 מק"ש, שיהיה המתקן הגדול ביותר בעולם להרחקת פרכלורט ומזהמים נוספים. קידום התכנית 

בשנת 2018 פירושו פרסום מכרז לקבלן מבצע.
כיום בביצוע להרחבה ולשדרוג לאיכות קולחים  מתקן טיהור שפכים דרום השרון – מדובר במט"ש )מתקן טיהור שפכים( אזורי, שנמצא   8
לשימוש חקלאי בלתי מוגבל. המט"ש יאפשר לטפל בשפכי הרשויות הבאות: מועצה אזורית דרום השרון, מועצה מקומית כוכב יאיר-צור 
יגאל, עיריית טייבה, עיריית טירה, מועצה מקומית כפר ברא, מועצה מקומית ג'לג'וליה, מועצה מקומית אלפי מנשה, חלק מיישובי מועצה 

אזורית שומרון ועוד יישובים מעבר לקו הירוק וכן שפכים מהעיר קלקיליה.
מתקן טיהור שפכים ביתניה – המט"ש אמור לטפל בשפכי העיר טבריה ובשפכי המועצה האזורית עמק הירדן ולאפשר הפקת קולחים באיכות   
בלתי מוגבלת לשימוש חקלאי. הפרויקט הינו חלק משיקום נחל נהר הירדן הדרומי, והמפעל יאפשר אספקת קולחים לתועלת חקלאי עמק 

הירדן.
מתקן טיהור שפכים שוקת – המט"ש אמור לטפל בשפכים שמקורם בעיר חברון ובסביבותיה וכן מיישובי המועצה המקומית מיתר, מועצה   9
מקומית חורה, מועצה מקומית לקיה וחלק מיישובי הפזורה הבדואית. המט"ש עובר תהליך של הרחבה ושדרוג הקולחים ויאפשר צמצום 

המפגע הסביבתי של השפכים והקולחים הזורמים בנחל חברון ובהמשך לנחל באר שבע. 
תחילת הביצוע היא בשנת 2018 והפרויקט צפוי להסתיים עד אוקטובר 2019.  10

נוספות ממתקני  ויעיל, בשיתוף עם משרד האוצר, לרכישת כמויות מים  נערכה רשות המים במהלך מהיר  עקב השנה החמישית לבצורת   11
התפלה, אשר יגשרו על הפער בין הצריכה לבין המשאבים הקיימים.

ממחצית 11/2017 עד סוף 12/2017.  12
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

שיקום מקורות המים הטבעיים של ישראל ושימורם כמקור מים אסטרטגי ובר-קיימא   1
יעד 1.1: חתירה לקווים ירוקים במקורות המים הטבעיים תוך קביעת כמויות הפקה אופטימליות

יעד 1.2: שימור רשת הניטור )כמות ואיכות( ושיפורה

יעד 1.3: פתוח יכולות וכלים לחיזוי והצגת תמונת מצב של מקורות המים הטבעיים בהיבטי כמות, איכות 

ומודלים לקבלת החלטות

יעד 1.4: שיקום ופיתוח כלי הפקה

יעד 1.5: שיקום מוקדי זיהום בהתאם לסדרי עדיפויות משק המים וכלכליות השיקום

יעד 1.6: מניעה וגילוי מוקדם של אירועי זיהום

יעד 1.7: שימור הנגר וניהולו13

יעד 1.8: מניעת הפקת יתר וזיהום מקורות מים, שלא לפי הסכם המים עם הפלסטינים

הפחתת תעריפי המים לצרכני הבית תוך ייעול משק המים ורציונליזציה של מנגנון    2
התעריפים

יעד 2.1: צמצום מספר ספקי המים

יעד 2.2: התייעלות בעלויות ספקי המים

יעד 2.3: הידוק הבקרה על השקעות בהקמה ובתפעול של מפעלי מים וביוב

יעד 2.4: יצירת אמבטיה תעריפית חקלאית14

יעד 2.5: ביטול סבסודים צולבים

יעד 2.6: תמיכה תקציבית ממשלתית בפרויקטי מים בפריפריה

פישוט ומיקוד של תהליכי הרגולציה והאסדרה במשק המים    3
יעד 3.1: פיתוח כלים להכרה נורמטיבית בעלויות

יעד 3.2: הגדלת הגמישות התפקודית של הספקים באמצעות התאמת הרגולציה ההנדסית )דו"ח בלניקוב(

יעד 3.3: השלמת אמות מידה לשירות לספקים

יעד 3.4: הגברת השקיפות לציבור

יעד 3.5: גיבוש מדיניות פיקוח ואכיפה ויצירת מנגנוני יישום

יעד 3.6: ניצול מיטבי של תשתיות קיימות

יעד 3.7: פעילות לביטול רגולציות כפולות )משרד הבריאות, הגנת הסביבה וכד'(

מי נגר הם מים שזורמים על-פני הקרקע. זרימת המים מתרחשת כאשר הקרקע ספוגה עד למירב יכולת הספיגה שלה. במצב שכזה המים   13
אינם יכולים לחלחל לתוך הקרקע ונישאים על-פניה. מקור המים הוא גשמים, קרחונים ושלג.

אמבטיה תעריפית חקלאית – חישוב תעריפי כלל מקורות המים ביחס למגזר החקלאי ולא ביחס לציבור הכללי.  14

הרשות הממשלתית למים ולביוב
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גיבוש תפיסת תפעול לסוגי המים השונים ויישומה   4
יעד 4.1: גיבוש עקרונות מנחים ומדדים לתפעול מקורות המים הטבעיים והמיוצרים

יעד 4.2: פיתוח מודלים לתפעול כלל מקורות המים הטבעיים והמיוצרים, בהתייחס לשיקולי כמות, 

איכות, קיימות ועלות

יעד 4.3: שיפור והסדרה של מנגנון היטלי ההפקה ככלי תפעולי בניהול מקורות המים

יעד 4.4: קביעת כללים ונהלים לתפעול, בהתייחס למודלים ולעקרונות

אסדרת משק הביוב והקולחים   5
יעד 5.1: החלה וחיזוק הרגולציה על כל מערכות הביוב וההשבה )איסוף וטיפול(, לרבות אלה שאינם 

זקוקים לסיוע

יעד 5.2: אסדרת פעילות המט"שים15 בדומה לספקי המים

יעד 5.3: אמות מידה הנדסיות למפעלי ביוב וקולחים

יעד 5.4: יישום ההמלצות של צוות הקולחים

קידום פיתוחן של תכניות ותשתיות מים וביוב תוך שיפור העמידה בלוחות זמנים,    6
בתקציב ובאמות המידה

יעד 6.1: בנייה, אישור וקידום תכנית יישום רב-שנתית בהתאם למסמך המדיניות

יעד 6.2: השלמת תכנית-אב לביוב

יעד 6.3: פיתוח ושיפור של מנגנונים וכלים למעקב ולבקרה )הנדסית, תקציבית, אבני דרך ולוחות זמנים( 

על ביצוע פרויקטים, לרבות יצירת מנגנוני אכיפה

יעד 6.4: הקמת מערך ביצוע עצמי

יעד 6.5: הקמת ועדה סטטוטורית

יעד 6.6: השלמה ועדכון של תכניות-אב אזוריות ונושאיות

יעד 6.7: גיבוש תפיסה ותורת תכנון עדכנית

מכוני טיהור שפכים.  15
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הבטחת הרציפות התפקודית של משק המים במצבי שגרה, חירום ונוכח שינויים    7
גיאופוליטיים

יעד 7.1: עדכון תפיסת ההפעלה בחירום של רשות המים ויישומה

יעד 7.2: שיפור המוכנות של ספקי המים לשעת חירום בדגש על המגזר הכפרי ועל איומים חזויים

 יעד 7.3: גיבוש מדיניות ותכנית תפעול לניהול מקורות המים ביתירות כהיערכות לשעת חירום: 

בשגרה, כהיערכות למצבי משבר ושעת חירום, כהיערכות לשינויים גיאופוליטיים

יעד 7.4: חיזוק המענה לזיהוי ומניעה של טרור מים

יעד 7.5: שיפור המוכנות של רשות המים וספקי המים לאיומי הסייבר

יעד 7.6: הגדרת מדיניות לטיפול במתקני ביוב והשבה במצבי משבר ואסון

 יעד 7.7: חיזוק המענה הרגולטורי, ההנדסי והניהולי לטיפול במים וביוב חוצי גבולות, קווי הפרדה 

ואזורים רגישים

יעד 7.8: הבטחת רציפות תפעולית של מתקני ההתפלה

 יעד 7.9: שמירה על האינטרסים של ישראל וקידומם לקראת משא ומתן על הסדר קבע 

ושינויים גיאופוליטיים

חיזוק היכולות של רשות המים בתחום הארגוני, האנושי, התפקודי והתשתיתי    8
ומיצובה כרגולטור מקצועי מוביל

יעד 8.1: שיפור הבקרה על הביצוע בכל תחומי העשייה, הנוגעים לניהול משק המים והביוב 

יעד 8.2: יישום המבנה הארגוני החדש

יעד 8.3: יישום תכנית-האב למחשוב

יעד 8.4: חיזוק והעצמה השל ההון האנושי ברשות המים

יעד 8.5: שיפור התרבות הארגונית

יעד 8.6: בניית קוד אתי וערכי לרשות המים

יעד 8.7: שיפור יכולות הניהול והשליטה בפעילויות מיקור חוץ

יעד 8.8: גיבוש תפיסה, עקרונות וכלים לניהול הידע ולשימורו

יעד 8.9: שיפור יכולות הניהול באמצעות שיתוף בסיסי נתונים של משרדי ממשלה שונים

יעד 8.10: הסדרת מקצועות המים

יעד 8.11: הגברת החשיפה לעשייה של רשות המים בארץ ובעולם

יעד 8.12: הטמעת ניהול סיכונים בכל צירי הפעילות של הרשות

הרשות הממשלתית למים ולביוב
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

מפלס ים המלח
נתונים חודשיים של מפלס ים המלח משנת 

.1976
10/2018

כמות מוכרת לעניין תעריפים

הכמות המוכרת הרשומה בחוק מסדירה 
קבלת 3.5 מ"ק מים לנפש לחודש. במאגר זה 
ישנה שרשרת אספקה ממקורות מים שונים 

מספק המים אל הצרכן המוגדר ברשות 
המים.

3/2019

מתקני טיפול בשפכים

רשימת מתקני טיפול בשפכים, המקבלים 
שפכים מרשויות מקומיות ומעיריות, 

מקיבוצים וממושבים ומטפלות בשפכים 
טיפול שניוני/שלישוני בהתאם לסוג המתקן. 

מתקן מט"ש אחד יכול לקבל שפכים מכמה 
רשויות מקומיות ולא מאחת.

3/2019

10/2018רשימת שמות מאגרי המים העיליים בישראלמאגרי המים בישראל

צרכני רשות המים

רשימת ספקי המים של רשות המים, 
המקבלים רישיון לפי שנה. רשימה זו 

כוללת פרטי צרכן, כמו שם, כתובת, צורת 
התיישבות וסוג צרכן. צרכנים אלה יכולים 
להיות ספקי מים, מפיקים, תאגידים וגם 

צרכן המקבל מים ישירות מחב' "מקורות". 
רשימה זו מתעדכנת מדי שנה.

10/2018

קידוחי רשות המים

רשימת הקידוחים השונים, שחטיבת אסדרה 
מנהלת, נותנת רישוי, מפקחת ומסדירה 

הפקה. מדובר לא רק בקידוחים שואבים ממי 
התהום, אלא גם בקידוחי החדרה, בקידוחי 

ניטור ובתצפית.

10/2018

מכוני מים רשות המים

רשימת מכוני המים השונים, שחטיבת 
אסדרה מנהלת, נותנת רישוי, מפקחת 
ומסדירה הפקה. מכוני המים שואבים 

מן הנחלים )מעלה, ביניים ומורד הנחל( 
והמעיינות.

10/2018
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מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

אספקה מחברת מקורות

כמויות מים כל חודש לנקודת חיבור במרחב 
"מקורות", מפעל, תת מפעל ואזור לחץ. לכל 
נקודת חיבור משויך צרכן של חב' "מקורות" 

ושל רשות המים.

10/2018

10/2018נתוני מפלס יומיים של הכנרת - 1966-2017.מפלס הכנרת

נתוני איכות מים בקידוחים, נחלים 
ומעיינות

נתוני איכות המים בקידוחים, בנחלים 
ובמעיינות על-פי מדידות כל רבעון.

12/2018

10/2018רשימת נחלים בישראל.רשימת נחלים

12/2018רשימת מעיינות בישראל.רשימת מעיינות

12/2018עומק וגובה המים בקידוחים.עומק ורום לקידוחים

רשימת תאים ותת אגן
רשימת תאים הידרולוגיים בתת אגנים 

בשימוש השירות ההידרולוגי.
3/2019

רשימת אקוויפרים
רשימת שמות האקוויפרים בשימוש השירות 

ההידרולוגי.
3/2019

רשימת אגנים
רשימת שמות אגנים בשימוש השירות 

ההידרולוגי.
3/2019

רשימת פרופורציות בקידוחים
רשימת עומקי הפרפורציות בקידוחים. 

פרפורציה לכל קידוח - כולל עומק ומה נמדד 
בפרפורציה.

12/2018

רשימת תחנות הדרומטריות
רשימת תחנות הידרומטריות בנחלים, 

המודדות איכות מים ורום.
12/2018

החדרה בשנה הידרולוגית
נפח החדרה במ"ק של קידוחי החדרה על-פי 

השנה ההידרולוגית.
12/2018

החדרה וריכוזי כלוריד וחנקה 
בקידוחים

נתוני החדרה וריכוזי כלוריד וחנקה 
בקידוחים.

3/2019

ריכוז נתוני קידוחים

ריכוז נתוני קידוחים: כללי, יונים ראשיים, 
איכות לפרמטרים נבחרים, מפלסים, 

מפלסים ועומקים, נקודת יחס אחרונה, 
פרפורציה.

12/2018

הפקה פרטית יומית
נתוני הפקה פרטית יומית למתקן ומד כולל 

גרף. 
4/2019

פרויקטים להקמת תשתיות
פרויקטים להקמת מפעלי השבה כולל 

מאפייני פרויקט, לרבות תקציבים ובקרת 
ביצוע.

10/2019

הרשות הממשלתית למים ולביוב
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מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

קידוחים מטוייבים
רשימת קידוחים מטויבים עם סוג הטיפול 

לפי שנים - 2005-2017.
7/2019

הטבה במים לאוכלוסיות מיוחדות
מאגר של משרדי הממשלה/מוסדות 

ציבוריים, המבקשים הטבה במים לזכאים 
מטעמם.

3/2020

צריכת המים השפירים ושאינם 
שפירים 

צריכות המים ברמה שנתית משנת 2005 
ועד היום בישראל של מים שפירים ושאינם 
שפירים לצרכני המים לפי מטרות ואיכויות.

4/2019

איכות קולחים ממט"שים
דיווח חודשי ממט"שים אודות מדידות איכות 

חודשיות מכל מט"ש.
12/2019

תחשיבי תעריפי מים
תחשיב תעריפי המים כפי שכתובים בכללים 

ומעובדים לנוסחאות בקובצי אקסל לכל 
שנה.

4/2019

דמי הקמה
דמי הקמה לתשתיות מים וביוב: כללי חישוב 

של עלות הקמה, מקורות מימון להקמה, 
פיתוח מערכות מים וביוב ושדרוגן.

4/2019

נתוני איכות מים בקידוחים
נתוני איכות המים בקידוחים על-פי מדידות 

כל רבעון.
12/2018

הטבה שניתנה לזכאים ברמת ספק 
גדול/תאגיד ושנה

הטבה ברמת ספק גדול/תאגיד בשנה לכל 
הזכאים הרשומים תחתיו ללא התייחסות 

לגורם המדווח.
3/2020

איכויות מים נמדדות במתקני התפלה
איכויות מים נמדדות במתקני התפלה לשנת 

.2016
12/2019

תוכניות הנדסיות שנשפטו הנדסית

רשויות מקומיות/תאגידי מים וביוב מגישים 
לרשות תכניות הנדסיות לאישור הוועדה 

הבין-משרדית של המילת"ב לאישור ביצוע 
פרויקטי ביוב.

10/2019

תקצוב תוכניות הנדסיות

תקצוב פרויקטי ביוב במסגרת הלוואות/
מענקי מדינה/תקצוב החלטות ממשלה 

ייעודיות/העברה בין גגות/וסיכומים 
תקציביים נוספים באישור אגף תקציבים.

10/2019

תוכניות פיתוח

תוכנית הפיתוח של "מקורות" - 2014-2018, 
כולל פרטי פרויקט-האב, סכום הערכה, 

ביצוע מתוכנן, סוג המים, סוג הפרויקט וסוג 
התכנון. 

10/2019
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מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

כמויות מים ממתקני התפלה
כמויות מים של תכנון וביצוע של מפעלי 

התפלה לפי שנים - 2007-2016. 
7/2019

סטטוס תאגידים
סטטוס תאגידי המים, כולל אוכלוסייה ושנת 

הקמה.
7/2019

רווחים
חלוקת רווחים משנת 2014 בין התאגידים 

לעיריות.
7/2019

ריכוז עובדים
ריכוז עובדים בתאגידי המים בפילוח של 

תפקידים בכירים.
7/2019

מאגר תוצאות דיגום פיקוח באגן 
היקוות הכנרת

נתוני תוצאות דיגום בתחנות קבועות באגן 
הכנרת ובנקודות שונות על-פי אירועי כשל 

וגלישות באירועי גשם.
7/2020

מאגר נתוני דיגום וניטור בפרויקט 
החולה

תוצאות דיגום בתחנות קבועות בפרויקט 
החולה של כימיה, מפלסים, ניטור אקולוגי: 

צמחייה, דגים, עופות, יונקים.
7/2020

מאגר נתוני דיגום חומרי הדברה במים 
בתחנות באגן היקוות הכנרת

נתוני תוצאות דיגום בתחנות קבועות באגן 
הכנרת בתדירות חודשית ובאירועי גשם.

7/2020

מאגר נתוני ניטור כימי שוטף מתחנות 
ניטור באגן היקוות הכנרת באחריות 

חברת "מקורות"

נתונים היסטוריים משנת 1970 ועד היום 
של נתוני מעיינות ברמה שבועית, נתוני 

נחלים ברמה יומית או/רגעית )תחנות ניטור 
אוטומטיות רציפות משדרות(.

7/2020

מאגר נתוני ניטור כימי שוטף מתחנות 
ניטור באגם הכנרת באחריות המעבדה 

לחקר הכנרת- חיא"ל

נתוני ניטור מתחנות בכנרת ברמה יומית ו/
או רגעית )תחנות ניטור אוטומטיות רציפות 

משדרות(. מכיל נתונים היסטוריים משנת 
1969 ועד היום.

7/2020

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
נתונים חודשיים של מפלס ים המלח משנת 1976.מפלס ים המלח

נתוני מפלס יומיים של הכנרת - 1966-2017.מפלס הכנרת

הרשות הממשלתית למים ולביוב
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המשרד לביטחון פנים 
תכנית עבודה לשנת 2018

השר לביטחון פנים גלעד ארדן
מ״מ מנכ"ל המשרד לביטחון פנים אליעזר רוזנבאום

2018



הקדמה: השר לביטחון פנים
חה"כ גלעד ארדן

ביטחון אישי ותחושת ביטחון אישי הם מרכיב עיקרי בכל חברה דמוקרטית.

כיעדים  ובגופיו  במשרד  הציבור  ואמון  האישי  הביטחון  חיזוק  את  הגדרתי  הפנים  לביטחון  לשר  מינויי  עם 
מרכזיים במדיניותי.

אחת,  רשות  לכדי  המשרד  של  המניעה  גופי  את  לאחד  במטרה  רבה,  עבודה  נעשתה  החולפות  בשנתיים 
שתפעל בצורה טובה יותר החל בשנת 2018.

גם פעילותם של גופי האכיפה הוגברה והשתכללה, במטרה להעלות את ביטחונו האישי של האזרח ולהנגיש 
את שירותי המשרד לפסיפס הקהילות המרכיבות את החברה הישראלית.

דגש מיוחד הושם בשנתיים האחרונות על הגברת הנוכחות של כוחות משטרה בריכוזי אוכלוסייה ועל שיפור 
העבודה  בשנת  להתעצם  אף  צפויה  זו  ומגמה  הערבית,  החברה  בקרב  החוק  ובאכיפת  בשירות  משמעותי 

שלפנינו.

העבודה  בשנת  יימשך  בהתאם,  במדיניותי.  מרכזי  עוגן  מהווה  ירושלים  ביטחון  לחיזוק  המשרדית  התכנית 
חלקי  בכל  המשילות  את  ולחזק  העיר  לתושבי  הניתן  השירות  את  לשפר  בכוונה  התכנית,  מימוש  הקרובה 

הבירה.

בשנת עבודה זו יחל את עבודתו מערך ההגנה הלאומי על ילדים ונוער ברשת האינטרנט ותחל פעילותו של 
מוקד חירום ייעודי לנושא )מוקד 105(. 

בשנת 2018 יימשך יישומה של התכנית הרב-שנתית לחיזוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, במטרה לשפר 
את המענה הניתן - בשגרה ובחירום.

את  ויחזק  לאסירים  מחיה  שטח  בנושא  בג"ץ  החלטת  במימוש  הקרובה  בשנה  יתמקד  הסוהר  בתי  שירות 
פעילות שיקום האסירים ועידוד חלופות המאסר.

תכנית העבודה של המשרד לביטחון הפנים לשנת 2018, המוצגת כאן, סוקרת את עיקר הפעילות המשרדית, 
אשר תמצה יכולות ומשאבים בדרך של שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה ועם גורמי אכיפת החוק, בדגש על 

שיתופי הפעולה בין הגופים בתוך המשרד לביטחון הפנים.

מתבטאת  שהיא  כפי  מדיניותי,  של  שיישומה  בטוח  אני  ומורכבים.  רבים  ניצבים  אנו  שבפניהם  האתגרים 
בתכנית העבודה לשנת 2018, ומחויבותם של כלל העוסקים במלאכה במשרד לביטחון הפנים יובילו להשגת 

מטרות המשרד ויעדיו וליישום המדיניות שהתוויתי.

בברכה,
ח"כ גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
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הקדמה: מ״מ מנכ"ל המשרד לביטחון פנים
אליעזר רוזנבאום

בעשורים האחרונים הפך המשרד לביטחון הפנים, על גופיו, לגורם מרכזי ומשפיע על החוסן הלאומי, הפועל 
במטרה לספק ביטחון אישי ולשפר את איכות חייהם של אזרחי המדינה.

על-מנת לתת מענה לאתגרים אלו, מקדם המשרד לביטחון הפנים מספר מאמצים מרכזיים, כנגזר ממדיניות 
השר למשרד ולגופיו, ובהם:

הגברת נוכחותם של שוטרי משטרת ישראל במרחב העירוני, בדגש על מרכזי ערים ו"נקודות חמות",  ■
באמצעות יישומה של תכנית השיטור הרגלי ותוך השמת מצלמות גוף על השוטרים הבאים במגע עם 

האזרחים.
שיפור השירות ואכיפת החוק בחברה הערבית באמצעות יישום התכנית המשרדית הרב-שנתית  ■

בנושא ותוך פתיחת תחנות משטרה ביישובים הערביים, הרחבת גיוסם של שוטרים מוסלמים לשורות 
משטרת ישראל והעצמת פעילותה של הרשות החדשה למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ביישובי 

החברה הערבית.
הגברת המוכנות לחירום, לאירועי משבר ולהפרות סדר רב-זירתיות על-ידי הסדרת האחריות  ■

והסמכות לחירום, הגדלת סדר הכוחות והצטיידות באמצעים.
המשך יישומה של הרפורמה ברשות הארצית לכיבוי והצלה, הכוללת את הקמת הרשות הארצית לכיבוי  ■

והצלה וביסוס מעמדה באופן משמעותי באמצעות גיוס מאות כבאים, הקמת תחנות כיבוי חדשות 
ורכש של עשרות כבאיות וציוד ייעודי, אשר מטרתם שיפור המענה המבצעי של מערך הכבאות, 

בשגרה ובחירום.
יישום התכנית הממשלתית להתמודדות עם המשמעויות של החלטת בג"ץ באשר לשטח מחיה  ■

לאסירים, ובכלל זאת: בינוי רחב היקף של מתקני כליאה חדשים וריווחם של מתקנים קיימים, הרחבת 
היקפם של עבודות השירות והאיזוק האלקטרוני ויישום הרחבת סמכותה של הנציבה לשחרור מינהלי.

השלמת הקמתו של המערך הלאומי להגנה על ילדים ונוער ברשת, למאבק באלימות כנגד בני נוער  ■
ברשת האינטרנט, תוך הפעלתו של המוקד הלאומי.

המשך העצמתן של היכולות הטכנולוגיות של משטרת ישראל לצורך המאבק בארגוני הפשיעה  ■
ובפשיעה החמורה, בדגש להרחבת יכולות הסיגנט של המשטרה.

השלמת איחודם של גופי המניעה האזרחיים לכדי רשות לאומית למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול  ■
במטרה למנוע פשיעה, התנהגות אנטי חברתית וצריכת סמים ואלכוהול, תוך הגברת המעורבות 

הקהילתית ביותר מ-200 רשויות מקומיות ברחבי הארץ.
הרחבתה של תכנית השיטור העירוני, שתכליתה הגברת הביטחון האישי ושיפור איכות החיים של  ■

האזרח, בקרב יותר מכ-70 ערים ברחבי הארץ.
מאמצים אלו הינם חלק מהעשייה המרובה הקיימת במשרד לביטחון הפנים ובגופיו: משטרת ישראל, שירות 
בתי הסוהר, הרשות הלאומית לכיבוי והצלה, הרשות החדשה למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול והרשות 

להגנה על עדים. 
תכנית העבודה המוצגת להלן פורטת את עיקרי הפעילות בתחומים שבהם תתמקד הפעילות של המשרד 

לביטחון הפנים בשנת 2018.

בברכה, 
אליעזר רוזנבאום

המשרד לביטחון פנים
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מגמה20172018

85.4%תחושת הביטחון האישי11
)2016(

11.8%שיעור נפגעי העבריינות בקרב בני 20 ומעלה22
)2016(

7.6%שיעור נפגעי עבריינות בקרב ילדים33
)2016(

מידת ההיפגעות של בני נוער במרחב המקוון44

ניידות תנועה בכבישים במשמרות א' וב' 5
 - 91

 משמרת א'
 - 82

משמרת ב'

 - 150
משמרת א'

 - 150
משמרת ב'

המדד נמדד על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ושנת המדידה האחרונה הינה 2016.  1
המדד נמדד על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ושנת המדידה האחרונה הינה 2016. מדד זה מודד את שיעור הבוגרים )בני 20 ומעלה(   2

שנפגעו מעבירות מסוג גניבה, אלימות או איום באלימות, הטרדה מינית ועבירות מין.
המדד נמדד על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ושנת המדידה האחרונה הינה 2016. מדד זה מודד את שיעור הילדים שנפגעו מעבירות   3

מסוג גניבה ללא שימוש בכוח, אלימות או איום באלימות, הטרדה מינית ועבירות מין. 
מתווה המדידה יסוכם במהלך שנת 2018.  4
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מגמה20172018

6.24זמן הגעה ממוצע לצוות כיבוי אש ראשון6

39.1%שיעור הרצידיבזם75

17%שיעור צריכת הסמים בקרב בני נוער86

רצידיביזם מבטא את שיעור החזרה של האסיר לכלא בחמש השנים הראשונות שלאחר שחרורו.  5
מדד זה מודד את שיעור בני הנוער )בגילאי 12-18( שהעידו במסגרת סקר שיש להם חבר או חברה שצורכים סמים. הסקר נערך בין ינואר למרץ   6

2017, בביצוע מכון המחקר "מאגר מוחות" בליווי מקצועי של מחלקת המחקר במשרד לביטחון פנים.

המשרד לביטחון פנים
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מטרות ויעדים לשנת 72018 

שיפור ברמת הביטחון האישי ותחושת הביטחון האישי   1
יעד 1.1: שיפור תחושת הביטחון האישי וביטחונם של התושבים באמצעות הגברת הנוכחות המשטרתית 

ברחובות ובאזורים הומי קהל, וקיום סיורים רגליים )'שוטרי מקוף'(

יעד 1.2: שיפור השירות ואכיפת החוק במגזרים ייחודיים - החברה הערבית, ישראלים יוצאי אתיופיה 

והציבור החרדי, בין היתר באמצעות הטמעת תפיסה רב-תרבותית בפעילות המשרד וגופיו

יעד 1.3: העלאה ברמת אמון הציבור בפעילות המשרד וגופיו בתוכנית הסברה סדורה, תוך הגברת 

השקיפות והטמעת תפיסת הצדק התהליכי והרב-תרבותיות בפעילותם של גופי המשרד

יעד 1.4: הורדה בהיקף האלימות וההתנהגות האנטי חברתית, בדגש על בני נוער

יעד 1.5: הורדת היקף העבירות הפוגעות באיכות החיים 

יעד 1.6: טיפול מערכתי בסוגיית האלימות במשפחה, בדגש על מניעה, טיוב הטיפול בתלונות וחיזוק 

ההרתעה

יעד 1.7: הורדה בהיקף צריכת סמים וצריכה לא אחראית של אלכוהול, בדגש על בני נוער 

יעד 1.8: הורדה בהיקף הפשיעה והבריונות המקוונות, גם באמצעות המערך הלאומי להגנה על ילדים 

ונוער ברשת

יעד 1.9: הפחתה בהיקף האלימות כלפי עובדי ציבור ככלל, ושופטים, ראשי הרשויות המקומיות וגורמי 

אכיפת החוק בפרט, תוך התמקדות באכיפה על המאיימים על אוכלוסיות אלו

יעד 1.10: צמצום הפשיעה הלאומנית

יעד 1.11: צמצום הפשיעה בקרב אוכלוסיית הזרים 

יעד 1.12: צמצום בתופעת הבנייה הלא חוקית

יעד 1.13: הורדה בהיקף האחזקה והשימוש הלא חוקיים בנשק

יעד 1.14: הורדה בהיקף פשיעת הרכוש

יעד 1.15: צמצום בעבירת השהייה הלא חוקית )שב"ח(

יעד 1.16: טיפול ממוקד בעבירות כלפי בעלי חיים

במסגרת תכנית העבודה, המשרד מבצע מאמץ מיוחד לפרסם את כלל פעילויותיו, למעט נושאים והיבטים מסוימים, שעלולה להיות בהם   7
פגיעה בפעילות המשרדית.
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הורדה בהיקף הפשיעה החמורה   2
יעד 2.1: פגיעה משמעותית בארגוני הפשיעה, בדגש על פגיעה כלכלית, על העמקת השימוש בסיגנט 

ובטכנולוגיות נוספות והמשך הפיתוח של יכולת לקליטת עדים על-ידי הרשות להגנה על עדים 

ומשטרת ישראל

יעד 2.2: הפחתה בהיקף השחיתות הציבורית בכלל והשחיתות ברשויות המקומיות ובחברות 

הממשלתיות בפרט

יעד 2.3: הורדה בהיקף התופעה של סחיטת דמי חסות

יעד 2.4: הפחתה בהיקף הכוונת הפשיעה מתוך בתי הסוהר )בדגש על שיפור שיתוף הפעולה בין משטרת 

ישראל ושירות בתי הסוהר(

שיפור ברמת המוכנות המבצעית למצבי חירום ולאירועי הפרות סדר    3
 יעד 3.1: שיפור המוכנות וההיערכות של המשרד וגופיו למצבי החירום השונים

יעד 3.2: חיזוק השילוביות בזמני שגרה וחירום בין המגיבים הראשונים, בדגש על ריכוז הסמכות 

והאחריות למאמץ הצלת החיים בעורף תחת המשרד לביטחון הפנים

יעד 3.3: פיתוח ומיסוד של שיתופי פעולה בינלאומיים כחלק מהמענה הכולל של מערך ביטחון הפנים 

להתמודדות עם אסונות המוניים בסדרי גודל נרחבים

יעד 3.4: חיזוק המענה ההגנתי לתשתיות הסייבר של המשרד וגופיו

התמודדות עם תאונות הדרכים והקטל בכבישים   4
יעד 4.1: הפחתה בהיקף תאונות הדרכים בכלל ובקרב הולכי רגל, נהגים צעירים ובמרחב העירוני בפרט

יעד 4.2: הפחתה בהיקף תאונות הדרכים בחברה הערבית

יעד 4.3: הפחתה במקרי הבריונות בכביש

יעד 4.4: הפחתה בשיעור תאונות הדרכים תחת השפעת אלכוהול וסמים

שיפור היכולת והמוכנות המבצעית לכיבוי אש, להצלה, לחילוץ ולמניעה,    5 
בשגרה ובחירום

יעד 5.1: הורדה בהיקף השריפות ונזקן, בין היתר באמצעות חיזוק פעולות של הסברה ומניעה

יעד 5.2: שיפור המענה לכיבוי שריפות, בדגש על קיצור זמן התגובה ומקצועיות המענה

יעד 5.3: קידום מענה למתארים ייחודיים, בין השאר למנהרות, לחומרים מסוכנים ולרבי קומות

יעד 5.4: הפעלת הכיבוי האווירי תחת אחריות המשרד

המשרד לביטחון פנים
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שיפור תנאי הכליאה, הטיפול והשיקום באסירים ובעצורים   6
יעד 6.1: הפחתה בהיקף הרצידיביזם על-ידי קידום הרצף הטיפולי והשיקומי וחיזוקו, בדגש על שיתוף 

פעולה עם הרשות לשיקום האסיר ועל הגברת האפקטיביות של תכניות הטיפול והשיקום

יעד 6.2: שיפור תנאי המחיה והכליאה

יעד 6.3: שימור של רמת האבטחה במתקני הכליאה והמעצר, תוך בחינת האפקטיביות של הפעולות 

והאמצעים

יעד 6.4: פיתוח והרחבה של חלופות הכליאה והמעצר

יעד 6.5: מתן מענה לאחזקת שוהים לא חוקיים

יעד 6.6: גיבוש מדיניות וכלים לאחזקת אסירים ביטחוניים

העלאת האפקטיביות וחיזוק המרכיב הטכנולוגי בפעולת המשרד וגופיו    7
יעד 7.1: פיתוח ויישום של יכולות טכנולוגיות כמכפיל כוח במשרד ובגופיו 

יעד 7.2: הסדרה של תחום התיעוד במרחב הציבורי ויצירת חזון טכנולוגי משותף

 יעד 7.3: פיתוח ויישום של מהלכי התייעלות, הסדרת תהליכים ומבנים ארגוניים והמשך פיתוח של 

כלי מדידה

יעד 7.4: הפחתת הנטל הרגולטורי והבירוקרטיה

טיוב ההון האנושי במשרד ובגופיו    8
יעד 8.1: שיפור השכר וטיוב בתנאי השירות של המשרתים והעובדים במשרד ובגופיו

יעד 8.2: ביסוס של מודל שכר, המתמרץ פעילות בתחומי הליבה של גופי המשרד

יעד 8.3: גיוס אוכלוסיות ייחודיות למשרד ולגופיו, בדגש על ערבים וחרדים

יעד 8.4: חיזוק המימד הערכי בפעילות המשרד וגופיו
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עיקרי תכנית העבודה

שיפור ברמת הביטחון האישי ותחושת הביטחון האישי   1

יעד 1.1: שיפור תחושת הביטחון האישי וביטחונם של התושבים באמצעות הגברת 
הנוכחות המשטרתית ברחובות ובאזורים הומי קהל, וקיום סיורים רגליים )'שוטרי מקוף'(

משימות מרכזיות
השלמה של תגבור השיטור הרגלי ואמצעים טכנולוגיים נלווים ■
הקמת "מבט" ירושלים  ■
הקמת מרכזי שיטור משולבים באזור ירושלים ■
השלמה של תגבור כוחות השיטור באזור ירושלים ■
הקמת נקודת משטרה בחריש ■
הקמת תחנת יבנה ■
השלמת ביקורת מערכתית בנושא מערך הסיור במשטרת ישראל ■
השלמת סקר ביטחון אישי לשנת 2018 ■
סקר בקרב בעלי עסקים )סיור רגלי( ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--השלמת נקודת משטרה זמנית בחריש

השלמת פריסת היחידה בתחנה הקבועה 
ביבנה

-12/2018ג--

-443-49312/2018שוטרים נוספים לשיטור רגלי8
-12/2018ג--השלמת רכישת אמצעים לפרויקט9

-12/2018ג--השלמת הקמת "מבט" באופן מלא10
-512/2018--הקמת מרכזי שיטור משולבים11

-31512/2018--שוטרים נוספים באזור ירושלים12

-12/2018ג--הפצת דו"ח סופי בנושא מערך הסיור

-12/2018ג--השלמת סקר ביטחון אישי לשנת 2018

-12/2018ג--השלמת סקר בקרב בעלי עסקים )סיור רגלי(

במסגרת השלמת גיוס השוטרים הרגליים במסגרת פעימות ב'-ד'.  8
השלמת האמצעים מוערכת בהיקף של 35 מלש"ח.  9

במסגרת השלמת הקמת "מבט" ירושלים, ייפרסו 600 מצלמות במרחב הציבורי וכן חיבור נוסף למצלמות העירייה ולמצלמות של גופים נוספים.  10
מרכזי שירות משולבים לאזרח כוללים שירות משטרה, כבאות, עירייה, משרד הפנים, שירותי בריאות ועוד בהתאם לצורך.  11

במסגרת התכנית יגויסו 315 שוטרים בהתאם לתכנית הרב-שנתית לחיזוק ביטחון ירושלים.  12

המשרד לביטחון פנים
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יעד 1.2: שיפור השירות ואכיפת החוק במגזרים ייחודיים - החברה הערבית, ישראלים 
יוצאי אתיופיה והציבור החרדי, בין היתר באמצעות הטמעת תפיסה רב-תרבותית 

בפעילות המשרד וגופיו

משימות מרכזיות:
השלמת גיוס השוטרים לתחנות במגזר הערבי  ■
הקמת תחנות ייעודיות למתן שירות משטרה בקרב החברה הערבית13 ■
השלמת תחנת עציון )בית"ר עילית( ■
הקמת תחנת מודיעין עילית ■
עלייה בהיקף הפניות במגזר הערבי בנושא אלימות במשפחה ■
הפעלת תכנית מניעה שנתית במגזר הלא-יהודי ■
קידום פעילות קהילתית  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שוטרים נוספים שיגויסו לטובת תחנות 
משטרה במגזר הערבי13

531-74012/2018-

תחנות ייעודיות שהוקמו לשירותי משטרה 
במגזר הערבי

--512/2018-

-12/2018ג--התחלת בנייה של תחנת עציון

-2012/2018--שוטרים נוספים בתחנת מודיעין עילית

יישובים במגזר הערבי בשיש בהם עלייה 
בפניות בנושא אלימות במשפחה14

--2012/2018-

פרויקטים מניעתיים ביישובים במגזר הלא-
יהודי שנערכת בהם פעילות מניעתית15

--162612/2018-

-175012/2018--פעילויות מניעה קהילתיות 

פתיחת תחנות משטרה לחברה הערבית בכפר כנא, בבמע'אר, בג'סר א-זרקא, בבקעה אל גרביה ובמג'דל כרום.  13
הגדלת מצבת השוטרים ל-740, בהתאם לתכנית החומש למגזר הערבי לפי החלטת הממשלה מס' 1402.  14

מתן טיפול מניעתי בקרב החברה הערבית במסגרת הטמעת התפיסה הרב-תרבותית.  15
26 הפרויקטים הנמצאים בתכנית המניעה מתבצעים ב-7 יישובים במגזר הלא-יהודי.  16

תכניות המניעה מותאמות התרבות יתרחשו בחלוקה הבאה: 30 בקרב יוצאי אתיופיה, 17 בקרב יוצאי חבר המדינות, ו-3 בקרב האוכלוסייה   17
החרדית.
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יעד 1.3: העלאה ברמת אמון הציבור בפעילות המשרד וגופיו בתוכנית הסברה סדורה, 
תוך הגברת השקיפות והטמעת תפיסת הצדק התהליכי והרב-תרבותיות בפעילותם 

של גופי המשרד

משימות מרכזיות:
הרחבה של כמות התיקים שייסגרו בהסדר מותנה ■
הקמת היחידה למתן חוות דעת לגורמי חוץ ■
הסדר תיק מותנה ■
בחינה של הליך פישור-גישור במשטרת ישראל ■
דברור והסברה של פעילות המשרד באמצעות כתבות יזומות, שיתופי פעולה ופרסום ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-1,500-6,00012/2018תיקים שנסגרו בהסדר מותנה

השלמת ההקמה של היחידה למתן חוות 
דעת לגורמי חוץ

-12/2018ג--

אתר אינטרנט אחוד של הרשות למלחמה 
באלימות וסמים ואלכוהול 

-12/2018ג--

-12/2018ג--השלמת דו"ח סופי בנושא הסדר תיק מותנה

-12/2018ג--השלמת מסמך אסטרטגיה למיתוג המשרד

-12/2018ג--מתווה להליך פישור-גישור במשטרת ישראל

-2412/2018--כתבות יזומות שנכתבו על פעילות המשרד

-312/2018--קמפיינים שבוצעו בתקשורת

-612/2018--סרטוני הסברה שהופקו

המשרד לביטחון פנים
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יעד 1.4: הורדה בהיקף האלימות וההתנהגות האנטי חברתית, בדגש על בני נוער

משימות מרכזיות:
ירידה בהיקף תיקי האלימות ■
הפעלת תכניות מניעה של אגף מצילה לאוכלוסיות היעד ב-58 רשויות מקומיות וב-24 פנימיות  ■

והגברת הפעילות בהן
פעילות סיירת הורים של אגף מצילה ב-26 רשויות מקומיות ■
הפעלת עיר ללא אלימות ברשויות המקומיות ■
הרחבת המערכים הטכנולוגיים ברשויות המקומיות ■
השלמת סקירה בתחום ההסדרה המשפטית של מוקדים רואים ■
ליווי תהליכי ההקמה של הרשות למלחמה באלימות, סמים ואלכוהול  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור המימוש של תכנית "תקיפה 
תחנתית" בתחום האלימות18

--85%12/2018-

פרויקטים למניעת אלימות של אגף מצילה 
המבוצעים ב-58 רשויות

--38712/2018-

פרויקטים של מניעת אלימות של אגף 
מצילה המבוצעים ב-24 פנימיות

--10112/2018-

רשויות מקומיות שמופעלות בהן תכניות 
למניעת אלימות של הרשות החדשה

--15112/2018-

מצלמות הפרוסות במרחב הציבורי ברשויות 
המקומיות במסגרת הרשות החדשה

--6,30012/2018-

קיומו של הסדר משפטי בנושא מוקדים 
רואים

-12/2018ג--

בכל תחנת משטרה שבה הוגדר אתגר הטיפול באלימות כאחד משלושת האתגרים המרכזיים של התחנה, גובשה, במסגרת התכנית התחנתית   18
השנתית, תכנית "תקיפה", שיישומה יביא להפחתת התופעה.
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יעד 1.5: הורדה בהיקף העבירות הפוגעות באיכות החיים 

משימות מרכזיות:
השלמת הקמה של יחידות לשיטור עירוני ■
הוספת רשויות חדשות לפיילוט של מערכי אכיפה עירוניים  ■
הנעת ביצוע בדיקות יחב"ם על-ידי משטרת ישראל לאישור פקחים בשיטור העירוני ■
הרחבת היחידות המבצעיות באמצעות הקמה וליווי ■
השלמת ביצוע של סקר ביטחון אישי  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור המימוש של תכנית "תקיפה 
תחנתית" בתחום של עבירות איכות החיים19

--85%12/2018-

שיעור מימוש תכנית "תקיפה תחנתית" 
בתחום של עבירות רעש20

--85%12/2018-

-1412/2018--יחידות שיטור עירוני שיוקמו

-12/2018ג--פרסום צו ההרחבה ברשומות

-50012/2018--בדיקות שבוצעו

-52-6612/2018יחידות מבצעיות קיימות

-12/2018ג--השלמת הביצוע של סקר ביטחון אישי

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-50%12/2018---שיעור הירידה בתלונות על הקמות רעש

יעד 1.6: טיפול מערכתי בסוגיית האלימות במשפחה, בדגש על מניעה, טיוב הטיפול 
בתלונות וחיזוק ההרתעה

משימות מרכזיות:
ביצוע פיילוט של שימוש באיזוק אלקטרוני לגברים אלימים  ■
מתן שירותים משולבים במגזר הערבי, לרבות טיפול בתחום אלימות במשפחה ■
קידום של הליכי חקיקה בתחום המאבק בתופעות האלימות במשפחה ■
קידום של הליכי חקיקה לפיקוח טכנולוגי בנושא אלימות במשפחה ■
הפקת סקירה בינלאומית בנושא מודלים להגנה על נשים בסיכון ■

בכל תחנת משטרה שהוגדר בה אתגר הטיפול בעבירות איכות חיים כאחד משלושת האתגרים המרכזיים של התחנה גובשה, במסגרת התכנית   19
התחנתית השנתית, תכנית "תקיפה", שיישומה יביא להפחתת התופעה.

בכל תחנת משטרה שהוגדר בה אתגר הטיפול בעבירות רעש כאחד משלושת האתגרים המרכזיים של התחנה גובשה, במסגרת התכנית   20
התחנתית השנתית, תכנית "תקיפה", שיישומה יביא להפחתת התופעה.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--השלמת ביצוע הפיילוט

יישובים שניתנים בהם שירותים משולבים 
בנושא אלימות במשפחה במגזר הערבי

--2012/2018-

-12/2018ג--הפצת תזכיר חוק בנושא אלימות במשפחה

-12/2018ג--הפצת תזכיר חוק בנושא פיקוח אלקטרוני

הפקת סקירה משווה לבחינת מודלים להגנה 
על נשים בסיכון

-12/2018ג--

יעד 1.7: הורדה בהיקף צריכת סמים וצריכה לא אחראית של אלכוהול, בדגש על בני 
נוער

משימות מרכזיות:
פיתוח והטמעה של אסטרטגיית התערבות בתחום המניעה והחינוך ■
הרחבת הפעילות הקהילתית לצמצום השימוש בסמים ובאלכוהול ■
הוספת חומרים מסוכנים לפקודת הסמים המסוכנים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-65012/2018--מפגשי התערבויות הנערכים בצה"ל

-2012/2018--מפגשי התערבויות הנערכים בתנועות נוער

-412/2018--מקומות עבודה בהם נערכו מפגשי התערבות

גני ילדים שמופעלת בהם תכנית יום של 
"תכלת"

--40012/2018-

מוסדות השכלה גבוהה שנערכו בהם מפגשי 
התערבות

--1812/2018-

יישובים שמבוצעת בהם פעילות קהילתית 
למאבק בסמים ובאלכוהול

--12512/2018-

סיירות הורים פעילות של הרשות למלחמה 
בסמים ובאלכוהול

--10012/2018-

-412/2018--חומרים חדשים שהוספו לפקודה

-412/2018--חומרים מסוכנים שהוכרזו
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יעד 1.8: הורדה בהיקף הפשיעה והבריונות המקוונות, בין היתר באמצעות המערך 
הלאומי להגנה על ילדים ונוער ברשת

משימות מרכזיות:
מימוש חלק א' בהקמת המערך הלאומי להגנה על ילדים ונוער ברשת ■
קידום חוק להגבלת גישה לאתר אינטרנט ■
הפצת סקירה משווה בינלאומית בתחומי הפעולה של המערך הלאומי להגנה על ילדים ונוער  ■

ברשת
השלמת ההקמה של המערך הלאומי להגנה על ילדים ונוער ברשת ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תקנים שהושלם איושם במערך הלאומי 
להגנה על ילדים ונוער ברשת

--13112/2018-

הבאה לאישור של תזכיר חוק להגבלת גישה 
לאתר אינטרנט

-12/2018ג--

-12/2018ג--הפעלת המוקד הלאומי

-12/2018ג--הפקת סקירה בינלאומית

יעד 1.9: הפחתה בהיקף האלימות כלפי עובדי ציבור ככלל, ושופטים, ראשי הרשויות 
המקומיות וגורמי אכיפת החוק בפרט, תוך התמקדות באכיפה על המאיימים על 

אוכלוסיות אלו

משימות מרכזיות:
הצבת שוטרים בבתי חולים ■
הגנה על אישי ציבור מאוימים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-9-1512/2018בתי חולים שבהם פועל הפרויקט 

הערכות מצב עתיות שקוימו ברמת המטה 
הארצי

--1212/2018-
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יעד 1.11: צמצום הפשיעה בקרב אוכלוסיית הזרים

משימות מרכזיות:
צמצום אלימות חמורה באזור רח' נווה שאנן בתל-אביב ■
צמצום אלימות, סמים, סדר ציבורי ורכוש בגינת לווינסקי בתל-אביב ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור הירידה במספר התיקים באזור רח' 
נווה שאנן כתוצאה מהפעילות המכוונת

---30%12/2018-

שיעור הירידה במספר התיקים באזור גינת 
לווינסקי כתוצאה מהפעילות המכוונת

---30%12/2018-

יעד 1.12: צמצום בתופעת הבנייה הלא חוקית

משימות מרכזיות:
ריכוז ותיאום של תכניות אכיפה מקדמות הסדרה ■
תיאום פעילות של ימי איתורים  ■
תיאום בין גורמי אכיפה ומשטרת ישראל לימי פינוי והריסות ■
תכנון ותיאום של מבצעי פינוי גדולים מתואמים ומקדמי הסדרה ■
תיאום ופינוי על-פי פסקי דין ישנים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

אזורי הסדרה שהטיפול בהם נמשך לתוך 
שנת 2017 וכן אזורים לטיפול בשנת 2018

--3312/2018-

סיורי איתור שתואמו עבור איתור בנייה או 
פלישה לא חוקית

--15012/2018-

ימי פינוי והריסות של פלישות או בנייה לא 
חוקית

--7012/2018-

-612/2018--מבצעי פינוי מתואמים ומקדמי הסדרה

מבנים שנהרסו או פונו מכורח צווים 
שיפוטיים

--2012/2018-
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יעד 1.13: הורדה בהיקף האחזקה והשימוש הלא חוקיים בנשק

משימות מרכזיות:
הורדה בהיקף האחזקה והשימוש הלא חוקיים בנשק  ■
מתן רישיונות לנשק פרטי וחידושם במחזוריות חודשית, על-פי קבוצות חידוש ■
מתן רישיונות ארגוניים לנשיאת כלי ירייה )שומרים( וחידושם במחזוריות חודשית, על-פי  ■

קבוצות חידוש
פרסום תבחינים עדכניים בתחום הנשק ■
מיפוי רשימה של מחזיקי נשק ללא רישיון בתוקף ■
שיפור בזמן הממוצע לקבלת רישיון ■
הפעלת מוקד שירות ■
התקנה של תקנות כלי ירייה )תוקפם של רישיונות והכשרות( וקידום הליך חקיקת חוק כלי ירייה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-40,00012/2018--רישיונות פרטיים העומדים בתנאי החידוש

-22,00012/2018--רישיונות ארגוניים העומדים בתנאי החידוש

-12/2018ג--פרסום תבחינים עדכניים

השלמת רשימה של מחזיקי נשק ללא רישיון 
בתוקף

-12/2018ג--

הודעות שנשלחו למחזיקי נשק ללא רישיון 
בתוקף

--3,50012/2018-

-12/2018ג--מוקד שירות פעיל

-12/2018ג--התקנה של תקנות כלי ירייה )הכשרות(

-12/2018ג--התקנה של תקנות כלי ירייה )תוקף רישיון(

-12/2018ג--הפצת תזכיר חוק כלי ירייה

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-12/2018חודש-חודשייםמשך הזמן לחידוש רישיון נשק21

בשנת 2016 משך הזמן לחידוש רישיון נשק עמד על שלושה חודשים.  21

המשרד לביטחון פנים
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יעד 1.14: הורדה בהיקף פשיעת הרכוש

משימות מרכזיות:
ירידה בהיקף פשיעת הרכוש ■
ירידה בהיקף הפשיעה החקלאית ■
הפעלת התכנית לחיזוק הביטחון במרחב הכפרי  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור מימוש תכנית "תקיפה תחנתית" 
בתחום פשיעת רכוש22

--85%12/2018-

-712/2018--תיקים בתחום הפשיעה החקלאית )ירידה(

יישובים שפועלת בהם התכנית לחיזוק 
הביטחון במרחב הכפרי

--1712/2018-

יעד 1.15: צמצום עבירת השהייה הלא חוקית )שב"ח(

משימות מרכזיות:
עלייה בטיפול במלינים, במסיעים ובמעסיקים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור העלייה בהיקף התיקים, כולל סגירת 
אתרים

--10%12/2018-

יעד 1.16: טיפול ממוקד בעבירות כלפי בעלי חיים

משימות מרכזיות:
עלייה בטיפול בעבירות כלפי בעלי חיים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור העלייה בהיקף התיקים הנוגעים 
לעבירות כלפי בעלי חיים

--10%12/2018-

בכל תחנת משטרה שבה הוגדר אתגר הטיפול בעבירות רכוש כאחד משלושת האתגרים המרכזיים של התחנה גובשה, במסגרת התכנית   22
התחנתית השנתית, תכנית "תקיפה", שיישומה יביא להפחתת התופעה.
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הורדה בהיקף הפשיעה החמורה   2

יעד 2.1: פגיעה משמעותית בארגוני הפשיעה, בדגש על פגיעה כלכלית, על העמקת 
השימוש בסיגנט וטכנולוגיות נוספות והמשך של פיתוח היכולת לקליטת עדים על-ידי 

הרשות להגנה על עדים ומשטרת ישראל

משימות מרכזיות:
מלחמה בארגוני הפשיעה באמצעות חילוט כספים ■
קידום חקיקה לחסימת גישה לשירותי בזק לשם ביצוע עבירות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי הצלחה:

שווי הרכוש שנתפס על-ידי המשטרה בפועל 
)במיליוני ש"ח(

--75312/2018-

שווי הרכוש שחולט בפועל על-ידי מערכת 
בתי המשפט )במיליוני ש"ח(

--22812/2018-

הבאה לאישור של הצעת חוק לחסימת גישה 
לשירותי בזק לשם מניעת ביצוע עבירות

-12/2018ג--

יעד 2.4: הפחתה בהיקף הכוונת הפשיעה מתוך בתי הסוהר )בדגש על שיפור שיתוף 
הפעולה בין משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר(

משימות מרכזיות:
הקמת מערכת מודיעין גלוי ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2014ג--מערכת מודיעין גלוי פעילה

המשרד לביטחון פנים
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שיפור ברמת המוכנות המבצעית למצבי חירום ולאירועי הפרות סדר   3

יעד 3.1: שיפור המוכנות וההיערכות של המשרד וגופיו למצבי החירום השונים

משימות מרכזיות:
קידום הסדרה של סמכויות השר לביטחון פנים באירועי חירום שבשגרה ■
השלמת צי המסוקים של משטרת ישראל ■
השלמת רכש חפ"קים ■
שדרוג של מפקדות שליטה יחידתיות ■
חיזוק המוכנות של מערך התדלוק לחירום ■
שיפור המוכנות לחירום והרציפות התפקודית בתחום המל"ח23 ■
מוכנות מבצעית והיערכות לחירום ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאה לאישור של החלטת ממשלה בנושא 
הסדרת סמכויות השר לביטחון פנים 

באירועי חירום שבשגרה
-12/2018ג--

-12/2018ג--השלמת צי המסוקים של משטרת ישראל

-12/2018ג--השלמת רכש חפ"קים

-12/2018ג--השלמת שדרוג משל"ט עופר

-412/2018--נגררי דלק שיירכשו

-12/2018ג--הקמת תחנת דלק לגיבוי

-1512/2018--ביקורות שבוצעו במערך המל"ח

השלמת רכישה של אמצעים וציוד נלווה 
לאירועי חירום והפרות סדר

-12/2018ג--

משק לשעת חירום.  23
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יעד 3.2: חיזוק השילוביות בזמני שגרה וחירום בין המגיבים הראשונים, בדגש על ריכוז 
הסמכות והאחריות למאמץ הצלת החיים בעורף תחת המשרד לביטחון הפנים

משימות מרכזיות:
הפקת כנס ארגוני לחירום ■
תכנון תרגיל ביטחון פנים לאומי וניהולו ■
אימון מערך החירום בשבוע החירום הלאומי ■
השתלבות בתרגיל הצה"לי "אבן הראשה" ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--כנס ארגוני לחירום

-12/2018ג--הפצת תכנית לוגיסטית מעודכנת לחירום

-12/2018ג--אימון מערך החירום בשבוע החירום הלאומי

יעד 3.3: פיתוח ומיסוד של שיתופי פעולה בינלאומיים כחלק מהמענה הכולל של 
מערך ביטחון הפנים להתמודדות עם אסונות המוניים בסדרי גודל נרחבים

משימות מרכזיות:
קיום כנס בינלאומי של שרי ביטחון פנים בישראל ■
הכשרת קצינים הודים במסגרת המכללה לשוטרים  ■
בחינת מודל ערים בטוחות בשיתוף פעולה מול אנגליה ■
קיום ועדות היגוי סדרות במסגרת הסכמי שיתוף פעולה בינלאומיים ■
קידום קבוצות עבודה מול מדינות בנושאי ביטחון פנים ■
גיבוש הסכם עם רוסיה ■
חתימה על הסכמים שגובשו  ■

המשרד לביטחון פנים
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קיום כנס בינלאומי של שרי ביטחון פנים 
בישראל

-12/2018ג--

השלמת קורס לקצינים הודים במסגרת 
המכללה

- 12/2018 ג--

-12/2018ג--סיור מקצועי בנושא ערים בטוחות

קיום ועדת היגוי במסגרת הסדרים קיימים 
עם סינגפור וקפריסין

-12/2018ג--

קבוצות עבודה מול מדינות בנושא ביטחון 
פנים

--24512/2018-

-12/2018ג--גיבוש הסכם עם רוסיה
-412/2018--הסכמי שיתוף פעולה בתחום בטחון הפנים25

מפגשי הדרכה, תרגילים וקבוצות עבודה 
בינלאומיות בתחום ביטחון הפנים

--1012/2018-

יעד 3.4: חיזוק המענה ההגנתי לתשתיות הסייבר של המשרד וגופיו

משימות מרכזיות:
אבטחת מידע להגנה על מערכות מידע ולהתמודדות מול איומי סייבר ■
ביצוע סקר סיכונים במשרד ובגופיו ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--ביצוע תכנית להגנה על מערכות מידע

-12/2018ג--ביצוע תכנית להגנה מפני איומי סייבר

-12/2018ג--ביצוע סקר סיכונים למשרד ולגופיו

המדינות מולן נערכות קבוצות עבודה – רוסיה, ארגנטינה, קפריסין, סינגפור והודו.  24
המדינות איתן ייחתם הסכם שיתוף פעולה בתחום ביטחון הפנים הן קנדה, צרפת, רוסיה והודו.  25
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התמודדות עם תאונות הדרכים והקטל בכבישים   4

יעד 4.1: הפחתה בהיקף תאונות הדרכים בכלל ובקרב הולכי רגל, נהגים צעירים 
ובמרחב העירוני בפרט

משימות מרכזיות:
רה-ארגון למערך התנועה  ■
הפחתת תאונות דרכים במרחב העירוני ■
תזכיר לתיקון פקודת התעבורה )חזקת האמינות במכשירי האכיפה( ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-20512/2018--שוטרים שאוישו למערך התנועה

-20012/2018--סטודנטים שאוישו למערך התנועה

-12/2018ג--גיבוש הסדר משפטי

יעד 4.2: הפחתה בהיקף תאונות הדרכים בחברה הערבית

משימות מרכזיות:
הגברת האכיפה ביישובי המגזר הערבי ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור המימוש של תכנית "תקיפה" 
בתחנות26 במגזר הערבי

--85%12/2018-

גובשה,  התחנה  של  המרכזיים  האתגרים  משלושת  כאחד  הערבי  במגזר  התנועה  בעבירות  הטיפול  אתגר  הוגדר  שבה  משטרה  תחנת  בכל   26
במסגרת התכנית התחנתית השנתית, תכנית "תקיפה", שיישומה יביא להפחתת התופעה.

המשרד לביטחון פנים
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יעד 4.3: הפחתה במקרי הבריונות בכביש

משימות מרכזיות:
מיקוד האכיפה נגד סל עבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור העלייה בדו"חות בגין בריונות ועבירות 
מסכנות חיים מתוך סך הדו"חות

--65%12/2018-

יעד 4.4: הפחתה בשיעור תאונות הדרכים תחת השפעת אלכוהול וסמים

משימות מרכזיות:
תיקון פקודת התעבורה לעניין נהיגה תחת השפעת סמים ■
בדיקות סמים לנהגים ■
ביצוע סקירה בינלאומית בנושא אכיפה בעניין נהיגה תחת השפעת סמים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--הפצת תזכיר חוק תוך שיתוף גורמי משטרה 

-12/2018ג--השלמת סקירה

-12/2018ג--הכנסת ערכות לבדיקות סמים לשימוש
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שיפור היכולת והמוכנות המבצעית לכיבוי אש, להצלה, לחילוץ ולמניעה, בשגרה   5
ובחירום

יעד 5.1: הורדה בהיקף השריפות ונזקן, בין היתר באמצעות חיזוק פעולות של הסברה 
ומניעה

משימות מרכזיות:
ביצוע קמפיינים תקשורתיים לחיזוק ההסברה והמניעה ■
בנייה של תכנית הסברה אסטרטגית בנוגע להתנהגות הפרט במנהרות, בדגש על רכבות ■
הכנה של תכנית הסברה אסטרטגית בנוגע לתחזוקה של אמצעי בטיחות במקרה שריפה  ■

בבניינים גבוהים
הסברה ופעילות שנתית בבתי ספר ■
הפקה של סרטוני הסברה בנושא בטיחות באש ■
התקנה של תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כיבוי אש והצלה( ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קמפיינים המבוצעים בנושאים שונים 
)פורים, ל"ג בעומר, חנוכה וכו'(

--612/2018-

-212/2018--תכניות הסברה אסטרטגיות שהוכנו

-12/2018ג--הכנת ערכת הסברה וגיבוש תכנית לבתי ספר

-312/2018--סרטונים שהופקו

-12/2018ג--הגשת תקנות לאישור שר

המשרד לביטחון פנים
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יעד 5.2: שיפור המענה לכיבוי שריפות, בדגש על קיצור זמן התגובה ומקצועיות 
המענה

משימות מרכזיות:
השלמת הבינוי של קריית הכבאות ■
השלמה של מפקדת מחוז מרכז ■
הקמה של תחנות כיבוי חדשות בערים ■
השלמה של מרכז חירום אחוד באילת ■
הרחבה של מערך צופי האש ■
רכש רכב מסוג "נשר" ■
רכש רכב מסוג "נץ" ■
רכש רכב מסוג "געש" ■
רכש רכב מסוג "אלמוג" ■
רכש רכב מסוג "אשד" ■
השלמה של מסמך הגדרות מקצועיות למחשוב כבאיות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--השלמת הבינוי של קריית הכבאות

-12/2018ג--השלמה של מפקדת מחוז מרכז

-27912/2018--תחנות עירוניות חדשות

-1,50012/2018--צופי אש בתחנות

-612/2018--רכבי "נשר" שייקלטו

-412/2018--רכבי "נץ" שייקלטו

-212/2018--רכבי "געש" שייקלטו

-412/2018--רכבי "אלמוג" שייקלטו

-312/2018--רכבי "אשד" שייקלטו

-3212/2018--רכב "סער" שייקלטו

השלמת מסמך הגדרות מקצועיות למחשוב 
כבאיות

-12/2018ג--

תחנות חדשות יוקמו ברעננה, במעלות, בחורה, באיתרי )ירושלים(, ברימון )ירושלים(, בחדרה מערב, בכרמיאל, בשדה התעופה תמנע ובחריש.  27
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יעד 5.3: קידום מענה למתארים ייחודיים, בין השאר למנהרות, לחומרים מסוכנים 
ולרבי קומות

משימות מרכזיות:
השלמה של התקנת תקנות בטיחות אש בבניינים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--השלמה של התקנת תקנות

יעד 5.4: הפעלת הכיבוי האווירי תחת אחריות המשרד

משימות מרכזיות:
השלמת ביקורת מערכתית בנושא העברת טייסת הכיבוי  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

השלמת דו"ח סופי בנושא העברת טייסת 
הכיבוי

-12/2018ג--

המשרד לביטחון פנים
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שיפור תנאי הכליאה, הטיפול והשיקום באסירים ובעצורים  6

יעד 6.1: הפחתה בהיקף הרצידיביזם על-ידי קידום הרצף הטיפולי והשיקומי וחיזוקו, 
בדגש על שיתוף פעולה עם הרשות לשיקום האסיר ועל הגברת האפקטיביות של 

תכניות הטיפול והשיקום28

משימות מרכזיות:
הקמת מפעלים במרכזים יצרניים ■
הקמת מרכזי חינוך חדשים ■
הקמת מרכזים לטיפול בהפרעות קשב ■
הקמת מחלקות טיפוליות חדשות ■
ביצוע ביקורת מערכתית בנושא ערכם של הטיפול והשיקום ■
גיבוש הסכם בנושא אג"ח חברתי ■
פיתוח מודל סטטיסטי, המאפשר תחזית שנתית לרמת הפשיעה והכליאה בישראל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-512/2018--מרכזים יצרניים ששודרגו

-16012/2018--אסירים שנוספו לתעסוקה יצרנית

-2112/2018--מרכזי חינוך חדשים

-2,40012/2018--אסירים שהשלימו השכלה

-412/2018--מרכזי "קשב" פעילים

-7412/2018--אסירים המטופלים במרכזי "קשב"

-3112/2018--מחלקות טיפוליות פעילות

השלמת ביקורת מערכתית בנושא ערכם של 
הטיפול והשיקום

-12/2018ג--

השלמת הכנה של חוזים במסגרת הסכם 
אג"ח חברתי

-12/2018ג--

-12/2018ג--השלמת מודל סטטיסטי

חלק מהפעילויות המבוצעות תחת יעד זה הינן חלק מביצוע אחריות המשרד במסגרת תיקון 42 לחוק שירות בתי הסוהר.  28
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יעד 6.2: שיפור תנאי המחיה והכליאה

משימות מרכזיות:
קידום רה-ארגון במערך הרפואה בשירות בתי הסוהר  ■
הקמת מערכת מידע ממוחשבת למנהלי אגפים ■
היערכות ליישום מסקנות של פסק דין בג"צ תנאי מחיה ■
העתקת ימ"ר אילת ■
גיבוש ספר פרוגרמה של מתקן בעל 1,000 מקומות כליאה ■
שיפוץ תאי מרפאה ואגפים ■
הקמה של מרפאת מומחים במתחם הדרים ■
שדרוג המזון הניתן לאסירים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--השלמת תכנית רה-ארגון

-12/2018ג--מערכת מידע פעילה

-12/2018ג--השלמת תכנית ליישום החלטת בג"צ

סיכום להקמה ולהפעלה של ימ"ר אילת מול 
משטרת ישראל

-12/2018ג--

-212/2018--אגפים שהסתיים שיפוצם

-12/2018ג--הקמה של מרפאת מומחים במתחם הדרים 

יעד 6.3: שימור של רמת האבטחה במתקני הכליאה והמעצר, תוך בחינת 
האפקטיביות של הפעולות והאמצעים

משימות מרכזיות:
שיפור מערכת השו"ב29 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--מערכת שו"ב מקושרת

מערכת שו"ב "נחשון" לקישור בין "אביר לבן", "מגדלור" וספירות אסירים מפותחת.  29

המשרד לביטחון פנים
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יעד 6.4: פיתוח והרחבה של חלופות הכליאה והמעצר

משימות מרכזיות:
הגדלה של היקף הנכללים במסגרת עבודות השירות ■
תכנית לחלופות כליאה במטרה להיערך ליישום של מסקנות בג"ץ תנאי מחיה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-60012/2018--מבצעי עבודות שירות נוספים

השלמת תכנית ליישום החלטת בג"צ – 
חלופות כליאה ומעצר

-12/2018ג--

-12/2018ג--גיבוש תכנית לחלופות כליאה

יעד 6.5: מתן מענה לאחזקת שוהים לא חוקיים

משימות מרכזיות:
היערכות ליישומה של החלטת הממשלה על שינוי במדיניות הטיפול במסתננים )סגירת מתקן  ■

"חולות"(

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

גיבוש תכנית ליישום ההחלטה על סגירת 
מתקן "חולות" 

-12/2018ג--
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יעד 6.6: גיבוש מדיניות וכלים לאחזקת אסירים ביטחוניים

משימות מרכזיות:
שיפור מערכת רפואה "מבט" לניהול של מקרי שביתות ■
התקנת מערכות של חסמי סלולר בבתי סוהר המאכלסים אסירים ביטחוניים ■
החלפת סוהרי חובה בקבע ■
הרחבת אגף כ"ד במתקן "עופר" ■
הקמה של קומת אשפוז לשובתי רעב במרכז רפואי של שב"ס ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--שדרוג מערכת "מבט"

-412/2018--אגפים בהם הותקנו חסמי סלולאר

-76012/2018--תקני סוהרי חובה בשב"ס

סיכום מגובש על הרחבה והפעלה של אגף 
כ"ד במתקן "עופר"

-12/2018ג--

אגף אשפוז חדש לשובתי רעב במרכז רפואי 
של שב"ס 

-12/2018ג--

המשרד לביטחון פנים
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העלאת האפקטיביות וחיזוק המרכיב הטכנולוגי   7

יעד 7.1: פיתוח ויישום של יכולות טכנולוגיות כמכפיל כוח במשרד ובגופיו

משימות מרכזיות:
מכון מחקר סייבר וסיגנט בשילוב אוניברסיטת באר שבע ■
קידום פתרונות טכנולוגיים המשכיים ■
רכישת מערכת לניתוח מידע בזמן אמת ■
שדרוג תשתיות בהתאם לתכנית פעולה במוקד 100 ■
הקמת מערך של כלי טיס לא מאוישים ■
הגדלת מספר הזירות הטכנולוגיות הקיימות ■
השלמת הפרויקט של מצלמות גוף ■
■ LPR - "ביצוע פרויקט "עין הנץ
פיתוח מערכת חוקת שכר - "לוגיסט" ■
ביקורת מערכתית בנושא המערך הטכנולוגי ברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול  ■
■ )DHS-מעקב ובקרה על פיתוח רובוט משודרג דו-זרועי בתחום החבלה )במסגרת השת"פ עם ה

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--מכון מחקר לסייבר וסיגנט פעיל בבאר שבע

ERP 12/2018ג--קידום-

DNA 12/2018ג--שדרוג פרויקט-

-12/2018ג--קידום הטכנולוגיה בסיגנט

-12/2018ג--הקמת מערכת חילול שכר

-12/2018ג--רכישת מערכת לניתוח מידע בזמן אמת

-12/2018ג--שדרוג תשתיות בהתאם לתכנית פעולה

הפעלת המערך להפעלת כלי טיס לא 
מאוישים

-12/2018ג--

-7112/2018--זירות טכנולוגיות

השלמת פרויקט של הצטיידות שוטרי 
משטרת ישראל במצלמות גוף 

-12/2018ג--

עלייה לאוויר של מערכת חוקת שכר 
"לוגיסט" 

-12/2018ג--

-12/2018ג--הפצת דו"ח ביקורת סופי

רובוט משודרג עם זרוע נוספת וממוגן כנגד 
זיהום כימי וביולוגי

-12/2018ג--
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יעד 7.2: הסדרה של תחום התיעוד במרחב הציבורי ויצירת חזון טכנולוגי משותף

משימות מרכזיות:
מיצוי מידע ממצלמות במרחב הציבורי ■
מיצוי תובנות וידיאו למיקוד פעילות במוקדים רואים  ■
מערכת לאיתור ולהצלה באמצעות רחפן  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

סיכום מתווה לביצוע פיילוט בערים 
רלוונטיות 

-12/2018ג--

-12/2018ג--הצגת מדגים טכנולוגי 

גיבוש מענה לתובנות ממצלמות וידיאו 
לחיפוש 

-12/2018ג--

-12/2018ג--פיתוח מערכת מוטסת לחיפוש ולהצלה

יעד 7.3: פיתוח ויישום של מהלכי התייעלות, הסדרת תהליכים ומבנים ארגוניים 
והמשך פיתוח של כלי מדידה

משימות מרכזיות:
הסדרת מטות ■
הקמת מרחבים במחוז צפון ■
הקמת מרחבים במחוז חוף ■
רצף השליטה- זירות במרד"מ30 ■
השלמת הקמה של מרכז הדרכה ארצי ניר בשערי אברהם ■
גיבוש אמנה משותפת בין שב"ס לבין משטרת ישראל ■
גיבוש של תכנית רב-שנתית ל-2019-2023 ■
אישור מבנה סופי נציבות מול נציבות שירות המדינה ■
רכש חשמל מיצרנים פרטיים ■
התייעלות בבינוי - בליווי חברת "אשד" ■
גיבוש ויישום של כנס תכניות עבודה של המשרד לביטחון פנים ■
בניית מדד על ארגוני ■
צוות תשתיות – שיתוף פעולה עם משרד המשפטים ■
מימוש ההחלטות בנוגע להמלצות למבנה הארגוני העדכני של המשרד ■
הקמת הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ■

מרד"ם – מרכז דיווח מבצעי.  30

המשרד לביטחון פנים
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הסדרת התפיסה והקצאת תקנים למימוש 
המשימה

-12/2018ג--

-3612/2018--תקנים שאוישו והחלו בפעילות במחוז צפון

-2412/2018--תקנים שאוישו והחלו בפעילות במחוז חוף

-1912/2018--איוש תקנים לזירות במרד"מ

השלמת הקמה של מרכז ההדרכה הארצי 
"ניר" בשערי אברהם

-12/2018ג--

אמנה מגובשת בין משטרת ישראל ושירות 
בתי הסוהר

-12/2018ג--

-12/2018ג--מסמך מגובש תכנית רב שנתית 2019-2023

אישור מבנה נציבות כבאות מול נציבות 
שירות המדינה

-12/2018ג--

-12/2018ג--יציאה למכרז לרכש חשמל מיצרנים פרטיים

-212/2018--דיוני סטטוס להתייעלות בבינוי

-12/2018ג--כנס תכניות עבודה למשרד לביטחון הפנים

-12/2018ג--אישור מדד על ארגוני והצגתו לגופים

-212/2018--דיוני סטטוס של צוות תשתיות

מימוש המלצות לשינוי המבנה הארגוני של 
המשרד

-12/2018ג--

תקנים שאוישו לרשות החדשה למאבק 
באלימות, בסמים ובאלכוהול

--8012/2018-
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יעד 7.4: הפחתת הנטל הרגולטורי והבירוקרטיה

משימות מרכזיות:
פיתוח אפליקציה של טופס מקוון לאזרח לטובת הגשת מסמכים למדור בטיחות אש ■
פיתוח ממשק טכנולוגי על בסיס "שלהבת" עם מכוני הבקרה ■
המשך פיתוח של מערכת "אופיר" ■
תכלול התהליך לאפיון ולהקמה של טופס מקוון לביקורות ברישוי עסקים ■
בניית מודל גנרי לניהול סיכונים לגופים ציבוריים ברגולציית המשטרה ■
עדכון של תכנית החומש המשרדית ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ג12/2018ג--אפליקציה מפותחת

ג12/2018ג--שירות מקוון להיתרי בנייה

ג12/2018ג--קישוריות למערכת "רישוי זמין"

ג612/2018--מודלים מפותחים במערכת "אופיר"

השלמת עבודת מטה לאפיון של טופס מקוון 
לביקורות

ג12/2018ג--

ג12/2018ג--מודל לניהול סיכונים

ג12/2018ג--תכנית חומש מעודכנת

המשרד לביטחון פנים
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טיוב ההון האנושי במשרד ובגופיו   8

יעד 8.1: שיפור השכר וטיוב בתנאי השירות של המשרתים והעובדים במשרד ובגופיו

משימות מרכזיות:
הקמת מרכז הדרכה ארצי ■
מיסוד פנסיית גישור לשוטרים ולסוהרים ■
ביקורת מערכתית בנושא ועדות רפואיות במשטרת ישראל ■
ביקורת מערכתית בנושא ועדות רפואיות בשירות בתי הסוהר ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג-- השלמת בינוי 

סיכום חתום עם משרד האוצר בנושא 
פנסיית גישור 

-12/2018ג--

-12/2018ג--השלמה של איסוף נתונים במשטרת ישראל

-12/2018ג--הפצת דו"ח ביקורת בשירות בתי הסוהר

יעד 8.2: ביסוס מודל שכר, המתמרץ פעילות בתחומי הליבה של גופי המשרד

משימות מרכזיות:
קידום תוספת שכר ייחודית לעובדי המשרד הביטחון הפנים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

השלמת מסמך לתוספת שכר כנגזרת 
מהתחייבות המשרד לשינויים ארגוניים

-12/2018ג--
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יעד 8.3: גיוס אוכלוסיות ייחודיות למשרד ולגופיו, בדגש על ערבים וחרדים

משימות מרכזיות:
קידום הדרכות לטובת גיוס אוכלוסיות ייחודיות לשירות הביטחוני  ■
ביקורת מערכתית בנושא מערך המתנדבים בכבאות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מתגייסים לשירות הביטחוני מקרב 
האוכלוסייה החרדית 

--8012/2018-

מתגייסים מ לשירות הביטחוני מקרב המגזר 
הלא-יהודי 

--5012/2018-

מגויסים לשירות הלאומי-אזרחי מקרב 
האוכלוסייה החרדית 

--15012/2018-

מגויסים לשירות הלאומי-אזרחי מקרב 
המגזר הלא-יהודי 

--1,45012/2018-

-12/2018ג--השלמת סקר מקדים

יעד 8.4: חיזוק המימד הערכי בפעילות המשרד וגופיו

משימות מרכזיות:
שיפור הליכי מיון, סינון והתאמה תעסוקתית ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--הרחבת יחידת יחב"ם31
 

בשנת 2018 תיערך הרחבה של היחידה ב-10 תקנים.  31

המשרד לביטחון פנים
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משרד הבינוי והשיכון
תכנית עבודה לשנת 2018

שר הבינוי והשיכון חה"כ אלוף )במיל'( יואב גלנט
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון חגי רזניק

2018



הקדמה: שר הבינוי והשיכון
חה"כ אלוף )במיל'( יואב גלנט

עם כינון הממשלה הנוכחית, פתחנו במאמץ מרוכז לפתרון משבר הדיור בישראל. המציאות, אשר הצטיירה 
ומורכבת: כ-50% מאוכלוסיית המדינה מתגוררת בגבולות מרכז  בפניי בראשית הקדנציה, הייתה בעייתית 
הכמות  קטנה  ובייחוד  הפריפריה,  של  חלקה  וקטן  הולך  מכך,  כתוצאה  לאשדוד.  חדרה  בין  ישראל,  מדינת 
היחסית של תושבי הנגב והגליל. מחירי הדירות עלו פי שניים בתוך עשור, והליך התכנון, הבנייה והאכלוס של 
שכונת מגורים נמשך כ-15 שנים. אנו ניצבים בפני אתגר משמעותי: בניית יותר ממיליון דירות ברחבי הארץ 

בעשרים השנים הבאות.

תחומי  בחמישה  רב-שנתית  בראייה  יתמקד  והשיכון  הבינוי  משרד  כי  קבעתי,  מעמיק  תכנון  תהליך  בתום 
עיסוק מרכזיים, כמפורט להלן, מתוך כוונה לספק מענה להגדלת היצע הדירות עבור זוגות צעירים, המבקשים 
לרכוש את דירתם הראשונה, מתן מענה הולם וראוי לזכאי הדיור ציבורי, הרחבת ההתיישבות בנגב ובגליל 

וחיזוק הפריפריה.

1. התחדשות עירונית

במקום של מחסור במשאבי הקרקע, כמו זה הקיים במדינת ישראל, קיימת חשיבות מכרעת לחידוש דירות 
למצוקת  נוסף  פתרון  העירונית  ההתחדשות  תשמש  בכך  הקיים.  המלאי  של  משמעותית  ולהגדלה  ישנות 
2020 כ-20% מהגדלת מלאי הדיור תגיע באמצעות  הדיור הקיימת בישראל, כאשר המטרה היא שעד שנת 

תהליכי ההתחדשות העירונית.

עם זאת, הגדלת מלאי הדירות היא לא הפעולה היחידה המתבצעת במסגרת ההתחדשות העירונית. לאחר 
דיונים ארוכים בכנסת ובממשלה קבענו בחוק את הקמתה של הרשות להתחדשות עירונית, אשר מטרתה 
להוביל את הטיפול הממשלתי בנושא ההתחדשות העירונית ולהוות מוקד ידע בתחום, לשם הגדלת היקף 
המיזמים המגיעים לכדי מימוש, תוך שימת דגש על האצת ביצועם. הרשות פועלת להחייאה מחודשת של 

הרקמה העירונית הוותיקה וכן של הפיתוח העירוני כולו.

2. דיור ציבורי

בתחום הדיור הציבורי אנו משקיעים מאמצים גדולים ומשאבים משמעותיים, לאחר שנים רבות של הזנחה. 
לאור שינוי המדיניות, מסתמנת תחילתו של שינוי. בשנתיים האחרונות רכשנו ואכלסנו כ-2,000 דירות למאגר 
נוספות  תכניות  מקדמים  אנו  כך,  על  נוסף  רתוקים.  לנכים  המיועדות  דירות  עשרות  מתוכן  הציבורי,  הדיור 
להגדלת מלאי הדירות, ובראשן תכנית "ערבות הדדית", שבמסגרתה פרויקטים נבחרים של "מחיר למשתכן" 

יקצו עד 5% מהדירות לטובת הדיור הציבורי.

בנוסף, הוקפא פינוים של דיירי הדיור הציבורי לאחר בחינה מחודשת של הנושא על-ידי צוות מיוחד שהוקם 
לשם כך.

פרויקט דגל נוסף במשרד הבינוי והשיכון הוא "שיקום שכונות חוזר", אשר יחד עם סגן השר, חה"כ ז'קי לוי, 
החזרתי לפעולה לאחר שנים רבות של העדר תקציבים.

מאז יציאתו לדרך של הפרויקט החברתי הגדול במדינת ישראל, השקענו משאבים רבים, הכוללים תקציבים 
בסדרי גודל מרחיקי לכת וכן כוח אדם ייעודי למשימה, כאשר בליבת הנושא עומד לנגד עינינו הצורך להעניק 

שוויון הזדמנויות לילדי השכבות החלשות.
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3. בנייה חדשה

בהתאם למדיניות הממשלה בנושא הסיוע לזוגות צעירים לרכוש את דירתם הראשונה, פעל המשרד, בשיתוף 
משרד האוצר, להשקת תכנית ״מחיר למשתכן״. בחודשים האחרונים ערכנו הגרלה גדולה, שבמסגרתה זכו 
15,000 זוגות צעירים בתנאי רכישה נוחים יותר. בקרוב ניזום הגרלה גדולה נוספת. התכנית כבר נותנת את 

אותותיה, ואנו עדים לבנייתן של אלפי יחידות דיור המיתוספות לשוק הנדל"ן הארצי.

כמו כן, בתקופה שחלפה חתם המשרד על הסכמי גג עם ערים רבות, בהן באר שבע, בית שמש, טירת הכרמל, 
דיור להאצת תהליכי הבנייה ביישובים  יחידות  ומגדל העמק, בהיקף מרשים של אלפי  נהריה  אשדוד, עכו, 
השונים. עוד קידמנו הסכמים עם יישובי המגזר הערבי בהתאם להחלטת הממשלה, המקדישה 1.4 מיליארד 

ש"ח לדיור ביישובי מיעוטים, וכן גיבשנו תכנית אסטרטגית ארוכת טווח עבור דיור למגזר החרדי.

פרויקט נוסף, בעל ערך וחשיבות רבה לתחום הבנייה החדשה, הינו בנייתה של עיר חדשה בישראל - "חריש", 
אשר תוכננה באופן שייטיב עם תושביה בכלל רובדי החיים: מסחר, תעשייה, חינוך, תשתיות ושאר שירותים. 

עד סוף העשור יתגוררו בה כ-60 אלף איש, וקצב בנייתה וצמיחתה מעורר גאווה והתפעלות.

4. התיישבות והמגזר הכפרי

חדשים.  יישובים  לפיתוח  וכן  ובשומרון,  ביהודה  בנגב,  בגליל,  הקיימת  ההתיישבות  לחיזוק  פועל  המשרד 
במקביל, אנו מפתחים התיישבות ציונית בין הר חברון לנגב לשם הסדרת המרחב ומניעת בנייה בלתי חוקית: 
עד כה חידשנו את העבודות ביישוב חירן, ובקרוב תצא לפועל תכנית רחבה, המתמקדת באזור מבואות ערד, 

תוך הקמת העיר כסיף וכן הקמתם של ארבעה יישובים כפריים נוספים.

5. שיפור תהליכים ולחימה בבירוקרטיה

באמצעות  בישראל  המתועשת  הבנייה  בענף  מהפכה  מקדמים  אנו   ,1320 מס'  הממשלה  להחלטת  בהתאם 
שיפור תהליכים בירוקרטיים ושילובן של חברות בנייה זרות, אשר יכניסו טכנולוגיות ושיטות בנייה חדשניות, 
שטרם נראו בישראל עד כה. הפרויקט החדשני ביותר, "תכנן ובנה", נמצא בשלבים סופיים במטרה לאפשר 
בנייה יעילה ומהירה של מתחם מגורים גדול באמצעות ביצוע הפיתוח והבנייה על-ידי יזם יחיד. הפרויקט יחל 

כפיילוט בעיר חריש וייבנו במסגרתו כ-1,200 יחידות דיור.

אלו הן מקצת הפעולות שמוביל ומבצע משרד הבינוי והשיכון בשנתיים שחלפו.

לכך אפשר להוסיף את פרויקט "מעלית הכותל", משכנתאות מסובסדות לבני העדה האתיופית ועוד דברים 
רבים נוספים.

תחום הבינוי והשיכון הוא בעל חשיבות מכרעת בחייהם של תושבי מדינת ישראל.

כשם שפעלנו בשנתיים וחצי החולפות חדורי מטרה ובמרץ רב, נמשיך גם לפעול בשנים הקרובות.

נעשה ונצליח!

חה"כ יואב גלנט

שר הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון
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הקדמה: מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
חגי רזניק

 

תחומי האחריות של המשרד נחלקים לשניים: בינוי ושיכון, אך הם שלובים זה בזה, כאשר המטרה היא אחת – 
קורת גג הולמת לכל משפחה בישראל. זהו יעד אלמנטרי, והמשרד עושה לילות כימים כדי להבטיח שיתממש. 
זוהי משימה מורכבת, הדורשת ראייה כוללת מחד גיסא, ואישית מאוד מאידך גיסא – עם שיווקי קרקעות 
לבנייה של עשרות-אלפי יחידות-דיור חדשות במסגרת "מחיר למשתכן", עבור בתהליכי התחדשות עירונית 

ושיקום שכונות וכלה בפתרונות דיור לזקוקים לכך כחלק ממערך הדיור הציבורי.

בדיור.  הסיוע  מערך  ובשיקום  הדירות  היצע  בהגדלת  אדירים  מאמצים  מרכז  המשרד  האחרונות  בשנתיים 
אתגרים אלה נוגעים כמעט בכל בית בישראל, וזוהי שליחות עבורי ועבור כל מנהלי המשרד ועובדיו לעמוד 
בחזית העשייה ולספק פתרונות מהירים ואיכותיים. את פירות העבודה אנו קוטפים כעת, כאשר יותר מ-25,000 
משקי בית כבר זכו בהגרלות "מחיר למשתכן" בדירה משלהם. הודות להסבות תקציביות, כ-230,000 משקי-

בית נתמכים כיום על-ידי המשרד בתשלומי סיוע בשכר דירה, או כדיירי הדיור-הציבורי. 

נדבך נוסף שאנו מקדמים הינו קיצור הליכים בירוקרטיים וביטולם. פן זה מתבטא בכל תחומי עשיית המשרד, 
כאשר לנגד עינינו ניצבת טובת אזרחי ואזרחיות ישראל. בשיטת "תכנן ובנה", לדוגמה, היזם הזוכה בקרקע 
אחראי על התהליך השלם - מפיתוח ותשתיות עד מסירת המפתחות לדירה לתושבים חדשים. במקום ריבוי 
יזמים, יזם יחיד מאפשר קיצור משמעותי בלוחות הזמנים מבלי לפגוע באיכות העבודה. בנוסף, הקמנו מוקד 
טלפוני נגיש לזכאי הדיור הציבורי, שיחסוך את הצורך בהגעה אל סניפי החברות המשכנות ויאפשר מימוש 

זכאות וניצול זכויות עד תום.

בפתחה  קדימה.  לצעוד  ממשיך  המשרד  לוי,  ז'קי  ח"כ  השר,  וסגן  גלנט,  יואב  )במיל'(  אלוף  השר,  בהנחיית 
של שנת 2018 אני מתחייב להמשיך ולפעול בשיתוף פעולה הדוק עם משרדי הממשלה שלצדנו, כמו גם עם 

הרשויות המקומיות ויתר שותפינו לדרך החשובה הזאת.

 

בברכה, 

חגי רזניק
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מגמה20172018

418525יחידות דיור שהיתוספו למאגר הדיור הציבורי11
710 | 2020 600 | 2019

בניינים שהחל שיפוצם או חיזוקם במסגרת 2
14769פרויקטי שיקום שכונות2

155 | 2020 150 | 2019

יחידות דיור שנוספו בפרויקטים של התחדשות 3
5,20012,000עירונית3

15,000 | 2020 13,000 | 2019

31,50040,000יחידות דיור בתכניות שהופקדו בשנה האחרונה44
50,000 | 2020 50,000 | 2019

בשנת 1999 מנה מאגר הדיור הציבורי יותר מ-100,000 יחידות דיור. המאגר הצטמצם בעשור שלאחר מכן בעשרות אחוזים, בעיקר בעקבות   1
2011( .עם כניסתו של שר הבינוי והשיכון  מבצעי מכר )"התמורות בדיור הציבורי בישראל 1998-2011", מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 
הנוכחי לתפקידו החלה תנופת רכישה של דירות למאגר. כ-1,250 דירות חדשות נרכשו בשנתיים האחרונות בעלות של מיליארד וחצי ש"ח 
לטובת הגדלת מאגר הדיור הציבורי. לראשונה, שופצו ואוכלסו יותר מ-600 דירות, שעמדו ריקות במשך עשרות שנים. במקביל, הוקצה תקציב 
נפרד על סך 100 מיליון ש"ח לרכישת דירות עבור נכים רתוקים לכיסא גלגלים. הקצאת 5% מסך הדירות בתכנית "מחיר למשתכן" לטובת 
הדיור הציבורי צפויה לתרום באופן ניכר להגדלת המאגר גם כן. הערכים השנתיים בשנים 2017-2019 מתייחסים לדירות שנרכשו/יירכשו. ערך 
2020 כולל דירות שצפויה רכישתן, בתוספת 510 דירות שצפויה השלמת בנייתן, שהן פרי מימוש מודל שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית, 

ושמיועדות לזכאים בני גיל הזהב )ר' יעד 1.1 לפירוט נוסף(.
שיפוץ בנייני המגורים וסביבתם הוא כלי חשוב בהתמודדות עם תהליכי התבלות פיזית של מבני מגורים, שהוקמו עם גלי העלייה הגדולים   2
בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת. פרויקט שיקום השכונות התגייס להתמודדות כוללת ומסיבית עם העזובה של מבני מגורים 
ועם ההזנחה הפיזית של סביבת המגורים הקרובה אליהם. בשל מצבם הרעוע של מבני המגורים מבוצע שיפוץ מקיף, שמטרתו לשפר את 
החזות החיצונית של הבניין, לשדרג את התשתיות )מים, ביוב, חשמל( ולפתח את החצר הצמודה. השיפוץ תורם לשיפור ניכר של פני השכונה 
ושל איכות חייהם של הדיירים. בשכונות השיקום מיושמת גם תכנית המתאר הארצית לחיזוק בנייני מגורים כנגד רעידות אדמה )תמ"א 38(, 
פרויקט שמשמעו הצלת חיים במקרי אסון. היישום מתבצע באמצעות שילוב ושיתוף ההון הפרטי בביצוע שיקום וחידוש מבני מגורים, תוך 
כדי ביצוע פעולות לחיזוקם נגד רעידות אדמה. התקציב התוספתי עבור שיפוצים וחיזוקים חדשים ב-2018 הינו נמוך מהתקציב שיועד לכך 

ב-2017. עם זאת, בשנים הבאות מתוכננת הרחבת כמות השיפוצים והחיזוקים.
המטרה העיקרית של פרויקט ההתחדשות העירונית היא תוספת בנייה באזורים מבונים. תוספת בנייה זו חשובה לאור המחסור במשאב   3
הקרקע בישראל. כמו כן, יש בכך תרומה גם להחייאת המרקם הבנוי, להכנסת שימושי קרקע חדשים, להתמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה, 
לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ולשמירה על שטחים פתוחים. משרד הבינוי והשיכון שם דגש מיוחד על תחום 
ההתחדשות, בפרט באמצעות קידומה וביסוסה של הרשות להתחדשות עירונית. חשוב להדגיש, כי ערכי השנים 2019 ו-2020 הינם בגדר 

הערכות. 
יחידות דיור הנכללות בתכניות סטטוטוריות שהופקדו בוועדות התכנון לבחינה ולאישור.   4

קצב הגידול השנתי של אוכלוסיית ישראל הינו כ-2% בממוצע לשנה. מדי שנה מיתוספים למניין משקי הבית כ-52,000 משפחות. העלייה   
ובפרט  הבנייה,  בשוק  כוללת  בהתייעלות  צורך  מכתיבה  הקיימות,  הדיור  יחידות  על  הנוספות  חדשות,  דיור  ליחידות  בביקוש  המתמשכת 
בתהליך התכנון, המתבצע בהובלת הגופים המתכננים בתוך המשרד ומחוצה לו. משך הזמן הממוצע מתחילת התכנון הסטטוטורי ועד מתן 
תוקף נע בין 40 ל-44 חודשים. בשנים האחרונות הואצו והתייעלו הליכי התכנון במשרד השיכון. העלייה בכמות ההפקדות בוועדות התכנון 

בשנים האחרונות משקפת תהליך זה.
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מגמה20172018

28,66827,000יחידות דיור שפורסמו לשיווק בשנה האחרונה55
27,000 | 2019

יחידות דיור שהוגרלו לזכאים בפרויקטי "מחיר 6
32,62321,000למשתכן"6
25,000 | 2019

מספר יחידות דיור ששווקו ליזמים ו/או לקבלנים, במכרזים שפורסמו על-ידי משרד הבינוי והשיכון.   5
בהתאם לעלייה בביקוש, הואצו בשנים האחרונות גם שיווקי הקרקעות לבנייה למגורים. בשנת 2013 שיווק המשרד כ-15,000 יחידות דיור.   
ב-2015 שווקו כבר יותר מ-24,000 יחידות דיור. ב-2017 שווקו כבר מעל ל-28,500 יחידות דיור )הצפי היה ל-27,000(. צפי 2018 דומה לצפי 2017. 

יחידות דיור אלו מצטרפות ליחידות הדיור שמתכננת ומשווקת רשות מקרקעי ישראל, במאמץ לצמצם את הפער בין הביקוש להיצע.
משרד הבינוי והשיכון אחראי על יישום תכנית "מחיר למשתכן" בה משווקים בכל הארץ מגרשים ליזמים שהציעו את המחיר הנמוך ביותר   6
והזוכים בוחרים את דירתם בהתאם לסדר  זוגות צעירים בעלי זכאות משתתפים בהגרלות "מחיר למשתכן" שעורך המשרד  למ"ר דירתי. 
הזכייה בהגרלה. המשרד הקים בתוך זמן קצר ביותר מערך הנפקת תעודות זכאות ממוחשב והנפיק עד כה 114,000 תעודות. לצד זה הקים 
המשרד מערכת הרשמה והגרלה לזכאים ובפרק זמן קצר ערך 470 הגרלות לזכאים. עד סוף 2017, כ-44,000 מתוך הזכאים זכו באפשרות לרכוש 

דירה בהגרלות "מחיר למשתכן". 
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עיקרי תכנית העבודה

מתן מענה איכותי ומספק לזכאי הדיור הציבורי, לתושבי שכונות השיקום    1
ולאוכלוסיות ייעודיות

יעד 1.1: צמצום פערי ביקוש והיצע בנכסי הדיור הציבורי

משימות מרכזיות:
הוספת יחידות דיור למאגר הדיור הציבורי7 ■
יישום המודל לשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית לתוספת יחידות דיור על-גבי מבנים  ■

שבבעלותם8
מימוש מודל "משכנתא רוכשת" לאוכלוסייה של זכאי סיוע בשכר דירה9  ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4המדדי תפוקה:

-418-52512/2018יחידות דיור שנוספו למאגר הדיור הציבורי

יחידות דיור שניתן להקים מכוח היתרי 
הבנייה שאושרו, על בסיס המודל לשיתוף 

פעולה עם הסוכנות היהודית 
600-66012/2018-

יציאה למכרז פיילוט למימוש מודל 
"משכנתא רוכשת"

-6/2018-ג-

רכישת דירות למלאי תתבצע באמצעות איגרות חוב ממשלתיות. גיוס הכספים, בהיקף של כמיליארד ₪, ישמש את המשרד לרכישת דירות   7
למלאי הדיור הציבורי. הרכישה תבוצע באמצעות התקשרות עם חברת "עמידר". המשימה הינה מימוש החלטת ממשלה מס' 2953 בנושא 
"תיקון עקרונות הסכם מסגרת עם חברת עמידר - החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ", מיום 3/8/2017. השלמת המשימה בהיקף שצוין 

תלויה בהשלמת גיוס המימון הציבורי עד חודש אפריל 2018.
המודל הינו פרי הסכם משותף בין המשרד לסוכנות היהודית לבניית 2,650 יחידות דיור ברחבי הארץ, שישמשו כפתרונות דיור לאוכלוסיית גיל   8

הזהב. המשרד משתתף ב-50% מעלויות בניית הפרויקט.
זכויות קנייניות בדירה באמצעות תשלומים  דירה לרכוש  לזכאים לסיוע בשכר  ייחודי, שיאפשר  הינו מודל סיוע  רוכשת"  מודל "משכנתא   9

חודשיים. 
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יעד 1.2: שיפור איכותן של יחידות הדיור וסביבות המגורים בדיור הציבורי 

משימות מרכזיות:
ביצוע שיפוצים לקראת אכלוס חוזר בדיור הציבורי ■
ביצוע שיפוצי עומק או רוחב בדיור הציבורי  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

יחידות דיור בדיור הציבורי שהינן לקראת 
אכלוס חוזר ושהושלם שיפוצן10

2,100- 68312/2018-

יחידות דיור בדיור הציבורי שהושלם בהן 
שיפוץ עומק או רוחב11

700-43212/2018-

יעד 1.3: שיפור השירות והטיפול בזכאי סיוע בדיור, בפרט באמצעות צמצום נטל 
בירוקרטי והגדלת שקיפות ונגישות

משימות מרכזיות:
פיתוח והפעלת ממשק בין-משרדי לקיצור הליכים בירוקרטיים לנכים רתוקים12 ולייעולם ■
הרחבת סל המידע הניתן ללקוח סיוע בדיור13 ■
שילוב וליווי של ילדי הדיור הציבורי בתכנית "יתד"14 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאה לאישור הממשלה של החלטה בנושא 
ממשק בין-משרדי להליכים בירוקרטיים 

לנכים רתוקים 
-6/2018-ג-

יצירת ממשק ממוכן למקבלי הקצבאות שיש 
עבורם פרטי קשר

-12/2018ג--

הפעלת תכנית "יתד" לשילוב ילדי הדיור 
הציבורי 

-12/2018ג--

לבסיס  מעבר  גויס  זה  סכום   2017 )בשנת  מלש"ח   57 של  תקציב  תוספת  נדרשת  ב-2018  דירות   2,100 שיפוץ  של  בצרכים  לעמוד  מנת  על   10
התקציב(.

על מנת לעמוד ב-2018 בביצוע דומה לזה של 2017 מבחינת שיפוץ עמוק ורחב, נדרשת תוספת תקציבית של 6.7 מלש"ח, שיתווסף לתקציב   11
על סך 10.8 מלש"ח שהמשרד קיבל. בשנת 2017 גויס סכום של 17.5 מלש"ח מעבר לבסיס התקציב בעבור השלמת שיפוצי 700 הדירות.

הממשק מייבא נתונים מהביטוח הלאומי, המאפשרים קביעת זכאות, וצפוי לייתר את הצורך בהגעה למשרדי הביטוח הלאומי לצורך קבלת   12
מסמכים נדרשים.

סל כולל מידע על זכאות, מועדי הפקדות, החשבון בו הקצבה מופקדת, גובה הקצבה, אופן חישובה, סטטוס הטיפול בבקשות שהוגשו )במידה   13
והוגשו(, מיקום בתור הממתינים לדיור ציבור )במידה וישנה זכאות(, גובה שכר הדירה שיש לשלם, אופן החישוב, חובות )במידה וישנם(, 

סטטוס הטיפול בקריאות תחזוקה, וכו'.
וכו'. התכנית הינה בהובלת משרד העבודה, הרווחה  תכנית "יתד" כוללת סיוע ברכישת השכלה, בהכשרה מקצועית, בהשמה תעסוקתית   14
והשירותים החברתיים וארגון "ג'וינט-אשלים", ומשרד הבינוי והשיכון לוקח חלק בתכנית, ילווה ילדים ממשפחות הדיור הציבורי בתהליך 

הקליטה ויסייע להם לנצל את ההזדמנויות שהתכנית מציעה.
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יעד 1.4: הרחבת מעגל משקי הבית הממצים זכותם לסיוע בדיור ושיפור תנאי הסיוע 
למשקי בית זכאים

משימות מרכזיות:
הענקת תוספת של סיוע בשכר דירה לקשישים ■
הפעלת תכנית לסיוע בדיור בקרב יוצאי אתיופיה15 ■
התאמת דירות בעבור קשישים ניצולי שואה16 ■
רכישת דירות בעבור נכים רתוקים17 ■
סיוע לזכאים באמצעות השתתפות בשכר דירה18 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הענקת תוספת להשתתפות חודשית בשכר 
הדירה עבור משקי בית קשישים19

-12/2018ג--

משפחות יוצאי אתיופיה שרכשו דירה 
במסגרת תכנית הסיוע בדיור

185-22512/2018-

-60012/2018--דירות שהותאמו עבור קשישים ניצולי שואה

-78-10012/2018דירות שנרכשו בעבור נכים רתוקים

משקי בית אשר קיבלו סיוע בצורת 
השתתפות בשכר דירה

164,000-170,00012/2018-

בחברה  אתיופיה  יוצאי  של  המיטבי  שילובם  לקידום  ממשלתית  "מדיניות  בנושא   5/1/2017 מיום   2253 מס'  ממשלה  להחלטת  בהתאם   15
הישראלית - תכנית משרד הבינוי והשיכון בתחום ההלוואות לדיור ובתחום ההתחדשות העירונית", במסגרת תכנית הסיוע בדיור ליוצאי 
אתיופיה זוכות משפחות יוצאות העדה להטבות משמעותיות בתחום ההלוואות לרכישת דירה ראשונה בכל רחבי הארץ, ובתחום ההתחדשות 

העירונית בחמש שכונות בערים נתניה, רחובות וראשון לציון.
תכנית התאמת הדירות לניצולי שואה מופעלת במסגרת מיזם משותף עם הקרן לידידות. השלמת המשימה מותנית בקבלת התקציב הייעודי.   16

קיימת התחייבות מטעם משרדי האוצר ורה"מ, אך טרם הועבר תקציב.
המשרד מפעיל תכנית סיוע בדיור ציבורי ליחידים ולמשפחות של נכים רתוקים על כיסאות גלגלים, שהינם חסרי דירה ושהכנסתם אינה עולה   17
על השכר הממוצע במשק. במסגרת התכנית הזכאים יכולים לאתר בעצמם את הדירה שבה הם מעוניינים לגור, והמשרד רוכש ומכין אותה 

עבורם )רכישת הדירה נעשית בהתאם למחירון ביישובי הזכאות, המציב תקרת מחיר(.
משרד הבינוי והשיכון מופקד על מתן סיוע בדיור לזכאים. הסיוע ניתן בשלוש דרכים: 1. משכנתאות למימון רכישה, בנייה או הרחבה של דירת   18
2. סיוע במימון  מגורים בשוק הפרטי. הסיוע ניתן לזכאי משרד הבינוי והשיכון תוך כדי הדגשת עידוד התיישבות באזורי עדיפות לאומית. 
וכן  נמוכה,  שכר דירה בשוק הפרטי לזכאים שאין להם כושר השתכרות, למשפחות המתקיימות מקצבות קיום או למשפחות עם הכנסה 
סיוע לעולים חדשים בקליטתם בארץ. 3. הקצאת דירות בשיכון הציבורי לזכאים השרויים במצוקה כלכלית ותפקודית. הקצאת דירות בשיכון 

הציבורי לאזרחים ותיקים היא בסמכות משרד הבינוי והשיכון.
התוספת הינה על סך כ-130 ש"ח לחודש, והיא ניתנת לכ-24,000 משקי בית קשישים הזכאים להשתתפות של משרד הבינוי והשיכון בסיוע   19

בשכר דירה.
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יעד 1.5: קידום פרויקטים בתחומי שיקום שכונות פיזי20 

משימות מרכזיות:
שיפוץ חזיתות של בניינים עם רוב/מיעוט דיור ציבורי21 ■
חיזוק בניינים עם רוב/מיעוט דיור ציבורי ■
שיפור תשתיות ציבוריות ביישובי המיעוטים ובמועצות האזוריות22 ■
השלמת הקמה של תשתיות תומכות התחדשות עירונית בשכונות השיקום ■
פרויקט "שכונה טובה": הקמת מתקנים סולאריים בשטח גגות בניינים של רוב שוכרים בדיור  ■

הציבורי/בתי "גיל הזהב"23

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

בנייני רוב/מיעוט דיור ציבורי שהחל שיפוץ 
חזיתותיהם24

119-6412/2018-

בניינים עם רוב/מיעוט דיור ציבורי שתוקצבו 
לתכנון הנדסי לחיזוק מפני רעידות אדמה

28-512/2018-

יישובים ממגזר המיעוטים ומהמועצות 
האזוריות שהחלה בהם תכנית לשיפוץ 

תשתיות ציבוריות
17-2012/2018-

שכונות שיקום שהוקמו בהן תשתיות 
תומכות התחדשות עירונית

--412/2018-

-12/2018ג--התנעת פרויקט "שכונה טובה" 

פרויקט שיקום השכונות נחשב, מאז הכרזתו בסוף שנות השבעים, אחד הפרויקטים האורבניים-החברתיים המובילים בישראל שמטרתו   20
לחולל שינוי חברתי בשכונות וביישובים מוחלשים. כיום הפרויקט מופעל על-ידי הממשלה בלבד באמצעות כמה משרדים. במהלך השנים 
נכללו בפרויקט בהדרגה, מכוח החלטות ממשלה, כ-170 שכונות ויישובים מסוגים שונים: שכונות מצוקה בערים מבוססות, יישובים עירוניים 
במרכז הארץ שרמתם החברתית-כלכלית נמוכה, מרבית יישובי הפיתוח, יישובים במגזרים הלא-יהודיים ומושבים חלשים במועצות אזוריות. 

כיום מוכרז הפרויקט ב-94 שכונות ויישובים, מקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום.
בניינים בהם חלק או כל הדירות הינן בבעלות המדינה ואשר מוקצות לדיירי הדיור הציבורי.  21

המדובר על שדרוג תשתיות ציבוריות )כדוגמת כבישים, שטחי ציבור, גנים ציבוריים, וכו'( במרקם הותיק של היישובים, בעבור שיפור רווחת   22
התושבים. 

פרויקט "שכונה טובה" הוא מיזם סביבתי משלים לפרויקט שיקום שכונות של משרד הבינוי והשיכון, הכולל שיפוץ פיזי כללי של בנייני דיור   23
ציבורי בפריפריה. הפרויקט מתוקצב ומלווה על-ידי קק"ל.

גגות  בשטח  סולאריים  מתקנים  והקמת  אנרגטי  שיפוץ  באמצעות  אנרגטית  והתייעלות  מתחדשות  אנרגיות  של  מעודד ייצור  הפרויקט   
המבנים, במטרה לשפר את תנאי המחיה של אוכלוסיות חלשות בפריפריה.

התקציב התוספתי עבור שיפוצים וחיזוקים חדשים ב-2018 הינו נמוך מהתקציב שיועד לכך ב-2017. עם זאת, בשנים הבאות מתוכננת הגדלת   24
הכמות של השיפוצים והחיזוקים.
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יעד 1.6: קידום פרויקטים בתחומי שיקום שכונות חברתי

 משימות מרכזיות:
קידום פרויקט שיקום שכונות חברתי בתחום הילדים והנוער ובתחום הצעירים25 ■
הוצאה לפועל של מיזם פרויקטים חברתיים מיוחדים ומיזם התחדשות עירונית בשיתוף קרן "שחף"26 ■
הפעלת תכניות בתחום הנוער, הגיל הרך והקהילה ביישובי הבדואים בצפון27 ■
הפעלת תכניות בתחום הגיל הרך ביישובי הדרוזים והצ'רקסים28 ■
הקמת מינהלות שכונתיות להתחדשות עירונית בשכונות עם שיעור גבוה של יוצאי אתיופיה29 ■
הפעלת תכניות בתחום מיצוי זכויות לתושבי שכונות השיקום30   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מרכזי נוער שהופעלו בשכונות השיקום 
בפריפריה

18-2612/2018-

תשתיות חברתיות לצעירים שנפתחו 
בשכונות השיקום בפריפריה

--512/2018-

פרויקטים חברתיים מיוחדים שהותנעו 
בשכונות שיקום31

--512/2018-

שכונות שיקום שהופעלו בהן תכניות 
התחדשות עירונית

3-312/2018-

יישובי הבדואים בצפון שהופעלו בהן תחומי 
ליבה32

22-2212/2018-

יישובי הדרוזים והצ'רקסים שהופעלו בהם 
תחומי ליבה33

15-1512/2018-

מינהלות להתחדשות עירונית שהוקמו 
בשכונות עם שיעור גבוה של יוצאי אתיופיה

2-212/2018-

תכניות מיצוי זכויות לתושבי שכונות השיקום 
שהופעלו

11-2512/2018-

הפרויקט כולל הפעלת גרעינים משימתיים, שמלווים את הקהילה בשכונות השיקום בתהליכי התחדשות עירונית. הגרעינים עוסקים בהסברת   25
התהליך והזכויות העומדות לתושבים ובהקמת ועדי בתים.

נוספות עבור  וכן תכניות  ולפיתוח של הנוער הנורמטיבי בשכונות השיקום,  במסגרת המיזם הראשון מופעלות תכניות חינוכיות להעצמה   26
הצעירים, שמטרתן לחזק מנהיגות מקומית ולעודד הישארות בשכונות והמשך פיתוחן. במסגרת המיזם השני, גרעיני משימה מתוקצבים 

לטובת הפעלת פעילויות לחיזוק החוסן החברתי בשכונות. הפרויקטים מאושרים מראש.
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1480 מיום 30/12/2016 בנושא "תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואיים   27

בצפון לשנים 2016-2020.
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 30/12/2106 בנושא "תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנת 2016-2019.  28

בחברה  אתיופיה  יוצאי  של  המיטבי  שילובם  לקידום  ממשלתית  "מדיניות  בנושא   5/1/2017 מיום   2253 מס'  הממשלה  להחלטת  בהתאם   29
הישראלית - תכנית משרד הבינוי והשיכון בתחום ההלוואות לדיור ובתחום ההתחדשות העירונית".

התכנית ממוקדת בזכויות הרלוונטיות לתחום הדיור, בפרט להתחדשות עירונית.  30
הפרויקטים הינם בשיתוף עם קרן "שחף" והמשרד לשוויון חברתי.  31

תחום ליבה הינו מערך מובנה של תכניות מסוגים שונים. בשלוש השכונות הנכללות בתכנית יופעלו 6 תחומי ליבה. מתוכננים 8 תחומי ליבה   32
בתחום הגיל הרך בשני יישובים, תריסר תחומי ליבה בתחום הנוער בשלושה ישובים ו-17 תחומי ליבה בתחום הגיל הרך, הנוער והקהילה ב-17 

יישובים שונים.
ב-15 היישובים יופעלו 60 תחומי ליבה בתחום הגיל הרך.  33
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יעד 1.7: מתן פתרונות דיור והקמת מוסדות ציבור ביישובי המיעוטים

משימות מרכזיות:
יישום החלטת הממשלה מס' 922 - מיעוטים34 ■
יישום החלטת ממשלה מס' 959 - דרוזים/צ'רקסים35 ■
יישום החלטת ממשלה מס' 1052 - דרוזים בגולן36 ■
יישום החלטת ממשלה מס' 1480 - בדואים בגליל37 ■
יישום החלטות ממשלה מס' 2397 - בדואים בנגב38 ■
בניית תכנית חומש בנושא פתרונות דיור ומוסדות ציבור עבור הדרוזים בגולן ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

-3,900יחידות דיור שאושרו ביישובי המיעוטים
2,600-
2,800

12/2018-

-2,949-3,00012/2018יחידות דיור ששווקו ביישובי המיעוטים

מבני ציבור ביישובי המיעוטים הנמצאים 
בתהליך הקמה באמצעות חברות מנהלות 

11-2412/2018-

מוסדות ציבור ביישובי הדרוזים והצ'רקסים 
שהסתיימה בנייתם

--4412/2018-

שלוחות "יד לבנים" ביישובי הדרוזים 
והצ'רקסים שהסתיימה הקמתן

2-112/2018-

מוסדות ציבור ביישובי הדרוזים בגולן 
שהסתיימה בנייתם 

--612/2018-

מוסדות ציבור ביישובי הבדואים בגליל 
שהחלה הקמתם

11-912/2018-

מוסדות ציבור ביישובי הבדואים בנגב 
שהחלה הקמתם

--1612/2018-

הבאה לאישור הממשלה של הצעת החלטה 
בנושא תכנית חומש עבור דרוזים בגולן

-12/2018ג--

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 922 מיום 30/6/2016 בנושא "פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020".  34
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 30/12/2016 בנושא "תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנת 2016-2019".  35

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1052 מיום 15/12/2013 בנושא "פיתוח והעצמת היישובים הדרוזיים ברמת הגולן לשנים 2014-2017".  36
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1480 מיום 30/12/2016 בנושא "תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואיים   37

בצפון לשנים 2016-2020".
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2397 מיום 12/2/2017 בנושא "תכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2017-2021."  38
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קידום משמעותי של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית   2

יעד 2.1: הגדלת היצע הדיור ושיפור המרקם הקיים באמצעות פרויקטים 
של התחדשות עירונית

משימות מרכזיות:
קידום והפעלת פרויקטי "פינוי בינוי" ■
התנעת תכנית להתחדשות עירונית לאורך קווי הרכבת הקלה במטרופולין גוש דן39 ■
תכנית אסטרטגית להתחדשות עירונית לשנת 2040 ■
הפעלת הקרן להתחדשות עירונית למטרת סיוע לתהליכי התחדשות עירונית בפריפריה ■
הכנת הסכמי מדף להתקשרות בין דיירים ויזמים )"פינוי בינוי" ותמ"א 38( ■
הכנת מדריך לדיירים לעקרונות קידום תהליך תמ"א 4038 ■
גיבוש רשימה של עוסקים בתחום ההתחדשות העירונית ופרסומה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-7,700-16,00012/2018יחידות דיור בתכניות "פינוי בינוי" שאושרו

יחידות דיור תוספתיות בתכניות "פינוי בינוי" 
שאושרו

5,200-12,00012/2018-

אישור תכנית אסטרטגית להתחדשות 
עירונית על-ידי שר הבינוי והשיכון

-12/2018ג--

פרסום תקנות לסדרי הפעלת הקרן 
להתחדשות עירונית

-12/2018ג--

פרסום הסכמי מדף להתקשרות בין דיירים 
ויזמים שנחתמו )"פינוי בינוי" ותמ"א 38( 

-12/2018ג--

פרסום מדריך לדיירים באתר הרשות 
לעקרונות קידום תהליך תמ"א 38 

-12/2018ג--

פרסום רשימת עוסקים בתחום ההתחדשות 
העירונית 

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

יחידות דיור שקיבלו היתר בנייה בפרויקטים 
של התחדשות עירונית 

2,754-2,90012/2018-

תכנוניים,  תנאים  וליצור  המתוכננים  הקלה  הרכבת  תוואי  לאורך  הבנויה  הסביבה  את  לבחון  מאמץ  מובילה  עירונית  להתחדשות  הרשות   39
המאפשרים תגבור זכויות הבנייה, לרבות תהליכי "פינוי בינוי" באזורים אלה ויצירת רצפים עירוניים אינטנסיביים, הכוללים עירוב שימושים 

והעצמת זכויות הבנייה למגורים. 
מדריך לדיירים סוקר את אבני הדרך המשמעותיות בקידום פרויקט תמ"א 38. המדריך כולל פירוט תמורות נפוצות לדיירים ומתן הסברים,   40

הנוגעים להתקשרות עם אנשי מקצוע מייעצים. המידע במדריך נדרש בעבור התנהלות אזרחית מושכלת ושקולה.

משרד הבינוי והשיכון

תכנית עבודה לשנת 2018   |   141



יעד 2.2: קידום הסכמי מסגרת ו"קולות קוראים" עם רשויות מקומיות בתחום 
ההתחדשות העירונית

משימות מרכזיות:
פרסום "קול קורא" לסיוע בתקצוב מינהלות עירוניות ■
הסכם פיתוח ייחודי עם עיריית רחובות לשכונת קריית משה41 ■
קול קורא לתקצוב עבודות פיתוח ייחודיות תומכות תהליכי התחדשות עירונית ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

חתימת הסכם מול הרשות המקומית 
להקמת מנהלת עירוניות 

-12/2018ג--

חתימת הסכם פיתוח עם עיריית רחובות 
לשכונת קריית משה 

-9/2018ג--

פרסום קול קורא לתקצוב עבודות פיתוח 
ייחודיות תומכות תהליכי התחדשות 

עירונית 
-6/2018-ג-

הסכם הפיתוח משלב התחדשות עירונית עם בנייה חדשה, בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2253 מיום 5/1/2017, בנושא "מדיניות ממשלתית   41
לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית - תכנית משרד הבינוי והשיכון בתחום ההלוואות לדיור ובתחום ההתחדשות 

העירונית".
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מימוש ערך ההתיישבות וקידום הבנייה בכפר   3

יעד 3.1: הגדלת היצע יחידות הדיור למגורים במגזר הכפרי

משימות מרכזיות:
הגדלת היצע יחידות הדיור למגורים במגזר הכפרי באמצעות הגברת השיווקים ■
קידום תכנון תבע"י מפורט ליישובים חדשים לפי החלטות הממשלה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאה לסיכום תקציבי של הצעת החלטה 
בנושא קידום ההתיישבות וביסוסה42

-12/2018ג--

-512/2018--תזכירים שאושרו במועצה הארצית לתכנון43

ערך במועדמועד סיום2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

יחידות דיור שסובסדו,44 שפותחו עבורן 
תשתיות לראשונה בשנה הנוכחית

3,841-2,30012/2018-

שיווקים בפטור בשנה במגזר הכפרי )של 
המשרד ושל רשות מקרקעי ישראל(

5,401-4,80012/2018-

הצעת המחליטים צפויה להתייחס להגברת השיווקים בכ-8,000 יחידות דיור נוספות בשנה.  42
הגשת תזכיר הינו השלב המקדים לתכנון תב"עי. התזכירים לא אושרו בוולנת"ע )ועדת המשנה לנושא תכנוניים עקרוניים במינהל התכנון(   43

ב-2017. אישורם צפוי ב-2018.
בבנייה כפרית יחידות דיור אינן משווקות בהליך מכרזים, אלא בעסקות פטורות ממכרז. מסיבה זו, מדד התוצאה סוכם את מספר יחידות   44

הדיור, אשר משרד הבינוי והשיכון מסבסד את פיתוח התשתיות עבורן.

משרד הבינוי והשיכון
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יעד 3.2: קידום תכנון לישובים חדשים על-פי החלטות הממשלה בנגב ובגליל

משימות מרכזיות:
הקמת יישובים חדשים בנגב ובגליל – שלומית ומצפה אילן ■
הקמת היישוב שיבולת ■
הקמת היישוב חנון בעוטף עזה ■
הקמת חבל התיישבות במבואות ערד45   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

יחידות דיור בשלומית ובמצפה אילן 
שהסתיימו עבורן עבודות פיתוח

--2062018/12-

הגשת אומדן תקציבי עבור החלטת ממשלה 
שנייה בנושא שיבולת46

-4/2018-ג-

הגשת אומדן תקציבי עבור החלטת ממשלה 
שנייה בנושא מבואות ערד

-4/2018-ג-

הגשת אומדן תקציבי עבור החלטת ממשלה 
בנושא יישוב חדש, חנון, בעוטף עזה

-4/2018-ג-

יעד 3.3: פיתוח ההתיישבות הכפרית הקיימת וביסוסה

משימות מרכזיות:
העמדת פתרונות דיור זמניים למשפחות ביישובי הערבה שבמפת העדיפות הלאומית  ■
קידום תכנית להגדלת האוכלוסייה בבקעת הירדן ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מבנים יבילים שהמשרד השתתף ברכישתם 
כחלק מהעמדת פתרונות דיור זמניים 
למשפחות מיישובי הערבה שבמפת 

העדיפות הלאומית 

--14012/2018-

הבאה לאישור הממשלה של החלטה בנושא 
טיפול כוללני ביישובי הבקעה

-12/2018ג--

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3782 מיום ה-30/10/2011 בנושא "הקמת חבל התיישבות במבואות ערד".  45
החלטת ממשלה ראשונה בעניין הקמת יישוב הינה החלטה עקרונית. אחרי אישור תזכירים מועברת החלטת ממשלה שנייה, המסתמכת   46

ומתבססת על האומדן התקציבי שסיפק המשרד.
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מימוש החלטות הממשלה בתחום הבנייה החדשה47   4

יעד 4.1: הקמת שכונות בשיטת "תכנן ובנה"48 

משימות מרכזיות:
שיווק קרקעות בשיטת "תכנן ובנה"  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-1-212/2018אתרים שפורסמו לשיווק במסלול "תכנן ובנה"

ערך במועדמועד סיום2017Q24Qמדדי תוצאה:

משך הבנייה הממוצע של יחידות דיור 
)בחודשים( 49

27--12/202024

יעד 4.2: הגדלת היצע הדיור בבנייה חדשה ויצירת מלאי תכנון אסטרטגי של קרקעות

משימות מרכזיות:
הפקדת תכניות סטטוטוריות ■
אישור תכניות סטטוטוריות ■
שיווק קרקעות לבנייה חדשה ■
קידום הסכמי גג והסכמי פיתוח ■
קידום יחידות דיור מוגן למעמד הביניים50 ■
פיתוח ואיכלוס העיר חריש51 ■

המטרה מתייחסת להחלטת הממשלה מס' 1320 )דר/59( מיום 24/3/2016 בנושא "תיעוש והגדלת פריון העבודה בענף הבנייה", להחלטה מס'   47
315 דר )/23( מיום 30/7/2015 בנושא "תכנית למתן הנחות בקרקע, מענקים וסבסוד פיתוח בבנייה רוויה", להחלטה מס' 1823 מיום 11/8/2016 

בנושא "תכנון ושיווק מקרקעין לאוכלוסייה החרדית", ולהחלטות נוספות, הנוגעות לבנייה חדשה.
שיטת "תכנן ובנה" היא שיטה, שבמסגרתה יזם יחיד, שזכה במכרז לבנייה במתחם הכולל לפחות 1,000 יחידות, הינו האחראי הבלעדי על   48
תכנון ובנייה של שכונה. במסגרת השיטה, תיבנינה שכונות מגורים במקביל להקמת תשתיות ומבני ציבור, וזאת במטרה לצמצם כפילויות בין 

גורמים מבצעים, לייעל את תהליך הבנייה ולקצר משמעותית את לוחות הזמנים. 
נתוני הלמ"ס בנוגע למחצית הראשונה של השנה. ב-2011 משך הבנייה הממוצע עמד על כ-24 חודשים, ומאז עלה  2017 מבוסס על  ערך   49
הבנייה  זמן  את  בחזרה  להקטין  צפויים  מתועשות  בנייה  בשיטות  ההשקעות  ועידוד  התמרוץ  ומנגנוני  לענף  האדם  כוח  תוספת  בהתמדה. 

הממוצע.
כחלק מקידום הסוגיה האסטרטגית, העוסקת בהזדקנות האוכלוסייה. המשימה מבוצעת בשיתוף עם מינהל התכנון. לוחות הזמנים לקידום   50
הינם בהתאם להתקדמות עבודת הצוות הבין-משרדי, שהוקם בהחלטת הממשלה מס' 3237 מיום 7/12/2107 בנושא "הקמת צוות בין-משרדי 

לקידום פתרונות דיור מוגן לאזרחים ותיקים".
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 870 מיום 20/12/2015, בנושא סיוע בהקמת העיר חריש.  51

משרד הבינוי והשיכון

תכנית עבודה לשנת 2018   |   145



ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-31,500-40,00012/2018יחידות דיור שהופקדו 

-28,860-30,00012/2018יחידות דיור שאושרו

-27,100-28,00012/2018יחידות דיור שפורסו לשיווק 

-20-2512/2018הסכמי פיתוח שנחתמו עם רשויות מקומיות

-10-412/2018הסכמי גג שנחתמו עם רשויות מקומיות 

הבאה לאישור הממשלה של החלטה בנוגע 
לדיור מוגן למעמד הביניים

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

יחידות דיור בתב"עות מאושרות )מלאי 
תכנוני( במגזר העירוני, בפרויקטים 

שבהובלת המשרד52
65,300-

64,000-
66,000

12/2018-

יחידות דיור ששווקו בהצלחה במגזר 
העירוני53

9,100-
13,000-
15,000

12/2018-

1,046יחידות דיור בעיר חריש שהחלה בנייתן
2,800-
3,200

12/2018-

יעד 4.3: מתן פתרונות דיור עבור האוכלוסייה החרדית54

משימות מרכזיות:
אישור תכניות סטטוטוריות במגזר החרדי ■
שיווק קרקעות לבנייה חדשה עבור אוכלוסייה בצביון חרדי ■
הקמת שכונות חרדיות ביישובים הומוגניים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

יחידות דיור שהופקדו עבור אוכלוסייה 
בצביון חרדי55

4,539-7,20012/2018-

יחידות דיור ששווקו עבור אוכלוסייה בצביון 
חרדי56

2,900-1,50012/2018-

המלאי כולל תכניות ישנות )משני עשורים קודמים(, חלק עם חסמי שיווק. מבוסס הערכות תיקוף ושיווקים.  52
שיווקים שנחתם עבורם הסכם, מתוך יחידות הדיור ששווקו.  53

לאוכלוסייה  מקרקעין  ושיווק  "תכנון  בנושא  מיום 11/8/2016   1823 מס'  הממשלה  מהחלטת  נגזרו  זה  יעד  תחת  המפורטות  המשימות  רוב   54
החרדית".

העמידה ביעד מותנית בהעברת החלטת ממשלה בנושא יעדי תכנון ושיווק עבור העיר כסיף ובהפקדת 5,000 יחידות דיור בעיר כסיף.  55
אישורן של 1,650 יחידות דיור ברכסים, שתוכננו לפירסום לשיווק ב-2018, נדחה ל-2019 בשל חסמים שהתעוררו.  56
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאה לאישור הממשלה של הצעת החלטה 
לקידום העיר כסיף 

-12/2018ג--

יעד 4.4: הפיכת שוק הבנייה ליעיל ואפקטיבי

משימות מרכזיות:
ליווי היישום של המלצות צוות התיעוש57 ■
הפעלת קהילת חדשנות בתחום הבנייה58  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאה לאישור של החלטת ממשלה עדכנית 
בנושא תיעוש הבנייה 

-4/2018-ג-

12/2018ג--תכנית חדשנות פעילה

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור המבנים שנבנים בשיטות מתועשות 
)תבניות מתועשות( בבנייה מרקמית )3-9 

קומות( 
--

מדידה 
חדשה

12/202060%

היקף השקעות ההון לציוד בענף הבנייה 
בשנה )במיליוני ש"ח( 

 4,440
מלש"ח
58)2016(

-
 3,700

מלש"ח59
12/2018-

388-70012/20212,500מנהלי עבודה שנוספו לענף הבנייה 

100-20012/2021500מפעלי עגורן צריח שהוסמכו 

-187,000עובדים בענף הבנייה60
190,000-
200,000

12/2018-

יחידות דיור שהחלה בנייתן על-ידי חברות 
בינלאומיות 

--1,50012/2018-

חרושת  ובמוצרי  משוכלל  בנייה  בציוד  עבודה,  בשיטות  מתקדמות,  בטכנולוגיות  שימוש  נעשה  שבה  לבנייה  כולל  שם  הינו  הבנייה  תיעוש   57
המיוצרים מחוץ לאתר, בהשוואה לבנייה הקונוונציונלית, שבה נעשה שימוש בטכנולוגיות עתירות עבודה, המבוצעות ברובן באופן ידני באתר 

הבנייה עצמו. בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1320 )דר/59( מיום 24/3/2016 בנושא "תיעוש והגדלת פריון העבודה בענף הבנייה".
כחלק מקידום הסוגיה האסטרטגית "פריון ותחרותיות: עידוד צמיחת חברות טכנולוגיות גדולות". התכנית הינה בשיתוף משרד הכלכלה   58

והתאחדות בוני הארץ.
מבוסס על עיבודי בנק ישראל ללמ"ס.  59

ונתוני היקף השקעות ההון מעיבודי בנק ישראל ללמ"ס בשנים  אומדן המבוסס על נתוני התחלות הבנייה של המשרד לשנים 2015-2017   60
2015-2016. הירידה בכמות הצפויה של ההשקעות ב-2018 קשורה בירידה בהתחלות הבנייה במהלך 2017. במהלך 2018 מתוכננת עליה גדולה 

בהתחלות הבנייה, שצפויה להביא לעליה בהשקעות במהלך 2019.
פלסטינים  עובדים  תעסוקת  באמצעות  הכלכלי  הפעולה  שיתוף  "חיזוק  בנושא   8/3/2016 מיום   1236 מספר  הממשלה  להחלטת  בהתאם   61

בישראל". נתון 2017 הינו מנתוני הלמ"ס.

משרד הבינוי והשיכון
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יעד 4.5: שיפור איכות הבנייה

משימות מרכזיות:
קידום תכנון מבנים מוטה תחזוקה ■
התאמת התכן ההנדסי למיזמי ערים חכמות עתידיים62 ■
פיתוח מדד לצורך אומדן רמת התיעוש בבנייה63 ■
ביצוע מחקרים בתחום ההנדסה וליוויים ■
פיתוח מאגר מידע לגבי תכניות והיתרי בנייה ותפעולו ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--פרסום מדריך לתכנון מבנים מוטה תחזוקה

פרסום מסמך של סט הנחיות תכנון לערים 
חכמות

-12/2018ג--

אישור מדד לצורך אומדן רמת תיעוש בבניה 
על-ידי הגורם המקצועי המוסמך במשרד

-12/2018ג--

-11-1012/2018מחקרים הנדסיים שהחלה הפעלתם

-12/2018ג--מאגר מידע מטויב הכולל נתונים כלל ארציים

יעד 4.6: האצת שיווקי הקרקע במתכונת "מחיר למשתכן"64

משימות מרכזיות:
שיווק קרקעות במסלול "מחיר למשתכן"   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

יחידות דיור שהוגרלו לזכאים בפרויקטי 
"מחיר למשתכן"

32,623-20,60012/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

יחידות דיור ששווקו בהצלחה64 במתכונת 
"מחיר למשתכן״ 

9,687-
15,000-
16,000

12/2018-

כחלק מקידום הסוגיה האסטרטגית "ישראל דיגיטלית: זירוז פריסה של סיבים אופטיים". תכן פירושו תהליך הנדסי לפיתוח מוצר. המשרד,   62
אשר אמון על בנייתן של שכונות שלמות, מעוניין להתאים את תכן הבנייה של השכונות, כך שניתן יהיה בעתיד לשלב בהן תשתיות טכנולוגיות 

תוך ביצוע התאמות פיזיות מינימליות.
מדד התיעוש יאפשר לאמוד את שיעור המבנים שנבנים בשיטות מתועשות )תבניות מתועשות(   63

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 315 דר )/23( מיום 30/7/2015 בנושא "תכנית למתן הנחות בקרקע, מענקים וסבסוד פיתוח בבנייה רוויה".  64
שיווקים שנבחר בהם זוכה ונחתם עבורם הסכם, מתוך יחידות הדיור ששווקו.  65
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יעד 4.7: קידום והטמעה של תפיסה וכלי פיתוח עירוניים מקיימים ומשפרי איכות חיים

משימות מרכזיות:
קידום החלטת ממשלה בנושא הטמעת תפיסת העירוניות ומימושה ■
בחינת יחס עלות-תועלת בהצללה במרחב הציבורי66 ■
קידום יצירה של רובע חדשנות67 ■
קידום תכנית אסטרטגית לתנועה מקיימת68 ■
הקמת "מעלית הכותל" להנגשת הרובע היהודי לרחבת הכותל69 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאה לאישור הממשלה של הצעת החלטה 
בנושא עירוניות 

-6/2018-ג-

פרסום ציבורי של מחקר עלות-תועלת 
בנושא הצללה במרחב הציבורי 

-4/2018-ג-

-12/2018ג--הקמת גוף לניהול רובע חדשנות 

פרסום דו"ח בנושא אסטרטגיה לתנועה 
מקיימת 

-12/2018ג--

איגום תקציבי פרויקט "מעלית הכותל" מכלל 
הגופים הממשלתיים המעורבים

ג2019/12ג-ג

כחלק מקידום הסוגיה האסטרטגית "פיתוח כלכלי אזורי: הפחתת התלות ברכב פרטי במטרופולינים". שיתוף פעולה בין משרד הבינוי והשיכון   66
ומשרד הבריאות במטרה לאמוד את מחירו של מ"ר צל ואת החיסכון שמ"ר צל נותן מבחינות בריאותיות )חיסכון שמתבטא, לדוגמה, בצמצום 

ימי אשפוז וטיפול בסרטן הנגרם מחשיפה לשמש(.
אתיופיה".  וליוצאי  לחרדים  לערבים,  לנשים,  איכותית  ותעסוקה  מיומנויות  קידום  אנושי:  הון  "מיצוי  האסטרטגית  הסוגיה  מקידום  כחלק   67
הקמת תשתית לרובע חדשנות בחיפה, שיהווה מוקד לחברות הזנק במרכז המטרופולין במטרה לחזק את השכונות ואת היישובים הסובבים 

את הרובע ולספק תעסוקה איכותית ליושביהם. המיזם הינו בשיתוף האקדמיה, קרנות הון סיכון, עיריות, בתי חולים, וכו'.
העירוני  במרחב  אופניים(  גבי  על  תנועה  או  רגלית  תנועה  )לדוגמא,  ממונעת  שאינה  תנועה  לעידוד  הדרכים  לבחינת  מתייחסת  המשימה   68

בישראל, מתוך הבנת היתרונות הבריאותיים, החברתיים והכלכליים.
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2679 מיום 28/5/2017 בנושא "הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת הרובע היהודי לרחבת הכותל   69
המערבי". הפרויקט מבוצע בעלות תקציבית כוללת של 50 מלש"ח, בפריסה על-פני השנים 2017-2019, מתקציביהם של משרד הבינוי והשיכון, 
מצטרף  זה  תקציב  לאומי.  לביטוח  והמוסד  חברתי  לשוויון  המשרד  ומורשת,  ירושלים  משרד  והספורט,  התרבות  משרד  התיירות,  משרד 
לתקציב שתגייס החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי. לשם ביצוע ההחלטה נקבע כי משרד הבינוי והשיכון יאגם את תקציב הפרויקט 

מהגורמים הממשלתיים שהוזכרו. 
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שיפור רמת התפקוד של המשרד בביצוע ובשירות    5

יעד 5.1: שיפור יכולות השליטה והבקרה על הפרויקטים והפעילויות שבהובלת 
המשרד ושיפור תהליכי העבודה וייעולם

משימות מרכזיות:
שיפור התהליך של ניהול החוזים וההסכמים שבשלבי ביצוע ■
בניית מערך בקרה למוקדי הדיור הציבורי ולרמת השירות ■
בנית מאגר לניהול תחום מוסדות ציבור70 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

עדכון חוזים של מנהלי פרויקטים וחוזי 
חברות מנהלות במערכות המידע

-12/2018ג--

מערך בקרה פעיל למוקדי הדיור הציבורי 
ולרמת השירות

-12/2018ג--

-10/2018ג--סקר מוסדות ציבור מעודכן ונגיש

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור הפרויקטים העומדים בלוח הזמנים 
מתוך כלל הפרויקטים המנוהלים במרכז 

השליטה של המשרד 
83%-87%12/2018-

והסדרה של עבודת הממשלה בתחום מוסדות ציבור". ההחלטה  "ייעול  בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1842 מיום ה-11/8/2016 בנושא   70
מטילה על משרד הבינוי והשיכון לבצע סקר של מלאי מוסדות הציבור שקיימים בכלל הרשויות המקומיות. הסקר יכלול נתונים על כמות מבני 
הציבור, שנת הבניה, מצבם הפיזי של המבנים ופילוחם על פי סוגי השימושים שלהם וכן מצאי המגרשים המאושרים לצרכי ציבור בתחום כל 

אחת מהרשויות.
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יעד 5.2: שיפור השירות לציבור והגדלת נגישות המידע ושקיפותו

משימות מרכזיות:
הנגשת מאגרי נתונים בהתאם לתכנית הרב-שנתית71 ■
פרסום אמנת שירות משרדית ■
פרסום מדריכים לציבור באתר האינטרנט של המשרד  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--מאגרי נתונים זמינים באתר המשרד

-12/2018ג--אמנת שירות משרדית זמינה באתר המשרד

-4-1212/2018מדריכים ומחקרים שפורסמו באתר המשרד

יעד 5.3: שיפור הרגולציה, צמצום הבירוקרטיה והגברת האכיפה בענף הבנייה

משימות מרכזיות:
ביצוע מחקר וניתוח להפחתת הנטל הרגולטורי – חוק מכר דירות ■
קביעת מנגנון של אכיפה מינהלית לחוק המכר והפעלתו ■
סיוע מרוכז להחזרת ערבויות ישנות72   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

דו"חות מסכמים להפחתת הנטל הרגולטורי 
בחוק המכר, שהושלמו73

--16/2018-

הבאה לאישור של תיקון חקיקה בכנסת 
בנושא חוק המכר

-12/2018ג--

שיעור הערבויות הישנות ששוחררו מתוך סך 
הערבויות הישנות74

35%-15%12/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור המימוש של תכנית החומש להפחתת 
הנטל הרגולטורי

50%-100%12/2018-

המאגרים מפורטים בנספח התכנית.  71
המשרד פועל לצמצם מאות ערבויות שניתנו עבור פרויקטים שהסתיימו לפני יותר מעשור ושטרם נתקבלה פנייה לשחרורן. פעולה מרוכזת זו,   72
שהחלה ב-2017, כוללת סיוע בפתרון בעיות פרוצדורליות, שמנעו מקבלנים להשלים את תהליך החזרת הערבות, או עידוד השלמת חובותיהם 

הישנים, כדוגמת השלמת רישום זכויות רוכשים בטאבו.
הדו"חות הינם דו"ח בטוחות ועלויות פיננסיות ודו"ח דיווח לממונה.  73

"ערבויות ישנות" – ערבויות שניתנו עבור פרויקטים שהסתיימו לפני יותר מעשור.  74
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יעד 5.4: טיפוח ההון האנושי במשרד 

משימות מרכזיות:
טיפוח העתודה הניהולית של המשרד ■
פיתוח יכולותיה וכישוריה של הנהלת המשרד הבכירה ■
יצירת סביבת עבודה בטוחה ומעצימה עבור עובדי המשרד ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שילוב מנהלים בתכנית העתודה הניהולית 
הממשלתית

-12/2018ג-ג

שילוב מנהלים בתכנית העמיתים 
הממשלתית לסגל הבכיר 

12/2018ג-ג

ביצוע הדרכות והרצאות במטה ובמחוזות 
בנושא גיוון, הכלה ומניעת גזענות ואפליה

-12/2018ג--

ביצוע הדרכות והרצאות במטה ובמחוזות 
בנושא הטרדות מיניות

-12/2018ג-ג

ביצוע הדרכות והרצאות במטה ובמחוזות 
בנושא התעמרות בעבודה

-12/2018ג--
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

שיווק - התקדמות הבנייה
נתונים על-אודות לוחות הזמנים, 
סטטוס הבנייה וכו' באתרי הבניה.

3/2018

מאגר שיקום שכונות
מידע על פרויקטים ופעילויות של 

שיקום שכונות פיזי וחברתי.
12/2018

GIS
שכבות: מתחמי שיווק, התחדשות 

עירונית.
9/2018

מאגר עסקאות מכר - דירות חדשות 
בלבד

מאגר עסקאות יד ראשונה ושנייה 
המבוצעות בישראל. כיום משרד 

הבינוי מחזיק מידע חלקי )לרוב יד 
ראשונה(.

12/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע

רשימת מתכננים ומודדים
במאגר זה רשומים מתכננים, מודדים ובעלי מקצוע 

אחרים. המאגר כולל מידע על התמחויות מקצועיות של 
בעלי המקצוע וכן פרטי התקשרות עמם.

פנקס הקבלנים

רשם הקבלנים מנהל את פנקס הקבלנים, הכולל את כל 
הקבלנים הרשומים ואת סיווגם המקצועי והכספי. החוק 
קובע, כי עבודות הנדסה בנאיות בהיקף כספי מסוים או 

מסוג מסוים חייבות להתבצע רק בידי קבלן רשום. בפנקס 
אפשר לבדוק את פרטי הקבלן שאותו אתם חושבים 

להעסיק.

"מחיר למשתכן" – נתונים תקופתיים

במאגר זה מתפרסמים נתונים סטטיסטיים תקופתיים 
בנושא תכנית "מחיר למשתכן". במאגר ארבעה סעיפים: 
א. נתונים כלליים ב. נתוני קבלת זכאות ג. נתוני הרשמה 

להגרלות ד. מאפייני הזוכים.

התחדשות עירונית - מתחמים מוכרזים 
במסלולי "פינוי בינוי" ועיבוי

רשימת המתחמים שהוכרזו על ידי הממשלה במסלול 
"פינוי בינוי".

משרד הבינוי והשיכון
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מרכז למיפוי ישראל 
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל
רונן רגב

המרכז למיפוי ישראל )מפ"י(, יחידת סמך של משרד הבינוי והשיכון, הוא המרכז הלאומי לגיאודזיה, קדסטר 
)גבולות של גושים וחלקות(, מיפוי, הידרוגרפיה וגיאו-אינפורמציה. במסגרת סמכויותיו, מנהל המרכז למיפוי 
במקרקעין,  זכויות  רישום  מתהליך  כחלק  רישום  לצורכי  תכניות  מאשר  למודדים,  רישיונות  נותן  ישראל 
מלווה את תהליכי הסדר הזכויות במקרקעין, פועל כמכון הגיאודטי הלאומי, מספק מידע גיאוגרפי למשרדי 

הממשלה, מכוון את המחקר והפיתוח שבתחומי אחריותו במדינת ישראל ועוד.

כמו כן, המרכז למיפוי ישראל מקדם חקיקה ותקינה חדשות בנושאים שעליהם הוא מופקד )חוק המדידות, 
הנחיות מנהל מקצועיות ותקנים לאומיים(, יוזם שיתופי פעולה ופרויקטים לאומיים מתקדמים בתחום עם 

משרדי ממשלה וגורמי ממשל שונים, עם האקדמיה ועם גורמים מקצועיים בארץ ובעולם.

ממשלה נמדדת בערך שהיא מייצרת לציבור. יותר ויותר ממשלות מתקדמות מבינות, שעליהן לפעול אחרת 
כדי לייצר את הערך הזה: עליהן לתכנן היטב את פעילותן ברמה השנתית והרב-שנתית, עליהן לעקוב אחר 
תוצאות וביצועים, עליהן לגייס שותפים לעשייה ועליהן לדבר ישירות עם האזרחים. המרכז למיפוי ישראל 
נערך לספק את הערך הציבורי שבתחומי אחריותו, ולשם כך אנו משכללים את תהליך התכנון והמעקב אחר 

הביצוע בארגון.

הלאומית  התכנית  הכוללנית.  הגיאוגרפית  המשילות  בקידום  ישראל  למיפוי  במרכז  עסקנו  החולפת  בשנה 
למשילות גיאוגרפית תציב את ישראל בקבוצת המדינות המובילות בשימוש במידע ובטכנולוגיות. מטרתה 
העיקרית של התכנית היא שיפור הרמה המקצועית, בעיקר בגופים חלשים )משרדים ורשויות(, ויצירת בסיס 

טכנולוגי לאומי, שיביא לחיסכון במשאבים, להתייעלות ולשירות יעיל ואיכותי יותר לאזרחי המדינה.

בברכה,

רונן רגב
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה 

מגמה20172018

8,867,8039,000,000כניסות לאתר המפות הממשלתי11
9,000,000 | 2019

4,81825,000פניות הציבור שהוגשו באמצעות אתרי האינטרנט2
5,000 | 2019

8510מאגרי מידע שהונגשו לציבור3 3

7790רשויות מקומיות שקיבלו תמיכה מקצועית44
100 | 2019

2,2002,500פניות ציבור למרכז התמיכה הטלפוני5
3,000 | 2019

כגון: איתור גוש/חלקה, איתור תב"ע, נתוני מזג אוויר, איתור קווי תחבורה ציבורית.  ניתן לקבל שירותים רבים,  באתר המפות הממשלתי   1
השימוש באתר היה מעל ומעבר למצופה ביחס לתכנית העבודה ל-2017 )יותר מ-800%(.

הירידה בצפי עבור מדד זה, לעומת תכנית העבודה שפורסמה לשנת 2017, נובעת מעלייה בפניות למרכז התמיכה הטלפוני שמפעיל המרכז   2
למיפוי ישראל.

מיום 31/1/2016  מס' 1074  הממשלה  להחלטת  בהתאם  מקצועי,  תמיכה  מרכז  כולל  הכללי,  ולציבור  המקצועי  לציבור  מידע  מאגרי  פתיחת   3
בנושא הקמת מאגר מידע בתחום התשתיות הלאומיות במרכז למיפוי ישראל. בשנת 2018 יונגשו 10 מאגרים בלבד, משום שהרוב המוחלט 

של המאגרים הונגש בשנת 2017.
התמיכה המקצועית כוללת: אכיפה יזומה, שרת המפות, הנחיות ותקנות, שיתוף פעולה עם מודדים ופרויקט "כתובות". ישנה ירידה בערך   4
הצפוי לשנת 2018 )בשנת 2017 נכתב שהצפי יהיה 150(, משום שהתמיכה המקצועית היא לאורך זמן, וכל רשות צריכה לקבל את היחס והסיוע 

המקצועי המירבי.
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

שיפור האיכות ורמת השירות לאזרח   1
יעד 1.1: שיפור מערך השירות לאזרח5 

יעד 1.2: פיתוח כלים טכנולוגיים עדכניים6 

יעד 1.3: התחייבות למענה מקצועי אחיד ומהיר7 

פיתוח יישומיים מתקדמים ושימוש בהם   2
יעד 2.1: העברת אתר המפות הממשלתי לתשתית לאומית

יעד 2.2: סיום הנגשת כלל מאגרי המידע לציבור 

הובלה טכנולוגית של תמיכה מקצועית ברשויות המקומיות   3
יעד 3.1: סיוע לשלטון המקומי בביצוע פעולות אכיפה8 

יעד 3.2: חשיפת טכנולוגיה מתקדמת בפני רשויות חדשות

יעד 3.3: הנגשת הטכנולוגיה לרשויות חסרות אמצעים

מיצוב תחום המיפוי הימי הלאומי  4
יעד 4.1: קידום החלטת ממשלה על הקמת מרכז הידרוגרפי לאומי 

יעד 4.2: הובלה של מנגנוני שיתוף פעולה מול גופים מקצועיים בארץ ובחו"ל

יעד 4.3: קידום תקינה מקצועית לתחום המיפוי הימי

הפעלת מרכז תמיכה מקצועי וסיוע בפתרון בעיות טכנולוגיות.  5
מערכת "תצפית" ומערכת "טופוקד"- מערכת "תצפית" היא ארכיון ממוחשב, המאפשר למשתמש לאתר, לעיין ולרכוש עותקים של מסמכים   6

קדסטרים ארכיוניים. מערכת "טופוקד" מספקת מידע ומאפשרת רכישת נתונים מהמרכז למיפוי ישראל.
יישום אמנת שירות.  7

הטמעת מערכות מעקב אחר גילוי שינויים במבנים בלתי חוקיים.  8
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 92018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

שם מאגר המידע
shape 1. חלקות

shape 2. מפתחות גושים

shape 3. גושים

4. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון ירושלים

5. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון צאלים

6. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון צפת

7. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון צופר

8. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון יטבתה

9. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון יריחו

10. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון יהל

11. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון אום אל פאחם

12. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון טבריה

13. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון תל מלחתה

14. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון תל אביב

15. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון שבטה

16. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון שכם

17. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון שפרעם

18. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון סדום

19. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון שדה בוקר

20. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון רביבים

21. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון ראשון לציון

22. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון רחובות בנגב

23. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון רמאללה

24. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון ראש פינה

25. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון רמת מגשימים

26. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון קרית גת

27. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון קליה

28. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון אורון

החלטה בדבר מאגרי המידע שיונגשו בשנת 2018 תתקבל בהמשך שנת העבודה.  9

מרכז למיפוי ישראל

תכנית עבודה לשנת 2018   |   159



שם מאגר המידע
29. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון נצרת

30. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון נצנה

31. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון נצרת עלית

32. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון ניר יצחק

33. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון נוה זוהר

34. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון נתיבות

35. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון נתניה

36. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון נירים

37. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון נאות הכיכר

38. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון נהריה

39. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון מצפה רמון

40. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון מטולה

41. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון מצפה סיירים

42. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון מצפה שלם

43. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון משמר הנגב

44. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון המכתש הקטן

45. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון מרום גולן

46. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון מעלה אפרים

47. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון לוד

48. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון כפר סבא

49. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון

50. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון הר צניפים

51. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון חברון

52. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון הר שגוב

53. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון הר שגיא

54. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון הר ארדון

55. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון הר חמרן

56. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון הר לוץ

57. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון הר כרכם

58. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון חיפה

59. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון חדרה

60. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון חולות עגור

61. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון אפיקים

160   |   תכנית עבודה לשנת 2018



שם מאגר המידע
62. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון ארבל

63. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון באר אורה

64. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון בקעות

65. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון באר שבע

66. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון דימונה

67. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון בית שאן

68. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון עין גדי

69. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון אילת

70. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון אשתמוע

71. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון בארות עודד

72. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון בית גוברין

73. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון עתלית

74. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון עין יהב

75. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון עין זיון

76. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון פארן

77. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון אשקלון

78. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון אשדוד

79. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון אריאל

80. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון ערד

81. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון בית שמש

82. תצלום אוויר 2015 2 מטר - גיליון גדרה

83. שכבת מרכזי יישובים

84. שמות יישובים עם קואורדינטות

85. שכבת קווי החוף

86. שכבת קווי החוף עם קואורדינטות

87. שכבת נחלים

88. שכבת נמלי פריקה והטענה

89. שכבת נמלי ים הכוללים פריקה והטענה, כולל קואורדינטות

90. שכבת דרכים

91. שכבת דרכים, כולל קואורדינטות

92. מגרשי חניה

93. שכבת מגרשי חניה

94. מכוני מחקר
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שם מאגר המידע
95. שכבת מכוני מחקר

96. מוסדות אקדמיים

97. שכבת מוסדות אקדמיים

98. ישיבות

99. שכבת ישיבות

100. גני ילדים

101. שכבת גני ילדים

102. אוניברסיטאות

103. שכבת אוניברסיטאות

104. בתי ספר

105. שכבת בתי ספר

106. מפתח גושים

csv-107. שכבת מפתח גושים

csv-108. גושים

csv-109. שכבת גושים

GPS 110. תחנות

111. שדות תעופה אזרחיים

112. שדות תעופה אזרחיים

113. בתי עלמין

114. שכבת בתי עלמין

115. בתי ספר שדה

116. שכבת בתי ספר שדה

117. חניוני דרכים

118. שכבת חניוני דרכים

119. לוח מרחקי הדרך הרשמי עפ"י תכם

120. מרחקי הדרך המדודים בין יישובים בארץ.

121. שכבת נמלים ימיים

122. שכבת נמלים ימיים

123. פריסת הכבישים בארץ בקנה מידה של 1,000,000

124. פריסת הכבישים בארץ בקנה מידה של 1,000,000

125. מפתח מפות 50,000

126. מפתח מפות 25,000

127. שכבת מסילות ברזל
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שם מאגר המידע
128. שכבת מסילות ברזל, כולל קואורדינטות

129. מטה-דאטה על שכבות

130. מידע מפורט על השכבות הגיאוגרפיות

131. מפתח מפות 100,000
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משרד הבריאות
תכנית עבודה לשנת 2018

סגן שר הבריאות חה"כ הרב יעקב ליצמן
מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב

2018



הקדמה: סגן שר הבריאות
חה"כ הרב יעקב ליצמן

מערכת הבריאות שלנו היא לשם דבר בכל העולם. ישראל מובילה בתחומי הבריאות וקידום הרפואה, ואני 
מערכת  את  ולהכיר  ללמוד  לבוא  העולם  מכל  מקבלים  שאנו  רבות  פניות  נוכח  יומיומית,  עדות  לכך  רואה 

הבריאות הישראלית. 

עם זאת, קיימים אתגרים אדירים במערכת שמצריכים מאיתנו לפעול ביתר שאת ובחשיבה מחוץ לקופסה, 
כדי לקדם ולייעל את הנדרש לטובת ציבור החולים. בראשם טיפול בעומסים בחדרי המיון, צמצום מגיפת 
הזיהומים בבתי החולים, קידום הפריפריה והגברה של מניעת מחלות. משרד הבריאות בראשותי, יחד עם 
הנהלת המשרד בניהולו של מנכ"ל המשרד מר משה בר סימן טוב, עמלים לקידום ולפיתוח מערכת הבריאות 

על-מנת לענות על האתגרים הקיימים לטובת הציבור. 

השגנו בתקציב 2018-2019 המשך תוספת לסל התרופות, יישום רפורמת הסיעוד שעליה עמלנו שנים רבות, 
חברתי  צדק  נעשה  ובכך  כחלון,  משה  האוצר  שר  של  להיענותו  הודות  לקשישים,  שיניים  טיפולי  הסדרת 

לחולים רבים ובייחוד בני הגיל השלישי והאוכלוסייה המתבגרת בישראל. 

את  שמדגיש  מה  פערים.  לצמצום  ייעודית  יחידה  שמפעיל  היחיד  הוא  הבריאות  שמשרד  כך,  על  גאה  אני 
האחריות והמחויבות שלי כסגן שר בריאות ושל משרד הבריאות לפעול על-מנת להבטיח את צמצום הפערים 

ויצירת מערכת בריאות איכותית, יעילה ושוויונית יותר. 

בשנה שעברה התחלנו ביישום המהלך להגברת המודעות לחשיבות המזון הבריא ואושרו מסקנות הוועדה 
לאסדרת המזון כדי לחולל שינוי בהרגלי התזונה של אזרחי ישראל ולמנוע תחלואה. 

חברתית  מדיניות  הובלת  המשך  תוך  הציבורית,  הרפואה  לקידום  כוחי  בכל  ולפעול  להמשיך  מתכוון  אני 
שלפניכם  העבודה  תכניות  בספר  זה.  בכיוון  תפעל  הבריאות  מערכת  שכלל  לכך,  ולדאוג  הבריאות,  בתחומי 

תוכלו להתרשם מהדברים העומדים לפתחה של מערכת הבריאות ומוכנותה לקראת השנים הבאות. 

בכבוד רב,

 הרב יעקב ליצמן, ח"כ

סגן שר הבריאות
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הקדמה: מנכ"ל משרד הבריאות
משה בר סימן טוב

משרדי ממשלה נדרשים מדי יום לתעדף בין עיסוק בנושאים החשובים, אשר השפעתם על-פי-רוב ארוכת 
טווח, לבין נושאים דחופים או בעלי אופי משברי, העולים על סדר היום המשרדי והציבורי. מלאכת האיזון 
בין שני אלה היא הלב של הניהול הציבורי. במשרד הבריאות מלאכת האיזון קשה ומורכבת במיוחד בשל 
אופיים הרגיש מאוד של הנושאים הדחופים והמשברים שבהם אנו עוסקים, אשר יכולים להשפיע באופן 
ניכר על בריאות הציבור. במהלך השנה חווינו כמה אירועים מאתגרים במיוחד, אך גם הצלחנו ליצוק יסודות 
חשובים להתמודדות עם אתגרי היסוד של המערכת עם השפעה ארוכת טווח על היכולת שלנו לתת מענה 

מיטבי לציבור. 

הנושא הראשון הוא הרפורמה בסיעוד, שיזם והוביל חה"כ הרב יעקב ליצמן, וסוכמה עם שר האוצר ואנשי 
משרדו בשיתוף עם ההסתדרות הכללית. רפורמה זו, הצופה קדימה לקראת הזדקנותה המואצת של החברה 
הישראלית, תוסיף שעות סיעוד בקהילה ותפחית את עלויות האשפוז לאדם הסיעודי ובני משפחתו. נושא 
חשוב שני הן תקנות סימון מזון, אשר אושרו בכנסת לקראת סוף השנה. תקנות אלו קבעו סימון אדום בחזית 
האריזה על מוצרי מזון מזיקים, כך שכולנו נדע אם מוצר המזון שאנו רוצים לקנותו בריא או כולל ערכים חריגים 
מבחינת סוכר, נתרן ושומן. תקנות סימון המזון הן פורצות דרך, ואנו בטוחים כי הם יסייעו במאבק במגפת 

השמנת היתר, בדגש על ילדים. אנו נמשיך ונלווה שני נושאים אלו כדי לוודא את יישומם בפועל.

בשנת העבודה 2018 ימשיך משרד הבריאות ויפעל בהתאם לששת הדגלים, "עמודי האש", שלאורם המשרד 
פועל: הצבת המטופל במרכז, חיזוק היסודות ואיתנות המערכת, חיזוק מערכת הבריאות הציבורית בהיבטים 
של חיזוק הרפואה בבתי החולים הציבוריים, חיזוק הרפואה בקהילה והבטחת רצף הטיפול, עיצוב מערכת 
וקידום האיכות  וסביבה בריאה,  הבריאות בהתאם לאתגרי העתיד; קידום אורח חיים בריא, רפואה מונעת 

והשקיפות במערכת הבריאות.

לאור "עמודי האש", העוסקים בהצבת האדם במרכז העשייה וחיזוקה של מערכת הבריאות הציבורית אנו 
נפעל השנה לשיפור התשתיות הפיזיות ולתוספת כוח אדם משמעותית למערכת בריאות הנפש, כך שנוכל 
את  לשלב  המערכת,  איכות  את  מתמיד  באופן  לשפר  למטפלים,  גם  כמו  למטופלים  המענים  את  לקדם 

המטופלים ומשפחותיהם בהליך תכנון הטיפול ולהפחית ככל האפשר את הטיפול הניתן בכפייה. 

מוקד נוסף שבו נתמקד, למען חיזוקה של מערכת הבריאות הציבורית ולרצף הטיפול בקהילה, הוא הטיפולים 
והמשפחה  הילד  של  הראשונות  חייו  ושנות  החלב  בטיפות  הניתנים  השירותים  הילד,  התפתחות  בתחום 
אינם  כאשר  הורים  פעם  לא  חשים  אשר  המצוקה  ואת  אלו  שירותים  של  בחשיבותם  מכירים  אנו  הצעירה. 
השירותים  ולחיזוק  שונים  שירותים  בין  לסנכרון  נפעל  לכן  בבירוקרטיה.  נתקלים  או  לפנות  למי  יודעים 

הקהילתיים תוך הגברת זמינותם.

לצד הפעולות העתידיות, יש חשיבות רבה להמשכיות ולפעולה, כאמור, לאור "עמודי האש" המלווים אותנו 
מזה זמן. אציין, כי בשנה הקרובה נמשיך ביתר שאת במגמת טיוב הרגולציה והפחתת הבירוקרטיה לאנשים 
ולעסקים, תוך שמירה על בריאות הציבור. אנו צפויים לאשר בשבועות הקרובים את תקנות התמרוקים, אשר 
צפויות להוזיל מחירים לצרכנים ולהגדיל את מגוון המוצרים העומד לבחירת הצרכן; נמשיך ביישום הרפורמה 
לקיצור התורים במערכת הציבורית, ונשקף, לראשונה, את זמני ההמתנה לתורים בקהילה ובבתי החולים. לצד 
אלה נמשיך ונקדם את פרויקט הדגל של רפואה מותאמת אישית ובריאות דיגיטלית, פרויקט חדשני בשיתוף 
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משרדי ממשלה רבים, אשר מנצל את יתרונותיה של מערכות הבריאות והמחקר הישראליות למציאת מענה 
רפואי ממוקד ואישי.

והיעדים שאנו מציבים לעצמנו בהתאם.  גם התכניות  וכך  ומגוונים,  רבים  וההזדמנויות במערכת  האתגרים 
את כל אלו נוכל לעשות בזכות עובדי משרד הבריאות והמערכת כולה, בתי החולים, קופות החולים, לשכות 
כל  אף  על  בעולם  ומובילה  איכותית  הישראלית  המערכת  בזכותם  אשר  והמכונים,  המעבדות  הבריאות, 

הקשיים.

משה בר סימן טוב

מנכ"ל משרד הבריאות
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מגמה20172018

גידול ריאלי ביחס ל-2015 בהיקף הניתוחים 1
המבוצעים במימון ציבורי והפחתה בהוצאה 

420880הפרטית על ניתוחים )במיליוני ש"ח(1

880 | 2020 880 | 2019

שיעור הצמצום בהגבלות מכניות בבתי חולים 2
50%60%פסיכיאטריים2

75% | 2020 70% | 2019

צריכת סוכר, מלח ושומן רווי לנפש ברמה לאומית33
 סוכר - 
 70 גר',

 מלח - 
 9.5 גר',

שומן רווי - 
20 גר'

 סוכר - 
 70 גר',

 מלח - 
 9.5 גר',

שומן רווי - 
20 גר'

2020 | סוכר - 65 גר', מלח - 9 גר', שומן רווי - 18 גר'

אלח דם נרכש )שיעור הזיהומים( כתוצאה 4
 מהימצאות צנתר מרכזי בטיפול נמרץ כללי 

4(CLABSI)
 4

ל-1,000 
ימי צנתר

 3.6
ל-1,000 
ימי צנתר

2019 | 3.4 ל-1,000 ימי צנתר
2020 | 3.2 ל-1,000 ימי צנתר

בהתאם לתקציב התכנית ובכפוף להסכמות עם משרד האוצר, הגידול צפוי להביא לשיפור בדירוג ישראל ביחס לממוצע המדינות החברות   1
 .OECD-בארגון ה

בשנת 2015 החלו למדוד את מספר ההגבלות המכניות המבוצעות. נתוני 2015 הינם נתונים משוערים. החל משנת 2016 נתוני ההגבלות המכניות   2
נמדדים ומדווחים לאגף בריאות הנפש.

הסקר מתבצע אחת לשנתיים. רמת הצריכה היומית נמדדת ביחס למדינות ה-OECD. הכמויות המומלצות לצריכה יומית: סוכר - לא יותר   3
מ-10% מהקלוריות היומיות; מלח - 5-6 גר'; שומן רווי - 10% מכלל הקלוריות היומיות.

אלח דם הינם חיידקים המתפשטים לזרם הדם ממספר מקורות. אחת הסיבות המרכזיות העלולות לגרום לזיהום מסוג זה היא שימוש בעירוי   4 
מחובר  כלשהו  מטופל  בהם  ימים  משמעותם  צנתר  ימי  שונות.  מניעה  פעולות  באמצעות  אלו  ממקרים  רבים  למנוע  ניתן  מרכזי".  "צנתר  מסוג 
)כ-350-400  בשנה  מקרים  מאות  כמה  הוא  בארץ  הבעיה  היקף  לתוקפו.  נכנס  החדשה  המדידה  בשיטת  הדיווח   ,2017 בתחילת  מרכזי.  לצנתר 
מקרים(. ב-2012 עמד הנתון על כ-8 ל-1,000 ימי צנתר, ותוך 5 שנים ירד הנתון בכ-50%. השיעור הממוצע בישראל עדיין כפול מהשיעור בעולם 
המערבי )בעולם המערבי כ-1.8 ל-1,000 ימי צנתר, ב-50% מבתי החולים בארץ הנתון כבר ירד ל-2 ל-1,000 ימי צנתר ומטה, ובשנה הקרובה תתבצע 
בו, כך שהציפייה היא לשיפור הדרגתי אך קבוע(.  והטיפול השוטף  התערבות ממוקדת כדוגמת סימולטורים מתקדמים להכנסת צנתר מרכזי 

הערכים המוצגים בכל שנה עבור מדד זה מתייחסים לשנה שקדמה לה, בשל מועדי המדידה.
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מגמה20172018

 כיתה א' – שיעור עודף משקל והשמנה בקרב ילדים5
 ,20.2%

כיתה ז' – 
30.5%

 כיתה א' – 
 , 19.9%

כיתה ז' – 
30.1%

2019 | כיתה א' – 19.5%, כיתה ז' – 30.1%
2020 | כיתה א' – 19.1%, כיתה ז' – 30.1%
2021 | כיתה א' – 18.9%, כיתה ז' – 29.5%

שיעור העישון בקרב מבוגרים בדגש על 6
43.9%41.9%האוכלוסייה הערבית5

39.9% | 2020

 160/10,000 שיעור התחלואה בשפעת בגיל 766-9
ילדים

 160/10,000 
ילדים

2020 | 140/10,000 ילדים

סוגי הניתוחים בהם נעשה תמחור לפי מאפייני 8
-8חולה ומחלה7

94 | 2019

חולים כרוניים מורכבים המקבלים טיפול 9
עשרות באמצעות "מנהל מקרה"10

בודדות
113,000

5,000 | 2020 4,000 | 2019

מדידה אפשרית פעם בשנתיים, כאשר הציפייה היא לירידה של אחוז לשנה במצטבר.  5
אומדן המותנה בהנחות לגבי אחוז המתחסנים, הזנים הפעילים בעונה ויעילות החיסון באותה עונה.  6

משרד הבריאות פועל לשיקוף עלויות בצורה טובה יותר בתעריפי מחירון מב"ר עבור חולים מורכבים, אשר עקב רמת מורכבותם מושקעות   7
תשומות רבות יותר במתן הטיפולים הרפואיים. זאת במטרה לייצר מערכת תמריצים כלכלית הוגנת יותר ויעילה יותר במערכת הבריאות, אשר 
תביא לרמת איזון ראויה יותר בין המערכת הפרטית לציבורית, תמנע את תופעת "גריפת השמנת" על-ידי ספקי הבריאות הפרטיים ותביא 

ליציבות פיננסית ומערכתית במערכת הבריאות. המשרד שואף ליישום המודל כמקובל במדינות מפותחות רבות.
במהלך 2018 צפוי להסתיים מחקר בינלאומי על הנושא.  8

במהלך 2019 צפוי פיילוט תמחור ראשון.  9
וועדת "המטופל במרכז במחלקות הפנימיות",  ייבחרו חולים שיוגדרו כמורכבים בהתאם לעבודת  מדובר על פרויקט פיילוט. בכל מחלקה   10
מדובר על כעשרה חולים בממוצע במחלקה פנימית, הפרויקט יתבצע בעשר מחלקות פיילוט במהלך מחצית השנה השנייה ב-2018. זאת 

בנוסף ל-2,500 חולים בקהילה אשר יקבלו את הטיפול כתוצר של מבחן התמיכה. 
חלקם בבתי החולים במחלקות הפנימיות וחלקם בקהילה כתוצר של מבחן התמיכה לטיפול בעבודת צוות.  11
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מגמה20172018

 78%ציוני סקר חוויית המטופל בבתי החולים הכלליים1012
)2016(80-82%

85%-82% | 2020

74%ציוני סקר חוויית המטופל במיון1113
76%-75% | 2019

3,3583,800אחיות המתחילות בבית הספר לסיעוד1214
4,400 | 2020 4,100 | 2019

71%73%שביעות הרצון מהקוד הסיעודי1315
77%-75% | 2020 75% | 2019

תפיסת הציבור את מערכת הבריאות והגברת 14
65%65-67%האמון במערכת16

70%-68% | 2020 68%-67% | 2019

סקר לאומי המבוצע אחת לשנתיים. בסקר הראשון בשנת 2014 עמד הציון המסכם על 77%, בשנת 2016 על 78%. האחוזים מבטאים את רמת   12
שביעות הרצון של הנשאלים.

בשנת 2015 בסקר הלאומי הראשון בחדרי מיון הציון הלאומי עמד על 66%, שיפור ניכר של 8% תוך שנתיים לאור תוכנית התערבות לאומית   13
בהובלת משרד הבריאות. הסקר מבוצע אחת לשנתיים.

שיעור האחיות המועסקות בתחום הבריאות לאלף איש הוא 4.9.  14
הרצון  שביעות  הסיעודי".  "הקוד  בשם  קבועה  תמחור  שיטת  על-פי  נפש  ותשושי  סיעודיים  קשישים  של  אשפוז  במימון  מסייע  המשרד   15

בעלייה מתמשכת משנה 2015, אז עמד המדד על 61%.
האחוזים מתייחסים לשיעור האזרחים שהביעו אמון במערכת הבריאות. בשנת 2017 התווספה לראשונה השאלה על תפיסת אמון הציבור   16

לסקרים הלאומיים של חוויית המטופל, ערכי המדד מבטאים את הציון בסקר זה.
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

חיזוק מערכת הבריאות הציבורית   1
יעד 1.1: חיזוק הרפואה בבתי החולים הציבוריים

יעד 1.2: חיזוק הרפואה בקהילה

יעד 1.3: הבטחת רצף הטיפול

קידום אורח חיים בריא, רפואה מונעת וסביבה בריאה   2
יעד 2.1: קידום בריאות

יעד 2.2: קידום סביבה בריאה

יעד 2.3: רפואה מונעת

חיזוק היסודות - איתנות מערכת הבריאות   3
יעד 3.1: חיזוק התשתית הכלכלית של מערכת הבריאות

יעד 3.2: חיזוק התשתיות הניהוליות וכוח האדם המקצועי בהתאם לצורכי המערכת המשתנים

יעד 3.3: התאמת התשתיות הפיזיות לצורכי המטופלים

מערכת הבריאות בהתאם לאתגרי העתיד   4
יעד 4.1: היערכות להכפלת מספר הקשישים במדינת ישראל

יעד 4.2: היערכות לגידול בשיעור החולים הכרוניים המורכבים

יעד 4.3: חדשנות במערכת הבריאות

המטופל במרכז   5
יעד 5.1: ממשק בין המטופל למערכת

יעד 5.2: אוכלוסיית המטפלים

יעד 5.3: תהליכים ממוקדים באוכלוסיות יעד

קידום האיכות והשקיפות במערכת הבריאות     6
יעד 6.1: שיפור ברמת האיכות, הבטיחות, הטיפול והרישום הרפואי 

יעד 6.2: טיוב הרגולציה ושיפור השירות 
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עיקרי תכנית העבודה

חיזוק מערכת הבריאות הציבורית   1

יעד 1.1: חיזוק הרפואה בבתי החולים הציבוריים

משימות מרכזיות:
גיבוש מתודולוגיה למדידת זמני המתנה לניתוחים ושיקופם לציבור ■
צמצום זמני המתנה וההוצאה הפרטית בניתוחים ■
גיבוש קווים מנחים לגבולות הסדרי הבחירה ביחס לזמני המתנה ■
הפעלת תכנית להוספת מיטות בבתי החולים הכלליים, הפסיכיאטריים והגריאטריים ■
הפעלת תכנית "פולטיימרים"17 ■
קביעת המלצות למודל הפעלה, מחשוב ומדידת זמני המתנה בחדרי ניתוח  ■
תכנית לצמצום החולים המעוכבים בבתי החולים הממשלתיים ■
תכנית לאומית למתן טיפול תרופתי )עירוי ורידי( במוסדות הגריאטריים לצורך למניעת זיהומים  ■

וצמצום אשפוזים
הפעלת תכנית למניעת זיהומים ■
הפעלת תכנית לחיזוק המלר"דים18  ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

גידול ריאלי ביחס ל-2015 בהיקף הניתוחים 
המבוצעים במימון ציבורי והפחתה בהוצאה 

הפרטית על ניתוחים )במיליוני ש"ח(19
420-88012/2028880

תוספת מיטות - צמצום הפערים בזמינות 
השירותים בבתי החולים בין הפריפריה 

והמרכז
20---12/20221,200

204012/2019200-רופאים שהצטרפו לתכנית ה"פולטיימרים"

אלח דם נרכש כתוצאה מהימצאות צנתר 
21)CLABSI( מרכזי בטיפול נמרץ כללי

 4
ל-1,000 
ימי צנתר

-
 3.6

ל-1,000 
ימי צנתר

12/2020
 3.2

 ל-1,000 
ימי צנתר

ציון ממוצע של כלל המערכת במודל התמרוץ 
למניעת זיהומים

66-7512/201985

הגדלת אחוזי העבודה של רופאים במערכת הבריאות הציבורית ביחס לפרטית.  17
מלר"ד - מחלקה לרפואה דחופה )חדר מיון(.  18

בהתאם לתקציב התכנית ובכפוף להסכמות עם משרד האוצר, הגידול צפוי להביא לשיפור בדירוג ישראל ביחס לממוצע המדינות החברות   19
בארגון ה-OECD. בשנת 2015 עמד הגידול הריאלי בניתוחים המזכים בתכנית על היקף של 140 מיליון ש"ח ללא רכיב הפחתה בהוצאה הפרטית 

על ניתוחים.
תוצאות 2017 טרם פורסמו. ערכי המדד יעודכנו במהלך 2018 בהתאם.  20

אלח דם הינם חיידקים המתפשטים לזרם הדם ממספר מקורות. אחת הסיבות המרכזיות העלולות לגרום לזיהום מסוג זה היא שימוש בעירוי   21 
מחובר  כלשהו  מטופל  בהם  ימים  משמעותם  צנתר  ימי  שונות.  מניעה  פעולות  באמצעות  אלו  ממקרים  רבים  למנוע  ניתן  מרכזי".  "צנתר  מסוג 
)כ-350-400  בשנה  מקרים  מאות  כמה  הוא  בארץ  הבעיה  היקף  לתוקפו.  נכנס  החדשה  המדידה  בשיטת  הדיווח   ,2017 בתחילת  מרכזי.  לצנתר 
מקרים(. ב-2012 עמד הנתון על כ-8 ל-1,000 ימי צנתר, ותוך 5 שנים ירד הנתון בכ-50%. השיעור הממוצע בישראל עדיין כפול מהשיעור בעולם 
המערבי )בעולם המערבי כ-1.8 ל-1,000 ימי צנתר, ב-50% מבתי החולים בארץ הנתון כבר ירד ל-2 ל-1,000 ימי צנתר ומטה, ובשנה הקרובה תתבצע 
בו, כך שהציפייה היא לשיפור הדרגתי אך קבוע(.  והטיפול השוטף  התערבות ממוקדת כדוגמת סימולטורים מתקדמים להכנסת צנתר מרכזי 

הערכים המוצגים בכל שנה עבור מדד זה מתייחסים לשנה שקדמה לה, בשל מועדי המדידה.

משרד הבריאות

תכנית עבודה לשנת 2018   |   173



יעד 1.2: חיזוק הרפואה בקהילה

משימות מרכזיות:
תכנית לחיזוק הרפואה בקהילה ולצמצום הפערים בזמינות השירותים בקהילה בין הפריפריה והמרכז ■
גיבוש מתודולוגיה למדידת זמני המתנה בקהילה ■
עדכון נוסחת הקפיטציה22  ■
הוספת אחים/ות מומחים/ות בקהילה23  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תפוקה:

תחומי הפעילות הנבחרים בהם בוצעו מחקרי 
עומק לטובת גיבוש מתודולוגיה למדידת 

זמני המתנה בקהילה
--612/2018-

פתיחת תכנית הכשרה לאחים/ות קלינים/ות 
מומחים/ות בקהילה

-12/2018ג--

-11-6/2018-מדדי תוצאה שהוטמעו בנוסחת הקפיטציה 

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תוצאה:

24-12/201935--אחיות מומחיות בקהילה

יעד 1.3: הבטחת רצף הטיפול

משימות מרכזיות:
יצירת תקנות רצף בשלושת המשקים - פסיכיאטרי, גריאטרי וכללי25 ■
קביעת מתודולוגיה לקביעה ולמדידה של משך האשפוז  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תפוקה:

השלמת טיוטת חוזר ל"מנהל מקרה" וסטנדרטי 
טיפול בהתאם, וגיבוש תכנית הטמעה26

-6/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תוצאה:

-1/2020--שיעור אשפוזים חוזרים )בני המניעה(27

נוסחת הקפיטציה מגדירה את אופן חלוקת הכספים לקופות החולים.  22
הגדרת התמחויות לאחיות בקהילה ופתיחה של קורס הכשרה בכל מקצוע שהוגדר.  23

הקורס לאחיות מומחיות בקהילה צפוי להתחיל בספטמבר 2018.  24
תקנות לרצף טיפולי במעבר בין אשפוז לטיפול בקהילה ולהיפך.  25

כחלק מהמאמץ לחיזוק הרפואה בקהילה ורצף הטיפול.  26
מתוך רצון להביא לצמצום השונות הלא מוצדקת במשך האשפוז. בנוסף, בשנת 2017 הוגדר המדד והוגדרה המתודולגיה למדידה. המדידה   27

טרם החלה. ערכים לפרסום יעודכנו בסוף 2018.
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קידום אורח חיים בריא, רפואה מונעת וסביבה בריאה  2

יעד 2.1: קידום בריאות

משימות מרכזיות:
יישום ההמלצות של ועדת ההסדרה ויישום תכנית "אפשריבריא"28 ■
צמצום העישון ונזקיו בחברה הערבית29 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

 צריכת סוכר, מלח ושומן רווי 
לנפש ברמה הלאומית30

 סוכר - 70 גר',
 מלח - 9.5 גר',
שומן רווי - 

20 גר'

-

 סוכר - 70 גר',
 מלח - 9.5 גר',
שומן רווי - 

20 גר'

12/2020

 סוכר - 65 גרם, 
 מלח - 9 גרם, 
 שומן רווי - 

18 גרם 

 שיעור עודף משקל והשמנה 
בקרב ילדים31

 כיתה א' – 
 ,20.2% 

כיתה ז' – 
30.5%

-

 כיתה א' – 
 ,19.9% 

כיתה ז' – 
30.1%

12/2021
 

 כיתה א – 
,18.7% 

 כיתה ז – 
29.5%

שיעור העישון בקרב מבוגרים 
בדגש על האוכלוסייה הערבית 

43.9%-41.9%12/202039.90%

יעד 2.2: קידום סביבה בריאה 

משימות מרכזיות:
גיבוש תכנית לאומית לבריאות וסביבה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ועיגונה בהחלטת  ■

ממשלה

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תוצאה:

12/20192,000 2,253  - 2,253 נפטרים בשנה כתוצאה מזיהומים סביבתיים 

ֶאְפָׁשִריָּבִריא היא מאמץ לאומי משותף לקידום סביבה פיזית, חברתית וכלכלית, המאפשרת תזונה בריאה ופעילות גופנית. למהלך  תכנית   28
שותפים הציבור, משרדי הממשלה, ארגונים וולונטריים והמגזר העסקי.

במטרה להקטין את מספר הגברים המעשנים, בדגש על החברה הערבית, מדובר בכיוון פעולה ארוך טווח, שטווח השינוי בו הינו משמעותי.  29
הסקר מתבצע אחת לשנתיים. רמת הצריכה היומית נמדדת ביחס למדינות ה-OECD. הכמויות המומלצות לצריכה יומית: סוכר - לא יותר   30

מ-10% מהקלוריות היומיות; מלח - 5-6 גר'; שומן רווי - 10% מכלל הקלוריות היומיות.
סך שיעור עודף המשקל וההשמנה בילדים.  31

משרד הבריאות
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יעד 2.3: רפואה מונעת

משימות מרכזיות:
התכנית לטיפות החלב - שיפור השירות הניתן בטיפות חלב בדגש על 1,000 הימים הראשונים ■
תכנית לצמצום שפעת בקרב ילדים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--הקמת מוקד לזימון תורים לטיפות החלב

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

שיעור התחלואה בשפעת בגילאי 326-9
 160/10,000

ילדים
-

 160/10,000 
ילדים

12/2020
 140/10,000

ילדים

.)ILI( מספר ביקורים מצטבר ל-10,000 ילדים בגילאי 9-6 בעונה בשל מחלה דמוית שפעת  32
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חיזוק היסודות - איתנות מערכת הבריאות   3

יעד 3.1: חיזוק התשתית הכלכלית של מערכת הבריאות

משימות מרכזיות:
מודל פיקוח אפקטיבי לעמידת הקופות ביעדים התקציביים ■
מודל תקצוב והתחשבנות לאומי33 )יישום הקאפ ואלמנטים של תקצוב לאומי( ■
פיקוח על מערך האשפוז הציבורי34 )תפיסת פיקוח ובקרה והתחלת מימוש מול ציבוריים(  ■
מימוש יעדי החטיבות בבתי החולים בהיבט תכנית עבודה, הסכמים ורכש ומערכות מידע  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תוצאה:

12/2019---36שיעור הגירעון של כלל השחקנים במערכת35

 גופים במערכת הבריאות העומדים באופן 
מלא בתכנית העבודה המתוקצבת באופן 

מלא37

בתי חולים 
 ממשלתיים - 

3820
קופות חולים 

2 - )2016(

--12/20193936

סוגי הניתוחים שנעשה בהם תמחור לפי 
מאפייני חולה ומחלה40

---12/20194

בתי החולים הציבוריים אינם מתוקצבים על-פי פרמטרים ברורים ואחידים. מצב זה גורם לחלוקת משאבים לא שוויונית, לא שקופה ולא   33
יעילה בין בתי החולים הציבוריים על מבני הבעלות השונים שלהם, כמו גם ניהול לוקה בחסר של תשתיות לאומיות. 

בהתייחס  זאת  בישראל,  הציבוריים  החולים  לבתי  המשאבים  הקצאת  אופן  לשינוי  תכנית  גיבוש  שמטרתה  מינהלת,  תוקם   2018 בשנת   
לפרמטרים הבאים:

1. הגברת מידת המשילות והאחריות התקציבית והניהולית של בתי החולים.  
2. יצירת מערכת תמריצים שוויונית ושקופה בין בתי החולים.  

3. חיזוק האיתנות הפיננסית של בתי החולים הציבוריים, תוך שימת דגש על האיתנות הפיננסית של קופות החולים.  
4. חיזוק הרפואה הציבורית על-ידי שינוי תנאי התחרות שבין הספקים הציבוריים לספקים הפרטיים  

5. יצירת כלים לקידום מדיניות המשרד וניהול תשתיות לאומיות.  
פיקוח על מערך האשפוז הציבורי )תפיסת פיקוח ובקרה והתחלת מימוש מול ציבוריים( –הסדרה ושיפור של מנגנון דיווח נתונים פיננסיים   34
וכלכליים מצד בתי החולים הציבוריים ובניית מערכת מידע מתקדמת. זאת לטובת יצירת תשתית למעקב אחר פעילות בתי החולים, מדידה 
והערכת ביצועים. כמו כן, תשתית זו תשמש בעתיד להשלמת תמונת המצב הכלכלית והפיננסית על כלל מערך האשפוז הציבורי-כללי במדינת 

ישראל ותהווה כלי עזר בידי קובעי המדיניות במערכת הבריאות, ובסיס למיסוד שיטת פיקוח ותקצוב מושכלת ומבוססת נתונים.
.t1 מפעולות רגילות )תקן 18 בדו"ח הכספי( לבין הכנסה נטו בסוף שנת t1 היחס בין הגירעון/העודף לשנת  35

כלליים,  ציבוריים  חולים  בתי  )כולל  ציבוריים  חולים  בתי   ;11.68%  - כלליים  ממשלתיים  חולים  בתי   ;0.95%  - חולים  קופות   :2016 בשנת   36 
שאינם ממשלתיים ואינם בבעלות קופת חולים "כללית"( -  8.76%; בתי חולים גריאטריים ממשלתיים -  3.49%; בתי חולים פסיכיאטריים 

ממשלתיים - 32.63%.
בשנת 2015: קופות חולים - 1.2%; בתי חולים ממשלתיים כלליים - 11.46%; בתי חולים ציבוריים )ללא נצרתיים ו"מעייני הישועה"( - 4.6%;   

בתי חולים גריאטריים ממשלתיים - 4%; בתי חולים פסיכיאטריים ממשלתיים - 0.2%.
כלליים   2) בשנת 2016  בתכנית  שעמדו  ממשלתיים  חולים  בתי  ול-7   ,2015 בשנת  בתכנית  שעמדו  חולים  קופות  ל-3  מתייחס  הבסיס  ערך   37 

ו-5 גריאטריים בלבד(.
מתוכם 10 כלליים, 7 פסיכיאטריים ו-5 גריאטריים.  38

 ,5  - גריאטריים   ,11  - כלליים  הבא:  הפירוט  לפי  ממשלתיים  חולים  ולבתי  חולים  קופות  ל-4  מתייחס  הבריאות  משרד  של  היעד  ערך   39 
פסיכיאטריים - 9 וציבוריים - 7.

משרד הבריאות פועל לשיקוף עלויות בצורה טובה יותר בתעריפי מחירון מב"ר עבור חולים מורכבים, אשר עקב רמת מורכבותם מושקעות   40
תשומות רבות יותר במתן הטיפולים הרפואיים. זאת במטרה לייצר מערכת תמריצים כלכלית הוגנת יותר ויעילה יותר במערכת הבריאות, אשר 

תביא לרמת איזון ראויה יותר בין המערכת הפרטית לציבורית, תמנע את תופעת "גריפת השמנת" על-ידי ספקי הבריאות הפרטיים ותביא
ליציבות פיננסית ומערכתית במערכת הבריאות. המשרד שואף ליישום המודל כמקובל במדינות מפותחות רבות. במהלך 2018 צפוי להסתיים   

מחקר בינלאומי על הנושא.

משרד הבריאות
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יעד 3.2: חיזוק התשתיות הניהוליות וכוח האדם המקצועי בהתאם לצורכי המערכת 
המשתנים

משימות מרכזיות:
מתודולוגיית מעקב אחר גיוון תעסוקתי ברמת המערכת וקביעת יעדים ■
תכנית לאומית למניעה ולצמצום השחיקה במקצועות במערכת הבריאות ■

 2017Q2Q4מדדי תוצאה:
מועד 
סיום

ערך במועד

שיעור הנשים41 מסך משרות 
הניהול הבכירות בבתי החולים 

ועלייה ברמת השילוב של 
אוכלוסיות נוספות42

נשים בכירות
בבתי החולים - 

50%
סקטור רופאים -

33%

-

נשים בכירות
בבתי החולים -

50%
סקטור רופאים -

50%

12/2019

נשים בכירות
בבתי החולים -

50%
סקטור רופאים -

50%

סטודנטים המתחילים שנה 
א' בלימודי רפואה בישראל, 

בשיתוף עם המל"ג43
טרם 737-800

900נקבע

יעד 3.3: התאמת התשתיות הפיזיות לצורכי המטופלים

משימות מרכזיות:
העלאת רמת המוכנות בשגרה ובחירום, בדגש על רעידות אדמה, שריפות ואיומי סייבר ■
מלאי תכנוני בר-יישום בראייה ארוכת טווח )בפרט בית חולים שיקומי "פוריה", בתי חולים  ■

בבאר-שבע ובקריות(

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תוצאה:

 -78%12/2018-76%שיעור שביעות הרצון מסביבת המטופל 

ג12/2021---בניית בית חולים שיקומי "פוריה" 

בניית בית חולים כללי נוסף בבאר שבע 
ובקריות

ג12/2025--- 

אחוז הנשים הבכירות בסקטור הרופאים מתוך אחוז הרופאים הבכירים בבתי החולים.  41
היחס בין הנשים שמתפקדות כמנהלות בתי חולים, כסגניות מנהל וכמנהלות מחלקה לבין סך כל מנהלי בתי החולים, סגניהם ומנהלי מחלקות.  42

מספר הסטודנטים שהתחילו בשנים האחרונות:  43
אוקטובר 16: 729  
אוקטובר 15: 723  
אוקטובר 14: 687  
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מערכת הבריאות בהתאם לאתגרי העתיד   4

יעד 4.1: היערכות להכפלת מספר הקשישים במדינת ישראל

משימות מרכזיות:
רפורמה בסיעוד44 ■
תכנית מיטות )בהתאם להסכם בין משרד הבריאות למשרד האוצר(45 ■
תכנית לפתיחת מיטות לאשפוז סיעודי ■
תכנית תמריצים - למקבלי חוק סיעוד, המקבלים טיפול ייעודי על-ידי קופות החולים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תפוקה:

שיעור הקשישים הסיעודיים הנמצאים 
בקהילה )במסגרת הרפורמה בסיעוד(

88% 88% 88% 12/2018-

מיטות גריאטריה פעילה, אקוטית, ממושכת 
ופנימית ל-1,000 בני +75

 60
סיעודיות,

 13
פנימיות

-

 60
סיעודיות,

 13
פנימיות

שימור1/2020

שיעור מקבלי חוק סיעוד, המקבלים טיפול 
ייעודי למצבם על-ידי קופות החולים

32% 32% 50% 7/2018-

15-1512/201915מומחיות קליניות בגריאטריה שהוכשרו46

יסודות הרפורמה:   44
- יורחב משמעותית הכיסוי הסיעודי הקהילתי הניתן על-ידי הביטוח הלאומי )"שעות סיעוד"(.  

- חיזוק המערך של שירותי הבריאות לקשישים הסיעודיים – פיתוח ומימון של מערך טיפולי בית לקשישים ומרותקי-בית על-ידי קופות     
    החולים לצד פיתוח סלי שירותים לקשישים בנושא דמנציה, טיפול תומך בסוף החיים ומניעת נפילות.

- יוכנסו טיפולי שיניים לקשישים בהיקף של 400 מיליון ש"ח.  
- הקטנת הנטל על משקי הבית באמצעות ביטול ההשתתפויות העצמיות של הילדים באשפוז הסיעודי, סל שירותים למטפל העיקרי והקטנה    

    משמעותית של הנטל הבירוקרטי בתחום.
- יצירת רצף טיפולי ותמריצים למניעה באמצעות העברת האשפוז הסיעודי לקופות החולים ויצירת תמריצים לקופות החולים למול המוסד    

    לביטוח הלאומי בכל הקשור לסיעודיים בקהילה.
עלייה בשיעור מיטות גריאטריה פעילה, אקוטית, ממושכת ופנימית ל-1,000 איש בני +75.  45

תוספת של 15 אחיות מומחיות מדי שנה.  46

משרד הבריאות
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יעד 4.2: היערכות לגידול בשיעור החולים הכרוניים המורכבים 

משימות מרכזיות:
הטמעת מבחן התמיכה לייעוץ רוקחי )ייעוץ תרופתי על-ידי רוקח( ■
"מנהל מקרה" – בחינת קונספט וגיבושו47 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תוצאה:

שיעור החולים הכרוניים48 המקבלים ייעוץ 
תרופתי כולל49

4%-6%12/2018-

חולים כרוניים מורכבים המקבלים טיפול 
באמצעות "מנהל מקרה"

כמה 
עשרות

-3,00012/20205,000

יעד 4.3: חדשנות במערכת הבריאות 

משימות מרכזיות:
אסדרת השימוש בכלים טכנולוגיים למתן טיפול ■
■ 50ICD 10 אסדרה של שימוש משני במידע באמצעות
קידום מיזם בריאות האדם - "פסיפס"51 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תפוקה:

מאגרי מידע פתוחים לציבור עם יכולת 
הפקת דו"חות

5-612/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

בתי חולים שהופעלו בהם אינטראקציות 
רפואיות, המבוססות על טכנולוגיית רפואה 

מרחוק 
-2-3/2018-

 12/20231,000---מתנדבים שלגביהם יש אינטגרציה של מידע

מנהל המקרה הרפואי הינו רופא, אשר יהיה אחראי על ניהול מקרים רפואיים שבהם יש ספק לגורם הרפואי האחראי.  47
הוגדרו כחולים, אשר מקבלים 6 תרופות לטיפול במחלות כרוניות.  48

מכלל החולים הכרוניים בקופות החולים שבהם מופעלת התכנית: כללית, לאומית ומכבי בלבד. הצפי הוא ל-2% עלייה בשנה.  49
סיווג המחלות הבינלאומי )International Classification of Diseases( הוא מסמך תקינה של ארגון הבריאות העולמי. המסמך מכיל קטלוג ממוין   50

והיררכי של כל המחלות הידועות, כולל הפרעות נפשיות, והוא משמש כבסיס לסטטיסטיקות ממשלתיות על תחלואה ומוות.
"פסיפס" - מיזם לאומי לרפואה מותאמת אישית, באמצעות הפעלת קהילת מתנדבים שתתרום מידע גנטי, התנהגותי וקליני, לצורך מחקר   51

עוקבה )Cohort Research( חסר תקדים בהיקפו.
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המטופל במרכז   5

יעד 5.1: ממשק בין המטופל למערכת

משימות מרכזיות:
הגדרת סט סטנדרטים לאיכות המפגש של המטופל עם המטפלים ונותני השירות בקופות ■
החולים ובבתי החולים ■
פרקטיקות לשיתוף המטופל ומשפחתו בטיפול ■
טופס 17 ממוחשב52 ■
זימון תורים מקוון ■
■ 53PROMS מדדי 
הנגשת ידע ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תפוקה:

מסגרות המשלבות באופן מובנה מטופלים 
בתהליכי קבלת החלטות ברמת הטיפול 

הפרטני והמערכתי53
-

בתי חולים - 
 3-5

קופות 
חולים - 2

בתי חולים - 
 6-10

קופות 
חולים - 4

 פריסה 12/2019
ארצית

בתי חולים שבהם התבצע פיילוט להתאמת 
מקצועות ותפקידים לצורך ארגון מערכת 

הבריאות סביב צורכי המטופל54
--1012/2018-

ג12/2019---יישום טופס 17 דיגיטלי

טופס המאשר, כי קופת החולים נושאת בעבורך בעלות השירותים הרפואיים או האשפוז בבית חולים או במוסד רפואי חיצוני אחר. פעילות זו   52
היא חלק מפעילות המשרד לצמצום הבירוקרטיה.

מדדי איכות אישיים, אשר מטרתם הינה הפיכת המטופל לשותף פעיל בתכנון הטיפול ובמהלכו.  53
 CCM - עלייה בשיעור בתי החולים שקיימת בהם פונקציה של נציג מטופלים, עלייה במספר המסגרות הנמצאות בטווח ה-30% העליון במדד  54

.Consultation Care Measure
 PCAS - Primary Care-ה במדד  עלייה  הרלוונטיים,  הקליניים  בתוצאים  עלייה  באשפוז,  ממוצעת  בשהות  ירידה  חוזרים,  באשפוזים  ירידה   55

.Assessment Survey

משרד הבריאות
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יעד 5.2: אוכלוסיית המטפלים

משימות מרכזיות:
הורדת הנטל הבירוקרטי על המטפלים ■
תפקידי סיוע חדשים והרחבת סמכויות קיימות ■
אחות מומחית בקהילה56 ■
פרקטיקות לשיפור התיאום בתוך הארגונים ובין הארגונים ■
תכנית לצמצום שחיקה ■
הדרכות בתי חולים וקופות חולים והכשרתם ליישום עקרונות גישת "המטופל במרכז" ■
הטמעת תפיסת "המטופל במרכז" בלימודי הרפואה, הסיעוד וההתמחות  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תפוקה:

בתי החולים הממשלתיים שמוטמעת בהם 
מערכת מקוונת לזימון תורים57

--612/2018-

מוסדות שהושלמה בהם הטמעת ניהול 
הטיפול )case management( בחולים מורכבים 

תוך התמקדות בחולים כרוניים מורכבים 
תחילה )במחלקות פנימיות(

--58-12/2019-

השלמת מיפוי הטפסים והאישורים 
הנדרשים למטפלים ברפואה ראשונית

-12/2017ג--

שיעור הפחתת הנטל הבירוקרטי למטפלים 
ברפואת ילדים

--59-12/2018-

גיבוש תפקיד אחות מומחית קלינית בקהילה ואישור סמכויותיה.  56
מתוך סך של 24 מרכזים רפואיים ממשלתיים.  57

הפיילוט צפוי לצאת לדרך במהלך 2018, לאחר שתקבע מתודולוגיית הטמעת ניהול הטיפול בחולים מורכבים, תוך התמקדות בחולים כרוניים   58
מורכבים תחילה.

הושגה הסכמה עם השותפים לתהליך, והמלצות משרד הבריאות אושרו על-ידי המועצות הלאומיות והועברו למשרד החינוך. חוזר משרד   59
החינוך צפוי להתפרסם בתחילת פברואר.

182   |   תכנית עבודה לשנת 2018



יעד 5.3: תהליכים ממוקדים באוכלוסיות יעד

משימות מרכזיות:
פיילוט מבחני תמיכה לטיפול בחולים מורכבים בקהילה ■
פיילוט למודל תמרוץ במחלקות פנימיות בבתי חולים ■
הקמת ועדה לתכנון ולחיזוק מערכת בריאות הנפש בישראל  ■
תכנית לאומית לצמצום הגבלות מכניות בבתי החולים הפסכיאטריים ■
התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי60 ■
פרויקט מיצוי זכויות61 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תוצאה:

60%12/20206275%-50% שיעור צמצום ההגבלות והבידודים 

שיעור החולים במחלות חשוכות מרפא,63 
המקבלים טיפול תומך ומפחית סבל 

)פליאטבי( בקהילה64
15%-20%12/202130%

שיעור החולים במחלות חשוכות מרפא, 
המקבלים טיפול תומך ומפחית סבל 

)פליאטבי( בבתי חולים כלליים65
50%-70%12/202295%

מרכזי הזכויות שהוקמו לצורך הנגשת 
מידע וסיוע במימוש זכויות הנובעות ממצב 

בריאותי למטופלים ומשפחותיהם
- 4 1012/201930

לרפאה.  לנסות  או  המחלה,  התפתחות  את  לעצור  הניסיון  תחת  המחלה,  של  הסימפטומים  חומרת  בהקלת  המתמקד  טיפול רפואי,   60
מטרת הטיפול הפליאטיבי היא להקל על סבלו של המטופל המתמודד עם מחלה קשה ולשפר את איכות חייו.

מדד זה הינו חלק ממדד – "צמצום הנטל הבירוקרטי המשרדי והבין-משרדי בקרב אנשים עם מוגבלות'".  61
ביחס לשנת 2015.  62

מדדי 2017 היו מבוססים על נתונים של מבדקי האיכות שעורך מינהל איכות בתחום יישום חוק החולה הנוטה למות וטיפול פליאטיבי, שפורסם   63
ב-2016, וכן מבדקים בקהילה, שעדיין נערכים במרפאות ראשוניות ותוצאותיהם יהוו בסיס נתונים במחצית 2018.

המדד משקף את זמינות הייעוץ/טיפול הפליאטיבי )רופא או אחות( הן לרופא הראשוני והן לחולים במסגרות הטיפול השונות.  64
שיעור הנפטרים ממחלה חשוכת מרפא שקיבלו ייעוץ/טיפול פליאטיבי במחלתם.  65

משרד הבריאות
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קידום האיכות והשקיפות במערכת הבריאות   6

יעד 6.1: שיפור ברמת האיכות, הבטיחות הטיפול והרישום הרפואי

משימות מרכזיות:
תכנית למדדי איכות66 ■
תכנית להערכה של בטיחות הטיפול בבתי החולים הכלליים ולשיפורה  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תפוקה:

תחומים בהם יוטמעו מדדי PROM ברמה 
הלאומית )שיעור העמידה ביעדי ביצוע 

)PROM במדדי

67--212/2018-

 PROM תחומים בהם יוגדרו כלי מדידה למדדי
68)PROM שיעור העמידה ביעדי ביצוע במדדי(

-2-6/2018-

שיעור העמידה ביעדי איכות הטיפול בכל 
אחד מהמדדים כפי שמפורסם בתכנית 

הלאומית69
---12/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תוצאה:

הפעלת המודל הלאומי להערכת בטיחות 
הטיפול בבתי החולים הכלליים70

ג6/2019--

תכנית לאומית לניטור רציף של מדדי איכות קליניים. ניטור המדדים מתבצע בתחומים רפואיים רבים ובמסגרות טיפול שונות.  66
ולקראת סיום השנה צפוי סיום הפיילוט  פיילוט במחוז צפון  2018 צפוי תחילת  כלי המדידה. במחצית הראשונה של שנת  בניית  הושלמה   67

והיערכות לתכנית הלאומית.
במהלך שנת 2018 צפוי סיום פיילוט.  68

ממצאי המדדים מפורסמים באתר משרד הבריאות בשקיפות מלאה לציבור הרחב החל מ-6/2017 )קיימים עשרות מדדים(.  69
מטרת המערך לבטיחות הטיפול היא הקטנת מספר אירועי הבטיחות באמצעות יצירת תרבות בטיחות במוסדות רפואיים – כלל בתי החולים   70

והמרפאות בקהילה.
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יעד 6.2: טיוב הרגולציה ושיפור השירות

משימות מרכזיות:
מרכזי מיצוי זכויות בשיתוף עם הביטוח הלאומי, משרד הרווחה וגופים אחרים ■
הטמעה ממוקדת של תורת השירות, בדגש על תכנים של "המטופל במרכז" ■
יישום התכנית לטיוב הרגולציה ■
גיבוש תכנית לשיפור מערך השירותים הניתנים על-ידי המשרד  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-1-312/202171תכניות לטיוב רגולציה של משרד הבריאות 

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תוצאה:

 שיעור המטופלים שזכויותיהם מוצו 
)מרכזי זכויות(

-50%-6/201975%

ציוני סקר חוויית המטופל בבתי החולים 
ובקהילה

78%-82%12/2018-

שביעות הרצון הכללית מהשירות הניתן 
לתושבים

66%-67%12/2018-

 

בהתאם למיפוי התכניות במשרד.  71

משרד הבריאות
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער   הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

סקר חוויית המטופל 
במחלקות אשפוז

חווית המטופל משקפת את האופן שבו המטופל תופס את מכלול 
ההתנסויות שלו עם מערכת הבריאות לאורך הרצף הטיפולי. 
במסגרת התכנית מבוצעים 7 סקרים לאומיים, המתמקדים 

בהיבטים השונים של מערכת הבריאות. תוצאות הסקרים מוצגות 
בשקיפות ובצורה מזוהה להנהלת מערכת הבריאות ולציבור 
המטופלים לטובת שיפור השירות, הניתן למטופלי מערכת 

הבריאות.

12/2018

בדיקות השמנה אצל 
תלמידים

12/2018

תוצאות הגרלת 
סטאז'רים ברפואה

מינהל הרפואה במשרד הבריאות אחראי על ביצוע ההגרלה 
ושיבוץ הסטאז'רים לרפואה, בוגרי לימודים בארץ ובחו"ל, 

במוסדות הרפואיים בישראל. תהליכי הגשת הבקשות על-פי 
העדפותיו של כל סטאז'ר וההגרלה מבוצעים באופן ממוחשב החל 
ממרץ 2015. לשם הנגשת המידע הסטטיסטי על בקשות השיבוץ 

ותוצאות ההגרלה לציבור הרחב, פותחה מערכת ממוחשבת.

12/2018

מחירון תרופות 
מחייבות מרשם

12/2018רשימה של מחירי התרופות החייבות במרשם רופא.

מחירון משרד 
הבריאות בתחום 
התפתחות הילד, 

אבחון וטיפול 
בתחומים פרא-

רפואיים 

תעריפון משרד הבריאות לאבחון ולטיפול בתחומים הפרא-
רפואיים.

12/2018

רשימת מעבדות 
רפואיות מוכרות 

בסטאז'

רשימת המעבדות המוכרות לצורך העברת סטאז' לעובדי מעבדה 
רפואית.

12/2018

גורמים נבדקים במי 
שתייה

12/2018פירוט המושגים של הגורמים הנבדקים במי השתייה.
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מועד משוער   הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

בריאות הסביבה 
- הנגשה לציבור 

של תוצאותיהן של 
בדיקות האיכות של 

מקורות מים 

"המים שלי" היא מערכת מקוונת, הניזונה מנתונים שמתקבלים 
 מהמעבדות המבצעות את הבדיקות.

מערכת "המים שלי" מחולקת לשני תחומים:
 - איכות המים ברשת אספקת המים - 

הבדיקות נערכות בנקודות דיגום, שמייצגות את איכות המים 
באזורים שונים ובנקודות תורפה במערכת.

- איכות מי השתייה במתקני טיפול ארציים - 
מתקני הטיפול הארציים כוללים את כל מתקני התפלת מי הים 

ואת מפעל הסינון המרכזי "אשכול". מתקנים אלה מטפלים 
בכמויות  מים גדולות, המסופקות למערכת הארצית יחד עם מים 

ממתקני ההפקה.

12/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור72

הסבר על המאגראופן הנגשהשם מאגר המידע

Data.govרשימת לשכות בריאות

רשימת לשכות הבריאות הפרוסות ברחבי הארץ לקבלת 
שירותים וקבלת קהל. המאגר כולל פרטי התקשרות 

וכתובות. 

רשימת מרפאות לבדיקת 
איידס

Data.gov.פרטי התקשרות וכתובת

 רשימת יחידות להפריה 
חוץ-גופית

Data.gov.פרטי התקשרות וכתובות

BI לציבוררשם סרטן

מערכת BI לרשות הציבור, המציגה את נתוני התחלואה 
בסרטן בישראל. המערכת מאפשרת ביצוע חתכים, 

שאילתות והפקת דו"חות על-פי חתכים שונים: שנת 
אבחנה, קבוצת הלאום, המגדר והגיל של החולים בסרטן.

עוסקים במקצוע הרפואה
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי הרישיון, סוג התעודה ופירוט מקצוע ההתמחות.

עוסקים במקצוע רפואת 
השיניים

שאילתת חיפוש 
באתר

פרטי הרישיון, סוג התעודה ופירוט מקצוע ההתמחות.

עוסקים במקצוע הפסיכולוגיה
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי הרישיון, סוג התעודה ופירוט מקצוע ההתמחות.

עוסקים במקצוע ההיפנוט
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי הרישיון וסוג התעודה.

.http://www.health.gov.il/Services/Pages/DataBase.aspx :רשימת המאגרים המלאה מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הבריאות, בכתובת  72

משרד הבריאות
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הסבר על המאגראופן הנגשהשם מאגר המידע
עוסקים במקצוע קלינאות 

התקשורת
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי הרישיון וסוג התעודה.

עוסקים במקצוע הריפוי 
בעיסוק

שאילתת חיפוש 
באתר

פרטי הרישיון וסוג התעודה.

עוסקים במקצוע הרוקחות
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי הרישיון וסוג התעודה.

עוסקים במקצוע הדיאטנים
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי הרישיון וסוג התעודה.

עוסקים במקצוע הסיעוד
שאילתת חיפוש 

באתר

פרטי קבלת הרישיון ופירוט מקצוע ההתמחות.
ההנגשה מרכזת: יועצות הנקה, מיילדות, סיעוד 
בגריאטריה, סיעוד בטיפול תומך, סיעוד בתחום 

הסוכרת, סיעוד בתחום הפגים.

עוסקים במקצוע השיננות
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי הרישיון וסוג תעודה.

מאגר תרופות
שאילתת חיפוש 

באתר

רשימת התרופות עם אישור הפצה בישראל, מידע על 
התרופה, חומרים פעילים, פירוט אתרי ייצור, עלונים, 

אריזה ועוד.

מאגר תמרוקים
שאילתת חיפוש 

באתר
רשימת התמרוקים עם אישור הפצה בישראל.
באתר מפורטים פרטי הרישיון של המוצרים.

תחנות טיפות חלב
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי התקשרות, כתובות וזמני פתיחה.

רשימת מעבדות
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי התקשרות, נושאי מומחיות.

רשימת מוסדות
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי התקשרות ופרטי מוסד.

מוסדות גריאטריים
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי התקשרות, מחלקות ברישיון, ציוני בקרה ודו"חות 

הבקרה.

רשימת בתי מרקחת
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי התקשרות.

רשימת יצרני מזון
שאילתת חיפוש 

באתר
פירוט הרישיון עבור יצרנים ועסקים של מזון בעלי 

רישיון יצרן. 

רשימת יבואני מזון
שאילתת חיפוש 

באתר
רשימת היבואנים בעלי תעודות רישיון יבואן בתוקף.

רשימת אביזרים רפואיים
שאילתת חיפוש 

באתר
פרטי רישיון המוצר.
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הסבר על המאגראופן הנגשהשם מאגר המידע
תרופות ותכשירים החשודים 

כמזויפים
שאילתת חיפוש 

באתר
רשימת התרופות והתכשירים החשודים כמזויפים. 

הרשימה מפורסמת בשפות עברית ואנגלית.

רשימת אביזרי ניידות עם 
ספקים מורשים

שאילתת חיפוש 
באתר

רשימת אביזרי שיקום הניידות וספקים מורשים, 
שמשרד הבריאות משתתף במימונם.

משרד הבריאות
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המשרד להגנת הסביבה 
תכנית עבודה לשנת 2018

השר להגנת הסביבה חה"כ זאב אלקין
מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ישראל דנציגר

2018



הקדמה: השר להגנת הסביבה 
חה"כ זאב אלקין

למשרד להגנת הסביבה ישנם ממשקים רבים הנוגעים לאיכות החיים של התושבים. המשרד הציב יעדים 
מדידים שאפתניים להפחתת הסיכונים הסביבתיים לאזרחים בתחום של איכות האוויר, איכות המים, הגדלת 
להמשך  רבות  תכניות  ומקדם  אלו  ביעדים  עומד  המשרד  כי  גאה  אני  מזוהמות.  קרקעות  ושיקום  המחזור 

צמצום הזיהומים.

לצאת  שצפויה  מתחבורה,  אוויר  זיהום  להפחתת  הלאומית  התכנית  של  בגיבושה  עסקנו  שחלפה  בשנה 
לפועל השנה ואשר צפויה להפחית את זיהום האוויר מתחבורה ב-30%. בישראל צפויים לפעול השנה שני 
אזורים מופחתי זיהום אוויר בחיפה ובירושלים. אנו נמשיך לקדם הכנסה של מערכים לשיתוף רכב חשמלי 
ואוטובוסים חשמליים באזורים שונים. שורת צעדים אלו תביא להקטנת התמותה של כ-300 אנשים מזיהום 

אוויר בכל שנה.

תכנית   .2017 בשנת  הסתיים  שגיבושה  סביבה,  טכנולוגיות  של  לקידומן  התוכנית  את  השנה  נשיק  בנוסף, 
לכך,  יביא  הדבר  והטכנולוגיה.  הסביבה  איכות  בתחומי  בעולם  הידועה  הישראלית  המצוינות  את  תחבר  זו 

שמדינת ישראל תזכה לרווח סביבתי ולרווח כלכלי ותמוצב בחזית העולמית בנושאים אלו.

אנו נציג את אסטרטגיית הפסולת החדשה לשנים 2018-2030, שתביא להקטנת דרמטית של הטמנת פסולת 
מ כ-78% כיום ל-26% בשנת 2030, ובהתאם - שיעורי המחזור והשבה יעלו מ-22% ל-74%. המשרד יקדם 

הקמת מתקני מחזור מתקדמים וכן מתקני השבת אנרגיה, כמקובל במדינות מתקדמות בעולם.

של  והטמעה  יישום  כגון  וחשובים,  רבים  בתחומים  משימות  של  נוספת  שורה  כולל  העבודה  תכניות  ספר 
טיפול  המדבירים,  חוק  יישום  והאכיפה,  הפיקוח  הגברת  עירונית,  בפסולת  לטיפול  האסטרטגית  התכנית 

במפגע הלישמניה, טיפול בזיהומים חוצי גבולות וכן בשריפות בשטחים פתוחים.

בברכה,

זאב אלקין
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הקדמה: מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
ישראל דנציגר

אני מתכבד להגיש בפניכם את עיקרי תכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2018. 

גם שנת 2017 התאפיינה בעשייה משמעותית מאוד להפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים ולמניעתם על-ידי 
עשייה שמובילה להצלת חייהם של מאות בני אדם ולמניעת תחלואה עודפת באלפים רבים נוספים.

זיהום האוויר במפרץ חיפה; תמכנו באלפי כלי רכב מופחתי  הפעלנו השנה את התכנית הלאומית לצמצום 
החלטה  הובלנו  חשמליים(;  רכב  כלי  היברידיות,  מוניות  חשמליים,  )אוטובוסים  הכבישים  על  שעלו  זיהום 
לסגירת יחידות 1-4 בתחנת הכוח הפחמית בחדרה; הופחתה ב-19% שריפת הפחם בתחנות הכוח; הופעל 
הסולקן בתחנת הכוח בחדרה; קידמנו פרויקטים של התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות במאות מיליוני 
ש"ח; מיגרנו את זיהום האוויר מתעשיית ייצור הפחם ביו"ש; סגרנו את מכל האמוניה ורוקנו אותו; השגנו את 
שיעור מחזור הפסולת הגבוה אי פעם; הפסקנו את הזרמת בוצת השפד"ן לים; יישמנו תכנית לאומית לטיפול 

במחלת הלישמניה; הקמנו יחידות פיקוח במחוזות המשרד.

2018 נמשיך לפעול ולהפחית זיהום אוויר מתעשייה, מייצור אנרגיה, מתחבורה  בתכניות העבודה של שנת 
ומשריפות; נפעל ליישום האסטרטגיה הלאומית לטיפול בפסולת; נגביר את הפיקוח והאכיפה ונפעל לקידום 

טכנולוגיות סביבה ישראליות. 

אנו ממשיכים בפרסום תכנית העבודה המשרדית כחלק ממכלול פעולות שאנו מקדמים להגברת שקיפות 
ולהנגשת מידע על פעילות המשרד ועל מצב הסביבה לציבור.

בכבוד רב,

ישראל דנציגר

המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מגמה20172018

1
כמות שנתית של חומרים אורגניים נדיפים ללא 

מתאן )NMVOC(, שנפלטת לאוויר ממפעלים בעלי 
פוטנציאל השפעה סביבתי משמעותי, בהשוואה 

רב-שנתית )טון(1
5,100 | 2022 7,750 | 2019

שיעור צמצום פליטות מזהמים חומרים אורגניים 2
נדיפים ללא מתאן )NMVOC(, שנפלטת לאוויר 

מתעשייה באזור מפרץ חיפה )ביחס ל-2014(2
29%48%

כמות שנתית של PM 2.5 שנפלטה לאוויר מכלי 3
570500רכב בהשוואה רב שנתית )טון(3

285 | 2021

שיעור ההפחתה בשימוש בפחם )ביחס לשנת 4
4)201524.9%30%

)מפל"ס(.  סביבה  פליטות  למרשם  בדיווח  המחויבים  המפעלים,  כ-600  לדיווחי  בהתאם  מתאן,  ללא  האורגניים  החומרים  פליטות  כמות   1
הנדרשות  לפעולות  בהתאם  מתאן,  ללא  נדיפים  אורגניים  חומרים  של  הפליטה  להפחתת  אומדן  על  מבוססת  העתידית  התחזית 
שפכים.  טיהור  מתקני  כגון  הפעילות,  בהיקפי  גידול  בשל  לעלייה  תחזית  יש  מהסקטורים  בחלק  הפליטה.  בהיתרי   מהמפעלים 
הצפי הכללי הוא הפחתה של כ-27% בפליטות חומרים אורגניים נדיפים בשנת 2022 ביחס ל-2012 (6,285 טון ב-2012 לעומת 5,103 ב-2022(. 
נציין, כי עד 2020 צפויה עלייה בפליטות, מכיוון שמידת ההפחתה מיישום ההיתרים לא תקזז את העלייה בפליטות מסקטורים אחרים. עיקר 

ההפחתה צפויה בין השנים 2020-2022. הנתונים עבור שנת 2017 יתקבלו בחודש מרץ 2018.
כמות פליטות החומרים האורגניים ללא מתאן, בהתאם לדיווח מפעלי A למרשם פליטות סביבה )מפל"ס( ובהתאם לחישוב מצאי פליטות   2

עבור מפעלי B. יעד הפחתה של 48% בהתאם להחלטת הממשלה מס' 529 מיום 6/9/2015.
ב-2016 עמד אחוז ההפחתה על 22% )הפחתה מכ-1,900 טון ב-2014 לכ-1,500 טון בסוף 2016(. שיעור ההפחתה בסוף 2017 מבוסס על הערכה.   

הנתון יאומת לאחר קבלת נתוני המפל"ס במחצית 2018.
חומר חלקיקי עדין מרחף, שקוטרו קטן מ-2.5 מיקרו-מטר. פליטות חלקיקים מכלי רכב מהוות מקור עיקרי לזיהום אוויר בישראל. אופן   3
חישוב המדד - הכפלת הנסועה במקדם הפליטה )גרם לק"מ(, המתאים לפי סוג הרכב, סוג הדלק, תקן יורו ואמצעי הפחתת הפליטות )מסנן 
חלקיקים(. מקור הנתונים: נתונים מעודכנים לסוף שנה ממשרד התחבורה, הכוללים מצאי כלי רכב לפי סוג והיקף של נסועה )קילומטראז'(. 
בתחנות ניטור אוויר בסמוך לצירי תחבורה נמדדות מדי שנה חריגות מתקני איכות האוויר לחלקיקים אלו. הצפי הוא להפחתה של 50% עד 

2021 ביחס ל-2017. 
הערה: בעקבות שינוי מתודולוגיית החישוב עודכן מצאי פליטות החלקיקים מכלי רכב מ-500 טון ל 570 טון.  

מקור הנתונים מיחידת ניהול המערכת שבחברת חשמל. התחזית נגזרת מיעדי מדיניות שקבעו משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה -   4
הפחתת השימוש בפחם והגברת השימוש בגז טבעי לצורך ייצור אנרגיה.
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מגמה20172018

שטחי צה"ל ותע"ש שהושלם בהם שיקום קרקע 5
1,1002,000מזוהמת כחלק מפרויקט שיקום הקרקעות )דונם(5

17,000 | 2025 2,600 | 2019

723%26%שיעור פסולת עירונית ממוחזרת66
51% | 2030

שיעור הקולחים המטופלים לאיכות הקבועה 7
55%61%בתקנות בריאות העם )איכות קולחים, ענבר(8

70% | 2019

54%60%שיעור החופים הנקיים 70% מהזמן89
70% | 2019

ורכס  יונה  כפר  )אפולוניה(,  )סמוך לתל השומר(, מתחם בזק  2017 הושלמו הליכי השיקום לארבעה אתרים: מתחם פרדס בחיסכון  בשנת   5
עתלית )מתחם פרמוט( בהיקף כולל של כ-950 דונם. סה"כ בשנים 2016-2017 ניתן אישור שימוש בשטח כולל של 1,100 דונם.

מתכות,  גזם,  פלסטיק,  אורגנית,  פסולת  זכוכית,  קרטון,  נייר,  כגון  למחזור,  הניתנים  פסולת  זרמי  כולל  ממוחזרת,  עירונית  פסולת  שיעור   6
טקסטיל וכו', ואשר אינם מוטמנים, אלא מועברים לאתרי מחזור והשבה. המדד מבוסס על נתונים, המתקבלים מהאתרים הסביבתיים, כגון 
אתרי ההטמנה ותחנות מעבר ממיינות ומהרשויות המקומיות, הנדרשות למלא טופס דיווח מחזור שנתי. במדינת ישראל מיוצרים מדי שנה 
כ-5.3 מיליון טון פסולת עירונית ומסחרית. מתוך כלל הפסולת המיוצרת במדינת ישראל, כ-80% מהפסולת המוצקה מוטמנת באתרי הטמנה 
וכ-20% בלבד מועברת למחזור ולהשבה. מצב זה הפוך מהמגמות הקיימות במרבית מדינות האיחוד האירופי, שבהן רוב הפסולת מועברת 

למחזור ולהשבה ומיעוטה מוטמנת. 
על-פי דו"ח הסוכנות להגנת הסביבה האירופית בשנת 2012 – אחוז ההטמנה באירופה היה 32%, ובעשור האחרון הצליחו מדיניות האיחוד   
להעלות את שיעור המחזור ביותר מ-10%, תוך התבססות על היררכיית הטיפול בפסולת. יעד המחזור החדש שקבע האיחוד האירופי לשנת 

2025 הוא 65%.
מבוסס על הערכה. נתון סופי יתקבל ב-9/2018.  7

תקנות בריאות העם קבעו דרישה לאיכות הקולחים ביציאה ממתקני טיהור השפכים העירוניים )מט"שים(. איכות הקולחים הנדרשת נקבעת   8
ולהזרמה  מגבלות  ללא  להשקיה  גבוהה  איכות  שהיא  שלישונית,  לאיכות  נדרש  נפש(  מ-5,000  )יותר  גדול  מט"ש  המט"ש.  לגודל  בהתאם 
לנחלים. מט"שים קטנים נדרשים לטיפול לאיכות שניונית, שהיא איכות נמוכה יותר, המתאימה להשקיה מוגבלת. המדד הינו אחוז הקולחים 
מסך כל ספיקות הקולחים בישראל, שעומדים בדרישות התקנות. התקנות בישראל הן מהמחמירות ביותר בעולם, בעיקר באיכות הנדרשת 
מגידולים  בריאותית  והשפעה  החקלאיים  הגידולים  על  השפעה  סביבתית,  השפעה  מניעת  היא  התקנות  מטרת  מוגבלת.  בלתי  להשקיה 
מהשימוש במי הקולחים. הסיבה לכך היא, שהשימוש במי קולחים בארץ הוא הגבוה ביותר בעולם, וכ-85% ממי הקולחים משמשים להשקיה 

חקלאית לעומת המדינה הבאה, שהיא ספרד, שבה השימוש הינו כ-22% בלבד.
מדד חוף נקי הוא כלי מדידה אובייקטיבי, שבוחן את רמת הניקיון בחופים לא מוכרזים ברשויות המקומיות לאורך חופי הים התיכון ובאילת.   9

המדידה נערכת לאורך כל השנה בתדירות של אחת לשבועיים לכל הפחות.
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מטרות ויעדים מרכזיים לשנת 2018 

הפחתה ומניעה של זיהומים וסיכונים סביבתיים, תוך צמצום פערים    1 
 כלכליים וחברתיים, על-מנת לשפר את בריאות תושבי המדינה ולהגן 

על חייהם בהווה ובעתיד
יעד 1.1: יישום תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים במפרץ חיפה 

יעד 1.2: צמצום זיהום האוויר מתחבורה 

יעד 1.3: צמצום זיהום האוויר מתעשייה 

יעד 1.4: צמצום זיהום האוויר מייצור אנרגיה והפחתת פליטות של גזי חממה 

יעד 1.5: צמצום זיהום האוויר משריפות בשטחים פתוחים 

יעד 1.6: צמצום כמויות, הגדלת המחזור וההשבה ומניעת הטמנה של פסולת מעורבת ופסולת בניין 

יעד 1.7: צמצום פסולת והשפעותיה הסביבתיות באמצעות יישום חוקי אחריות יצרן מורחבת 

יעד 1.8: קידום פיתוח ויישום של טכנולוגיות סביבה ישראליות 

יעד 1.9: טיוב רגולציה סביבתית

יעד 1.10 הגברת הפיקוח והאכיפה 

יעד 1.11: הפחתת סיכון לאוכלוסייה מחומרים מסוכנים 

יעד 1.12: שיקום קרקעות תע"ש וצה"ל 

יעד 1.13: מניעת פגיעה באדם מתכשירי הדברה 

יעד 1.14: מניעת פגיעה באדם על-ידי מזיקים תברואיים

יעד 1.15: שיקום נחלי ישראל 

יעד 1.16: צמצום ומניעת הזיהום של מקורות מים 

יעד 1.17: צמצום ומניעת זיהום הים והחופים 

יעד 1.18: יישום המדיניות להתמודדות עם התמוטטות המצוק החופי 

יעד 1.19: צמצום ומניעת זיהומים חוצי גבולות 

יעד 1.20: היערכות לשינוי אקלים

יעד 1.21: קידום תכנית לאומית לבריאות וסביבה
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עיקרי תכנית העבודה

הפחתה ומניעה של זיהומים וסיכונים סביבתיים, תוך צמצום פערים כלכליים    1
וחברתיים, על-מנת לשפר את בריאות תושבי המדינה ולהגן על חייהם בהווה 

ובעתיד

יעד 1.1: יישום תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים במפרץ חיפה10

משימות מרכזיות:
הפעלת אזור מוגבל תנועה לכלי רכב מזהמים בחיפה ■
השלמת סקר של סיכוני חומרים מסוכנים מצרפי – מפרץ חיפה שלב א'  ■
התקנת מסנני חלקיקים על רכבי דיזל בחיפה ■
החלפת משאיות אשפה מזהמות בעיר חיפה במשאיות מונעות גז ■
ביצוע מחקרים אפידמיולוגיים ומעקב אחריהם  ■
פיקוח על מפעלים במפרץ חיפה ■
דיווח לציבור על יישום התכנית הלאומית למפרץ חיפה  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

השלמת סקר סיכונים מצרפי )שלב א'( 
במפרץ חיפה )כולל 65 מפעלים(11

-6/2018-ג-

-1205711412/2018ביקורות פיקוח במפעלי המפרץ

מסנני חלקיקים שהותקנו ברכבי דיזל 
בסבסוד המשרד

50-70012/2018-

-2512/2018--משאיות אשפה מונעות גז טבעי

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 529 מיום 6/9/2015, בנושא תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ   10
חיפה.

סקר סיכונים מצרפי - הסקר מהווה מדד להערכת הסיכון המצרפי מאירועים פוטנציאליים של חומרים מסוכנים ממקורות הסיכון במפרץ   11
חיפה בתרחישי שגרה וחירום.

כמות פליטות החומרים האורגניים ללא מתאן, בהתאם לדיווח מפעלי A למפל"ס ובהתאם לחישוב מצאי פליטות עבור מפעלי B. ב-2016 עמד   12
אחוז ההפחתה על %22 )הפחתה מכ-1,900 טון ב-2014 לכ-1,500 טון בסוף 2016(.

המשרד להגנת הסביבה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור צמצום פליטות מזהמים אורגניים נדיפים 
)NMVOC( באזור מפרץ חיפה )ביחס ל-2014(12

29% 13-48%12/2018

-3/2018-ג-הפעלת אזור אוויר נקי במרכז חיפה14

הפחתת פליטותPM 2.5 )ק"ג חלקיקים 
לשעה( - בעקבות הפעלת אזור אוויר נקי15

4.2- 3.612/2018-

יעד 1.2: צמצום זיהום האוויר מתחבורה 

משימות מרכזיות:
יישום תכנית לאומית לצמצום זיהום מרכבי דיזל  ■
עידוד הקמה של מערכי שיתוף רכב חשמלי ■
עידוד מוניות מופחתות זיהום אוויר ■
עידוד אוטובוסים חשמליים ■
הכנת תקן ישראלי לתערובת של 20% ביודיזל בסולר ■
הפחתת זיהום אוויר מרכבת ישראל  ■
פיקוח ואכיפה על ציי רכב ■
פיקוח ואכיפה על מכוני רישוי שנמצאו בהם הפרות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

העברת הצעה לתקנות אוויר נקי )דירוג 
וסימון רכב מזהם( לוועדת הפנים

-12/2018ג--

מאגר מידע מעודכן למסנני חלקיקים 
המותקנים בהליך רטרופיט על כלי רכב בישראל

-12/2018ג--

הפצת הוראות לצמצום זיהום אוויר ממנועי 
הרכבת

-12/2018ג--

פרסום "קול קורא" ארצי לסיוע לרכש 
אוטובוסים חשמליים

-12/2018ג--

-34224612/2018ביקורות פיקוח בציי רכב גדולים

-22183712/2018ביקורות פיקוח בציי רכב קטנים 

ביקורות פיקוח במכוני רישוי שנמצאו בהם 
הפרות )מתבצעים פעמיים בכל מכון(

64326412/2018-

מבוסס על הערכה. הנתון יאומת לאחר קבלת נתוני המפל"ס במחצית 2018.  13
אזור אוויר נקי )אזור מופחת פליטות( – אזור שבו כניסת כלי רכב מזהמים מוגבלת במטרה להפחית את זיהום האוויר הנגרם מתחבורה. חלק   14
ניכר מזיהום האוויר במרכזי ערים נובע מרכבי דיזל כבדים, כגון משאיות ואוטובוסים ישנים. זיהום האוויר הנפלט מכלי רכב אלו הוכח כמסרטן 

לבני אדם, ועלול לגרום למחלות לב וריאה, בעיקר לאוכלוסיות רגישות. 
חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטרו קטן מ-2.5 מיקרו-מטר. פליטות חלקיקים מכלי רכב מהוות מקור עיקרי לזיהום אוויר בישראל.  15
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

כמות שנתית של PM 2.5 שנפלטה לאוויר 
מכלי רכב בהשוואה רב-שנתית )טון(

570-50012/2021285

ריכוזי תחמוצות חנקן באוויר בתחנות ניטור 
תחבורתיות בממוצע חמש-שנתי )מק"ג 

למ"ק(
85-8312/2018-

כלי רכב שהותקן בהם מסנן במסגרת 
התכנית הלאומית לצמצום זיהום מרכבי 

דיזל
--2,00012/2018-

כלי רכב שנמסרו לגריטה במסגרת התכנית 
הלאומית לצמצום זיהום מרכבי דיזל

--6,00012/2018-

פרויקטים לשיתוף רכב חשמלי בתמיכת 
המשרד שפועלים

1-312/2018-

מוניות מופחתות זיהום אוויר )היברידי 
וחשמלי( 

400-1,50012/20204,000

61-10012/2019400אוטובוסים חשמליים 

-12/2018ג--הפעלת אזור אוויר נקי במרכז ירושלים

פרסום תקן ישראלי חדש לתערובות עשירות 
של ביודיזל בסולר

-12/2018ג--

שיעור ציי רכב העומדים בדרישות לצמצום 
זיהום אוויר לפי חוק אוויר נקי

66%80%12/2018-

יעד 1.3: צמצום זיהום האוויר מתעשייה

משימות מרכזיות:
יישום חוק אוויר נקי16 – אישור תקנות, פיקוח על יישום היתרים, מתן היתרים חדשים ועדכון היתרים  ■
בניית מערך ניטור דיגיטלי17 )ניטור סביבתי וניטור בארובות( ■
עדכון ויישום של בקרת איכות לדיגום ולניטור סביבתי ■
עדכון ויישום של בקרת איכות לדיגום ולניטור במפעלים  ■
עדכון תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר18 ■

חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, מסדיר את הטיפול בגורמי זיהום האוויר השונים ונועד להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את   16
.OECD-זיהום האוויר, בין השאר על-ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם למקובל במדינות ה

חיבור מערך למדידת ריכוזי מזהמים בארובות המפעלים ובסביבה, והעברתו באופן דיגיטלי ורציף למשרד.  17
חוק אוויר נקי, התשס"ח 2008, מטיל על המשרד להגנת הסביבה את החובה להכנת תכנית רב-שנתית לשם קידום מטרותיו של החוק, ולעדכנה   18
עד אחת לחמש שנים. מטרת התכנית להביא לשיפור איכות האוויר בישראל ובכך לצמצם את ההשפעות הבריאותיות ולהביא לשיפור באיכות 

החיים ולהגנה על הסביבה.
התכנית הלאומית אושרה בהחלטת ממשלה מס' 707 ביום 25/8/2013, ובכוונת המשרד להגנת הסביבה לעדכנה ולהגיש תכנית חדשה לאישור   
הממשלה עד אוגוסט 2018. התכנית בוחנת את המדיניות הקיימת בתחום מניעת זיהום אוויר מתחבורה, מתעשייה, ממשק האנרגיה וממשקי 
הבית אל מול תקני היעד והסביבה וקובעת מדיניות עתידית לצמצום זיהום האוויר ממקורות אלה, במטרה להגיע לערכי היעד ברמה הארצית 

והאזורית.

המשרד להגנת הסביבה

תכנית עבודה לשנת 2018   |   199



ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הגשת תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר 
לממשלה

-12/2018ג--

-1,3807001,40012/2018דיגומי פתע בארובות

מערכות ניטור שעומדות בדרישות הנוהל או 
נמצאות בהליכי אסדרה או אכיפה

94-28012/2018-

דו"חות שנתיים של מפעלים שנבדק בהם 
יישום היתרי פליטה

-3018012/2018-

היתרי פליטה חדשים שניתנו או היתרים 
שעודכנו19

-61412/2018-

ארובות שיש להן דיווח על דיגומים באופן 
מקוון20

754-1,20012/2018-

-79-19012/2018ארובות המחוברות למערכת ניטור דיגיטלית 
-12/2018ג--טיוטת עדכון תקנות סע' 32 לחוק אוויר נקי21

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

כמות שנתית של חומרים אורגניים נדיפים 
ללא מתאן )NMVOC(, שנפלטת לאוויר 

ממפעלים בעלי פוטנציאל השפעה סביבתי 
משמעותי, בהשוואה רב-שנתית )טון(22

---12/20225,100

מספר ההיתרים לעדכון מבוסס על הערכה – תלוי בצורך מקצועי שיעלה בתהליך היישום או בבקשות שמתקבלות במשרד מהמפעלים.   19
בממוצע, המשרד צפוי לקבל דיגומים מכ-1,200 ארובות בשנה.  20

קיימת חובה, מתוקף חוק אוויר נקי, להתקין תקנות, העוסקות בקביעת כללים ואמות מידה למתן תנאים ברישיון עסק בתחום איכות האוויר.   21
)מפל"ס(.  סביבה  פליטות  למרשם  בדיווח  המחויבים  המפעלים,  כ-600  לדיווחי  בהתאם  מתאן,  ללא  האורגניים  החומרים  פליטות  כמות   22
הנדרשות  לפעולות  בהתאם  מתאן,  ללא  נדיפים  אורגניים  חומרים  של  הפליטה  להפחתת  אומדן  על  מבוססת  העתידית  התחזית 
שפכים.  טיהור  מתקני  כגון  הפעילות,  בהיקפי  גידול  בשל  לעלייה  תחזית  יש  מהסקטורים  בחלק  הפליטה.  בהיתרי   מהמפעלים 
הצפי הכללי הוא הפחתה של כ-27% בפליטות חומרים אורגניים נדיפים בשנת 2022 ביחס ל-2012 (6,285 טון ב-2012 לעומת 5,103 ב-2022(. 
נציין, כי עד 2020 צפויה עלייה בפליטות, מכיוון שמידת ההפחתה מיישום ההיתרים לא תקזז את העלייה בפליטות מסקטורים אחרים. עיקר 

ההפחתה צפויה בין השנים 2020-2022. הנתונים עבור שנת 2017 יתקבלו בחודש מרץ 2018.
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יעד 1.4: צמצום זיהום האוויר מייצור אנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה23

משימות מרכזיות:
סיוע להפחתת פליטות של גזי חממה )מענקים וערבויות מדינה( ■
הפעלת מערך של מעקב, בקרה ודיווח אחר פליטות של גזי חממה ■
קידום החלטת ממשלה לסגירת יחידות 1-4 בתחנת הכוח הפחמית "אורות רבין" בחדרה והתקנת  ■

סולקנים24 ביתר היחידות הפחמיות )בתחנת הכוח "רוטנברג" באשקלון וב"אורות רבין" בחדרה(
תכנית אב למשק האנרגיה בהיבט סביבתי ■
תכנית אסטרטגית למשק דל-פחמן  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

יצירת בסיס נתונים למעקב ולבקרה על 
הפחתת פליטות של גזי חממה

-3/2018-ג-

אישור מענקים לזוכים במקצה השני 
למענקים להפחתה של גזי חממה 

-9/2018ג--

בחירת זוכים במכרז ערבויות מדינה לסיוע 
להפחתת גזי חממה

-12/2018ג--

גיבוש פרק השפעות סביבתיות – לתכנית-
אב למשק האנרגיה בהיבט סביבתי )של 

משרד האנרגיה(
-6/2018-ג-

הבאה לאישור הממשלה של הצעת החלטה 
לסגירת יחידות 1-4 

-12/2018ג--

קיום סדנה רב-מגזרית להתנעת תכנית 
אסטרטגית למשק דל פחמן

-9/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

כמות נפלטת לנפש של גזי חממה בהשוואה 
רב-שנתית )טון/לנפש(25

---12/20307.7

שיעור ההפחתה בכמות צריכת חשמל לאומית 
ביחס ל-BAU )תרחיש עסקים כרגיל(26

---12/203017%

5%12/203017%-2.9%שיעור ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות 

שיעור ההפחתה בשימוש בפחם )ביחס 
לשנת 2015(27

24.9%-30%12/2018-

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1404 מיום 30/9/2016.  23
סולקנים – אמצעים להפחתת פליטת מזהמים לאוויר מייצור חשמל.   24

הנתונים עבור שנת 2017 יתקבלו בחודש מאי 2018.  25

הנתונים עבור שנת 2017 יתקבלו בחודש מאי 2018.  26
מקור הנתונים מיחידת ניהול המערכת שבחברת חשמל. התחזית נגזרת מיעדי מדיניות שקבעו משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה -   27

הפחתת השימוש בפחם והגברת השימוש בגז טבעי לצורך ייצור אנרגיה.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

הפחתה בפליטה סגולית )גרם/קוט"ש( של 
תחמוצות גופרית מייצור חשמל בתחנות 

כוח פחמיות 
1.7-1.612/2018-

פרויקטים להתייעלות אנרגטית ברשויות 
מקומיות בתמיכת המשרד, במסגרת "קול 

קורא" 6448/16, שהסתיימו
---12/201937

יעד 1.5: צמצום זיהום האוויר משריפות בשטחים פתוחים

משימות מרכזיות:
תכניות-אב מחוזיות לטיפול בפסולת חקלאית ■
תמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית ■
הקמה והפעלה של יחידת פיקוח למניעת שריפת פסולת חקלאית ■
שיפור תקנות וחקיקה למניעת השלכה ושריפה של פסולת בשטחים פתוחים ■
טיפול במפגע המפחמות28 ■
הפעלת תכנית ארצית ומערך שליטה למניעת שריפות בשטחים פתוחים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מחוזות שהוגשה בהם טיוטה של תכנית-אב 
לטיפול בפסולת חקלאית לוועדה המחוזית

--312/2018-

הפצת טיוטה של תקנות למניעת השלכה 
ושריפה של פסולת בשטחים פתוחים

-12/2018ג--

הפעלת יחידת פיקוח פעילה למניעת שריפת 
פסולת חקלאית

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

מתחמים לקליטה ולריסוק גדמי עץ )גזעים 
וענפים עבים( ממטעים נעקרים

4-612/2018-

-1-212/2018מפעלים לעיבוד פסולת צמחית 

מפחמה היא מתקן מאולתר לייצור פחמים מערימות של גדמי עצים, הבוערים באופן אטי במשך שבועות אחדים, תוך פליטת מזהמים קשים   28
לאוויר וריחות שריפה, העלולים לגרום למפגע בריאותי מתמשך לאוכלוסייה. המשרד להגנת הסביבה מוביל יחד עם משרד החקלאות יישום 
בעיית  לפתרון  אפשרויות  לבחינת  שהוקם  הבין-משרדי,  הצוות  מסקנות  בהתבסס על  המפחמות  במפגע  לטיפול  רב-שלבית  תכנית  של 

המפחמות בהתאם להחלטת הממשלה מס' 534 מיום 10/9/2015.
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יעד 1.6: צמצום כמויות, הגדלת המחזור וההשבה ומניעת הטמנה של פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

משימות מרכזיות:
יישום והטמעה של התכנית האסטרטגית לטיפול בפסולת עירונית ■
קידום הקמה של מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת עירונית ■
 קידום הקמה של מתקן קצה בשפד"ן29 באמצעות מכרז בשותפות המדינה והמגזר הפרטי  ■

)Public Private Partnership)
קידום הקמה של מתקנים לטיפול בפסולת פריקה ביולוגית ומתקני מיון ■
העלאת שיעורי הִמחזור של פסולת עירונית ברשויות מקומיות והפחתת הטמנה  ■
תמיכה בהגדלת ביקושים למוצרים ממוחזרים מתעשיית המחזור המקומית  ■
התייעלות כלכלית במערכי איסוף פסולת ברשויות המקומיות, במיוחד בפריפריה ■
 שדרוג תשתיות הפסולת והורדת עלויות הטיפול ברשויות במעמד סוציו-אקונומי נמוך –  ■

תכנית "סביבה שווה"
קידום התיקון לחוק שמירת הניקיון – פסולת בנייה ■
שיפור הטיפול בפסולת בנייה ושדרוג/הקמה של מתקנים לטיפול ולמחזור פסולת בנייה ■

הקמת מערכת מידע לניהול פסולת ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-6/2018 -ג -זוכה במכרז להקמת מתקן טיפול PPP בשפד"ן

פרסום "קול קורא" לתמיכה בתעשיית 
המחזור וההשבה

 -6/2018 -ג -

אישור מסמך מדיניות להקמת מתקנים 
להשבת אנרגיה מפסולת 

 -1/2018-ג -

פרסום "קול קורא" לצוות תכנון סטטוטורי 
להקמת מתקני מיון וטיפול בפסולת

-6/2018-ג-

הפצת תזכיר חוק מעודכן- תיקון לחוק 
שמירת הניקיון – פסולת בנייה

 -3/2018 -ג -

פרויקטים סביבתיים בתמיכת המשרד 
במסגרת תכנית "סביבה שווה", שהסתיימו 

10153512/2018-

הפצת האסטרטגיה לטיפול בפסולת עירונית 
בישראל

-12/2018ג--

פרסום "קול קורא" לתמיכה בהקמה 
ובשדרוג של מתקני מיון לפסולת 

-6/2018-ג-

מסמך אסטרטגי לבחינת פוטנציאל הפיכת 
פח אריזות לפח מתמחזרים30

-12/2018ג--

מכון טיהור שפכי גוש דן.  29
פח האריזות )"פח כתום"( הוא פח המוצב במשקי הבית בישראל לצורך יישום החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011. המסמך יבחן   30

את הפוטנציאל לאיסוף פסולת נוספת הניתנת למחזור במסגרת התשתית הקיימת.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

תחנות מעבר ממיינות חדשות בתמיכת 
המשרד31

12412/20195

מתקנים חדשים לטיפול בפסולת אורגנית 
בתמיכת המשרד

-- 412/2018-

26%12/203051% -3223%שיעור פסולת עירונית ממוחזרת

רשויות שניתנו בהן פתרונות לאיסוף ולפינוי 
פסולת במערך יעיל 

5787-6/2018 -

אתרי פסולת המחוברים למערכת מידע 
ניהול פסולת

5-2012/202070

שיעור פסולת הבנייה המטופלת באמצעות 
מחזור33

57%- 57%12/202070%

יעד 1.7: צמצום פסולת והשפעותיה הסביבתיות באמצעות יישום חוקי אחריות יצרן 
מורחבת34

משימות מרכזיות:
יישום של חוקי אחריות יצרן מורחבת בתחום הפסולת ובדיקת עמידה ביעדי האיסוף והמחזור ■
היערכות לריבוי גופים מוכרים )תאגידי מחזור מורשים( מכוח החוק להסדרת הטיפול באריזות35 ■
אכיפה נגד יצרנים ויבואנים מכוח חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית  ■
ליווי ובקרה של פריסת פחים לאיסוף אריזות )פחים כתומים( ■
בדיקה וטיפול בבקשות הכרה של גופי יישום )תאגידי מחזור מורשים( מכוח חוק פסולת  ■

אלקטרונית
ביקורות עומק בחברות ובתאגידי מחזור  ■
יישום חוק השקיות36 ■

תמיכה במסגרת "קול קורא" מס' 32/2011 להקמה/שדרוג של תחנות מעבר ממיינות.  31
מבוסס על הערכה. נתון סופי יתקבל ב-9/2018.  32

בשנת 2017 נוצרו בישראל כ-4 מיליון טון פסולת בנייה. אחוז פסולת הבנייה הממוחזרת נמדד מכמות זו.  33
המונח "אחריות יצרן מורחבת" הפך לעיקרון מנחה במדיניות הסביבתית העולמית ובליבו התפיסה כי האחריות הכלכלית ו/או התפעולית   34
נזקים  הפנמת  על-ידי  היצרנים  של  אחריותם  מורחבת  לפיכך,  והיבואנים.  היצרנים  על  מוטלת  חייהם,  בסוף  במוצרים  ולטיפול  לאיסוף 
מאוחרים, הנובעים מהשימוש במוצרים, להבדיל מנזקים סביבתיים הנובעים מהפעילות היצרנית במישרין. תפיסה זו נשענת על ההנחה כי 

היצרן והיבואן יטפלו בפסולת באופן היעיל ביותר מבחינה כלכלית דווקא על-ידי החצנת העלויות על כל מוצר.  
ובסוללות,  ואלקטרוני  זו: החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011; החוק החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי  החוקים במסגרת   
התשע"ב-2012. וכן באופן שונה במעט: חוק הפיקדון על מיכלי משקה, התשנ"ט-1999; תיקון מס' 4 משנת 2010 ותיקון מס' 9 לחוק שמירת 

הניקיון, היטל הטמנה על פסולת, משנת 2007;
החוק לסילוק ומיחזור צמיגים, התשס"ז-2007; החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות, התשע"ו-2016.  

חשמלי  בציוד  סביבתי  לטיפול  בחוק  כהגדרתו  מוכר  יישום  גוף  או  התשע"א-2011  באריזות,  הטיפול  להסדרת  בחוק  כהגדרתו  מוכר  גוף   35
ובאלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012, המקבלים רישיון מהמשרד להגנת הסביבה לתקופה מוגבלת ותפקידם לקיים את חובות היצרנים 

והיבואנים לפי החוק. לפי החוק על כל יצרן ויבואן להתקשר בהסכם עם גוף מוכר/יישום מוכר לפי העניין.
החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות, התשע"ו-2016. מטרת חוק זה היא להביא לצמצום השימוש בשקיות נשיאה כדי להפחית   36
את כמות הפסולת הנוצרת בעקבות השימוש בהן ואת ההשפעות הסביבתיות השליליות של פסולת זו, בין השאר באמצעות הגבלת החלוקה 
של שקיות נשיאה חד-פעמיות בידי עוסקים בלא תמורה ובאמצעות הטלת היטל בעד מכירתן, והכול לשם הבטחת קיומה של סביבה נאותה, 
בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, הגנה על המגוון הביולוגי, מניעה וצמצום של מפגעים סביבתיים ובריאותיים, שיפור איכות החיים והסביבה 

ולמען הציבור והדורות הבאים.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הליכי אכיפה ליישום חוק האריזות וחוק 
פסולת אלקטרונית שנפתחו

70-5012/2018-

-2-312/2018ביקורות חשבונאיות שהסתיימו

יצרנים ויבואנים שנבדקה עמידתם ביעדי 
האיסוף והמחזור על-פי חוק הפיקדון 

סעיפים, 7א-7ו
300-30012/2018-

הגשת דו"חות לכנסת על מצב עמידה ביעדי 
מחזור – חוק הפיקדון, חוק האריזות, חוק 

פסולת אלקטרונית, חוק הצמיגים וחוק 
השקיות

15712/2018-

דיווחים רבעוניים של קמעונאים גדולים 
שעברו בקרה מכוח חוק השקיות 

80408012/2018-

דיווחים שנתיים מבוקרים )לשנת 2017( של 
קמעונאים גדולים שעברו בקרה מכוח חוק 

השקיות37
-20-6/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

משקי בית שנפרסה עבורם תשתית לאיסוף 
פסולת אריזות )פח כתום(

944,000-1,200,00012/20201,600,000

עמידה בשיעור פסולת אלקטרונית 
ממוחזרת לפי חוק פסולת אלקטרונית38

--100%12/2018-

עמידה בשיעור מחזור כולל לפי חוק 
האריזות39

 100%
)2015(

-100%12/2018-

שיעור האריזות המשווקות לשוק, 
שהיצרנים/יבואנים שלהן התקשרו עם גוף 

מוכר
50%-60%12/202095%

שיעור הציוד החשמלי האלקטרוני והסוללות 
המשווק, שיצרנים/יבואנים שלו התקשרו 

עם גוף יישום מוכר 
85%-90%12/202095%

שיעור ההפחתה בשימוש בשקיות פלסטיק 
)מתוך 1.6 מיליארד שקיות הנצרכות 

ברשתות השיווק(40
80%-80%12/2018-

על-פי חוק השקיות, דו"חות מבוקרים שנתיים נשלחים למשרד עם תום הרבעון הראשון לשנה הקלנדרית העוקבת.  37
עמידה בשיעור מחזור כולל על-פי חוק פסולת אלקטרונית: 25% מסך משקל ציוד חשמלי ואלקטרוני של יצרנים ויבואנים, שהתקשרו עם   38
גופי יישום מוכרים, ולאחר הפחתת ציוד לשימוש חוזר )לא כולל יעד של סוללות ומצברים(. המדד לשנים 2014 עד 2016 ידווח סופית רק לאחר 

חתימת דו"חות הביקורת בגופי היישום המוכרים.
עמידה בשיעור מחזור כולל על-פי חוק האריזות – עמידה ב-60% מחזור פסולת אריזות של יצרנים ויבואנים, שהתקשרו עם גוף מוכר.  39

הערכת ההפחתה בקמעונאים הגדולים עמדה על 20%. בפועל התקיימה הפחתה פנטסטית של 80%, שהמשרד מעוניין לשמר גם ב-2018.  40

המשרד להגנת הסביבה
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יעד 1.8: קידום פיתוח ויישום של טכנולוגיות סביבה ישראליות 

משימות מרכזיות:
המשך פיתוח ויישום תכנית פעולה בינמשרדית לקידום, לפיתוח וליישום של טכנולוגיות סביבה  ■

ישראליות 

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

סמינרים עסקיים לקידום טכנולוגיות סביבה 
ישראליות41

21312/2018-

חלוקת מענקים )באמצעות רשות 
החדשנות( לתמיכה במתקני חלוץ 

בטכנולוגיות סביבה42
-12/2018ג--

-1012/2018--הרצאות "קלינטק על הבר"43

פרסום הליך תחרותי למעבדה לחדשנות 
טכנולוגית-סביבתית

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור החברות מתוך החברות שקיבלו 
תמיכה אשר מכרו את המוצר שנוסה 

במסגרת הפרויקט 
---12/202240%

יעד 1.9: טיוב רגולציה סביבתית

משימות מרכזיות:
תהליכי טיוב של רגולציה סביבתית בהתאם לתכנית החומש לטיוב רגולציה, המפורסמת באתר  ■

משרד ראש הממשלה
ביצוע 44RIA בהתאם להתקדמות הליכי החקיקה ■

סביבתי  פעולה  לשיתוף  התכנית  מיישום  כחלק  מסין  ותעשייה  ממשל  נציגי  של  משלחות  ביקורי  במסגרת  ייערכו  העסקיים  הסמינרים   41
שנחתמה בספטמבר 2017 בין המשרד להגנת הסביבה הישראלי והמשרד להגנת הסביבה הסיני. 

חלוקת המענקים מבוצעת במסגרת תכנית משותפת של המשרד להגנת הסביבה ורשות החדשנות, לתמיכה רגולטורית ומימונית בהקמת   42
מתקני חלוץ בטכנולוגיית סביבה )מתקן חלוץ - מתקן או תהליך בהיקף העולה על ניסוי מעבדתי, שנועד לבחון ב"תנאי שטח" את ההיתכנות 

של הפעלת הטכניקה החדשנית בקנה מידה תעשייתי(.
"קלינטק על הבר" - סדרת הרצאות בנושא אתגרי סביבה וטכנולוגיות סביבה, במטרה להניע חוקרים ויזמים נוספים לעסוק בפתרון בעיות   43

סביבה.
Regulatory Impact Assessment – הליך להערכת השפעות הרגולציה.  44
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-37-3/2018תכניות לטיוב רגולציה שפורסמו

-6-912/2018הליכי טיוב רגולציה שהסתיימו 

שיעור הליכי חקיקה רגולטוריים רלוונטיים 
 RIA שהוכנו עבורם דו"חות

100%-100%12/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

חיסכון משקי )מלש"ח לשנה( מיישום 
ההמלצות לטיוב רגולציה

456-4624.512/2018-

יעד 1.10: הגברת הפיקוח והאכיפה 

משימות מרכזיות:
המשך הקמה והכשרה של יחידות פיקוח מחוזיות ■
פיתוח כלי מדיניות להגברת האפקטיביות של הפיקוח והאכיפה  ■
מבצעי פיקוח ואכיפה ■
מיפוי מפגעים סביבתיים ברשויות מקומיות ■
תיעוד פעולות אכיפה של המשרד והגברת נראותן ■
מיפוי והטמעה של טכנולוגיות לפיקוח דיגיטאלי ■
מעקב, בקרה ושיפור לוח זמנים של הטיפול בתיקים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-8-1112/2018הכשרות ליחידות הפיקוח המחוזיות 

-63612/2018מבצעי אכיפה ארציים

-24122412/2018מבצעי אכיפה צוותיים

סיורים למיפוי מפגעים סביבתיים ברשויות 
מקומיות

-367212/2018-

פיילוט לבחינת טכנולוגיות פיקוח דיגיטלי 
במפעלים

-12/2018ג--

שיעור התיקים שהוגש בהם כתב אישום או 
שנסגרו מסך התיקים שהועברו אל הלשכה 

המשפטית בשנת 2017
--30%12/2018-

הושג באמצעות טיוב רגולציה בתחום פסולת מסוכנת )3 מלש"ח לשנה( וקרינה בלתי מייננת )3 מלש"ח לשנה(.  45
החיסכון מוערך מטיוב רגולציה בתחומים הבאים: דיווחי תעשייה )18 מלש"ח לשנה(, פסולת מסוכנת )3 מלש"ח לשנה – בנוסף לחיסכון   46

מטיוב ב-2017( וטיפול בבוצה )3.5 מלש"ח לשנה(.

המשרד להגנת הסביבה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור התיקים שהוגש בהם כתב אישום או 
שנסגרו מסך התיקים שהועברו אל הלשכה 

המשפטית בשנת 2016
61%-80%12/2018-

שיעור התיקים שהוגש בהם כתב אישום או 
שנסגרו מסך התיקים שהועברו אל הלשכה 

המשפטית בשנת 2015
83%-90%12/2018-

יעד 1.11: הפחתת סיכון לאוכלוסייה מחומרים מסוכנים

משימות מרכזיות:
השלמת יישום של מדיניות מרחקי הפרדה47 ■
יישום של מדיניות להסדרת שוק הפסולת המסוכנת ■
אסדרת שינוע של חומרים מסוכנים ■
הצבת תנאים/דרישות למפעלים ברישיונות והיתרים לעמידה בסיכוני רעידות אדמה  ■
הפחתת סיכון ממפעלי חומרים מסוכנים מתקיפות סייבר ■
ניטור דיגיטלי לחומרים מסוכנים ומחו"ל )מערכת חומרים מסוכנים לאומית(  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מפעלים שהוצאו להם תנאים ליישום 
מסקנות סקר סיכונים

220-27012/2018-

מפעלים שהוצאו להם תנאים למיגון 
מרעידות אדמה

70-15012/2020300

מפעלי חומרים מסוכנים שהוצאו להם תנאים 
למיגון מפני תקיפות סייבר48

--6012/2021280

הבאת תקנות פסולת מסוכנת לאישור ועדת 
פנים ואיכות הסביבה 

-12/2018ג--

תכנית ליישום של מגבלות שינוע חומרים 
מסוכנים

-12/2018ג--

ביקורות פיקוח על מתקני טיפול ועל יצואני 
פסולת מסוכנת

51255012/2018-

-6/2018-ג-עדכון מדיניות לייצוא פסולת מסוכנת 

מפעלים שהוצאו להם תנאים לחיבור גלאים 
לחומרים מסוכנים למערכת המשרד

--14012/2019280

בין  נייחים של חומרים מסוכנים על-ידי קביעת מרחק בטיחות  ועל בריאות הציבור ממקורות סיכון  מדיניות שמטרתה להגן על הסביבה   47
מקורות סיכון לבין מוקדי האוכלוסייה.

מפעלי חומרים מסוכנים מדרג A, אשר יוצאו להם תנאים בהיתר רעלים למיגון מפני תקיפות סייבר.  48
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור הפסולת המסוכנת שעברה להשבה או 
למחזור בשנה

49--44%12/202550%

יעד 1.12: שיקום קרקעות תע"ש וצה"ל

משימות מרכזיות:
ניהול תהליך השיקום במתחמי צה"ל ותע"ש המפונים ומיועדים לדיור ■
קידום הכנסת טכנולוגיות מתקדמות לטיפול בקרקע ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרסום מכרז לרכישת שירות לטיפול 
בקרקעות מזוהמות בטכנולוגיות מתקדמות

-6/2018-ג-

אישור תכנית עבודה לשיקום מתחמים 
לשנת 2018 ותקצובה בוועדת היגוי בין-

משרדית
-1/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שטחי צה"ל ותע"ש שהושלם בהם שיקום 
קרקע מזוהמת כחלק מפרויקט שיקום 

הקרקעות )דונם(
 1,100-2,00012/202517,000

יעד 1.13: מניעת פגיעה באדם מתכשירי הדברה

משימות מרכזיות:
יישום של חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית 502016 ■
הפחתת החשיפה לחומרי הדברה חקלאיים ■
ניהול אינטגרטיבי של חומרי הדברה בישראל ■

הנתונים עבור שנת 2017 יתקבלו בסוף הרבעון הראשון של שנת 2018.  49
חוק המסדיר את העיסוק בהדברת מזיקים, במטרה לצמצם את החשיפה ואת הפגיעה בבריאות הציבור, למנוע מפגעים תברואיים וסביבתיים   50

וכן להקטין את הנזק לסביבה.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--טיוטת תקנות ליישום חוק המדבירים

-22412/2018בחינות הסמכה למדבירים

-120-12012/2018מחסנים של חומרי הדברה שבוצע בהם פיקוח

-40-3612/2018חנויות/משווקים של חומרי הדברה מפוקחים

-30012/2018--רישיונות מדבירים המנוהלים במערכת חדשה

-306012/2018-תיקי מזיקים והדברה ברשויות מקומיות

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור ההפחתה של אירועי סביבה 
שמעורבים בהם חומרי הדברה

15%-25%12/201930%

יעד 1.14: מניעת פגיעה באדם על-ידי מזיקים תברואיים

משימות מרכזיות:
הקטנת מפגעי הלישמניה ברחבי הארץ51 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרסום קול קורא לתמיכה ברשויות – 
הפחתת לישמניה

-6/2018-ג-

תכניות עבודה מאושרות לביצוע פעולות 
להפחתת מפגעי הליישמניאזיס ברשויות 

המופיעות בהחלטת הממשלה מס' 521973 
1321-6/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

ישובים שהתחילו בהם עבודות להפחתת 
לישמניה

20304012/2018-

שיעור הפחתת התחלואה בלישמניה 
טרופיקה )ברשויות שבתהליך(

--20%12/202050%

הפחתת תחלואה במחלת ליישמניאזיס של העור, מסוג טרופיקה.   51
החלטת ממשלה מס' 1973 מיום 27/9/2016, בנושא תכנית סיוע לרשויות המקומיות בהפחתת מפגעי ליישמניאזיס )"שושנת יריחו"(.  52
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יעד 1.15: שיקום נחלי ישראל

משימות מרכזיות:
ליווי, פיקוח ובקרה של שיקום נחלי ישראל ■
ניטור נחלי ישראל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרויקטים לשיקום נחלים ברחבי הארץ 
שמתקיימת בקרה על התקדמותם

35-2012/2018-

נחלים מנוטרים )ניטור פיסיקו-כימי ובחלקם 
גם ניטור הידרו-ביולוגי(53

16-1612/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

פרויקטים לשיקום, לשימור או לפיתוח של 
מקטעי נחלים שהושלמו 

43-4312/202063

יעד 1.16: מניעה וצמצום של זיהום מקורות מים

משימות מרכזיות:
שדרוג והסדרה של מכוני טיהור השפכים בישראל ■
פיקוח ואכיפה על הזרמות לא חוקיות של שפכים וקולחים לסביבה ■
בקרה על יישום תקנות של צנרת הולכת שפכים54  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-42412/2017בקרות שנעשו על איכות הקולחים

-42412/2017בקרות שנעשו על הזרמת שפכים לנחלים

סיורי פיקוח ובקרה על הזרמות לא חוקיות 
של שפכים וקולחים לסביבה

55-408012/2018-

רשויות/איגודים שבוצע בהם פיקוח על 
יישום תקנות של צנרת הולכת שפכים

12306012/2018-

ניטור הידרו-ביולוגי הוא ניטור המצב האקולוגי של הנחל באמצעות ניטור של סמנים ביולוגיים, כמו בעלי חיים חסרי חוליות ודגים שנמצאים   53
בנחלים.

תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-2011. מטרת תקנות אלה למנוע דליפה ממערכת הולכת שפכים, כדי   54
להגן על מקורות המים, על מערכות אקולוגיות, על המגוון הביולוגי ועל משאבי טבע אחרים ולמנוע מפגעים סביבתיים.

מדד חדש, החל מ-2018 יתבצע מעקב.  55

המשרד להגנת הסביבה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור הקולחים המטופלים לאיכות הקבועה 
בתקנות בריאות העם )איכות קולחים, ענבר(

55%-61%12/201970%

-60-5612/2018מקורות זיהום קבועים המוזרמים לנחל

יעד 1.17: צמצום ומניעת זיהום ים וחופים

משימות מרכזיות:
הצטיידות לטיפול בזיהומי ים ■
תכנית "חוף נקי"56 ■
קידום חוק המוכנות והתגובה לתקריות זיהום ים בשמן57 ■
תכנית ניטור לאומית כוללנית לים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרסום "קול קורא" לרשויות מקומיות – 
תכנית "חוף נקי" עבור שנת 2019

-11/2018ג--

-30153012/2018ביקורות חצי-שנתיות במעגנות ובנמלים

-7-712/2018ביקורות במסופי נפט וכימיקלים

-83612/2018ביקורות כוללות לאסדת הפקה 

-2-212/2018ביקורות כוללות לאסדת חיפוש

הבאה לאישור של חוק המוכנות והתגובה 
לתקריות זיהום ים בשמן

-12/2018ג--

למחויבות  בהתאם  והים  החופים  של  לניקיונם  ולפעול  בישראל  הימית  הפסולת  כמות  את  למזער  שמטרתה  רב-שנתית,  פעולה  תכנית   56
הבינלאומית, לטובת הסביבה והציבור בישראל. התכנית פועלת בשישה צירים מרכזיים, השלובים זה בזה, כאשר העיקרון המוביל הוא שינוי 
חופים,  ניקוי  הסברה,  חינוך,  אכיפה,  התכנית:  פועלת  שבהם  הצירים  האישית.  האחריות  לקיחת  ולחיזוק  והחופים  הים  לחשיבות  תודעתי 

הפחתה במקור, ניטור פסולת.
מטרת החוק המוצע ליישם את האמנה בדבר מוכנות, תגובה ושיתוף פעולה מפני זיהום )אמנת OPRC( במישור הישראלי-המקומי, על-ידי   57
כך שכל הגופים שבתחומם יש רצועת חוף או הפועלים בים – רשויות מקומיות, הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, נמלים, מפעלים 
ומתקנים ביטחוניים - ובעלי מתקנים לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי יכינו תכניות וייערכו לפיהן להתמודדות עם תקריות של זיהום הים 
 והסביבה החופית בשמן, אם יתרחשו, ולהסדיר את הטיפול בתקריות כאלה ובתוצאותיהן. דרכי ההתמודדות הן בשלושה מישורים: מוכנות – 
הכנת תכניות חירום, הצטיידות ותרגול; תגובה לתקרית – צמצום הנזקים בכלל והסביבתיים בפרט; שיקום – החזרת המצב לקדמותו בזמן 

הקצר ביותר ושיקום הסביבה החופית והים שנפגעו. החוק המוצע נועד למלא אחר מחויבות זו.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

60%12/201970%-54%שיעור החופים הנקיים 70% מהזמן58
-17%12/2018-18%יחס חריגות מהיתר לביקורות59

שיעור ביקורות תקינות מסך ביקורות 
60MARPOL שבוצעו באוניות על-פי אמנת

--80%12/2018-

 חופים ומרינות בעלי תו איכות סביבתי 
61BLUE FLAG

50-5012/2018-

יעד 1.18: יישום המדיניות להתמודדות עם התמוטטות המצוק החופי 

משימות מרכזיות:
הפעלת החברה הממשלתית להגנת המצוק החופי62 ■
ביצוע הגנות ימיות רכות )"גיאוטיוב"(63 ■
ביצוע הזנות חול64 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תאי שטח שבוצעה בהם הזנת חול להגנה על 
המצוק החופי )אשקלון דרום, אשקלון צפון(65

-1212/2018-

תאי שטח שבוצעו בהם הגנות ימיות רכות 
)"גיאוטיוב"(

-6/2018-ג-

-11366812/2018חוות דעת סביבתית לתאי שטח

מדד חוף נקי הוא כלי מדידה אובייקטיבי, שבוחן את רמת הניקיון בחופים לא מוכרזים ברשויות המקומיות לאורך חופי הים התיכון ובאילת.   58
המדידה נערכת לאורך כל השנה, בתדירות של אחת לשבועיים לכל הפחות. 

יחס בין כלל הביקורות שבוצעו לבין התרעות שהוצאו לגופים מפוקחים על אי-עמידה בתנאי היתר הזרמה לים.   59
מטרת אמנת MARPOL )קיצור של Marine Pollution( או בשמה המלא International Convention for the Prevention of Pollution From Ships היא   60

לצמצם את זיהום הים מאוניות כתוצאה מהפעלת כלי שיט ולצמצם עד למינימום החדרה של מזהמים לים כתוצאה מתאונות ימיות. 
ומידע, איכות מים, בטיחות  בינלאומיים בנושאי חינוך  ולמרינות העומדים בקריטריונים  בינלאומי, הניתן לחופים  - תו איכות  "דגל כחול"   61
ושירותים בחוף וניהול סביבתי. "הדגל הכחול" כסימן למצוינות מוכר על-ידי אנשי הקהילה סביב החוף, תיירים ואנשי מקצוע, ויכול לסייע 
 BLUE בקידום התיירות בחוף או במרינה. 48 חופים ו-2 מרינות בישראל קיבלו בשנת 2017 את התו הבינלאומי. קבלת תו האיכות הסביבתי

FLAG לחוף או למרינה הינה לשנה אחת, וכל שנה נדרשות הרשויות להגיש מחדש בקשה ולקבל אישור ודגל מחדש.
החברה הממשלתית להגנת המצוק החופי הוקמה ב-2013 בהתאם להחלטת הממשלה מס' 5053 מיום 9/8/2012. החברה מהווה זרוע ביצוע   62
של המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע לתכנון ולהקמה של הגנות ימיות על המצוק החופי וכן להכנת מתווה תכנוני להגנות יבשתיות ברשויות 

המקומיות.
הגנות ימיות רכות – מבנים ימיים זמניים, המוקמים לצורך הגנה על המצוק החופי ואפשר לניידם או לפרקם בהתאם לצרכים הנדסיים.   63

ביצוע הזנות חול – כחלק מצעדים שננקטים להגנת המצוק החופי נדרש להרחיב באופן מלאכותי את רצועת החוף שהצטמצמה לאורך השנים   64
במקומות שבהם קטעי המצוק החופי מהווים סכנה לרכוש ןלחיי אדם. הזנת החול מבוצעת באמצעות הוספת חול לחוף ממקור ימי.

תא שטח – קטע ימי ויבשתי, שיש בו מצוק חופי, אשר הוגדר בתכנית מתאר ארצית ייעודית תמ"א 13/9 כבעל סיכון לרכוש ולחיי אדם ומטופל   65
במרחב הימי על-ידי החברה הממשלתית להגנת המצוק החופי ובמרחב היבשתי על-ידי הרשויות המקומיות הרלוונטיות. 

מספר חוות הדעת נגזר מתכנית העבודה המתוכננת של החברה הממשלתית להגנת המצוק החופי.  66

המשרד להגנת הסביבה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

תאי שטח שהוצעו להם היתרי בנייה ע"י 
הרשויות להגנות יבשתיות67

---12/202040

יעד 1.19: צמצום ומניעת זיהומים חוצי גבולות 

משימות מרכזיות:
החלת חקיקה סביבתית ביהודה ושומרון  ■
 הכנת הצעה להחלטת ממשלה )בשיתוף משרד האנרגיה ומשרד הביטחון( להפחתת זיהום  ■

חוצה גבולות
שיפור מנגנון לטיפול במפגעים חוצי גבולות ולמניעת זיהום ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הגשת הצעה להחלטת ממשלה בנושא 
הפחתת זיהום חוצה גבולות 

-6/2018-ג-

 יצירת מנגנון משופר לטיפול במפגעים חוצי 
גבולות באופן שוטף 

-6/2018- ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

 C חוקים סביבתיים המוחלים באיו"ש )שטחי
ובהתיישבות( במהלך 2018

--512/2018-

בתמ"א המצוק )13/9( נקבעה הבחנה בין הגנות ימיות )באחריות החברה הממשלתית( ובין הגנות יבשתיות )באחריות הרשויות המקומיות(.   67
כמו כן, נקבעו קריטריונים של דחיפות ההגנות בהתאם למצב התמוטטות המצוק באזורים שונים, וכן בהתאם לרמת הסיכונים לאדם ולרכוש.
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יעד 1.20: היערכות לשינוי אקלים

משימות מרכזיות:
ליווי ומעקב אחר יישום התכנית הלאומית להיערכות לשינוי אקלים והטמעת המלצותיה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

דיווח לממשלה בנוגע להתקדמות ביישום 
התכנית הלאומית להיערכות לשינוי אקלים

-12/2018ג--

הגשת הצעה להחלטת ממשלה בנושא 
הסתגלות לשינוי אקלים

-3/2018-ג-

-12/2018ג--דיווח לאמנת האקלים

יעד 1.21: קידום תכנית לאומית לבריאות וסביבה

משימות מרכזיות:
הבאה לאישור הממשלה של תכנית לאומית לבריאות וסביבה  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאה לאישור הממשלה של תכנית לאומית 
לבריאות וסביבה

-3/2018-ג-

המשרד להגנת הסביבה
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

ניטור יתושים
מאגר אשר יכיל נתונים על מיקומים שזוהתה 

בהם דגירה של זחלי יתושים ברחבי ישראל
6/2018

מיפוי קרקעות מזוהמות
מסד נתונים, המכיל מידע על-אודות מיקום 
הקרקע, מקור הזיהום, אופן הטיפול שבוצע 
בקרקע, סקר הקרקע ושנת הטיפול בקרקע.

12/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור 

הסבר על המאגרשם מאגר המידע

מאגר היתרי הזרמה/הטלה לים 

מאגר היתרי ההזרמה/ההטלה לים מכיל את ההיתרים הניתנים על-
ידי הוועדה הבין-משרדית למתן היתרי הזרמה לים בראשות המשרד 

להגנת הסביבה. המאגר מכיל היתרי הזרמה לים בתוקף והיתרים 
שתוקפם פג.

מאגר היתרי פליטה לאוויר 

מאגר היתרי הפליטה לאוויר מכיל את ההיתרים של פליטת המזהמים 
לאוויר, שנתן המשרד להגנת הסביבה לגופים שונים. במאגר ניתן למצוא 

את כל השלבים הקשורים בהיתר, החל משלב הגשת הבקשה ועד 
השלב של מתן היתר הפליטה לאוויר.

מאגר מדבירים מורשים
מאגר המדבירים המורשים מכיל מידע על מדבירים שעברו את מבחני 

הרישוי ועמדו בקריטריונים הנדרשים לקבלת רישיון מדביר.

מאגר תכשירי הדברה מאושרים 
לשימוש

מאגר תכשירי ההדברה המאושרים לשימוש מכיל את תכשירי ההדברה 
שאישרה הוועדה המקצועית לאישור תכשירי הדברה. 

מאגר רישיונות והיתרים למפעלים

במאגר זה מופיעים הרישיונות וההיתרים שנתן המשרד להגנת הסביבה 
למפעלים שונים. במאגר ניתן למצוא היתרים לעיסוק בקרינת רנטגן 

וקרינה רדיואקטיבית, היתר רעלים ואישור, שהמשרד נותן לצורך קבלת 
רישיון עסק.

נתוני מפל"ס

מאגר הנתונים של מרשם הפליטות לסביבה )מפל"ס( מכיל מידע על 
העברת שפכים, פסולת וחומרים מזהמים נוספים הנפלטים לקרקע, 

לאוויר, לים ולנחלים. המידע המופיע במאגר מבוסס על הדיווחים 
השנתיים, המועברים למשרד מכ-450 מפעלים, מטמנות, תחנות מעבר, 

מתקני טיהור שפכים ודומיהם.
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מאגר מחקרים של המדען הראשי
במאגר זה מופיעים מחקרים שבוצעו במימון לשכת המדען הראשי 

במשרד להגנת הסביבה. במאגר ניתן למצוא מחקרים בנושאים 
סביבתיים שונים, הקשורים למשרד ולעבודתו.

מאגר צווי הרשאה להזרמה לנחלים

מאגר צווי ההרשאה להזרמה לנחלים כולל את צווי הרשאה הניתנים 
על-ידי מינהל רשות המים. המאגר מכיל פרמטרים שונים: בעל הצו, 

סוג צו ההרשאה, מעמד הבקשה, סוג המים, שם הנחל, שם אגן הניקוז 
ותאריך תוקף הצו. 

מוקדי שידור סלולרי פעילים
במאגר זה מופיעים מוקדי השידור הסלולרי )אנטנות( הפעילים. המאגר, 
שמופיע בפורמט אקסל, מכיל, בין השאר, את מיקומו של מוקד השידור 

)X/Y(, את כתובתו, את החברה שהוא שייך לה ועוד. 

מוקדי שידור סלולרי בהקמה

במאגר זה מופיעים מוקדי השידור הסלולרי )אנטנות(, הנמצאים 
בתהליך אישור והקמה. המאגר, המופיע בפורמט אקסל, מכיל, בין 

השאר, את תאריך הגשת הבקשה, את החברה המגישה, את מיקום 
מוקד השידור )X/Y(, את כתובתו ועוד. 

מאגר נתוני חופש המידע
מאגר זה מכיל נתונים ודו"חות בנושאים סביבתיים, בדגש על חומרים 

שנפלטו, נשפכו וסולקו לסביבה, וכן תוצאות של מדידות רעש, ריח 
וקרינה שלא ברשות היחיד. המאגר מכיל מידע גולמי ומידע מעובד.

מרשם בעלי הרישיונות לעיסוק 
באסבסט

מרשם בעלי הרישיונות לעיסוק באסבסט מכיל את רשימת כל הגופים 
הרשאים לעסוק באסבסט. המרשם מחולק לארבעה חלקים ומתייחס 
לקבלני אסבסט, למפקחי אסבסט, למעבדות מורשות ולאתרי הטמנה 

שניתן להעביר אליהם פסולת אסבסט. 

מספר מזהה הגנת הסביבה

מספר מזהה הגנת הסביבה הוא אמצעי זיהוי קבוע לכל ההתקשרויות 
הדיגיטליות בין המפעל למשרד להגנת הסביבה. המספר ניתן לכל אתר 
בנפרד, כך שחברה המפעילה מספר אתרים שונים תקבל מספר מזהה 

הגנת סביבה שונה עבור כל אחד מהם.

מכיל מידע על-אודות פליטת מזהמים מארובות מפעלים.דיגומי המזהמים בארובות

מאגר עיצומים כספיים

העיצום הכספי הוא אמצעי רגולטורי בהליך המינהלי, המעניק סמכות 
לעובד ברשות מינהלית להטיל קנס כספי בסכומים גבוהים על מי שמפר 

את הוראות החוק. יתרונותיו של העיצום הכספי הם יעילות, זריזות, 
חיסכון במשאבים ומידתיות בין המעשה לבין העונש. יעילותו ומהירותו 

יכולה לשמש גורם מרתיע ולהביא לצמצום השכיחות של הפרת החוק.

פרטים של עמותות וארגונים למען בעלי חיים.עמותות וארגונים למען בעלי חיים

נתוני איכות אוויר בזמן אמת
מערך ניטור האוויר הארצי של המשרד להגנת הסביבה מפעיל תחנות 

לניטור איכות האוויר ברחבי הארץ. 

המשרד להגנת הסביבה
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תחזית שעתית למזהמי אוויר
תחזית יומית למזהמי אוויר, המופקת על-ידי מודל CHIMERE של 

המשרד להגנת הסביבה. התחזית כוללת מספר מזהמי אוויר ומופקת 
ליומיים קדימה.

מוקדי אמברוסיה

המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים, רשויות 
ניקוז ורשויות נחלים נערכו במשותף לבלימת המשך ההתפשטות של 

האמברוסיה המכונסת. מין פולש זה גורם לנזקים לחקלאות, לבתי גידול 
לחים, לתשתיות, לגינות ופארקים ועלול אף לגרום לאלרגיות אצל בני 

האדם.

רגישות חופי הים לזיהומי שמן.רגישות חופי הים לזיהומי שמן

נתוני פליטות לאוויר ממפעלים.נתוני פליטות לאוויר ממפעלים

PM2.5 חומר חלקיקי

מאגר מידע, המציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת, 
הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, בהם: תחבורה, 

שימושים ביתיים, מחצבות, יערות קק"ל וכן ממקורות תעשייתיים 
שאינם נכללים במפל"ס.

PM10 חומר חלקיקי

מאגר מידע, המציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת 
הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, בהם: תחבורה, 

שימושים ביתיים, מחצבות, יערות קק"ל וכן ממקורות תעשייתיים 
שאינם נכללים במפל"ס.

תחמוצת חנקן

מאגר מידע, המציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת 
הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, בהם: תחבורה, 

שימושים ביתיים, מחצבות, יערות קק"ל וכן ממקורות תעשייתיים 
שאינם נכללים במפל"ס.

תרכובות אורגניות נדיפות

מאגר מידע, המציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת 
הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, בהם: תחבורה, 

שימושים ביתיים, מחצבות, יערות קק"ל וכן ממקורות תעשייתיים 
שאינם נכללים במפל"ס.

פחמן דו-חמצני

מאגר מידע, המציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת 
הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, בהם: תחבורה, 

שימושים ביתיים, מחצבות, יערות קק"ל וכן ממקורות תעשייתיים 
שאינם נכללים במפל"ס.

תחמוצת גופרית

מאגר מידע, המציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת 
הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, בהם: תחבורה, 

שימושים ביתיים, מחצבות, יערות קק"ל וכן ממקורות תעשייתיים 
שאינם נכללים במפל"ס.
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בוטידאן 1.3

מאגר מידע, המציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת 
הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, בהם: תחבורה, 

שימושים ביתיים, מחצבות, יערות קק"ל וכן ממקורות תעשייתיים 
שאינם נכללים במפל"ס.

סקר ראדון

שכבת סקר גז ראדון מציגה את תוצאות הסקרים שנערכו במהלך עשר 
השנים האחרונות. השכבה מציגה תמונה כללית )מיצוע גיאומטרי( 

בכל יישוב, ואין להסתמך עליה כדי לקבוע את ריכוז הראדון בביתך. כדי 
לדעת מה ריכוז הראדון בביתך או בסביבתך מומלץ לבצע בדיקת גז 

ראדון באמצעות בודקים מוסמכים. רוב המדידות נעשו על-ידי חברת 
"א.מ.ן – המכון לבדיקות קרינה ובריאות סביבתית" בע"מ.

תכניות ניטור ימיות

שכבת תכניות הניטור מציגה את כלל פעולות הניטור, המתבצעות 
כיום ובעבר לאורך חופי מדינת ישראל. במסגרת היתרי ההזרמה 

לים, הניתנים על-ידי המשרד להגנת הסביבה מתוקף החוק למניעת 
זיהום הים ממקורות יבשתיים )התשמ"ח-1988(, נדרש כל בעל היתר 

הזרמת שפכים לים בניטור הסביבה הימית. תכניות אלה, הנקראות 
"תכנית ניטור מקומית", כוללות ניטור של פרמטרים כימיים, פיזיקליים 

וביולוגיים בנקודות דיגום קבועות בשטח הסובב את במוצא השפכים 
לים, בכלל השטח הימי שבו קיים חשש להשפעת השפכים, ובנקודות 
ביקורת מרוחקות. נקודות אלה נדגמות בין פעמיים ל-4 פעמים בשנה.

מקורות זיהום נחלים
בשכבה זו ניתן לקבל מידע על זיהום נחלים ופרמטרים נוספים: כמות 

ספיקה, המזהם, איכות המים ומקור הזיהום.

אתרים לאומיים
אתרים שהוכרזו על-ידי המדינה כ"אתרים בעלי חשיבות לאומית 

היסטורית להתפתחות היישוב בארץ".

אזורי סכנה למקורות מים מזיהום 
דלק

אזורי סכנה למקורות מים מזיהום דלק.

מדד הניקיון בחופי ישראל

רמת הניקיון ב-40 קטעי חוף לא מוכרזים בישראל בים התיכון ובמפרץ 
אילת. רמת הניקיון מוערכת מנקי מאוד עד מלוכלך מאוד. נתונים על כל 

קטע חוף: שם החוף, מקטע החוף, רשות מוניציפלית, תאריך הבדיקה 
האחרונה וציון רמת הניקיון.

הפרדת פסולת ברשויות 
המקומיות

רשויות מקומיות שנכנסו לתהליך הפרדת פסולת במקור בתמיכת 
המשרד להגנת הסביבה או באופן עצמאי. נתונים על כל רשות: גובה 

התמיכה של המשרד, מספר משקי בית ברשות, מספר משקי בית 
שנכנסו לתהליך ההפרדה ועוד.

חשיפה לרעש משדות תעופה
אזורים שונים ברחבי הארץ, החשופים לרעש משדות תעופה אזרחיים 
וצבאיים. נתונים על כל אזור: מקור הרעש, שטח הרעש החשוף לרעש 

בדונמים, מפלס הרעש )מה שמכונה dB)A( Ldn( ביום ובלילה.

המשרד להגנת הסביבה
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יחידות סביבתיות ואיגודי ערים 
לאיכות הסביבה

מכיל מידע על דרכי ההתקשרות עם 52 יחידות סביבתיות ואיגודי ערים 
במערך השלטון המקומי. יחידות אלו מוציאות לפועל את מדיניות 

המשרד להגנת הסביבה ברמה המקומית, ומהוות גוף מייעץ לרשות 
המקומית לנושאי איכות הסביבה. המשרד להגנת הסביבה מסייע 

במימון היחידות הסביבתיות באמצעות מתן תמיכה כספית שנתית, 
המיועדת להעסקת העובדים ולפעילות מקצועית של היחידות. גובה 
התמיכה נקבע על-פי גודל היחידה, מספר התושבים, שטח גיאוגרפי 

ועוד.

מבנים ירוקים

מבנים שנבנו בהתאם לתקן הישראלי לבנייה ירוקה )ת"י 5281( ונתקבל 
אישור לסמנם כ"מבנה ירוק" בהתאם לנוהל תו ירוק ובתאם לבדיקות 

מקצועיות שביצע מכון בדיקה מוסמך. שכבת "המבנים הירוקים" 
מתעדכנת על-ידי המשרד להגנת הסביבה, באחריות אגף תכנון סביבתי 

ובנייה ירוקה.

חטיבות נוף

חטיבות הנוף מהוות חלק משיטה, הבאה להעריך את רגישותם של 
השטחים הפתוחים ולבחון את חשיבותם, לאור תכונותיהם והפוטנציאל 
הגלום בהם. לשם כך נדרשת הגדרה של יחידות מיפוי ראשוניות בעלות 
תכונות ומאפיינים משותפים מבחינת משאבי השטח, כגון פני השטח, 

האקלים ובתי גידול – הללו הן "חטיבות הנוף".

רגישות שטחים פתוחים

הפגיעה שעלולה להיגרם למשאבי השטח )צמחייה, מורשת, תבליט, 
חקלאות וכד'( ביחידת נוף מסוימת בעקבות פיתוח. נתונים על יחידות 

נוף: פיזיוגרפיה, מסלע, צומח וחי, הידרולוגיה, חקלאות, מורשת 
והשתמרות.

בעלי היתר לביצוע מדידות קרינה 
בלתי מייננת

אדם אשר עבר הכשרה מקצועית מתאימה, בידיו ציוד המתאים לביצוע 
המדידות והוא שולח את הציוד לכיול מדי שנה במעבדה מורשית. 

ההיתר מתחדש מדי שנה עם כיול מכשיר המדידה.

מאגר מעבדות לדגימות אסבסט סביבתיות ולאנליזה.מרשם מעבדות אנליזה אסבסט

אתרי הטמנה לפסולת אסבסט.אתרי פסולת אסבסט

רשימת אתרי הטמנה, מיקומם וסוג פסולת. אתרי הטמנה

מכוני טיהור שפכים )מט"ש(
המאגר מכיל נתונים על מכונים לטיהור שפכים בישראל ועל דיווחיהם 

השנתיים.

בעלי היתר לשירותי בדיקת גז 
ראדון

מאגר אנשי מקצוע מוסמכים ובעלי רישיון לביצוע בדיקות גז ראדון 
בישראל.

בעלי היתר למתן שירותי מעבדה 
לבדיקת גז ראדון ותכולת חומרים 

רדיואקטיביים

פרטי המעבדות המוסמכות מטעם המשרד להגנת הסביבה לביצוע 
בדיקות גז ראדון וחומרים רדיואקטיביים.
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הסבר על המאגרשם מאגר המידע

היתרים לעבודת פירוק אסבסט 
מאגר אישורי עבודה למוסמכי עבודה עם אסבסט, מיקום פרטי אתר 

העבודה וכו'.

גנים ירוקים
מאגר, הכולל את כל הגנים שעברו הסמכה של המשרד להגנת הסביבה 

לגן ירוק.

תמיכות
המשרד להגנת הסביבה תומך מדי שנה בגופים שונים המבצעים 

פרויקטים המקדמים את איכות הסביבה בישראל. מאגר זה מרכז את 
כל תמיכות המשרד להגנת הסביבה החל משנת 2012.

מפעלים בעלי אישור רוחבי
מאגר, הכולל רשימת מפעלים, אשר קיבלו אישור רשמי מהמשרד 

להגנת הסביבה לטפל בפסולת מסוכנת והם רשאים לקלוט פסולת 
מסוכנת ממתקנים אחרים. 

אתרים שנוקו מאסבסט - גליל 
מערבי

הצגת נתוני הפרויקט מהשנים 2011-2017. עבודות הניקוי מתייחסת 
לשטח שנוקה בלבד, בהתאם למפת מדידה לאחר ביצוע, ולא לגוש/

חלקה בכללותו )סוג השכבה: נקודות(.

שכבת GIS - תחנות ניטור אוויר
שכבה המציגה את מיקומן של תחנות ניטור האוויר הארצי. סוג השכבה: 

נקודות.

 המאגר מכיל את פסקי הדין הקשורים למשרד.פסקי דין

חוקים ותקנות

מאגר זה מפרט את החוקים והתקנות העומדים בבסיס עבודתו של 
המשרד להגנת הסביבה. חלק מהחוקים המתפרסמים כאן מקיפים 
תחומי פעולה רחבים יותר בפעילות הממשלה, ורק חלק מהסעיפים 

בהם מתייחסים לענייני סביבה. מאגר החוקים הלאומי מתפרסם 
במלואו במאגר החקיקה של הכנסת. מאגר החוקים הלאומי מאפשר 

גם פילוח ייעודי לחוקי המדינה הבלעדיים לנושאי הגנת הסביבה.

המשרד להגנת הסביבה
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משרד החוץ
תכנית עבודה לשנת 2018

שר החוץ ראש הממשלה בנימין נתניהו
מנכ"ל משרד החוץ יובל רותם

2018



הקדמה: מנכ"ל משרד החוץ
יובל רותם

שנת העבודה 2017 הייתה למשרד החוץ שנה של הצלחות והישגים, בצד אתגרים ומטלות בהיבטים מדיניים 
ואופרטיביים מורכבים. בשנה זו ניהלנו את יחסי החוץ של ישראל ביד רמה מול מדינות ומרחבים צומחים. 
דוגמאות ניתן לראות בכך שחידשנו את היחסים עם ניקרגואה וחיזקנו את הקשרים במדינות רבות, בעיקר 
ביבשות אפריקה ואמריקה הלטינית. משרד החוץ היה אמון גם על ביקוריהם ההיסטוריים של נשיא ארה"ב 
ושל ראש ממשלת הודו, לצד אלפי ביקורים של מנהיגים ומשפיענים מרחבי העולם. כל אלה נעשו לצד המשך 
והרוב האוטומטי  ישראל  בינלאומיים, שם תופעות אפליית  המאבק לסיכול איומים על מעמדנו בארגונים 

כנגדה הן חיזיון נפרץ.

פעם אחר פעם, בזירות שונות ומגוונות, עמד משרד החוץ בהצלחה בפרץ כנגד כרסום בלגיטימציה של מדינת 
ישראל ובמעמדה הבינלאומי.

מול איומים מרחוק ומקרוב שמרנו על פעולה מדינית קבועה לחיזוק הביטחון הלאומי של מדינת ישראל על 
היבטיו השונים.

שנת 2018 תוסיף להיות שנת מפנה בסביבת העבודה העולמית שבה פועל משרד החוץ, זאת לאור התגברות 
ההכרה בנכסיות של ישראל ובעוצמתה. גם השינויים המשמעותיים שמתרחשים במפת ההנהגה העולמית 

מחייבים אותנו להיערכות ולגיוס כוחות לקידום פני המציאות המשתנה.

ואת קדמתה  נחגוג את תפארתה  70 שנה לישראל.  ציון  זו שנה גם מיוחדת ומאתגרת בהיותה שנת  תהיה 
הטכנולוגית של ישראל ונעמוד מול מבקריה בהקשרים היסטוריים, גיאו-פוליטיים ומשפטיים.

מרחב נוסף העולה בעוצמה רבה בחשיבותו הוא הזירה הדיגיטלית, שאנו מפנים לה משאבים מגוונים כדי 
לעמוד בחזית ההתרחשויות, המעצבות את יחסי הכוחות במובנים רבים.

קווים אלה מנחים אותנו בהיערכותנו לשנה נוספת של פעילות רבת תחומים ואתגרים להעצמתה של מדינת 
ישראל בזירה העולמית.

יובל רותם

מנכ"ל משרד החוץ
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מטרות ויעדים לשנת 2018

בלימת איראן וטרור וחתירה ליציבות אזורית ולהסדרים  1
יעד 1.1: ביסוס "קווים אדומים" נוכח השפעתה הגדלה של איראן באזור, תוך היערכות במקביל ל"יום 

שאחרי" המלחמה בסוריה ומאמץ להוצאתה של איראן ושלוחיה ממנה

יעד 1.2: בלימת איראן מהתקדמות אפקטיבית בתוכנית הגרעין

יעד 1.3: הבלטת המעורבות והמחשת האיום האיראני על מדינות רבות ויצירת הבנות עם שותפים 

להתמודדות עם האתגר האיראני

יעד 1.4: המשך הלחץ על איראן באמצעות מנופים מדיניים וכלכליים

יעד 1.5: המשך המאמצים לפגיעה בלגיטימיות, במעמד המדיני ובהתעצמותם של גורמי אסלאם רדיקאלי 

והעמקת שיתוף הפעולה המדיני והדיפלומטי עם ממשלות, השותפות למאבק בארגוני טרור 

ובשחקנים תת-מדינתיים עוינים

יעד 1.6: הגברת השותפויות עם מצרים וירדן, כמו גם פיתוח קשרים, העמקת שותפויות וקיום שיח ישיר 

עם גורמים פרגמטיים במרחב וקיום מאמץ תודעתי מול העולם הערבי

יעד 1.7: קיום שיח עם המעצמות בנושאים האזוריים תוך שימור מנדט, מחויבות ויישום נחוש ואפקטיבי 

של כוחות שמירת השלום בזירה 

 יעד 1.8: אימוץ גישה יוזמת ופעילה מול הרשות הפלסטינית, ובכלל זה עבודה מול הממשל האמריקאי 

לחידוש התהליך המדיני תוך שיתוף מדינות פרגמטיות במזרח התיכון ומהקהילה הבינלאומית. 

 LAW FARE-במקביל, בלימת הצטרפות הרשות הפלסטינית לארגונים בינלאומיים שונים ומאבק ב

)כללים משפטיים( שלהם

יעד 1.9: מניעת טרור והתעצמות יכולות צבאיות בעזה וביהודה ושומרון ונקיטת צעדים לשיפור המצב 

בשטח ולייצובו, תוך המשך שיקום הרצועה 

הבטחת תפקידה של ארה"ב כמשענת אסטרטגית ארוכת טווח  2
יעד 2.1: העמקת התיאום, הגדרת ציפיות וגיבוש סדר יום משותף 

יעד 2.2: שמירה על השותפות הערכית בין שתי המדינות ופיתוח נכסיותה של ישראל

יעד 2.3: שמירה על עקרון הדו-מפלגתיות לתמיכה בישראל

יעד 2.4: פעולה מול יהדות ארה"ב, בין היתר על-ידי יצירת מסגרות חדשות ובאמצעות התמקדות בסדר 

יום משותף על-מנת לחזק את התמיכה בישראל ולגבש חזית אחידה

יעד 2.5: המשך פיתוח השיח מול ציבורים חדשים ושונים )צעירים, ליברלים, חילונים, מיעוטים(

States-יעד 2.6: המשך פיתוח העבודה ברמת ה

משרד החוץ

תכנית עבודה לשנת 2018   |   225



ניצול מרחבי הזדמנויות ושותפויות אזוריות   3
יעד 3.1: פעולה אל מול המרחבים הגיאוגרפיים לגיבושה ולמימושה של אג'נדה משותפת 

יעד 3.2: העמקת השיח עם שחקנים מרכזיים בקהילה הבינלאומית במטרה לייצר נכסיות ישראלית 

כשחקן אזורי מייצב במזרח התיכון

יעד 3.3: קידום שיתוף פעולה ביטחוני/בתחום הלוחמה בטרור, כבסיס לשיתוף פעולה אסטרטגי באזור, 

באירופה ובמרחבים מדיניים נוספים, ומינופו לתחומי שיתוף פעולה חדשים

יעד 3.4: שימוש בנכסיותה של ישראל ברמה הבי-לטרלית להשגת יעדים ברמה המולטי-לטרלית

יעד 3.5: הגברת הפעילות בפורומים בינלאומיים תוך התמקדות באג'נדות החדשות, ובראשן טכנולוגיה 

וביטחון

יעד 3.6: שימור מעמדה של ישראל בתחום בקרת הנשק ובלימת יוזמות שמטרתן לפגוע ולבודד את 

ישראל בתחום הגרעין

יעד 3.7: מניעת ייחודה לרעה של ישראל ברמה המולטי-לטרלית

יעד 3.8: הרחבת הפעילות המשותפת עם האו"ם ובמסגרות מולטי-לטרליות אחרות

יעד 3.9: חיזוק הקשרים עם ארגונים ומוסדות אזוריים ובינלאומיים

חיזוק מעמדה, מיצובה והלגיטימציה של מדינת ישראל   4
יעד 4.1: השגת תמיכה בזירה הציבורית הבינלאומית. למצער, החלשת ההתנגדות, בין היתר באמצעות 

בניית חיבורים עם גורמי חברה אזרחית

יעד 4.2: יצירת הערכה לנכסים הישראליים וחיזוקה בקרב אליטות פוליטיות, כלכליות, ותרבותיות בתחומי 

היצירתיות והחדשנות, הסייבר, הלוחמה בטרור, המדע, הטכנולוגיה, הרפואה והחקלאות 

יעד 4.3: איתור קשרים ויחסים מתמשכים עם דור המנהיגים והמשפיענים העתידי ופיתוחם

יעד 4.4: בניין הכוח ופיתוח היכולות במרחב הדיגיטלי להעצמת הנוכחות והמסר הישראליים ולהתמודדות 

מול פעולות הסתה, שנאה ודה-לגיטימציה. במקביל, ייזום שיתוף פעולה מדיני במטרה להתמודד 

עם בעיות אוניברסליות של מדינות כגון הסתה, דיסאינפורמציה וכו'

יעד 4.5: ייזום והוצאה לפועל של תכניות מיוחדות לשנת ה-70

יעד 4.6: התוויית תוכנית פעולה למלחמה בהסתה ובגילויי אנטישמיות ביבשות השונות בדגש על אירופה 

ועל אמריקה הלטינית

יעד 4.7: הידוק הקשר עם הזרמים השונים ביהדות התפוצות וביסוס השיח עם גורמי מפתח ליברליים 

בעולם היהודי ומחוצה לו. במקביל, פיתוח הקשר הערכי עם הדור הצעיר ביהדות התפוצות 

וחיזוק זיקתו לישראל 

יעד 4.9: המשך העמקה של השיח הבין-דתי
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קידום ומינוף העוצמות הרכות – כלכלה, חדשנות, מש"ב1, תרבות, דיפלומטיה   5
ציבורית וסייבר

יעד 5.1: קידום נושאי האנרגיה והמים כנכס מדיני אסטרטגי

יעד 5.2: קידום הייצוא מול השותפים הקלאסיים וחיזוקו, העמקת הייצוא לשווקים מתעוררים, הגברת 

המאמצים לחתימה על הסכמי אזורי סחר, כמו גם עידוד השקעות ישירות ועקיפות בישראל, 

פיתוח מחקר ופיתוח תעשייתי בשיתוף פעולה עם מדינות מפותחות/מתפתחות

5.3: קידום החדשנות הישראלית בחו"ל תוך יצירת שיתופי פעולה. במקביל, קידום הטכנולוגיה  יעד 

והחדשנות הישראלים כאמצעי מרכזי לקידום מדיניות החוץ והייצוא, תוך הרחבת הפעילות 

במרחב המקוון

יעד 5.4: קידום הייצוא הביטחוני ושיתוף הפעולה בתחום ביטחון המולדת, כולל לוחמה בטרור וסייבר

 3,ICT :יעד 5.5: גיוון הייצוא והפחתת התלות בשלושת הענפים המרכזיים2 תוך קידום סקטורים ייחודיים

מכשור רפואי, מים וטכנולוגיות חקלאיות

יעד 5.6: כלכלה מולטי-לטרלית – העלאת פרופיל הפעילות ב-OECD וקידום מעמד ישראל בארגונים 

כלכליים ופיננסיים, כמו ה-AIIB,4 הבנק העולמי ובנקים אזוריים כדוגמת הבנק האפריקני לפיתוח, 
כמו גם קידום מעורבותנו בפרויקטי "דרך המשי"5

יעד 5.7: שיתוף פעולה בינלאומי – הגדלת מספר המדינות המקבלות סיוע חוץ מישראל והתאמת גובה 

OECD הסיוע למחויבויות ישראל כמדינת

 יעד 5.8: קשרי תרבות, מדע וספורט – ייצוא, שיתוף פעולה ודיאלוג תרבותי ומדעי כחלק ממיתוגה של 

ישראל. הדגשת הערכים והתרבות המשותפים, כמו גם הבלטת מעמדה הבינלאומי של התרבות 

הישראלית

מתן שירות לאזרח ומיצוב המשרד  6
יעד 6.1: מאמץ למיצובו של משרד החוץ וחשיפת פרופיל העשייה שלו לציבור הישראלי תוך הדגשת 

תרומתו לחוסן הלאומי

יעד 6.2: מאמץ להתאים את מבנה משרד החוץ ותפקודו לאתגרי העתיד 

יעד 6.3: שדרוג איכותם של השירותים הקונסולריים לאזרח והיקפם ורתימת המרחב המקוון לשם כך

יעד 6.4: הכשרת עובדים בתחומי העיסוק המרכזיים של המשרד, כולל שיפור יכולות ניהול, הנעת עובדים 

והנחלת השימוש במרחב המקוון בכל אגפי המשרד

יעד 6.5: שיפור המוכנות לחירום בארץ ובחו"ל

יעד 6.6: הנגשת מידע לציבור

מרכז לשיתוף פעולה בינלאומי )סוכנות הסיוע של מדינת ישראל(.  1
כימיקלים, פארמצטיקה וסמיקונדקטור.  2

Information and Communications Technology - טכנולוגיית מידע ותקשורת.  3
The Asian Infrastructure Investment Bank - בנק ההשקעות האסייתי.  4

חזון של נשיא סין לשנים הקרובות לבניית תשתיות ודרכי סחר בין סין לאירופה.  5

משרד החוץ
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הקדמה: שר החינוך
חה"כ נפתלי בנט

לאתגרי  מענה  ומציעה  החינוך  מערכת  של  הייחודי  החינוכי  המעשה  את  מציגה  בפניכם  הפרוסה  התכנית 
החינוך של מדינת ישראל. 

אנו שואפים לרוץ למרחקים ארוכים עם פרופיל של תלמידים משכילים, אשר מהווים חיל חלוץ אינטלקטואלי 
למען החברה בישראל. כוחה ועוצמתה של מדינת ישראל טמונים במכלול המיומנויות, הכישורים והכישרונות 

שניתן להפיק בעזרת בתי החינוך שלנו. 

כך  לשם  למדינה.  ערכית  מחויבות  לצד  וטכנולוגית,  מדעית  חדשנות  ועל  ידע  על  מתבססת  שלנו  המדינה 
הציבה מערכת החינוך מטרות בתכנית העבודה: מצוינות בלמידה - תוך מתן דגש על תחומי המתמטיקה, 
האנגלית והמדעים, צמצום פערים – הבטחת הזדמנות שווה לכל התלמידים, וקידום חברה ערכית ואיכות 

אנושית. תהליכי הלמידה וההישגים וקיום בסיס ערכי אישי וחברתי - אלו אתגרים של ממש.

ב"תמונה החינוכית" ניתן לחזות בהתקדמות בהישגים. לאחר שהוכחנו שבעבודה קשה ניתן לשנות מגמות 
עבר בתחום המתמטיקה, הכנו תכניות דומות לשיפור הידע במדעים ובשפה האנגלית בקרב התלמידים. 

קידום המצוינות בכל רחבי הארץ הוא הרפורמה החברתית הגדולה של השנים האחרונות. כשתלמידים ברהט 
או באופקים ישלטו בשפה האנגלית ויצטיינו במתמטיקה ובמדעים נוכל סוף סוף לנתק את הקשר הפסול בין 
מקום מגוריו של ילד ובין עתידו. כל אלה, לצד ביסוס תשתית לחינוך בלתי-פורמלי במגזר הערבי כפי שלא 

היו בעבר, תכניות ממוקדות באוכלוסיות מוחלשות וחוג לכל ילד בפריפריה הצפונית. 

אני מאמין, כי הדרך לצמצום פערים אמתי בחינוך עוברת דרך המצוינות. לשם כך צריך להאמין בכל ילדה וילד 
ולספק לחלשים יותר כלים להצליח. המענה שלנו לחיזוק הסקרנות של תלמידנו הוא קידום היזמות בחינוך. 

זוהי המדרגה הבאה בתפיסת הלמידה המשמעותית: חינוך ליזמות ועידוד יזמות של מורים.

אנו מקדמים מזה שלוש שנים את החינוך לערכים. כך הבאנו לעלייה בתקצוב תנועות הנוער, בשנות השירות 
ובמכינות הקדם-צבאיות. כך ייחשפו תלמידינו לאתגרי אמת, ונפשם תיקשר ביסודות החברה הישראלית, 
בערכי אהבת הארץ והמדינה, בנתינה ובשליחות. המנדט שלנו הוא לבחון כל יום ויום מחדש מה עשינו אתמול, 

מה מעשינו היום ומה נעשה מחר כדי לתת הזדמנות שווה וצודקת לכל התלמידים כולם.

יותר  ערכי  יותר,  איכותי  לחינוך  יזכו  וילד  ילדה  כל  כי  מקווה,  אני  למדינה.  שנה   70 מפתן  על  עומדים   אנו 
ושוויוני יותר.

נפתלי בנט

שר החינוך
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הקדמה: מנכ"ל משרד החינוך
שמואל אבואב

"לא עבודה לשם מחיה ולא עבודה לשם מצווה, כי אם עבודה לשם חיים - עבודה אשר אור חדש נגה עליה".

א.ד. גורדון

 

אתגריה של מערכת החינוך הם מפתח לרבים מאתגריה של החברה בישראל. שותפים רבים וטובים מעורבים 
בזירה החינוכית, ומטרותינו משותפות. 

אנו גאים ושמחים להעמיד לעיני הציבור את תכנית העבודה של משרד החינוך לשנת 2018, להתמודדות עם 
הבטחת  ערכית,  חברה  קידום  ההישגים,  ושיפור  למידה  מיומנויות  הקניית   – ובמרכזם  והיעדים,  האתגרים 

הזדמנות שווה לכל תלמידה ותלמיד ופיתוח ההון האנושי במערכת החינוך.

לנגד עינינו ניצבות הדמויות של בוגרת ובוגר מערכת החינוך: בעלי ידע ומיומנויות חשיבה, מיומנויות רגשיות 
וחברתיות, לצד עמוד שדרה ערכי ומוסרי.

תכנית העבודה שלנו מכוונת גבוה, תוך הגדרה של יעדים ברורים ומחייבים להצלחה ולעלייה לפסגות חדשות 
ולהישגים משמעותיים בשנים הקרובות.

ויועצים,  מדריכים  גננות,  מורים,  בתי-ספר,  מנהלי  נמנים  כולנו  של  החינוך  במערכת  ההוראה  כוחות  עם 
שעושים תפקידם במסירות ובמחויבות להצלחתה של התכנית - שתיצוק תוכן, משמעת וערכים לעולמות 
הידע הנרכשים של התלמידים. מדובר במנהיגים חינוכיים וסוכני שינוי בעיצובה של מערכת חינוך, המכוונת 

למצוינות בלמידה, לחברה ערכית ומוסרית ולמתן הזדמנות שווה לכל תלמידה ותלמיד.

הפרוסה  על הבסיסים. בתכנית  וחזרה  התמדה  לצד  לעת,  מעת  דרושה התחדשות  אנו מאמינים, שבחינוך 
לפניכם בחוברת זו תוכלו להבחין בשני היסודות הללו: השקעה בגילאים הצעירים ובתנועות הנוער, בפעילות 
בראשם  רבים,  במקצועות  המצטיינים  בשיעור  גידול  לצד  בסיכון,  ונוער  ילדים  ובקידום  נשירה  לצמצום 

מתמטיקה, אנגלית ומדעים.

לא נעמוד ביעדינו אם לא נפעל לקידומם יחדיו – תלמידים, הורים, בתי ספר, רשויות מקומיות וחברה אזרחית.

לכל אחת ואחד מאיתנו תפקיד ותרומה ייחודית להצלחה. יחד נוביל לשינוי חינוכי מאתגר, שיביא לפריחת 
החינוך מתוך יצירה, שותפות ועשייה, לרווחתם של התלמידים ולרווחתה של החברה הישראלית כולה.

בכבוד רב, 

שמואל אבואב

משרד החינוך
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד1 
מגמה20172018

שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מתוך 1
66.2% הלומדים בכיתות י"ב במוסדות מגישים לבגרות

)תשע"ו(
66.9 %

)תשע"ז(
2019 | 67.5% )תשע"ח( 2022 | 71%-69% )תשפ"ב(

הישגים לימודיים במתמטיקה2

12,787 תלמידים הניגשים ל-5 יחידות לימוד במתמטיקה
)תשע"ו(

 16,192
)תשע"ז(

2019 | 16,496 )תשע"ח( 2022 | 19,200 )תשפ"ב(

19,905תלמידים הניגשים ל-4 יחידות לימוד במתמטיקה
)תשע"ו(

19,000
)תשע"ז(

2019 | 19,300)תשע"ח( 2022 | 29,000 )תשפ"ב(

534 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב במתמטיקה – כיתות ח' 
)תשע"ז(

537
)תשע"ח(

2019 | 540 )תשע"ט( 2021 | 544 )תשפ"א(

566 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב במתמטיקה – כיתות ה'
)תשע"ז(

568
)תשע"ח(

2019 | 570 )תשע"ט( 2022 | 574 )תשפ"ב(

ככלל, המדדים המצוינים בתכנית העבודה כוללים את הנתונים העדכניים האחרונים המצויים בידי המשרד. בהתייחס לשנת 2017, על-פי רוב,   1
מדדי המשרד מציגים את נתוני שנת הלימודים תשע"ז )מלבד נתוני בחינות הבגרות, ההתמדה והנשירה אשר מתייחסים לשנת הלימודים 
תשע"ו(. בהתייחס לשנת 2018 מוצגים הנתונים העתידיים של שנת תשע"ח וכן הלאה. במקומות שבהם בהתייחס לשנת 2017 מדווחים נתוני 

שנת הלימודים תשע"ח, צוין הדבר במפורש.
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מגמה20172018

הישגים לימודיים באנגלית3

שיעור הניגשים לבגרות הכוללת 5 יחידות לימוד 
35% באנגלית

)תשע"ו(
36%

)תשע"ז(
2019 | 37% )תשע"ח( 2021 | 40% )תשפ"א(

שיעור הניגשים לבגרות הכוללת 4 יחידות לימוד 
36% באנגלית

)תשע"ו(
 36%

)תשע"ז(
2019 | 37% )תשע"ח( 2021 | 40% )תשפ"א(

523 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב באנגלית – כיתות ח' 
)תשע"ז(

526
)תשע"ח(

2019 | 528 )תשע"ט( 2021 | 531 )תשפ"א(

539 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב באנגלית – כיתות ה'
)תשע"ז(

543
)תשע"ח(

2019 | 545 )תשע"ט( 2022 | 551 )תשפ"ב(

הישגים לימודיים בשפת אם4

557 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב בעברית – כיתות ח' 
)תשע"ז(

 562
)תשע"ח(

2019 | 564 )תשע"ט( 2021 | 568 )תשפ"א(

548ציון ארצי בבחינת המיצ"ב בערבית – כיתות ח' 
)תשע"ז(

 550
)תשע"ח(

2019 | 552 )תשע"ט( 2022 | 558 )תשפ"ב(

542 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב בעברית – כיתות ה' 
)תשע"ז(

 547
)תשע"ח(

2019 | 553 )תשע"ט( 2022 | 567 )תשפ"ב(

592 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב בערבית – כיתות ה' 
)תשע"ז(

 594
)תשע"ז(

2019 | 596 )תשע"ח( 2022 | 602 )תשפ"ב(

משרד החינוך
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מגמה20172018

הישגים לימודיים במדעים5

9,700תלמידים הניגשים ל-5 יחידות לימוד בפיזיקה
)תשע"ו(

10,500
)תשע"ז(

2019 | 11,000 )תשע"ח( 2021 | 14,200 )תשפ"א(

9,036תלמידים הניגשים ל-5 יחידות לימוד בכימיה
)תשע"ו(

9,300
)תשע"ז(

2019 | 9,800 )תשע"ח( 2021 | 13,000 )תשפ"א(

16,858תלמידים הניגשים ל-5 יחידות לימוד בביולוגיה
)תשע"ו(

18,736
)תשע"ז(

2019 | 19,000 )תשע"ח( 2021 | 19,150 )תשפ"א(

587 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב במדעים – כיתות ח'
)תשע"ז(

 591
)תשע"ח(

2019 | 595 )תשע"ט( 2022 | 607 )תשפ"ב(

 שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, 6
סקרנות ועניין בלמידה )תשע"ז(2

78%שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

57%שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

50%שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

מדד מסכם "מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה" נבדק בשאלון סביבה פדגוגית כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר את שיעור התלמידים   2
המשיבים "במידה רבה מאוד" ו"במידה רבה" )האפשרויות הגבוהות ביותר מתוך סולם של 5 תשובות אפשריות( בנוגע למידת הסקרנות, 
ההנאה מהלימוד והערך שהם מייחסים לנלמד בבית הספר )למשל: "הדברים שאני לומד בבית הספר עוזרים לי גם מחוץ לשעות הלימודים"(. 

במדדים שמקורם דיווח עצמי לא הוצב ערך עתידי כדי להימנע מהטיה במדידה.
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מגמה20172018

 שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי 7
 בית הספר לעידוד מעורבות חברתית 

ואזרחית )תשע"ז(3

65%שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

50%שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

56%שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

 שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי 8
 בית הספר לקידום סובלנות כלפי האחר 

והשונה )תשע"ז(4

84%שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

72%שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

73%שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

 שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות 9
באירועי אלימות )תשע"ז(5

10%שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

9%שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

8%שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

מדד מסכם "מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית" נבדק בשאלון סביבה פדגוגית כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר   3
את שיעור התלמידים המשיבים "במידה רבה מאוד" ו"במידה רבה" )האפשרויות הגבוהות ביותר מתוך סולם של 5 תשובות אפשריות( בנוגע 
למאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית בשורה של תחומים: מנהיגות בין כותלי בית הספר, פעילות בתנועת נוער, והתנדבות 
למען הקהילה )למשל: בית הספר מעודד אותי לקחת חלק פעיל בחיים האזרחיים(. במדדים שמקורם דיווח עצמי לא הוצב ערך עתידי כדי 

להימנע מהטיה במדידה.
מדד מסכם "קידום סובלנות כלפי האחר והשונה" נבדק בשאלון סביבה פדגוגית כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר את שיעור התלמידים   4
המשיבים "במידה רבה מאוד" ו"במידה רבה" )האפשרויות הגבוהות ביותר מתוך סולם של 5 תשובות אפשריות( בנוגע למאמצי בית הספר 
לעידוד לקידום סובלנות )למשל: התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה(. במדדים שמקורם דיווח עצמי לא הוצב ערך 

עתידי כדי להימנע מהטיה במדידה.
מדד מסכם "מעורבות באירועי אלימות" נבדק בשאלון אקלים בית ספרי, כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר את שיעור התלמידים הממוצע   5
שהעידו על מעורבות באירוע אלימות אחד או יותר בחודש האחרון )למשל בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים 

שרצה לפגוע בי(. במדדים שמקורם דיווח עצמי לא הוצב ערך עתידי כדי להימנע מהטיה במדידה.
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מגמה20172018

שיעור התלמידים הנושרים ממסגרת חינוכית, 10
1.5% מתוך הלומדים בחינוך העל יסודי

)תשע"ו(
1.47%

)תשע"ז(
2019 | 1.44% )תשע"ח( 2022 | 1.32% )תשפ"ב(
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים    1
יעד 1.1: קידום הידע וההישגים בכל תחומי הדעת, בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים
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יעד 1.3: הנגשת החינוך הטכנולוגי-מקצועי לכלל האוכלוסיות
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עיקרי תכנית העבודה6

קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים   1

יעד 1.1: קידום הידע וההישגים בכל תחומי הדעת, בדגש על שפת אם, מתמטיקה, 
אנגלית ומדעים

משימות מרכזיות:
הישגים וזכאות לבגרות

ליווי אישי למנהלים ולמורים בבתי ספר ששיעור הזכאות לבגרות בהם נמוך ■
תכניות לעידוד מצוינות ולשיפור הישגים בקרב תלמידים מכלל הרמות והמגזרים  ■
קידום תכניות ייחודיות לאוכלוסיות שונות להעלאת הזכאות לבגרות, בין היתר בקרב נוער בסיכון  ■

ודוברי ערבית 
מיקוד בחסרי בגרות אחת, בפרט באוכלוסיות תלמידים ממוקדות )החברה החרדית, יוצאי אתיופיה  ■

והחברה הערבית(

מתמטיקה
הגדלת מספר לומדי 5 יחידות מתמטיקה, בדגש על פריפריה ואוכלוסיות ייחודיות ■
הסבת אקדמאים להוראת מתמטיקה והרחבת ההסמכה להוראת 4-5 יחידות ■

אנגלית
הכשרת מורים ופיתוח חומרי למידה מותאמים לחיזוק מרכיב הדיבור ותחושת המסוגלות בהוראת  ■

ובלמידת אנגלית
קידום תלמידים לרמות היבחנות גבוהות יותר )4 ו-5 יחידות(, בדגש על פריפריה ואוכלוסיות ייחודיות ■
גיוס מורים ותומכי הוראה איכותיים להוראת אנגלית, בין היתר באמצעות גיוס מועמדים מחו"ל  ■

והרחבת הסמכה
התאמת תכנית הלימודים באנגלית לסטנדרט בינלאומי  ■

מדעים
פיתוח תכניות לימודים חדשות ועדכניות במקצועות המדעיים )ביולוגיה, כימיה ופיזיקה( ■
הסבת אקדמאים להוראת המדעים והרחבת הסמכה ■
הרחבת תכניות התגבור בכימיה, בפיזיקה, בביולוגיה ובתכנית "מדע וטכנולוגיה לכול" ■

שפת אם
גיבוש מתווה לרצף רכישת הקריאה והכתיבה ביסודי ועדכון תכנית הלימודים ■
חיזוק והטמעת שלהב"ת7 בחטיבות הביניים ■
הרחבת ההכשרה המקצועית וקידום לימודי התמחות בחינוך הלשוני במסלול לחינוך יסודי ובמסלול  ■

הגיל הרך במכללות להוראה )בכפיפות להחלטות המל"ג(
ככלל, המדדים המצוינים בתכנית העבודה כוללים את הנתונים העדכניים האחרונים המצויים בידי המשרד. בהתייחס לשנת 2017, על-פי רוב,   6
מדדי המשרד מציגים את נתוני שנת הלימודים תשע"ז )מלבד נתוני בחינות הבגרות, ההתמדה והנשירה אשר מתייחסים לשנת הלימודים 
תשע"ו(. בהתייחס לשנת 2018 מוצגים הנתונים העתידיים של שנת תשע"ח וכן הלאה. במקומות שבהם בהתייחס לשנת 2017 מדווחים נתוני 

שנת הלימודים תשע"ח, צוין הדבר במפורש.
נועדה לטפח את הכשירות הלשונית של התלמיד - הרחבת אוצר המילים, שכלול  תכנית שלהב"ת )שילוב, הבנה והבעה בתחומי הדעת(   7
ההבעה בכתב ובעל פה והבנה של טקסטים מסוגים שונים. הנחת היסוד של התוכנית היא, שהמקצוע "עברית" קשור בכל מקצועות הלימוד 
כן,  על  הלימוד.  מקצועות  בכל  הלומד  את  משמשים  עברית  לימודי  במסגרת  המטופחים  וההבעה  ההבנה  של  הכישורים  וכי  הספר,  בבית 

התוכנית מתמקדת בשני מישורים: "עברית" כמטרה בשיעורי העברית ו"עברית" כאמצעי בתחומי הדעת האחרים.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור התלמידים במוסדות המגישים 
לבגרות החסרים בגרות במקצוע יחיד כדי 

להגיע לבגרות מלאה
2.89%-2.79%12/20221.5%

12/2022460 384-421תלמידים בתיכון הווירטואלי במתמטיקה

12/2022750 690-710בתי ספר עם מגמת 5 יח"ל מתמטיקה

בתי ספר שקיבלו תוספת שעות לאנגלית 
דבורה בכיתה ז'

--25012/2021750

בתי ספר יסודיים שייפתחו בהם ספריות 
אנגלית 

--25012/2021800

תלמידים הלומדים במגמות וירטואליות 
בכימיה ובפיזיקה

718-822 12/2022970

מורים בעלי הכשרה המלמדים פיזיקה 
בחטיבה העליונה

1,150-1,20012/20221,500

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4 מדדי תוצאה:

שיעור הזכאים לבגרות מתוך הלומדים 
בכיתות י"ב במוסדות מגישים לבגרות

 66.2%-66.9%12/202269-71%

שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת 
מתוך הלומדים בכיתות י"ב במוסדות 

מגישים לבגרות8
 7.5%-8.4%12/202211.9%

תלמידים הניגשים ל-5 יחידות לימוד 
במתמטיקה 

12,787-16,19212/202219,200

תלמידים הניגשים ל-4 יחידות לימוד 
במתמטיקה

19,905-19,00012/202229,000

ממוצע הישגי התלמידים בכיתות ח' במיצ"ב 
מתמטיקה

534-53712/2021544

ממוצע הישגי התלמידים בכיתות ה' במיצ"ב 
מתמטיקה

566-56812/2021574

שיעור הניגשים לבגרות הכוללת 5 יחידות 
לימוד באנגלית

 35%-36%12/202140%

5 יח"ל באנגלית  עד שנת הלימודים תשע"ו, כולל, הוגדרה תעודת בגדרות מצטיינת כאחת משתי אפשרויות: כזו המכילה 30 יח"ל, מתוכן   8
ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה, ובציון משוקלל )של כל ציוני התעודה( של לפחות 90, או כזו המכילה לפחות 25 יח"ל , בתוכן 5 יח"ל באנגלית 

ובמתמטיקה, ובעלת ממוצע משוקלל )של כל ציוני התעודה( של לפחות 95.
החל משנת הלימודים תשע"ז מוגדרת בגרות מצטיינת באופן הבא: 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה, אשר ממוצע הציונים בה הוא   

לפחות 90 והיא כוללת הצטיינות בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית. 

משרד החינוך
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4 מדדי תוצאה:

שיעור הניגשים לבגרות הכוללת 4 יחידות 
לימוד באנגלית

 36%-36%12/202140%

ממוצע הישגי התלמידים בכיתות ח' במיצ"ב 
אנגלית

523-52612/2021531

ממוצע הישגי התלמידים בכיתות ה' במיצ"ב 
אנגלית

539-54312/2022551

ממוצע הישגי התלמידים בכיתות ח' במיצ"ב 
שפת אם עברית

557-56212/2021568

ממוצע הישגי התלמידים בכיתות ח' במיצ"ב 
שפת אם ערבית

548-55012/2022558

ממוצע הישגי התלמידים בכיתות ה' במיצ"ב 
שפת אם עברית

542-54712/2022567

ממוצע הישגי התלמידים בכיתות ה' במיצ"ב 
שפת אם ערבית

592-59412/2022602

9,700-10,50012/202214,200ניגשים לבגרות ב-5 יחידות לימוד בפיזיקה

9,036-9,30012/202213,000ניגשים לבגרות ב-5 יחידות לימוד בכימיה

16,858-18,73612/202219,150ניגשים לבגרות ב-5 יחידות לימוד בביולוגיה

ממוצע הישגי התלמידים בכיתות ח' במיצ"ב 
מדע וטכנולוגיה

587-59112/2022607
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יעד 1.2: קידום מיומנויות חשיבה ומיומנויות רגשיות וחברתיות

משימות מרכזיות:
הטמעת הידע, המיומנויות והערכים הנדרשים בתכניות הלימודים ובמתווי ההערכה וההיבחנות  ■

של כלל תחומי הדעת והנגשתם בתיק תכניות לימודים בענן החינוכי
פיתוח והטמעה של עקרונות ההוראה האיכותית לקידום הלמידה המשמעותית ■
פיתוח מקצועי והדרכה בנושא הוראה איכותית במסגרת קהילות מקצועיות לומדות ובהובלת  ■

הרכזים הפדגוגיים ורכזי המקצועי
שילוב שאלות עמ"ר בבחינות הבגרות9 ■
פיתוח מיומנויות וכישורים רגשיים וחברתיים במסגרת תכנית "כישורי חיים" ■
פיתוח תכנית לימודים בנושא כישורי חיים לגיל הרך ולחינוך המיוחד ■
גיבוש מדיניות בנושא ליבת החינוך החברתי, בדגש על הכשרת המחנכים ■
הכשרת הצוותים לאיתור תלמידים במצוקה ולעידוד פנייה לעזרה  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

בתי ספר המשתתפים בבגרויות מתוקשבות 
עתירות מדיה10

271-30412/2020600

- 227-35012/2022מוסדות בהם פועלים מורים מובילים11

רכזי מקצוע שהוכשרו להיות סוכני שינוי 
ללמידה משמעותית בבית ספרם

480
)תשע״ח(

-
1,000

)תשע״ט(
12/2018-

שאלות עמ"ר )ערכים, מעורבות ורלוונטיות( נועדו לבדוק את היכולות האינטלקטואליות של התלמיד לצד עולמו הפנימי, שיפוטו וערכיו.   9
השאלות יכללו גם היבטים משמעותיים של רגש, מעורבות אישית ועמדה ערכית. שאלות מן הסוג הזה ייכנסו לבחינות בהדרגה ותוך כדי 

בחינה מדוקדקת של השפעתן על ההיבטים השונים של החינוך וההוראה.
משרד החינוך מרחיב את הבחינות המתוקשבות ובכך מקדם את מערכת החינוך להנחלת מיומנויות המאה ה-21. כל שינוי בדרכי הוראה-  10
למידה צריך לבוא לידי ביטוי בדרכי הערכה. הטמעה של בחינות בגרות עתירות מדיה מכוונת להוראה, המשלבת שימוש באמצעים טכנולוגיים, 

פיתוח אוריינות דיגיטלית והתנסות בלמידה בסביבות עתירות טכנולוגיה.
בניתוח  העוסקים  עמיתים  המוביל/ה קהילת  מורה  על-ידי  הספר,  בבתי  מקצועית  תרבות  לטפח  מבקש  מובילים"  מורים  "השקפה  מהלך   11
ובפענוח של הפרקטיקה שלהם בכיתות, תוך שימוש בייצוגי הוראה ויצירת ידע חדש, וכל זאת על-מנת לשפר את איכות ההוראה, להביא 

לשינוי בדרכי ההוראה ולקדם את ההישגים, האקלים והערכים של התלמידים בבתי הספר - העצמה של מורים על-ידי מורים למען מורים.

משרד החינוך
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור התלמידים המדווחים על שימוש 
באסטרטגיות ללמידה עצמית12

שיעור דיווח בכיתות ה'-ו' 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳ 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

78%
57%
50%

-12/2018-

שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, 
סקרנות ועניין בלמידה13

שיעור דיווח בכיתות ה'-ו' 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳ 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

78%
57%
50%

-12/2018-

שיעור התלמידים המדווחים על קרבה 
ואכפתיות בין מורים לתלמידים14

שיעור דיווח בכיתות ה'-ו' 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳ 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

 69%
46%
43%

-12/2018-

שיעור התלמידים המדווחים על יחסים 
חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה15

שיעור דיווח בכיתות ה'-ו' 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳ 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

76%
64%
65%

-12/2018-

מדד מסכם "שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית" נבדק בשאלון סביבה פדגוגית כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר את שיעור התלמידים   12
5 תשובות אפשריות( בנוגע ליכולות הלמידה  ו"במידה רבה" )האפשרויות הגבוהות ביותר מתוך סולם של  המשיבים "במידה רבה מאוד" 
העצמאיות של תלמידים )למשל: "אחרי שאני לומד חומר חדש אני בודק את עצמי: האם הבנתי את הרעיונות המרכזיים, אילו רעיונות לא 

הבנתי במידה מספקת ואני זקוק לחיזוק, וכו'"(. במדדים שמקורם דיווח עצמי לא הוצב ערך עתידי כדי להימנע מהטיה במדידה.
מדד מסכם "מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה" נבדק בשאלון סביבה פדגוגית כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר את שיעור התלמידים   13
המשיבים "במידה רבה מאוד" ו"במידה רבה" )האפשרויות הגבוהות ביותר מתוך סולם של 5 תשובות אפשריות( בנוגע למידת הסקרנות, 
ההנאה מהלימוד והערך שהם מייחסים לנלמד בבית הספר )למשל: "הדברים שאני לומד בבית הספר עוזרים לי גם מחוץ לשעות הלימודים"(. 

במדדים שמקורם דיווח עצמי לא הוצב ערך עתידי כדי להימנע מהטיה במדידה.
מדד מסכם "יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים" נבדק בשאלון סביבה פדגוגית כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר את שיעור   14
5 תשובות אפשריות( בנוגע לטיב  ו"במידה רבה" )האפשרויות הגבוהות ביותר מתוך סולם של  התלמידים המשיבים "במידה רבה מאוד" 
היחסים בין התלמידים למוריהם )למשל: "שעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי"(. במדדים שמקורם 

דיווח עצמי לא הוצב ערך עתידי כדי להימנע מהטיה במדידה
מדד מסכם 'יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה' נבדק בשאלון סביבה פדגוגית כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר את שיעור   15
5 תשובות אפשריות( בנוגע לטיב  ו"במידה רבה" )האפשרויות הגבוהות ביותר מתוך סולם של  התלמידים המשיבים "במידה רבה מאוד" 
היחסים בין התלמידים לחבריהם לכיתה )למשל: "לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני"(. במדדים שמקורם דיווח עצמי לא 

הוצב ערך עתידי כדי להימנע מהטיה במדידה.
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יעד 1.3: הנגשת החינוך הטכנולוגי-מקצועי לכלל האוכלוסיות

משימות מרכזיות:
הסבת מהנדסים והנדסאים להוראת המקצועות הטכנולוגיים ■
הגדלת היצע המסגרות והמגמות בחינוך הטכנולוגי-מקצועי ובפרט מגמות הדרושות לתעשיית  ■

ההיי-טק 
הטמעת לימודי קוד ורובוטיקה בגני הילדים ובכיתות היסודי  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

151,000155,000-12/2022176,000תלמידים הלומדים בחינוך הטכנולוגי

12,000-19,00012/202247,000תלמידים המתנסים בתעשייה

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

17,000-22,00012/202242,000זכאים לתעודות מקצוע ולתעודות הסמכה

משרד החינוך
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יעד 1.4: פיתוח סביבות למידה מותאמות

משימות מרכזיות:
התאמה של תהליכי היבחנות מתוקשבת ■
יישום התכנית לקידום חינוך דיגיטלי ■
התאמה של תהליכי הבינוי וסביבות הלמידה של מוסדות החינוך למאה ה-21 ■
פיתוח ויישום תכנית רב-שנתית לבינוי ולפיתוח מוסדות חינוך ■
הצטיידות מעבדות מותאמת צרכים ■
העשרת עזרי ההוראה באמצעות הענן והקטלוג החינוכי, הפורטל הפדגוגי, הספרייה הלאומית  ■

והטלוויזיה החינוכית

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

1,900-2,45012/20223,300בתי ספר מתוקשבים16

350-50012/2021950מוסדות חינוך קיימים ששופצו או חודשו

3,437-6,66712/202116,357גני ילדים וכיתות בית ספר שנבנו

 מרחבי למידה שתוקצבו לעיצוב חדשני 
17 (M21)

400-1,00012/20212,800

מוסדות חינוך ששודרגו וחוזקו מפני רעידות 
אדמה )תכנון וביצוע(

 50-12012/2021330

בית ספר מתוקשב עסוק בפיתוח האוריינות הדיגיטלית של התלמידים. בית ספר מתוקשב משתמש במערכות ממוחשבות לניהול פדגוגי,   16
יישומים דיגיטליים וחומרי למידה מקוונים לתלמידים  מיישם תהליכי הוראה-למידה והערכה בסביבות דיגיטליות הכוללות מאגרי מידע, 

הזמינים מכל מקום ובכל זמן. 
הפדגוגית,  מהתפיסה  כחלק  הספר,  בבית  השונים  הלמידה  מרחבי  על  מחודשת  חשיבה  לאפשר  נועדה   "M21 ל"מרחבי  הלאומית  התכנית   17
בהתאם לאסטרטגיות ולפרקטיקות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות תהליכי למידה ייחודיים. "מרחבי M21" יתוכננו כמרחבים דינאמיים 
במרקם בית הספר, כ"כיתה" הוליסטית ללא גבולות פיזיים מוכתבים או היררכיה מסורתית, על בסיס תפיסה פדגוגית חדשנית מוטת עתיד, 
וילוו בפיתוח מקצועי, התומך תהליכי הוראה בסביבה מתקדמת. המרחבים ייצרו תנאים והזדמנויות לתהליכי הוראה-למידה משמעותיים 

ויביאו לידי ביטוי חשיבה פדגוגית פורצת דרך בממדים הבאים: ארגון זמן, ארגון סביבה, ארגון תכנים, ארגון לומדים ומגוון דרכי הוראה.
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חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות   2

יעד 2.1: חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים, תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית

משימות מרכזיות:
שילוב ערכים ודילמות מוסריות בהוראת תחומי הדעת ובהערכתם  ■
ליווי מוסדות החינוך למיסוד הטיולים כמסעות משמעותיים ■
קידום למידה, חקר ושיח חינוכי וערכי במלאת 70 שנה לכינונה של מדינת ישראל18 ■
שילוב תכנים והטמעת יחידת לימוד בנושא תרבותה ומורשתה של קהילת יוצאי אתיופיה ■
פיתוח, מיסוד והטמעה של תכנים ותכניות מטפחות זהות ■
המשך היישום של המלצות הוועדה להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך  ■

)ועדת ביטון(
העמקה והרחבה של תכניות ומסגרות, המכינות את הנוער לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות  ■

הלאומי-אזרחי 
גיבוש מדיניות ופיתוח כלים לתרבות בית-ספרית מקדמת ערכים ואורח חיים דמוקרטי ■
פיתוח והדגשה של תכנים בנושא סובלנות בתכניות הלימודים ובחומרי הלמידה ■
קידום מפגשים בין-מגזריים לביסוס ההיכרות במסגרת "תקווה ישראלית" ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

בתי הספר העל-יסודיים שהשלימו את 
הטמעת תכנית התפיסה המערכתית לחינוך 

ערכי
21625030012/2020320

35,287-40,00012/202249,500משתתפים במסע לפולין

-268,786-282,22512/2021משתתפים במסע "נעלה לירושלים"

12/201924,000--22,000משתתפים ב"מסע ישראלי"

תלמידים המשתתפים בגדנ"ע כחלק 
מההכנה לצה"ל

20,000--12/202140,000

8,466-9,05912/202111,097מדריכי של"ח צעירים19

מוסדות חינוך שקיימו מפגשים בין-מגזריים 
ובין דתיים וחילונים

558--12/2018558

חטיבות עליונות עם מועצות תלמידים בית 
ספריות תקניות פעילות

755-81012/20211,100

יחקרו את הנושאים תוך למידה פעילה,  ועל הישגי מדינת ישראל,  ילמדו על אירועים מכוננים  זו תלמידי מערכת החינוך  כחלק מפעילות   18
התנסות חווייתית, טיולים ברחבי הארץ, מפגשים עם פסיפס אנושי רחב, צפייה במופעי תרבות ואמנות ודיוני עומק.

מדריכי של"ח צעירים )מש"צים( - בני נוער בכיתות ח'-ט', המובילים את פעילות השל"ח בבית הספר לצד צוות מורי השל"ח. בבתי הספר,   19
ויוזמים פעולות התנדבות בקהילה. של"ח -  המש"צים מצטרפים להדרכת הטיולים, לימי השדה ולמסעות. במחוזות, המש"צים מובילים 

שדה, לאום וחברה.

משרד החינוך
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

רשויות מקומיות עם מועצות תלמידים בית 
ספריות תקניות פעילות

17220512/2021250

בתי ספר המקיימים תכנית לימודים שנתית 
בנושא חיים משותפים20

858--12/2021958

מדדי תוצאה:
 2017

)תשע"ו(
Q2  Q4 ערך במועדמועד סיום

 תלמידים המשתתפים בפעילות תנועות 
נוער וארגוני נוער21

475,292-519,67712/2021660,411

שיעור הבוגרים אשר התגייסו לשירות 
אזרחי/צבאי22

בנות
בנים

58.1%
71.9%

-12/2018-

 שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי 
בית הספר לקידום סובלנות כלפי האחר 

והשונה )תשע"ז(23
שיעור דיווח בכיתות ה'-ו' 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳ 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

84%
72%
73%

-12/2018-

בתי ספר הבוחרים להנהיג תכנית חינוכית שנתית במסגרת תכנית השכלה כללית לכיתות י' בנושא חינוך לחיים משותפים בכיתות העל-יסודי   20
מפעילים תכנית בהיקף של 30 שעות הוראה.

תנועות נוער – גופים ארציים, המחנכים למעורבות חברתית ופוליטית במתודה של נוער מחנך נוער, מספקות כר נרחב להתנסות של ילדים ובני   21
נוער בעשייה מגוונת, המפגישה אותם עם אידיאולוגיה תנועתית, עם הקהילה שבה הם פועלים ועם חבריהם לקבוצה - תוך הגשמת הערכים 

שעליהם חונכו בתנועה.
ארגוני נוער – פועלים עם ילדים ונוער בדרך של חינוך בלתי פורמאלי להשגת יעדים ערכיים חברתיים חינוכיים. הארגונים בעלי משנה חינוכית   

סדורה בתחום פעילותם ופועלים עם ילדים ונוער החל מכיתה א-י"ב , בלפחות 3 שכבות גיל.
משרד החינוך פועל להעלאת המוטיבציה לגיוס לצה"ל, אך יעדי הגיוס נקבעים על ידי צה"ל.  22

מדד מסכם "קידום סובלנות כלפי האחר והשונה" נבדק בשאלון סביבה פדגוגית כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר את שיעור התלמידים   23
המשיבים "במידה רבה מאוד" ו"במידה רבה" )האפשרויות הגבוהות ביותר מתוך סולם של 5 תשובות אפשריות( בנוגע למאמצי בית הספר 
לעידוד לקידום סובלנות )למשל: "התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה"(. במדדים שמקורם דיווח עצמי לא הוצב ערך 

עתידי כדי להימנע מהטיה במדידה.
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יעד 2.2: קידום מעורבות חברתית והתפתחות אישית

משימות מרכזיות:
שילוב התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית והחלופות בהערכה24 ■
הטמעת עקרונות תכנית המעורבות והתפתחות אישית בחטיבות הביניים )פיילוט( ■
פיתוח ויישום תשתיות, המקדמות יזמות חברתית בקרב תלמידים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור התלמידים שסיימו את תכנית 
"התפתחות אישית ומעורבות חברתית" 

בהצטיינות, מתוך סך התלמידים במחזור י"ב 

 20%
)23,922(

--12/2022
 22%

)28,499(

 יוזמות תלמידים בתכנית יזמות ביסודי 
ובעל יסודי

1,100--12/20211,900

 שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי 
בית הספר לעידוד מעורבות חברתית 

ואזרחית )תשע"ז(25
שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

65%
50%
56%

-12/2018-

 

התכנית למעורבות חברתית והתפתחות אישית – תכנית המכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, יכולת לניהול עצמי. מרגיש   24
שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ונוטל אחריות כלפיהן. תכנית חובה המופעלת מכיתות י'-יב' וכוללת מינימום 90 שעות התנסות אישית 

בשירות לקהילה ועוד מינימום 56 שעות מיזם חברתי. התכנית מלווה בתהליך רפלקטיבי.
מדד מסכם "מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית" נבדק בשאלון סביבה פדגוגית כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר   25
את שיעור התלמידים המשיבים "במידה רבה מאוד" ו"במידה רבה" )האפשרויות הגבוהות ביותר מתוך סולם של 5 תשובות אפשריות( בנוגע 
למאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית בשורה של תחומים: מנהיגות בין כותלי בית הספר, פעילות בתנועת נוער והתנדבות 
למען הקהילה )למשל: "בית הספר מעודד אותי לקחת חלק פעיל בחיים האזרחיים"(. במדדים שמקורם דיווח עצמי לא הוצב ערך עתידי כדי 

להימנע מהטיה במדידה.

משרד החינוך

תכנית עבודה לשנת 2018   |   247



יעד 2.3: טיפוח אקלים מיטבי

משימות מרכזיות:
פיתוח ויישום של תכנית בית ספרית לקידום אקלים חינוכי מיטבי ולצמצום אלימות ■
פיתוח ויישום תכנית להתנהלות מיטבית ברשת במסגרת "כישורי חיים" להתמודדות עם  ■

בריונות, דחייה חברתית וחרם
גיבוש שכבת עומק לתיק תלמיד דיגיטלי שתכלול היבטים רגשיים ■
הפעלת צוותים מובילי אקלים בית ספריים ומחוזיים לקידום ולהערכה של האקלים הבית ספרי ■
פיתוח כלים להכלת השונות בכיתת האם ובבית הספר והטמעתם בקרב המורים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור התלמידים המדווחים על קרבה 
ואכפתיות בין מורים לתלמידים26

שיעור דיווח בכיתות ה'-ו' 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳ 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

69%
46%
43%

-12/2018-

שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או 
חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית ספרי 

שיעור דיווח בכיתות ה'-ו' 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳ 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

10%
9%
8%

-12/2018-

שיעור התלמידים המדווחים על אלימות 
דיגיטלית ברשתות החברתיות ובאינטרנט

שיעור דיווח בכיתות ה'-ו' 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳ 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

3%
4%
5%

-12/2018-

שיעור התלמידים המדווחים על היעדר 
תחושת מוגנות 

שיעור דיווח בכיתות ה'-ו' 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳ 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

6%
6%
6%

-12/2018-

שיעור  מתאר את  המדד  המיצ"ב.  ממבחני  כחלק  נבדק בשאלון סביבה פדגוגית  ותלמידים'  מורים  בין  ואכפתיות  קרבה  'יחסי  מסכם  מדד   26
5 תשובות אפשריות( בנוגע לטיב  ו"במידה רבה" )האפשרויות הגבוהות ביותר מתוך סולם של  התלמידים המשיבים "במידה רבה מאוד" 
היחסים בין התלמידים למוריהם )למשל: "כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי"(. במדדים שמקורם 

דיווח עצמי לא הוצב ערך עתידי כדי להימנע מהטיה במדידה.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור התלמידים המדווחים על יחסים 
חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה27

שיעור דיווח בכיתות ה'-ו' 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳ 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

76%
64%
65%

-12/2018-

מדד מסכם 'יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה' נבדק בשאלון סביבה פדגוגית כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר את שיעור   27
5 תשובות אפשריות( בנוגע לטיב  ו"במידה רבה" )האפשרויות הגבוהות ביותר מתוך סולם של  התלמידים המשיבים "במידה רבה מאוד" 
היחסים בין התלמידים לחבריהם לכיתה )למשל: " לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני "(. במדדים שמקורם דיווח עצמי לא 

הוצב ערך עתידי כדי להימנע מהטיה במדידה.
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קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל   3

יעד 3.1: קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו-חברתית

משימות מרכזיות:
המשך היישום של התקצוב הדיפרנציאלי ביסודי ובחטיבת ביניים ■
ליווי ותמיכה פדגוגית וארגונית בבתי ספר במדדי טיפוח גבוהים באמצעות תכנית "מרום"28 ■
 יישום תכנית לחיזוק הצפון הכוללת תכנית חינוך בלתי פורמאלי מותאמת לכל רשות,  ■

חוג לכל ילד, תקציבי בינוי למוסדות החינוך ושיפוץ מרכזי חינוך טכנולוגי
 יישום תכניות מצויינות לאשכולות רשויות גליל מזרחי, גליל מערבי ובית הכרם במסגרת  ■

התכנית לחיזוק הצפון
חיזוק סל התרבות בישובים בפריפריה בהיבטים תקציביים וארגוניים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

בתי ספר בתכנית "מרום" - תכנית המעטפת 
הפדגוגית לתקצוב הדיפרנציאלי

319-45612/2018-

מורים בתכניות ייחודיות המשולבים 
בפריפריה חברתית וגאוגרפית

1,000-1,25012/20212,000

-2,329-2,50712/2018בתי ספר המשתתפים בהשאלת ספרי לימוד

תלמידים המקבלים ארוחה חמה בבית 
הספר במסגרת מפעל ההזנה

295,720-355,46712/2022580,246

תלמידים המשתתפים בתכנית חוג לכל ילד 
במחוז הצפון

25,550-30,00012/2018-

תכנית "מרום" מלווה בתי ספר שלומדים בהם תלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, ושההישגים הלימודיים ומדדי האקלים נמוכים בהם.   28
ליווי  מעטפת  מספקת  התכנית  בהם.  החינוכי  ובאקלים  הלימודיים  בהישגיהם  אלו  ספר  בתי  בתפקוד  לשיפור  להביא  היא  התכנית  מטרת 

פדגוגית וארגונית ארוכת טווח לצד תקצוב דיפרנציאלי גבוה שמקבלים בתי ספר אלו.
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יעד 3.2: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

משימות מרכזיות:
ילדים ונוער בסיכון

פיתוח תשתיות של חינוך לא פורמלי ברשויות באשכול למ"ס 1-3 ■
הרחבת המענים החוץ-בית ספריים לבני נוער נושרים ■
הרחבת מענים בתוך בתי הספר לילדים הנמצאים בסכנת נשירה ■
צמצום הנשירה בקרב אוכלוסיות שתופעת הנשירה הגלויה וסמויה בהם ■

חברה ערבית
פתיחת חממות להתמחות וכניסה להוראה בחברה הערבית ■
מיקוד במנהיגות הביניים בבתי ספר במיקוד בחברה הערבית לשיפור ההישגים ■
פיתוח מענה רב תחומי ב-6 ישובים במיקוד בחברה הערבית במטרה לשפר הישגים לימודיים ■
הקמת יחידות משותפות לשירותי אגף ילדים ונוער בסיכון ברשויות ערביות במיקוד ■
בניית תשתיות ניהוליות ופיזיות ברשויות המקומיות לקידום חינוך בלתי פורמלי ■
הפעלת תכנית "עברית על הרצף" מגן הילדים ועד החטיבה העליונה ■
חיזוק השליטה בשפה העברית הדבורה – מזרח ירושלים ■

חברה בדואית
הפעלת תוכניות חומש29 ובמסגרתן: ■
בינוי גני ילדים במועצות אזורית נווה מדבר ואל קסום ■
הפעלת תכנית נחשון לצמצום נשירה בבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים ■
הרחבת הכשרת המורים  ■
הפעלת תכניות להעצמת מנהלים,דרג הביניים ומורים לשיפור ההישגים הלימודיים ■
הרחבת פעילות החינוך הבלתי פורמלי והפעלת מרכזי נוער ■
הפעלת תכנית 'עברית על הרצף' לשיפור שליטת התלמידים בשפה העברית החל מגני הילדים ■

חברה חרדית
שיפור באיכות ההוראה באמצעות תהליכי פיתוח מקצועי והרחבת הסמכה והכשרה ■
התאמת התכניות והמדידה לחינוך החרדי ■
בינוי ושיפוץ של תשתיות של מוסדות החינוך בהתאם לתכנית מערכתית כוללת ■
יישום תכנית "חוג לכל ילד", מותאמת לחינוך החרדי ■
המשך הפעלה של תכנית "סמינר-כיתה" לחיזוק ההכשרה ■

12/2/2017, בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2017-2021  בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2397 מיום   29
ובהתאם להחלטת ממשלה מס' 1480 מיום 2/6/2016 בנושא תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים בצפון 

לשנים 2016-2020. 
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יוצאי אתיופיה
הפעלת מערך סיוע ותגבור לימודי לקידום הישגים של יוצאי אתיופיה ■
הפעלת מחוון מותאם רב-תרבותי, במטרה להקטין את מספר התלמידים יוצאי אתיופיה  ■

המופנים לחינוך המיוחד
קידום מנהיגות הנוער והכנה לקראת שירות משמעותי  ■
שילוב מורים יוצאי אתיופיה – תספ"ה30 ■

חינוך מיוחד
יישום תכנית "מלקות ללמידה"31 ■

מחוננים ומצטיינים
הכשרת מחנכים להוראת המחונן בכיתתו  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תלמידים מטופלים בקידום נוער שהשלימו 
את לימודיהם בביה"ס

5,247-5,80012/20217,500

תלמידים בכיתה י"ב בכיתות32 –
ל"ב טכנולוגי

ל"ב עיוני
25,728
24,654

-26,576
26,243

12/2018-

-14,300-15,0012/2018תלמידים בכיתות מרכז חינוך33

יחידות לילדים ולנוער בסיכון ברשויות 
מקומיות המספקות את מגוון שירותי אגף 
ילדים ונוער בסיכון תחת מעטפת ארגונית 

אחת - קידום נוער, שירותי ביקור סדיר 
ומועדוניות

20-2512/202250

שיעור התלמידים בחברה החרדית הניגשים 
לבחינות הבגרות34

  52.4%-  52.7%12/2018-

שיעור התלמידים בחברה החרדית הניגשים 
למבחני סאלד35

62.3%-62.8%12/2018-

תלמידים המשתתפים בתנועות ובארגוני 
נוער מקרב יוצאי אתיופיה

10,141-11,14112/202114,141

ראשי תיבות של "תכנית סטודנטים פרחי הוראה"; וכן מהמילה האמהרית "תספה"  30
שפירושה תקווה.

הבחנות  דרכי  מהתאמות  מעבר  על  דגש  שמה  התכנית  למידה.  לקויות  בעלי  בתלמידים  לטיפול  החינוך  משרד  של  חדש  מדיניות  מתווה   31
להתאמות דרכי הוראה והלמידה,  הכשרת המורים כמומחים - בעלי ידע וכלים לפדגוגיה מותאמת לשונות לומדים, איתור ובניית התערבויות 

לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב ופיקוח ובקרה על תהליכי האבחון ופיתוח סטנדרט מקצועי ואחיד בנושא אבחונים.
כיתות ל"ב טכנולוגי )אתגר( ול"ב עיוני )מב"ר – מסלול בגרות רגיל( פותחו במאמץ למניעת נשירה. הלימודים בהם מיועדים לבוגרי חטיבת   32
הביניים שהם בעלי פוטנציאל המאפשר הצלחה בבחינות הבגרות, אך קיים חשש שלא יממשו פוטנציאל זה, בעיקר בגלל הרגלי למידה לקויים.
טיפולית  חינוכית  למערכת  הזקוקים  סיכון,  ובמצבי  צרכים  ריבוי  עם  כתלמידים  המאופיינים  לתלמידים  מענה  לתת  נועדו  החינוך  מרכזי   33 
ועדת  על-ידי  או  סדיר  ביקור  קצין  על-ידי  שהומלצו  סמויה  או  גלויה  נשירה  במצבי  תלמידים  לומדים  החינוך  במרכזי   רב-מקצועית. 

התמדה מקומית.
ניגשו לפחות לשאלון אחד.  34

מבחנים המפותחים במכון סאלד בארבעה תחומי דעת: היסטוריה )שני שאלונים(, עברית )שני שאלונים(, אנגלית )שאלון אחד( ומתמטיקה   35
)שאלון אחד(. מבחנים אלו מיועדים לבתי ספר על-יסודיים לבנות שלא מגישים לבגרות. השאלונים שקולים לבחינות הבגרות ברמות הבסיס 

ומוכרים למבחנים אקסטרניים.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

משתתפים בתכנית "מפתחות" - חוגים 
ליוצאי אתיופיה בכיתות א'-ד' )במסגרת 

"דרך חדשה"(31
3,925--12/20203,925

 תלמידים המשתתפים בתנועות וארגוני 
נוער - דוברי ערבית

43,509-53,75612/202191,233

תלמידים עם מוגבלויות בשכיחות נמוכה 
באוכלוסייה, הלומדים בשילוב אישי בחינוך 

הרגיל
16,610-18,93512/202231,980

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

75%12/202280%-74%שיעור בעלי תעודות בגרות בכיתות ל"ב עיוני

שיעור בעלי תעודות בגרות בכיתות ל"ב 
טכנולוגי

 48%-51%12/202257%

שיעור בעלי תעודות בגרות במרכזי חינוך 
טכנולוגיים 

23%-24.5%12/202231%

 שיעור בעלי תעודות הסמכה טכנולוגית 
 )14 יח"ל( במרכזי החינוך הטכנולוגי 

בכיתות ל"ב טכנולוגי
12%-18%12/202254%

שיעור התלמידים הנושרים ממסגרת 
חינוכית, מתוך הלומדים בחינוך העל-יסודי

1.5
)תשע"ו(

-
1.47

)תשע"ז(
12/2022

 1.32%
)תשפ"ב(

שיעור הזכאות לבגרות בקרב:
החברה הערבית

החברה הבדואית )צפון(
החברה הבדואית )דרום(

החברה הדרוזית

60.5%
57%

46.6%
73%

-
62.5%
58.5%
48.1%
73.8%

12/2022

69.5%
66%

55.6%
77.5%

שיעור הזכאות לבגרות הכוללת 5 יחידות 
במתמטיקה בקרב:

החברה הערבית
החברה הבדואית )צפון(

החברה הבדואית )דרום(
החברה הדרוזית

7.3%
7.1%
3.1%
11%

-
7.8%
7.6%
3.9%

11.3%

12/2022
10.3%
10%
7.6%
13%

"דרך חדשה" היא מדיניות הממשלה לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.  36
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור הזכאות לבגרות הכוללת 5 יחידות 
באנגלית בקרב:
החברה הערבית

החברה הבדואית )צפון(
החברה הבדואית )דרום(

החברה הדרוזית

14.9%
6.6%
6.6%

20.8%

-
16.1%
8.1%
7.9%

21.8%

12/2022
22%

15.6%
14.2%
26.8%

שיעור הזכאות לתעודת בגרות מהלומדים 
בי"ב - יוצאי אתיופיה

54.6%-56%12/202060.5%

שיעור הזכאות לבגרות מהלומדים בי"ב 
בפיקוח חרדי

18.5%-19%12/2018-

יעד 3.3: קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים לצמצום הפערים

משימות מרכזיות:
הרחבת פעילות הגננת המובילה37 והעמקתה ■
פתיחת מרכזים חדשים לגיל הרך )מג"ר(38 ■
הרחבת תכנית "מעגן" - מענה חינוכי מותאם בגני הילדים39 ■
התאמת המדיניות והפיתוח המקצועי להוראה בכיתה הטרוגנית בחינוך היסודי ■
בינוי כיתות בהתאם למדיניות של הקטנת מספר התלמידים בכיתות לפי עשרוני הטיפוח בחינוך היסודי ■
חיזוק תפקידו של מחנך הכיתה וההוראה הכוללת בחינוך היסודי ■
הפעלת צהרונים במסגרת תכנית "ניצנים"40  ■

גננת מובילה הינו תפקיד חדש שנוצר במסגרת רפורמת הסייעת השנייה. הגננת המובילה אחראית על אשכול של כ-15 גנים. הגננת מובילה   37
את הפיתוח המקצועי של הגננות באשכול ומייצרת תמיכה ולמידה ההדדית בין הגננות.

ולפעולות  לשירותים  אכסנייה  מהווה  המרכז  ולהוריהם.  שנים  שש  עד  לידה  מגיל  לילדים  אוניברסלי  שירות  הינו  )מג"ר(  הרך  לגיל  מרכז   38
מקצועיות תחת קורת גג אחת )One Stop Shop(, הנגישים לכל האוכלוסייה, ובפרט לילדים המוגדרים כנמצאים במצבי סיכון. מרכזי הגיל הרך 

מפעילים תכניות התערבות שונות בתחומי המניעה, ההעשרה, האיתור והטיפול ההתפתחותי.
ילדים, המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך. מטרת  תכנית "מעגן" היא תכנית התערבות בתחומי ההתפתחות השונים עבור   39
התכנית הינה לאפשר לכל הילדים הנמצאים במסגרת החינוכית לקחת חלק פעיל במגוון הפעילויות המוצעות במסגרת והמעודדות התפתחות 

ולמידה בגיל הרך תוך שיתוף הורי הילדים בתהליך.
גנים ובתי ספר שמופעלים בהם צהרונים בסבסוד משרד החינוך לילדים בגילאי 3-8. הפעילות בצהרון נמשכת חמישה ימים בשבוע עד לשעה   40
16:00, ובמסגרתה משתתפים הילדים בתכנים הבאים: פעילויות חברתיות, פיתוח חשיבה יצירתית, סיוע בשיעורי הבית, ארוחה חמה ומזינה ועוד.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-5,112-5,20812/2018גנים לגילאי 3-4 עם סייעת שנייה

920-92012/20221,484גננות מובילות

27,000-38,00012/202290,000ילדים במרכזים לגיל הרך

2,122-2,20012/20223,400גנים שפעילה בהם תכנית "מעגן"

כיתות א'-ג' בחינוך הממלכתי, שעומדות 
בממוצע בתקן מספר התלמידים בכיתה

--95%12/2022100%

502,157-552,37312/2022735,208ילדים המשתתפים בתכנית "ניצנים"
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חיזוק המנהיגות החינוכית   4

יעד 4.1: טיוב ההכשרה, הקליטה, ההערכה והפיתוח המקצועי לעובדי ההוראה

משימות מרכזיות:
הגדלת מספר הסטודנטים להוראת המקצועות הנדרשים במערכת החינוך והעלאת איכותם, בין  ■

היתר באמצעות שינוי המודל התקציבי של המוסדות המכשירים 
חיזוק מוסדות ההכשרה באמצעות פיתוח מתווה הכשרה חדש, איחודי מכללות וקידום מעבר לות"ת ■
יצירת מסגרות מאפשרות ותומכות הצלחה בהוראה במערכת החינוך לעובדי הוראה חדשים ■
קידום שילוב מיטבי של עובדי הוראה מאוכלוסיות מגוונות  ■
הרחבת תהליכי פיתוח מקצועי במרחבים חדשים ובמסגרות למידה חדשות על כל רצף הקריירה  ■
פיתוח מפת מסלולי קריירה לעובדי הוראה  ■
הטמעה של הערכה אפקטיבית לעובדי הוראה וחיבורה לפיתוח המקצועי של עובד ההוראה  ■
ניהול אפקטיבי של תומכי הוראה: סטודנטים, שירות לאומי-אזרחי, מורות חיילות ומתנדבים   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

סטודנטים המוכשרים במכללות 
ובאוניברסיטאות להוראה

13,000-13,00012/202215,400

סטודנטים המשתתפים בתכנית "אקדמיה-
כיתה" מכלל הסטודנטים41

1,500-1,95012/202110,000

BEd 583-58712/2022605ציון משולב של הלומדים

3-412/2022מכללות אקדמיות לחינוך העוברות לות"ת
 22

)100%(

-3,482-4,50012/2018מורים בתכניות ייחודיות

98-15012/2022650קהילות מקצועיות הלומדות בתחומי הדעת

13,000-32,00012/202261,500מורים שהשתתפו במרכזי סימולציה

19,00012/202265,000--תומכי הוראה

לתת  היא  התכנית  מטרת  והמחוזות.  הספר  בתי  לבין  האקדמיה  בין  השותפות  חיזוק  של  יעד  לעצמה  מציבה  "אקדמיה-כיתה"  תכנית   41
ב. שיפור ההכשרה  א. קידום למידה משמעותית בכיתות על-ידי הוראה של שני מבוגרים באותה עת.  מענה לשלושה אתגרים מרכזיים: 
של סטודנטים להוראה ושל הפיתוח המקצועי של המורים המנוסים. ג. פיתוח של מסלולי קריירה בשלבים שונים: החל בסטודנט, עבור 

במתמחה וכלה במורה מכשיר סטודנטים ובמדריך פדגוגי מטעם המוסד האקדמי.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור המורים המדווחים על פיתוח וקידום 
מקצועי42

יסודי
חטיבת ביניים
חטיבה עליונה

72%
67%
70%

-12/2018-

שיעור המורים המדווחים על שביעות רצונם 
מבית הספר

יסודי
חטיבת ביניים
חטיבה עליונה

79%
68%
78%

-12/2018-

יעד 4.2: ביסוס אוטונומיה במערכת החינוך וחיזוק מארג היחסים עם הרשויות המקומיות 

משימות מרכזיות: 
גיבוש תכניות עבודה משותפות למשרד ולרשויות מקומית ■
בחינת מודלים שונים של אוטונומיה לרשויות מקומיות באמצעות מעבדת אוטונומיה ■
קידום שקיפות והנגשת האוטונומיה הקיימת למנהלי בתי ספר ■
גיבוש מדיניות בנושא גמישות תקציבית בידי מנהל בית הספר וצוותו תוך בחינת מנגנון תומך  ■

לניהול ולהפעלת המשאבים
הרחבת תכנית "מרחבי חינוך" למתן אפשרות מבוקרת להורים ולתלמידים לבחור בין בתי ספר43 ■

״פיתוח וקידום מקצועי של מורים" מבקש ללמוד על אודות הצבת יעדי שיפור אישיים למורים, על קיום תצפיות על שיעורים לצורך שיפור   42
ההוראה ועל שיתוף המנהל בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית של מורים.  המדד מתבסס על היגד מתוך שאלון סביבה פדגוגית כחלק 
ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר את שיעור המורים המשיבים "במידה רבה מאוד" ו"במידה רבה " )האפשרויות הגבוהות ביותר מתוך סולם של 

5 תשובות אפשריות(.
בחירת הורים מבוקרת הוא מהלך שמוביל משרד החינוך מאז 2011, שמטרתו חיזוק החינוך הציבורי במדינת ישראל באמצעות מתן אפשרות   43
להורים ולתלמידים לבחור בין בתי ספר. מהלך זה מאפשר לנייד תלמידים בין בתי ספר ובד בבד שומר על איזון בין בתי הספר ומעניק שוויון 
הזדמנויות. יעדיה העיקריים של התכנית הינם: מתן מענה לרצונות של הורים לבחור בין מוסדות חינוך, ופיתוח ייחודיות בית ספרית במסגרת 
החינוך הציבורי; גיבוש מדיניות ודרכי פעולה ייעודיות לפיתוח פדגוגי מערכתי של הרשות המקומית ושל מוסדות החינוך בה; פיתוח והעמקה 
מושכלת  בחירה  להורים  לאפשר  על-מנת  וזאת  המקומית,  שברשות  החינוך  מוסדות  בין  פדגוגי  איזון  ויצירת  ספרית  הבית  הייחודיות  של 
ומיטבית; פתיחת אזורי רישום ברשויות המקומיות ומתן אפשרות לניוד תלמידים בין בתי ספר; שיפור האקלים הבית ספרי ושיפור איכות 

החינוך )לטווח קצר ולאורך זמן(; יצירת שותפות חדשה בחינוך )הפורמלי והלא-פורמלי( של קהילה-הורים-מורים-תלמידים.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

 בתי ספר בגמישות פדגוגית של 
הפיתוח המקצועי44

800-1,50012/20223,000

 רשויות שמשתתפות בתכנית בחירת 
הורים מבוקרת

53-10012/2022255

 בתי ספר בהליכי אישור לייחודיות 
בית ספרית45

65 7710112/2022201 

רשויות מקומיות שכתבו תכנית עבודה 
משותפת עם המשרד

23- 10012/2020255

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור המורים המסכימים עם ההיגד "יש לך 
אוטונומיה בעבודתך, כלומר, אפשרות ליזום 

את דרכי ההוראה, את דרכי ההערכה וכו'"46
יסודי

חטיבת ביניים
חטיבה עליונה

88%
86%
91%

-12/2018-

גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי הינה תפיסה של פיתוח מקצועי, במטרה להעלות את האפקטיביות של תהליכי הלמידה המקצועית של עובדי   44
ההוראה ולחזק את בתי הספר כארגונים לומדים. הגמישות מאפשרת מענה לכל חבר צוות ולארגון באמצעות מתן מענה מגוון ואינטגרטיבי, 
המותאם לצרכים ולמאפיינים השונים. הגמישות הפדגוגית מייצרת עבור מנהל בית הספר פלטפורמה לתכנון במרחבים שונים ובמגוון גדול של 

פתרונות, כמו, למשל, חדר מורים לומד, קהילות מקצועיות, תצפיות, למידת עמיתים, ישיבות צוותי מקצוע.
הועדה לבי"ס ייחודיים על אזוריים ומרחבי חינוך, הוקמה כוועדת יישום לדו"ח וינשטיין, בשנת 2003. תהליך ההכרה בבית ספר כייחודי על   45
אזורי נותן מענה לשני פרמטריים עיקריים: מענה להורים המבקשים להפנות ילדיהם לבתי ספר שאינם באזור הרישום הרשמי שלהם. מענה 
לבקשות לפתיחתם של מוסדות חינוך ייחודיים. תהליך ההכרה בבית ספר כייחודי על אזורי מאפשר קיום הליך סדור ושיטתי להפעלת מודל 
פדגוגי ייחודי באופן שעומד בדרישות ובנהלי המשרד, עם התכנות ליישום שמאפשר הפעלת מנגנונים, תקציבים, וקליטת תלמידים שאינם 

בהכרח באזור הרישום.
מדד מסכם הנבדק בשאלון למידה משמעותית ומתאר את שיעור המורים המשיבים "במידה רבה מאוד" ו"במידה רבה" על חמישה היגדים   46

הנוגעים לתחושת האוטונומיה שחשים מורי בתי הספר ומידת הגמישות בתפקודם.
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יעד 4.3: ביסוס שותפות על הרצף החינוכי: מסגרות חינוכיות, הורים וקהילה

משימות מרכזיות:
הידוק שיתופי פעולה בין בתי ספר לתנועות ולארגוני נוער ■
פיתוח תכניות לקידום פנאי בכל הגילאים ■
פיתוח כלים לרשויות המקומיות לתכלול המענים המותאמים לכלל הלומדים ברשות ■
הבניית תכנית מעברים בין גני הילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות ■
פיתוח בתי ספר להורים בחינוך היסודי ■
פיתוח תכניות בית ספריות לקידום תפיסת בית הספר כעוגן בקהילה ■
יצירת רצף חינוכי בחופשת סוכות, חנוכה, פסח ובחופש הגדול47  ■
קידום מעורבות הורים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-220-22012/2018בתי ספר קהילתיים48

תלמידים המשתתפים ב"בית הספר של 
החופש הגדול"

320,229-340,46912/2019369,119

342,00012/2022500,723--ילדים המשתתפים בבית הספר של החגים
-13120025012/2018בתי ספר כעוגן בקהילה49

מדדי תוצאה:
 2017

)תשע״ז(
Q2  Q4 ערך במועדמועד סיום

שיעור התלמידים המדווחים על פעילויות 
פנאי – העשרה, אמנות וספורט

שיעור דיווח בכיתות ה'-ו' 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳ 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

84%
68%
57%

-12/2018-

ממוצע שיעור התלמידים המתמידים בבית 
ספר )ארצי כללי(50

 80.4%
)תשע"ו(

-12/2018-

בתי ספר של החופש הגדול והחגים - מוסדות חינוך בכיתות א'-ג' המפעילים מסגרות חינוכיות בבתי הספר במהלך חופשת הקיץ ובחופשות   47
החגים חנוכה ופסח. במהלך חופשות החגים יופעלו מסגרות חינוכיות גם בגני הילדים. 

בתי ספר קהילתיים - בתי ספר המממשים את החינוך למעורבות ושותפות עם תלמידים מורים הורים וגורמים בקהילה.   48
בתי ספר כעוגן בקהילה - בתי ספר הפותחים את המרחב הפיזי שלהם לפעילות בלתי-פורמלית, המיועדת לקהילת התלמידים של בית הספר   49

והסביבה.
מדד ההתמדה - תלמידי המחזור שסיימו את לימודיהם בכיתה י"ב במוסד כלשהו הנמצא בפיקוח משרד החינוך, או שהיו אמורים לסיים את   50

לימודיהם באותה שנה, אך הם לומדים בתכנית "הילה" או במוסד הנמצא בפיקוח של משרד הכלכלה, הרווחה והדתות.
אופן חישוב המדד המוסדי - מכנה: התלמידים באוכלוסייה הנמדדת שלמדו אי פעם במוסד הנמדד. מונה: התלמידים המופיעים במכנה   
שסיימו כיתה י"ב במוסד הנמדד. לא נכללים בעיבוד: )1( תלמידים שנשארו כיתה )2( תלמידים שעזבו את הארץ )3( תלמידים שעברו להתגורר 

ברשות מקומית אחרת )4( תלמידים ללא ת"ז ישראלית )5( תלמידים שנפטרו )6( תלמידי המחזור שנשרו מהלימודים.

משרד החינוך

תכנית עבודה לשנת 2018   |   259



שיפור היעילות והאפקטיביות במערכת החינוך   5

יעד 5.1: שיפור השירות של מערכת החינוך, בפרט לעובדי הוראה

משימות מרכזיות:
שיפור השירות לעובדי ההוראה, בין היתר באמצעות מתן מענים בנקודת שירות אחת, הרחבת  ■

השירותים המקוונים והקמת מוקד טלפוני ארצי
הנגשת מידע כללי ואישי בנוגע לשכר ולתנאי ההעסקה של עובדי ההוראה ■
פיתוח ואיחוד של מערכות ממוחשבות לטיוב הניהול של עובדי הוראה ולייעולו ■
קביעת מדדי השירות לעובדי ההוראה  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

100-12012/2022140שירותים מקוונים בפורטל עובדי הוראה51

50%12/202280%-38%שיעור עובדי הוראה הפונים דרך הפורטל

שירותים מקוונים, הניתנים במסגרת פורטל ייעודי לעובדי הוראה, כגון טפסים מקוונים המאפשרים לשפר את השירות הניתן למורים.  51
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יעד 5.2: קידום תרבות ארגונית ומנגנוני עבודה בין יחידתיים, המקדמים יעילות, 
אפקטיביות ושקיפות

משימות מרכזיות:
הטמעת הרפורמה בניהול ההון האנושי של נציבות שירות המדינה במשרד, בדגש על אצילת  ■

סמכויות בתחום התקן
הפיכת המשרד לארגון לומד באמצעות פיתוח כלי הדרכה והכשרה מתקדמים  ■
פיתוח ההון האנושי במשרד והתאמתו לשינויים ולאתגרים בשדה החינוכי ■
קידום תהליכי חשיבה ותכנון אסטרטגיים ■
קידום תכנית "אדוות" לדרג הבכיר ותכנית צוערים לחינוך הלא פורמלי במסגרת החלטת  ■

הממשלה "עתודות לישראל", בדגש על פיתוח של רשת בוגרים
ביצוע של הערכת מדיניות ובקרה על תכניות עבודה ■
היוועצות עם בעלי עניין מתוך מערכת החינוך ומחוצה לה ■
גיבוש תיק תלמיד דיגיטלי, במסגרת ארגון מחדש של המידע במשרד וריכוזו ברמת תלמיד, עובד  ■

הוראה ומוסד חינוך52
הנגשת נתוני התשומות )כוח אדם ותקציב(, התפוקות ומדדי התוצאה ברמת מוסד חינוך  ■

ובחיתוכים שונים )כגון רשות, מחוז ורמה ארצית(, על גבי מערכת "שקיפות בחינוך"
הנגשת מאגרי מידע לציבור ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-21223112/2018מאגרי המידע שהונגשו לציבור

תהליכי היוועצות שהתקיימו:
פיזיים

מקוונים
2
4

-4
6

12/2018-

במסגרת פרויקט לשיפור מערך הנתונים של המשרד נערך מיפוי יסודי של הנתונים הקיימים והנדרשים על-אודות ישויות היסוד: התלמיד,   52
עובד ההוראה והמוסד החינוכי. מטרת הפרויקט הינה לייצר נקודת מבט אינטגרטיבית ומתמשכת לאורך זמן על-אודות ישויות היסוד כבסיס 

לעיצוב מדיניות במערכת החינוך ולשיפור המענים הניתנים על-ידי המשרד. 

משרד החינוך

תכנית עבודה לשנת 2018   |   261



נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

קובץ רישוי מוסדות, תשס"ה-תשע"ז
מאגר מידע, המכיל פרטים מינהליים על 

מוסדות חינוך בין השנים תשס"ה-תשע"ז
2/2018

שקיפות תקציבית, תשע"ז

מאגרים המתארים את תשומות משרד 
החינוך ברמת מוסד חינוך, רשויות מקומיות, 

אשכולות למ"ס, מגזר, סוג פיקוח ומעמד 
משפטי

12/2018

התמונה החינוכית, תשע"ז
מאגרים המתארים את הישגי התלמידים 
ואת מאפייני מוסדות החינוך ברמת מוסד 

חינוך, רשויות מקומיות ומחוזות
12/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע

מאפייני מוסדות חינוך בפיקוח משרד החינוך
קובץ המכיל את כלל מוסדות החינוך שבפיקוח משרד 

החינוך.

תמונה חינוכית, תשע"ו
נתוני התמונה החינוכית לשנת הלימודים תשע"ו מפולחים 

לפי מוסדות חינוך.

שקיפות תקציבית, תשע"ו
תשומות משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ו מזוהות 

ברמת מוסד חינוך.

שקיפות, 2015
שקיפות תשע"ה – רשויות, מוסדות חינוך וגני ילדים, 

תשע"ה.

מאגר תכניות חינוכיות.מאגר תכניות חינוכיות 

שקיפות תקציבית חטיבות עליונות רגילות, 
תשע"ו

תשומות משרד החינוך מזוהות ברמת מוסד לחטיבות 
עליונות רגילות לשנת הלימודים תשע"ו.

שקיפות תקציבית חטיבות ביניים רגילות, 
תשע"ו

תשומות משרד החינוך מזוהות ברמת מוסד לחטיבות 
ביניים רגילות לשנת הלימודים תשע"ו.

שקיפות תקציבית פנימיות, תשע"ו
תשומות משרד החינוך מזוהות ברמת מוסד לשנת 

הלימודים תשע"ו לפנימיות. 

קובץ קואורדינאטות/מיקום מוסדות החינוך לפי 
רשת ישראל החדשה

קובץ קואורדינאטות/מיקום מוסדות החינוך לפי רשת 
ישראל החדשה.

קובץ של רשימת הכיתות במוסדות החינוך 
בפיקוח משרד החינוך 

קובץ המכיל רשימת הכיתות במוסדות החינוך בפיקוח 
משרד החינוך.
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הסבר על המאגרשם מאגר המידע
נתוני התמונה החינוכית הארצית לשנת הלימודים תשע"ו.תמונה חינוכית ארצית, תשע"ו

תמונה חינוכית רשויות, תשע"ו
נתוני התמונה החינוכית לשנת הלימודים תשע"ו מפולחים 

לפי רשויות מקומיות. 

תמונה חינוכית גיוס והתנדבות ברשויות תשע"ו
נתוני גיוס והתנדבות לשירות לאומי של התמונה החינוכית 

לשנת הלימודים תשע"ו, מפולחים לפי רשויות מקומיות. 

שקיפות תקציבית גני ילדים לפי אשכול למ"ס, 
תשע"ו

שקיפות תקציבית גני ילדים לפי אשכול למ"ס לשנת 
תשע"ו.

שקיפות תקציבית מעמד משפטי, תשע"ו
תשומות משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ו מזוהות 

ברמת מעמד משפטי.

שקיפות תקציבית גני ילדים לפי רשויות, תשע"ו
תשומות משרד החינוך לגני הילדים לשנת הלימודים 

תשע"ו בפילוח לפי רשויות מקומיות. 

שקיפות תקציבית אשכול למ"ס, תשע"ו
תשומות משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ו מזוהות 

ברמת אשכול למ"ס.

שקיפות תקציבית סוג פיקוח, תשע"ו
תשומות משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ו מזוהות 

ברמת סוג הפיקוח. 

שקיפות תקציבית רשויות, תשע"ו
תשומות משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ו מזוהות 

ברמת רשויות מקומיות. 

משרד החינוך
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
תכנית עבודה לשנת 2018

שר החקלאות ופיתוח הכפר חה"כ אורי יהודה אריאל הכהן
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר שלמה בן אליהו

2018



הקדמה: שר החקלאות ופיתוח הכפר
חה"כ אורי יהודה אריאל הכהן

 "טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד... ְוֵהִביא ֹאָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהיא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש"

ְוֵהִביא ֹאָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת  אמרו: "טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד...  אותה  ושיבחו  הארץ  את  שתרו  המרגלים  שני 
ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהיא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש." אכן, ארצנו בורכה בשפע רב, ועליה נאמר "ארץ חיטה ושעורה וגפן 
עולמי  שם  לה  עשתה  ישראל  הטבע,  למשאבי  שמעבר  לזכור,  חשוב  ודבש".  שמן  ארץ-זית  ורימון,  ותאנה 
בתוצרת החקלאית בעיקר בזכות חקלאי ישראל ובזכות המחקר החקלאי המתקדם, ניתן לראות זאת בייצוא 

ובכמות המבקרים המגיעים מכל העולם. 

חקלאי  ומחקר  מתקדמת  חקלאות  ישראל,  במדינת  כאן,  להיות  שתמשיך  וחובתנו  ערך,  היא  החקלאות 
מהמובילים בעולם! בשנה האחרונה הורדנו את המיסוי על העובדים הזרים, הורדנו את מחיר המים השפירים 
לחקלאות, הסרנו בשלב זה את האיום לגבי הקיצוץ במים לשנת 2018, ואנו ממשיכים לפעול עם רשות המים 
והאוצר במטרה להעניק תנאים הולמים לאספקת מים לחקלאות ולהשגת הסדר לתמיכה בחקלאים מבחינת 

המשך הוזלת מחירי המים ואספקתם באופן אשר יבטיח את המשך פיתוח החקלאות בארץ. 

במקביל, אנו פועלים לחקיקת חוק עידוד השקעות הון בחקלאות )סיוע ליצואנים, כך שיצואן בתחום החקלאות 
יקבל הטבות מס כפי שמקבל כל יצואן אחר( ולתוספת עובדים זרים, שיסייעו בחקלאות על-מנת שלא תהיה 
מגבלה בייצור תוצרת בשל מחסור בעובדים. כמו כן, בימים אלה אנו על סף חתימת הסכם לייעול והסדרת 

ענף ההטלה וענף החלב, בהיקפים כספיים של מאות מיליוני ש"ח.

הבא  "הדור  תכנית  את  השקנו  לענף,  וצעירים  חדשים  חקלאים  להכניס  ובמטרה  לעתיד  שפנינו  מכיוון 
לחקלאות", שתחל באופן מיידי ותימשך עד שנת 2019 ואף מעבר לכך. במסגרת תכנית זו, כ-160 מיליון ש"ח 
יוקצו, בין היתר, לטובת עידוד החזרת החקלאים הצעירים לענף. כל זאת במטרה לחזק ולפתח את המשק 

המשפחתי ולעודד הקמת משקים חדשים, לצד ביצוע רפורמות בענפי החי, ההטלה והרפת.

לחקלאי  ולהעניק  החקלאיות  הגניבות  תופעת  את  למגר  במטרה  יעד!  הוא  החקלאים  של  הביטחון  הרחבת 
חקיקה  תיקוני  באמצעות  החקלאי  ולטרור  לפשיעה  ההתייחסות  כל  את  לחלוטין  נשנה  ביטחון,  ישראל 
וקנסות. במקביל, משרד החקלאות מצוי במגעים לגיבוש פוליסות ביטוח ייעודיות לגניבות חקלאיות על-מנת 

שיינתן פיצוי הולם לחקלאים ולהגדלת היקפי הכיסוי לענפים למען מזעור הסיכונים.

מאז קום המדינה, ההתיישבות והחקלאות הולכות יחד יד ביד. החקלאים הם שומרי הקרקע, וכידוע לכולנו 
זו  ממשיך.  הארץ  שבניין  כך  על  גאה  ואני  הארץ,  רחבי  בכל  התיישבות  ללא  להתקיים  יכול  אינו  ישראל  עם 
של  הכלכלי-חברתי  השיפור  ולמען  ההתיישבות  לפיתוח  לפעול  נמשיך  ואנו   ,2018 שנת  של  החלוציות 

ההתיישבות הכפרית והחקלאית. 

פועלים  אנו  זה  בתחום  למשרד.  חשוב  יעד  המהווה  התורה,  מן  מצווה  זוהי   – חיים  בעלי  רווחת  על  שמירה 
לעדכון החקיקה והתקנות, לשיפור רווחת המטילות, לצמצום ייבוא העגלים ולתמיכה ברשויות המקומיות 

ומקדמים פעולות נוספות בבתי מטבחיים ומשחטות למען רווחת בעלי החיים.
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שוקי  להקמת  פועל  המשרד  המחיה,  יוקר  את  ולהפחית  התיווך  פערי  את  לצמצם  לחקלאים,  לדאוג  במטרה 
להרחבת  מהלך  הובלנו  המחיה  יוקר  הורדת  בתחום  דרום.  ועד  מצפון  ובעיריות  המקומיות  ברשויות  איכרים 
ייבוא הבשר הטרי מיעדים רחוקים, שגם הוא יוביל להפחתת המחיר לאזרחי מדינת ישראל. במקביל, המשרד 

מקדם פרויקט לצמצום עודפי מזון ותוצרת חקלאית הנותרת בשדה או בבתי האריזה. 

אני מברך על שיתוף הפעולה עם ארגוני החקלאים ועם החקלאים הצעירים והנהדרים. חובתנו לפעול למען 
החקלאים ולמען החקלאות, ואני מודה לעובדים ולאנשי המקצוע במשרד החקלאות על עבודתם המאומצת 

ועל תרומתם להמשך צמיחתה של החקלאות הישראלית.

בברכה,

אורי יהודה אריאל הכהן

שר החקלאות ופיתוח הכפר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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הקדמה: מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שלמה בן אליהו

אני מתכבד להציג את תכנית העבודה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2018, אשר הינה תוצר של 
תהליך מקיף וכולל, שנועד להפוך את חזון המשרד למציאות. מטרתו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר הינה 
לתושבי  ואיכותי  טרי  מזון  של  אספקה  להבטיח  ההתיישבות,  ולביסוס  בישראל  החקלאות  לפיתוח  לפעול 

מדינת ישראל למנף את היתרון היחסי של חקלאות ישראל בתחומי המחקר, ההדרכה והאגרו-טכנולוגיה.

החקלאות הישראלית מתמודדת בשנים האחרונות עם אתגרים משמעותיים ביותר: שינויים אקלימיים, האטה 
טכנולוגיות  של  כניסה  והבינלאומי,  המקומי  בשוק  התחרות  התגברות  המסורתיים,  הייצוא  ביעדי  כלכלית 
מתקדמות וחקלאות מדייקת לצד היעדרותו של דור חדש של חקלאים. נוסף על המשימות השוטפות של 

המשרד, הושם דגש מרכזי על מספר תחומים בתכניות העבודה על-מנת להתמודד עם אתגרים אלו.

התאמת המחקר החקלאי לאתגרי החקלאות העתידיים - יחד עם מכון וולקני, המשרד משקיע סכום של יותר 
ממיליארד ש"ח מדי שלוש שנים במו"פ חקלאי. מתוך מטרה להתמודד עם אתגרי החקלאות העתידיים אנו 
נמצאים בסופו של תהליך, אשר יהפוך את המחקר החקלאי ליישומי יותר, יעזור בשיפור התוצרת החקלאית, 
בחקלאות  חדשניות  וטכנולוגיות  מדייקת  חקלאות  של  טכנולוגיות  ובהטמעת  שלה  המדף  חיי  בהארכת 
הישראלית. בנוסף, המשרד משקיע מאמצים מרובים במינוף התעשייה האגרו-טכנולוגית במטרה להצעיד 

את החקלאות בישראל בחזית הטכנולוגית.

כניסתו של דור חדש לחקלאות - גילו החציוני של החקלאי בישראל הולך ועולה מדי שנה. מתוך ראייה לעתיד 
החקלאות המשרד מקדם תכנית עבודה, הכוללת צעדים שונים במטרה לעודד דור צעיר להיכנס אל הענף. 
מתוך רצון לראות כניסה של יזמים צעירים בעלי מעוף אל הענף אנו מרכזים חלק גדול ממשאבינו אל פלח 
אוכלוסייה זה. אנו תקווה, כי בשנים הקרובות נראה דור חדש של חקלאים, אשר יפתח ענפים חדשים, שיטות 
עבודה מתקדמות וימריץ את החקלאות הישראלית. השנה יופעל תקציב מיוחד לתמיכה בחקלאים חדשים 

ובגידולים חדשים.

הבטחת תוצרת איכותית בריאה ובטיחותית לציבור - מתוך ראייה כוללת, הרואה את תפקיד המשרד לדאוג 
החקלאית  התוצרת  איכות  את  לשפר  במטרה  נרחבת  התייחסות  כוללת  העבודה  תכנית  הציבור,  לבריאות 
רמת  את  להעלות  במטרה  הצומח  והגנת  ההדברה  רידוד  בתחום  יעדים  הציג  המשרד  בישראל.  הנצרכת 
הבטיחות והבריאות של התוצרת החקלאית. נוסף על כך, המשרד פועל להעלאת המודעות הציבורית לצריכת 

פירות וירקות איכותיים. 

עידוד וקידום הייצוא החקלאי - אנו רואים בשנים האחרונות פגיעה מתמשכת בייצוא החקלאי הישראלי. על-
מנת להתמודד עם אתגר זה, תכנית העבודה כוללת צעדים נרחבים, בהם תכנית הדגל - תמיכה בהתארגנויות 
שוקי  של  פתיחה  עידוד  הצומח,  הגנת  בתחום  לייצוא  רגולטוריים  חסמים  הסרת  כן,  כמו  לייצוא.  חקלאים 
יעד לייצוא במדינות המזרח הרחוק, השקעה במו"פ במטרה להאריך את חיי המדף ועזרה לחקלאים בקידום 

ושיווק התוצרת החקלאית בשוקי היעד.
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– אנו רואים חשיבות ואחריות רבה בנטילת  ומוצריה  יוקר המחיה בתחום תוצרת חקלאית טרייה  הפחתת 
חלק במאמץ הממשלתי על-ידי בחינת שרשרת הערך מהחקלאי לצרכן. המשרד פועל לצמצום פערי התיווך 
על-ידי פתיחת שוקי איכרים והורדת יוקר המחיה על-ידי תמיכה ברשתות שימכרו תוצרת של פירות וירקות 
איכותיים במהותם אך שונים בצורתם. כל אלה, תוך הגברת השקיפות ובדיקת עלויות בכל שרשרת המוצרים 

המפוקחים.

ביצוע תכניות העבודה שעקרונותיהן מתוארים לעיל יסייע ויקדם את פיתוח החקלאות לטובת כלל הציבור 
בישראל. דברי אלה תואמים לדברי לפני שנה, כיוון שההליכים אינם שנתיים אלא רב-שנתיים.

מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שלמה בן אליהו
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מגמה20172018

שבועות בשנה שבהם ירדה כמות העגבניות 1
ברשתות השיווק ביותר מ-15% ביחס לממוצע 

54תלת-שנתי1

4 | 2020 4 | 2019

 ערך הייצוא של תוצרת חקלאית טרייה 2
4,400 )במיליוני ש"ח(2

)2016(4,400
4,450 | 2020 4,450 | 2019

29ציון ממוצע למפעלים המייצרים בשר עוף3 3
)2016(29.5

30.5 | 2020 30 | 2019

שיעור בדיקות הסקר לשאריות כימיות בתוצרת 4
11%10%חקלאית שנמצאו בהן תוצאות חריגות4

10% | 2020 10% | 2019

25%35%שיעור הנטל הרגולטורי )מצטבר( שהופחת55
 51% | 2019

הממוצע התלת-שנתי מחושב לפי השנים 2017-2015.   1
לפי מדד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  2

לפי סקר של השירותים הווטרינריים, הבודק את רמת המשחטות. ציון משוקלל הניתן על-ידי פקחי השירותים הווטרינרים לכל משחטה   3
בארץ על-סמך הפרמטרים הבאים: תשתיות, תחזוקה, ניקיון, תהליכים, רווחת בעלי חיים, מניעת מחלות בעלי חיים, תכנית בטיחות מזון 
והתייחסות הנהלת המפעל לפיקוח הווטרינרי. כל פרמטר מקבל ציון של 5-1, כאשר סכום הפרמטרים הינו הציון בסקר )כלומר טווח הציונים 

בסקר הינו 40-8(.
אחוז התוצאות החריגות לאורך כל השנים עומד על כ-%10. עם זאת, רק כשליש מהתוצאות החריגות מציגות חריגה משמעותית ומצריכות   4

חקירה.
מיום   2118 מס'  ממשלה  להחלטת  בהתאם   .2016 משנת  הרגולטורי  הנטל  להפחתת  השנתית  התכנית  לפי  שהופחת  הרגולטורי  הנטל   5
2014/10/22, שעניינה "הפחתת הנטל הרגולטורי", על כל משרד להכין ולפרסם תכנית משרדית מפורטת להפחתת הנטל הרגולטורי ביחס 
לתחומים שנכללו באותה שנה במסגרת תכנית החומש הממשלתית. התכנית השנתית מבוצעת החל מהשנה העוקבת לשנה שבה גובשה. 

לפיכך, התכנית השנתית להפחתת הנטל משנת 2016 מבוצעת החל משנת 2017, התכנית משנת 2017 מבוצעת החל משנת 2018 וכו'.
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מגמה20172018

172172מדד מחירי התשומה )ללא עבודה(66
172 | 2020 172 | 2019

מדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אשר משקלל את מחירי התשומות לחקלאות ללא עבודה ,בהם: תשומות בגידולים צמחיים ובעלי   6
חיים, דלק, מים וכו'.
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מטרות ויעדים לשנת 2018

הבטחת קיומה ושגשוגה של חקלאות ישראל   1
יעד 1.1: הוזלת גורמי הייצור והגדלת זמינותם

יעד 1.2: שיפור התחרותיות של תוצרת ישראלית בעולם

יעד 1.3: פיתוח ומסחור של ידע וחדשנות ויצירת שיתופי פעולה בינלאומיים

יעד 1.4: הבטחת דור המשך לחקלאות הישראלית

יעד 1.5: הבטחת תנאי ייצור נאותים לחקלאים

הבטחת מוצר איכותי, בריא ובטיחותי לציבור   2
יעד 2.1: שיפור הבטיחות והאיכות של התוצרת החקלאית

יעד 2.2: הגדלת הערך התזונתי והבריאותי של התוצרת החקלאית

הבטחת רציפות האספקה של תוצרת חקלאית והפחתת יוקר המחיה   3
יעד 3.1: שיפור בזמינות האספקה של מוצרים מגוונים לאורך כל השנה בשגרה ובחירום

יעד 3.2: צמצום של פערי תיווך כלכליים ושל פחתי תוצרת

עידוד ופיתוח חקלאות בת-קיימא והגברת ההגנה על בעלי החיים ועל רווחתם   4
יעד 4.1: הגנה על בעלי החיים ועל רווחתם

יעד 4.2: יישום והטמעה של חקלאות שומרת סביבה

יעד 4.3: שמירה ופיתוח של שטחים פתוחים לעיבוד שולי ולמרעה

יעד 4.4: שמירה על הקרקע החקלאית ועל מקווי המים

יעד 4.5: הגנה על היער והאילנות

שיפור כלכלי-חברתי של ההתיישבות הכפרית והחקלאית בפריפריה הגיאוגרפית    5
והחברתית

יעד 5.1: עידוד ופיתוח ההתיישבות החקלאית והכפרית בפריפריה

יעד 5.2: פיתוח כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית ומגזר המיעוטים

שיפור איכות השירות לחקלאים ולכלל הציבור   6
יעד 6.1: ייעול השירות לציבור תוך הפחתת הבירוקרטיה והקטנת הנטל הרגולטורי
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עיקרי תכנית העבודה

הבטחת קיומה ושגשוגה של חקלאות ישראל   1

יעד 1.1: הוזלת גורמי הייצור והגדלת זמינותם

משימות מרכזיות:
פיילוט להקמת מערכות סולריות בבריכות דגים7 ■
מסלולים ירוקים לרישוי תכשירים ואימוץ התקינה האירופית8 ■
קידום והפעלה של הסכם מים חדש לצרכני הפקה עצמית )תיקון 27( ■
פיתוח מודל קיצוץ הקצאות בהתאם לכללי המים, לרבות מנגנון תמיכה לוויתור מרצון ■
סקירה בנושא פריון בענף החקלאות9 ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

חתימת הסכם עם קבלן זוכה להקמת 
הפיילוט

-12/2018ג--

אישור נהלים מעודכנים בתחום 
הטוקסיקולוגיה של התכשירים ובדיקות 

יעילות תכשירים
-12/2018ג--

פרסום הסכם מים חדש לצרכני הפקה 
עצמית 

-12/2018ג--

בניית מודל קיצוץ להקצאות המים לשנת 
2018

-12/2018ג--

-12/2018ג--פרסום סקירה בנושא פריון בענף החקלאות

פיילוט להקמת מערכות סולריות צפות על בריכות הדגים בתחנות מחקר של אגף הדיג לבחינת טכנולוגיות שונות ולייצור ידע משלים לממשק   7
המערכות עם בריכות הדגים )השפעה על איכות המים, ממשק עם ציפורים וכו'(.

הגדרת מסלול מקוצר ומעוגן בנהלים לבחינת תכשירים אשר עברו רישוי טוקסיקולוגיה באירופה.   8
הסקירה תתבצע על בסיס נתוני בנק ישראל.  9

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תכנית עבודה לשנת 2018   |   273



ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

-172-17212/2018מדד מחירי התשומה )ללא עבודה(
- 0.87-0.8712/2018היחס בין מחיר התפוקה למחיר התשומה10

מחיר קו"ב מים שפירים במערכת הארצית11

מחצית שנה 
 ראשונה: 2.5 ש"ח 

מחצית שנה 
שנייה: 1.98 ש"ח

-12/2018 1.98 ש"ח-

שיעור המים השפירים שנוידו מתוך 
הקצאות המים שניתנו12

0.38%-0.3%12/2018-

שיעור ההקצאות שחולקו מתוך סך המכסה 
שיועדה לחקלאות על-ידי רשות המים

98%-100%12/2018-

יעד 1.2: שיפור התחרותיות של תוצרת ישראלית בעולם 

משימות מרכזיות:
שותפות בפרויקט דגיגי בורי ממכוני רבייה ותיאומו בשיתוף פעולה עם ארצות צפון אפריקה13 ■
תכנון והקמה של תשתית ראשונית לביות דג הטונה14 ■
■ )FCM( התאמת הייצוא הישראלי לדרישות החדשות של האיחוד האירופי בנוגע לעש התפוח המדומה
פתיחת ייצוא מישראל לתאילנד ■
קידום תוצרת ישראלית טרייה על-ידי שימוש בתו "מיוצר בישראל" בפירות וירקות טריים  ■

תוצרת הארץ
הפעלת צוות לפתיחת שווקים חדשים לייצוא ■
היערכות לייצוא קנאביס רפואי ■
תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא ■

על בסיס מדדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתוני 2016.  10
מחיר המים לצרכני "מקורות" בלבד בעקבות חוק המים, סעיף 27.  11

הקצאות המים ניתנות על בסיס חלוקה גיאוגרפית ואפשר לניידן בהתאם לתנאי בצורת שמתפתחים.  12
השתתפות בפרויקט Merc לעידוד השימוש בדגיגי בורי ממכוני רבייה לאכלוס אגמים בארצות הים התיכון.  13

התנעת תכנית לאומית למו"פ מוטה ייצוא דגיגים, תכנון והקמת תשתיות ראשוניות לרבייה של טונה צהובת סנפיר. אכלוס הפרויקט צפוי   14
ב-2020.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

אכלוס אגמים בצפון אפריקה ובישראל 
בדגיגי בורי 

--512/2018-

פרסום מכרז תכנון להקמת תשתית 
ראשונית לביות דג הטונה

-12/2018ג--

קבלת אישור האיחוד האירופי להמשך ייצוא 
אפרסק, הדרים, פלפל ורימון

-12/2018ג--

קבלת אישור מתאילנד לייבוא רימונים 
ותמרים

-12/2018ג--

חקלאים שאימצו את השימוש בתו "מיוצר 
בישראל"

30-20012/2018-

פעולות שבוצעו לפתיחת שווקים חדשים 
לייצוא15

--512/2018-

בניית תיק מותג לקנאביס הרפואי הישראלי, 
הכולל לוגו, סלוגן וערכי מותג

-12/2018ג--

-12/2018ג--בניית תכנית לכלי סיוע שונים לקידום הייצוא

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

ערך הייצוא של תוצרת חקלאית טרייה 
)במיליוני ש"ח(16

4,400
)2016(

-4,40012/2018-

 תפיסות תוצרת בארצות היעד בשל 
אי-עמידה בדרישות בנושא נגעים בצומח17

80-9012/2018-

שווקים שמתקיים אליהם ייצוא משמעותי 
של תוצרת צמחית18

211
)2016(

-21812/2018-

פתיחת ייצוא אבוקדו וגזר לסין, פתיחת ייצוא אבוקדו, בצלי אמריליס ופלפל ליפן.  15
מדד המפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  16

הגורם לגידול הוא שינוי מדיניות האיחוד האירופי בנוגע ל-FCM )העש המדומה( וההחלטה על בדיקת %100 ממשלוחי פירות הדר, מה שמעלה   17
את ההסתברות הסטטיסטית לתפיסות. במקביל, צפויה ירידה בתפיסות תבלינים ופרחים, אך בהיקף נמוך יותר.

לפי הגדרת המדד, שוק מוגדר כמוצר, המיוצא למדינה בהיקף של יותר ממיליון דולר )כאשר מוצר אחד מיוצא לשתי מדינות שונות ייספרו 2   18
שווקים(.
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יעד 1.3: פיתוח ומסחור של ידע וחדשנות ויצירת קשרים בינלאומיים

משימות מרכזיות:
תמיכה בשיתוף פעולה בנושא תעשייה עם מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים19 ■
תחרות סטארט-אפים בתחום החקלאות20 ■
היערכות לתערוכת "אגריטך" הבינלאומית בנושא טכנולוגיה חקלאית ■
הקמת מרכז מבקרים להצגת חקלאות ישראל  ■
הטמעת טכנולוגיות חדשות בחקלאות מדייקת ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

שיתופי הפעולה הצפויים בין חברות תעשייה 
למרכזי מחקר ופיתוח אזוריים

--1012/2018-

פרסום רשימת חברות הסטארט-אפ הזוכות 
בתחרות הסטארט-אפים בתחום החקלאות

-12/2018ג--

מבקרים מחו"ל בתערוכת "אגריטך"
8,100
)2015(

-8,10012/2018-

כתיבת מכרז, פרסום והתקשרות עם יועץ 
להקמת מרכז מבקרים להצגת חקלאות 

ישראל
-12/2018ג--

קיום כנס לחקלאים בנושא חקלאות 
מדייקת21

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

מדד הפריון לחקלאות22
 149.3
)2016(

-149.312/2018-

הסכמי מסחור חדשים בעלי תמלוגים 
עתידיים

56-6112/2018-

 ערך הייצוא של זרעים וחומרי ריבוי 
)במיליוני $(

23207-20712/2018-

עידוד שיתופי פעולה בין תעשיות )חברות מסחריות( ומרכזי המו"פ האזוריים על-מנת להביא למיצוי רחב ומעמיק יותר של היכולת המדעית   19
במופ"ים האזוריים בישראל בתחומים החקלאיים וקידום החברות המסחריות.

יצירת רשימה של חברות סטארט-אפ מובילות בתחום החקלאות. מטרת הרשימה היא חשיפה ציבורית של פעילות חדשנית ופורצת דרך   20
במגזר הפרטי בארץ בתחום החקלאות.

טכנולוגיות בחקלאות מדייקת: חיישנים, ניהוג אוטומטי, קלטור אוטומטי, ניהול עובדים אוטומטי, פיקוח מזיקים לפי מודלים, ריסוס מדויק.  21
מדד המפורסם על-ידי בנק ישראל. מדד פריון מודד את יעילות הייצור. ככל שהוא גבוה יותר, כך היעילות גבוהה יותר.  22

על בסיס נתוני 11 חודשים בשנת 2017.  23
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יעד 1.4: הבטחת דור המשך לחקלאות הישראלית

משימות מרכזיות:
מלגות לסטודנטים שעובדים בחקלאות ■
סל קליטה לדור ההמשך בחקלאות24 ■
עתיד החקלאות - תכנית אסטרטגית ל-252030 ■
תמיכה בחקלאים ובנקלטים חדשים26 ■
הכשרה מקצועית של דור צעיר בחקלאות  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

סטודנטים שקיבלו תמיכה על-ידי מלגות 
עבודה בחקלאות

--30012/2018-

-12/2018ג--מסמך "סל קליטה" מוסכם

השלמת תכנית אסטרטגית בנושא עתיד 
החקלאות

-12/2018ג--

-25,00012/2018--סכום התקציב שנוצל )מלש"ח(

-5012/2018--משתלמים בקורס "עתידים לחקלאות"

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-103-13512/2018משפחות חקלאיות חדשות נקלטות בגולן27

הקטנת אי-הוודאות של חקלאים חדשים על-ידי הגדרת הרכב ועיתוי קבלת סל הקליטה  בהיבטים: קרקע, מים, השקעות, כוח אדם, הלוואות   24
ועוד, הנדרשים להקמת משק חקלאי חדש.

הכנת עבודה אסטרטגית על עתיד החקלאות )2030(: תרחישים, בחירת חלופה והמלצה על כלי מדיניות.  25
חקלאים ונקלטים חדשים בתכנית רב-שנתית לשנים 2018-19, בהיקף תקציבי של 45 מלש"ח. מענק מקסימלי לנתמך יעמוד על 1 מלש"ח.   26

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1170 מיום 12/1/2014 בנושא תכנית לפיתוח החקלאות בגולן )קליטת 750 נחלות(.   27
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יעד 1.5: הבטחת תנאי ייצור נאותים לחקלאים

משימות מרכזיות:
תמיכה בעובדים ישראלים בחקלאות28 ■
חוק החלב - הכנת תכנית אסטרטגית וחלופות ליישום החל משנת 2019 ■
הסדרת שטחים ימיים לכלובי דגים ועורף נמלי בים התיכון ■
תיקון חוק עידוד השקעות הון בחקלאות ■
ביצוע סקרים "טופו-אקלימיים" - איתור מוקדי קרה ■
פיתוח מודל של ביטוח הכנסה כעוגן וביטחון תעסוקתי לחקלאים ■
אסדרת קשרי מסחר בין חקלאים למשווקים29 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-386-35012/2018חקלאים שקיבלו את תמיכת המשרד

סקירה בינלאומית והצגת חלופות למשק 
החלב

-12/2018ג--

-12/2018ג--פרסום מכרז לתכנון שטח ימי חוף כרמל

הגשת טיוטת חוק עידוד השקעות הון 
בחקלאות לוועדת שרים לחקיקה

-12/2018ג--

-16012/2018--יישובים שמבוצע בהם סקר טופו-אקלימי

גיבוש עקרונות מודל של ביטוח הכנסה כעוגן 
וביטחון תעסוקתי לחקלאים

-12/2018ג--

ניסוח טיוטת החוק לאסדרת קשרי המסחרי 
בין חקלאים למשווקים

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

היחס בין מחיר התפוקה למחיר התשומה30
0.87

)2016(
-0.8712/2018-

שיעור ההשגות המוצדקות שהתקבלו על 
הקצאת עובדים לחקלאים31

3.3%
)2014(

-3.3%12/2018-

שיעור ניצול ממוצע של מכסות לעובדים 
פלסטינים32

72%-85%12/2018-

ניתנת תמיכה כספית לחקלאים על-מנת שיעסיקו עובדים ישראלים בענפי החקלאות. התמיכה תלויה במספר הבקשות ובתקציב הכולל.   28
בהמשך לתהליך של בחינת הרגולציה לרישוי סיטונאים עלה הצורך באסדרה של קשרי המסחר בין חקלאים למשווקים, למניעת ניצול כוח   29

עודף והתנהגות בלתי הוגנת.
מבוסס על מדדי מחיר תפוקות ותשומות בחקלאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עלייה ביחס מבטאת שיפור בתנאי הסחר לחקלאי.  30

הקצאת עובדים זרים על בסיס מפקד נעשית אחת ל-4-3 שנים. ההקצאה האחרונה נעשתה בשנת 2014, ובשנת 2018 תיעשה הקצאה חדשה   31
על בסיס מפקד.

מספר העובדים הפלסטינים במכסה לשנת 2017: 6,250 ולשנת 2018: 7,250.  32
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הבטחת מוצר, איכותי, בריא ובטיחותי לציבור   2

יעד 2.1: שיפור הבטיחות והאיכות של התוצרת החקלאית

משימות מרכזיות:
ליווי בהסדרה רגולטורית של יקבים33 ■
כתיבה של תכנית מענה והיערכות לטיפול בשפעת עופות בלולי מטילות ■
צמצום אירועי שחיטה שחורה ■
אכיפת ההנחיות לאיסור על שיווק ביצים שבורות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

-3412/2018--יקבים שהוסדרו

חוזה נצור להפעלת מתקן כילוי נייד לטיפול 
בפגרים34

-12/2018ג--

מבצעים יזומים לאיתור ולסיכול שחיטה 
שחורה

80-9612/2018-

-7012/2018--ביקורות במכוני המיון ובמפעלים

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

-1.23-1.212/2018ממוצע חומרי ההדברה בתוצרת חקלאית35

ציון ממוצע למפעלים המייצרים בשר עוף36
 29

)2016(
-29.512/2018-

שיעור בדיקות הסקר לשאריות כימיות 
בתוצרת חקלאית שנמצאו בהן תוצאות 

חריגות37

 11%
)5% חריגה 
משמעותית(

 10%
)4% חריגה 
משמעותית(

12%12/2018-

-1%12/2018-0.52%שיעור השחיטה השחורה בבקר38

ליווי בעלי יקבים לקבלת רישיון יצרן ממשרד הבריאות.  33
חוזה נצור משמעותו הסכם עם ספק/קבלן, המספק שירות של אספקת מתקן כילוי נייד בהתראה קצרה במקרים של התפרצות מחלה.  34

ממוצע מספר חומרי ההדברה בדגימות שנערכו על-ידי השירותים להגנת הצומח )הממוצע הינו ביחס לדגימה(.  35
לפי סקר של השירותים הווטרינריים, הבודק את רמת המשחטות. ציון משוקלל הניתן על-ידי פקחי השירותים הווטרינרים לכל משחטה   36
בארץ על-סמך הפרמטרים הבאים: תשתיות, תחזוקה, ניקיון, תהליכים, רווחת בעלי חיים, מניעת מחלות בעלי חיים, תכנית בטיחות מזון 
והתייחסות הנהלת המפעל לפיקוח הווטרינרי. כל פרמטר מקבל ציון של 5-1, כאשר סכום הפרמטרים הוא הציון בסקר )כלומר טווח הציונים 

בסקר הינו 40-8(.
אחוז התוצאות החריגות לאורך כל השנים עומד על כ-%10. עם זאת, רק כשליש מהתוצאות החריגות, מציגות חריגה משמעותית ומצריכות   37

חקירה.
שיעור ראשי הבקר שהוצא להם היתר העברה לבית מטבחיים ולא הגיעו לבית המטבחיים - מהווה הערכה לשיעור השחיטה השחורה בבקר.  38
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יעד 2.2: הגדלת הערך התזונתי והבריאותי של התוצרת החקלאית

משימות מרכזיות:
בידול האמנון הישראלי ומיתוגו כמוצר טרי ובריא  ■
סקירה על-אודות תזונה מקיימת וביטחון מזון ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

פרסום דו"ח המלצות בנושא גידול דגי אמנון 
בעל תכונות איכות ובריאות משופרות

-12/2018ג--

פרסום סקירה על תזונה מקיימת וביטחון 
מזון

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

דגים המיוצרים במסגרת חקלאות ימית 
בשנה )טון(

1,804-2,52012/2018-

פירות וירקות טריים מייצור מקומי שסופקו 
לשוק המקומי )ק"ג ברוטו לנפש(

 220
)2016(

-22012/2018-
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הבטחת רציפות האספקה של תוצרת חקלאית והפחתת יוקר המחיה   3

יעד 3.1: שיפור בזמינות האספקה של מוצרים מגוונים לאורך כל השנה בשגרה ובחירום

משימות מרכזיות:
חלוקת מכסות ייבוא ואישורי ייבוא בהתאם לצו ייבוא ועדכונו של הצו בהתאם לצורך39 ■
בדיקת היתכנות לפריקת חיטה ומספוא בנמל אילת40 ■
הכנת המגזר החקלאי לאיום הסייבר41 ■
הקמת משקי מודל לגידול ירקות תוך שימוש באנרגיה ממקור גז42   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

שיעור הבקשות שקיבלו מענה תוך שני ימי 
עסקים

95%-95%12/2018-

-12/2018ג--ביצוע תרגיל בנמל אילת

-12/2018ג--הטמעת תכנית להגנת הסייבר

משקי מודל שיהיו בליווי ובמעקב אחר 
תוצאות הגידול43

--212/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

-34-2012/2018זנים חדשים של ירקות שנכנסו לגידול מסחרי

שיעור העמידה ביעד אספקה סדירה מרגע 
הגדרת מחסור במוצר חקלאי ועד הגעת 

התוצרת לשווקים המקומיים44
90%-90%12/2018-

שבועות בשנה שבהם ירדה כמות 
המלפפונים ברשתות השיווק ביותר מ-15% 

ביחס לממוצע תלת-שנתי 
3-112/2018-

שבועות בשנה שבהם ירדה כמות העגבניות 
ברשתות השיווק ביותר מ-15% ביחס 

לממוצע תלת-שנתי
5-412/2018-

חלוקת מכסות ייבוא בהתאם להסכמי הסחר של ישראל, מתן אישורי ייבוא בהתאם לצו ייבוא חופשי ועדכונו של הצו בהתאם לצורך.  39
כתיבת תכנית לפריקת גרעינים להאבסת בעלי חיים בעת משבר בנמל אילת )כולל מדינות מקור, חברות, אופן ביצוע הפריקה, אחסון בקרבת   40

הנמל והובלה יבשתית( וביצוע תרגיל מלא.
מיפוי מערכות המחשוב במפעלים החיוניים לשעת חירום שהוגדרו על-ידי המשרד ומתן ייעוץ פרטני בנושא הגנת הסייבר. בשיתוף עם מטה   41

הסייבר הלאומי.
במסגרת פריסת הגז הטבעי הארצי מבקשים לקדם כניסה גם לתחומי החקלאות. מניתוח מקדים אנו צופים כי יעד של 5,000 דונם חממות   42

שבשימוש גז טבעי ייעלו את הייצור. הממשק דורש בחינה של משקי מודל לבדיקת היתכנות כלכלית.
מתן מענה למחסור החוזר על עצמו מדי שנה בחגים עקב טמפרטורות נמוכות בחממות, בעזרת שימוש באנרגיה ממקור גז. בשיתוף רשות   43

הגז.
יעד האספקה הסדירה: מלפפון - 48 שעות מהכרזת מחסור ועד כניסה ראשונה של תוצרת. עגבנייה - 8 ימים מהכרזת מחסור ועד כניסה   44

ראשונה של תוצרת.
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יעד 3.2: צמצום של פערי תיווך כלכליים ושל פחתי תוצרת

משימות מרכזיות:
זירת מסחר אלקטרונית לפירות וירקות45 ■
ניתוח כלכלי לענף הבקר לצורך מעקב אחר הרפורמה ■
תכנית לאומית למניעת אובדן ובזבוז מזון46 ■
תמיכה ברשויות מקומיות להקמת שוקי איכרים במחירים מוזלים לצרכנים ■
קמפיין בחירה של פירות וירקות ואחסון נכון שלהם ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

אפיון ותכנון המערך בהיבטים לוגיסטיים, 
מסחריים וכלכליים לקראת השקה ב-2019

-12/2018ג--

-212/2018--סקירות שפורסמו על ענף הבקר

הבאה לאישור הממשלה של הצעת החלטה 
בנושא הגדרת יעד לצמצום אובדן מזון ברמה 

הלאומית
-12/2018ג--

הוצאת כתבי אישור לרשויות - כשיעור 
מהפונים שיעמדו בתנאים

--100%12/2018-

העלאת הקמפיין לבחירה ואחסון נכון של 
פירות וירקות

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

מדד מחירי הפירות והירקות ביחס למדד 
המחירים לצרכן47

1.07-1.0712/2018-

פער בין מחיר לצרכן ברשתות השיווק לבין 
מחיר סיטוני לפי סקר המשרד 

41%-41%12/2018-

ירקות שהועברו לטובת חלוקה לנזקקים 
)טון(

--3012/2018-

הקמת זירת מסחר אלקטרונית בשוק המקומי בישראל. הזירה תאפשר מפגש בלתי אמצעי בין היצרן )החקלאי( לצרכן )קמעונאי או סיטונאי(.  45
כתיבת הצעת מחליטים, שתכלול כמה מיזמים של העברת עודפי מזון לנזקקים.   46

המדד מגלם את ההתייקרות/ההוזלה של הפירות והירקות מעבר למדד המחירים הכללי לצרכן ביחס לשנת הבסיס 2010.  47

282   |   תכנית עבודה לשנת 2018



עידוד ופיתוח חקלאות בת-קיימא והגברת ההגנה על בעלי החיים ועל רווחתם   4

יעד 4.1: הגנה על בעלי החיים ועל רווחתם

משימות מרכזיות:
ביטול ההנשרה בלולי המטילות48 ■
פעילות לאכיפת חוק ותקנות צער בעלי חיים ■
חלוקת חיסון כלבת בחינם לעדרי צאן ובקר במרחק 10 ק"מ מגבולות המדינה ■
תמיכה תקציבית ברשויות המקומיות בצפון למיגור הכלבת49 ■
רפורמה בענף הלול50 ■
ניהול "קול קורא" לתמיכה בהקמת כלביות רשותיות ■
תקנות צער בעלי חיים )הובלת בהמות( )תיקון( ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

-33%12/2018--שיעור הלולים שהופסקה בהם ההנשרה51

פעולות יזומות לאכיפת החוק לתקנות צער 
בעלי חיים

--18612/2018-

שיעור עדרי צאן ובקר במרחק 10 ק"מ 
מגבולות המדינה שחוסנו מפני כלבת 

--90%12/2018-

היקף התמיכה התקציבית ברשויות מקומיות 
בצפון למיגור הכלבת שהועברה )מלש"ח(

--4.512/2018-

הבאה לאישור של הרפורמה בענף הלול 
בממשלה

-12/2018ג--

כתבי אישור ללולים שעומדים בתנאי 
הרפורמה

--5012/2018-

-1012/2018--לולים חדשים ללא כלובים

שיעור הרשויות הנתמכות העומדות 
בקריטריונים להקמת כלביות רשותיות 

ותוקצבו
--100%12/2018-

-12/2018ג--הגשת תקנות צער בעלי חיים לוועדת החינוך

התארגנות המשרד וענף ההטלה לביטול הפרקטיקה הנהוגה של הנשרה בלולי מטילות להארכת חיי הלהקה.  48
מתן תמיכה כספית לרשויות באזור הצפון לצורכי שכירה של שירותי פקחים, לוכדים ורופאים וטרינריים להתמודדות עם התפרצות הכלבת.  49

הרפורמה נוגעת בהיבטים של צער בעלי חיים, יעילות ווטרינריה.  50
המהלך תלוי באישור חקיקה המסדירה את הנושא.  51

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

שיעור העדרים בנגב הנגועים בברוצלוזיס,52 
מתוך העדרים שנדגמו

18.7%-20%12/2018-

שיעור העדרים בארץ, מחוץ לנגב, הנגועים 
בברוצלוזיס, מתוך העדרים שנדגמו

3%-3%12/2018-

שיעור העדרים שנדגמו לברוצלוזיס מתוך 
כלל העדרים בישראל

71%-80%12/2018-

שיעור עדרים מחוסנים למחלת הפה 
והטלפיים )בקר וצאן(

100%-95%12/2018-

-6%12/2018-6%שיעור תמותת פטם

יעד 4.2: יישום והטמעה של חקלאות שומרת סביבה 

משימות מרכזיות:
עדכון תקנות הגנת הצומח )שימוש בפלואורואצטאמיד( התשכ"ח-531967 ■
הרחבת נוהל תמיכה בריסוק גדמים לענפי המטעים האחרים מלבד אבוקדו והדרים54 ■
מיזמים אזוריים של חקלאות וסביבה - חקלאות תומכת סביבה55 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--עדכון תקנות הגנת הצומח

-12/2018ג--גיבוש נוהל תמיכה בריסוק גדמי מטעים

מיזמים אזוריים של חקלאות סביבה שקיבלו 
תמיכה

--412/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

חומרי הדברה שנרכשו )חומר פעיל בטונות(56
 6,005
)2013(

-
 5,500
)2014(

12/2019-

זיהום שנגרם על-ידי החיידק ברוצלה ומועבר לבני אדם מבעלי חיים או מאכילת מוצרי חלב לא מפוסטרים.  52
פלואורואצטאמיד הינו חומר פעיל, המשמש להדברה נגד מכרסמים. עדכון התקנות כולל ציון כל הנגזרות של החומר הפעיל, אופן השימוש בו   53

ואמצעי הזהירות שיש לנקוט בזמן השימוש. 
לאור הצורך בצמצום שריפות הגזם ומתן פתרונות לריסוק מוצע להרחיב את נוהל התמיכה לגידולים נוספים.  54

המיזמים יכללו פעולות שקשורות להדברה מרחבית, לנזקי בעלי חיים, לשיקום אקולוגי של שטחים מופרים, לטיפול בשולי שדות, לגידור   55
חקלאי.

מדד המפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחת לשלוש שנים. הנתונים נאספים מהחברות המשווקות את חומרי ההדברה.   56
נתוני 2013 פורסמו בשנת 2016. כך, נתוני 2014 צפויים להתפרסם ב-2019. 
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יעד 4.3: שמירה ופיתוח של שטחים פתוחים לעיבוד שולי ולמרעה

משימות מרכזיות:
הסדרת תמיכות מרעה ביו"ש-בקעה57 ■
מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה58 ■
פיתוח מידע בנושא צמחים לצדי דרכים ■
הסדרת שטחי רעייה באזור הכרמל ובשטחי האש  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--אישור המנגנון הנבחר להסדרת התמיכות

השלמת תכנית מיפוי כושר נשיאה בשטחי 
מרעה

-12/2018ג--

פרסום רשימת צמחים הדורשים מעט תחזוקה 
וחסכוניים במים, המתאימים לצדי דרכים

-12/2018ג--

-612/2018--הסדרת חוזי רעייה לרועים בכרמל

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

-1,607,070-1,617,07012/2018שטחי מרעה המוסדרים בחוזה )דונם(59

-460,000-460,00012/2018שטחי המרעה בעיבוד עונתי

-72,527-55,37212/2018שטחי המרעה שגודרו )דונם( 

יעד 4.4: שמירה על הקרקע החקלאית ועל מקווי המים

משימות מרכזיות:
פרסום נוהל תמיכה שני לטובת צמצום צי ספינות המכמורת בים התיכון60 ■
הכנת תכנית-אב לפיתוח החקלאות בשטחי בריכות הדגים במישור החוף61 ■
התאמת מודל סחף ליישום ארצי ■
ניהול סיכונים ברשויות הניקוז - פיתוח מתודולוגיה ■
שיפור מערך ההתראה מפני שיטפונות בעזרת שימוש במודלים ברזולוציה גבוהה ■

יצירת פתרון לתשלום תמיכות ישירות למגדלי המרעה בתחומי יו"ש והבקעה.  57
תכנון וביצוע פרויקט מיפוי מעודכן של כושר נשיאה בשטחי מרעה.  58

שטחים המוסדרים בחוזה מול מינהל מקרקעי ישראל.  59
2017 לבעלי ספינות המכמורת באזור הצפון. מאחר שנותר תקציב, מתוכנן להתפרסם בהקדם נוהל  בהמשך לנוהל תמיכה שפורסם בשנת   60

תמיכה נוסף, שיכלול מרכיבים שונים, בהתאם למסקנות שנגזרות מההליך הראשון. 
לאור כניסת טכנולוגיות לגידול דגים במדגה אינטנסיבי קיים צורך בפיתוח הנושא ובבחינת האפשרות להשתמש בתשתיות הקיימות כיום   61

בבריכות הדגים הישנות לאורך מישור החוף הצפוני.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

 פרסום "קול קורא" - נוהל תמיכה לצמצום 
צי ספינות המכמורת

-12/2018ג--

הכנת תכנית-אב למדגה בבריכות מישור 
החוף

-12/2018ג--

-12/2018ג--פיתוח מדד של סחיפות קרקע

פיתוח מתודולוגיה לסקר מצב קיים של נזקי 
שיטפונות

-12/2018ג--

שדרוג אתר האינטרנט הייעודי לשיטפונות 
)הוספת תחנות/מפות הצפה ומודלים לחיזוי(

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

שטחים מעובדים בממשק משמר קרקע-
מים )אלף דונם(

350-40012/2018-

יעד 4.5: הגנה על היער והאילנות

משימות מרכזיות:
הכנת סקרי עצים עירוניים  ■
הכנת תקנות היערות לרישיונות כריתה במסגרת מדיניות רגולציה ■
מיפוי השטחים הנדרשים לביצוע קווי חיץ62 ■
קביעה של מדיניות משרד החקלאות לניהול יערות ישראל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

השלמת סקר עצים עירוניים בעיריית 
רחובות )פיילוט(

-12/2018ג--

-12/2018ג--השלמת תקנות היערות לרישיונות כריתה

השלמת שכבת GIS, הכוללת את כלל קווי 
החיץ הנדרשים לביצוע

-12/2018ג--

השלמת מסמך מדיניות של משרד 
החקלאות לניהול יערות ישראל

-12/2018ג--

מיפוי שטחים בהם נדרשת הקמה של קו חייץ בין ישוב לאזור מיוער, על-מנת להגן על היישוב מפני שריפות יער  62
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

שיעור שטחי היער המוכרזים כ"שמורות 
יער", מתוך סך השטחים המיוערים63

83%-93%12/2018-

שמורות היער מוכרזות על בסיס התכניות המפורטות ליער, הנגזרות מתמ"א 22. הכרזה על שטח כשמורת יער מקנה לשטח מעמד סטטוטורי   63
חדש ומגנה עליו מהמרת ייעוד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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שיפור כלכלי-חברתי של ההתיישבות הכפרית והחקלאית בפריפריה הגיאוגרפית    5
והחברתית

יעד 5.1: עידוד ההתיישבות החקלאית והכפרית בפריפריה ופיתוחה

משימות מרכזיות:
הפעלת נוהל תמיכה בחיילים משוחררים על-פי נוהל תמיכות 3א64 ■
הסדרת מתווה למועצה אזורית אשכול לפרוגרמות יישוביות65 ■
גיבוש ואישור של תכנית העבודה של החטיבה להתיישבות לשנת 2019 ■
ניהול ויישום התמיכה בגרעינים לשנת 662018 ■
קידום פתרונות דיור קבע למשפחות ממפוני גוש קטיף שטרם החלו בבניית בית הקבע ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

חיילים משוחררים שנתמכו בהתאם לנוהל 
תמיכה

--45012/2018-

-3212/2018--פרוגרמות יישוביות מאושרות

אישור תכנית העבודה של החטיבה 
להתיישבות לשנת 2019 על-ידי שר 

החקלאות
-12/2018ג--

-20012/2018--בקשות תמיכה בגרעינים שאושרו

משפחות שטרם התחילו בבנייה של בית 
קבע

115-9512/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

-7-612/2018יישובים בתת-אכלוס67

-497-8012/2018נחלות שנוספות מדי שנה

שטח שנוסף מדי שנה ליישובים חקלאיים 
)דונם(

24,255-17,00012/2018-

הפעלת הנוהל באמצעות תמיכה בעמותות המאושרות לפעילות על-ידי משרד האוצר. העמותות מרכזות את עבודת החיילים המשוחררים   64
באמצעות הסעות, פעילויות העשרה, תיאום בין החקלאי לעובד וכו'.

הסדרה ואישור הפרוגרמות היישוביות, כולל הסדרת הקרקעות של יישובי מועצה אזורית אשכול.  65
ניהול עבודתה של ועדת התמיכות, הוצאת ההתחייבויות וביצוע תשלום התמיכה.  66

יישוב חקלאי בתת-אכלוס הוא יישוב חקלאי מתוכנן, שעלה לקרקע לפני 1985 ובאגודה החקלאית שלו פחות מ-40 משפחות, או פחות מ-60   67
חברים )לפי המספר הקטן(.

288   |   תכנית עבודה לשנת 2018



יעד 5.2: פיתוח כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית ומגזר המיעוטים68

משימות מרכזיות:
מעקב ובקרה אחר יישום תכנית החומש 2017-2021 על-ידי משרדי הממשלה השונים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

אירועי מעקב ובקרה שבוצעו, הכוללים 
הפקה של דו"חות בנושא

--212/2018-

להרחבה בנושא זה, ראו את תכנית העבודה של הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב, המופיעה בספר זה לאחר תכנית העבודה   68
של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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שיפור איכות השירות לחקלאים ולכלל הציבור   6

יעד 6.1: ייעול השירות לציבור, תוך הפחתת הבירוקרטיה והקטנת הנטל הרגולטורי

משימות מרכזיות:
בניית מודל להפחתת שיעור המשלוחים הנבדקים בתוצרת טרייה בעלת סיכונים נמוכים  ■
פיתוח מערכת ממוחשבת לכל תהליכי הרגולציה בייבוא צמחים ומוצרים מן הצומח ■
ביצוע התכנית להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום פיקוח על זרעים69 ■
הטמעת תהליכי 70RIA )רגולציה חכמה( ביחידות המשרד ■
פיתוח מערכת מחשוב מרכזית לתמיכות  ■
הפחתת הרגולציה על ייבוא ציוד חקלאי אחר71   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

הגשת מסמך מדיניות יישומי לגבי צמצום 
הבדיקות, בהתאם לניתוח סיכונים מקצועי

-12/2018ג--

אפיון מערכת המחשוב הנדרשת להליכי 
הרגולציה

-12/2018ג--

אימוץ מנגנון הכרה לביצוע דיגום רשמי על-
ידי חברות הזרעים וחברות חיצוניות

-12/2018ג--

-212/2018--העברת סדנאות RIA מרכזות לעובדי המשרד

גיבוש שיטת העבודה של מערכת התמיכות 
המרכזית

-12/2018ג--

העברת נוסח תיקון של צו ייבוא חופשי 
למשרד הכלכלה72

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

שיעור הנטל הרגולטורי )מצטבר( שהופחת 
לפי התכנית השנתית להפחתת נטל 

רגולטורי משנת 2016
25%-35%12/201951%

שיעור הנטל הרגולטורי )מצטבר( שהופחת 
לפי התכנית השנתית להפחתת נטל 

רגולטורי משנת 2017
--16%12/202037%

התכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום פיקוח על זרעים כוללת צעדים, כמו הכרה בדיגום שאינו ממשלתי, הכרה במעבדות   69
הזרעים לביצוע בדיקות חובה וביטול החובה לביצוע בדיקות נביטה בייצוא.

Regulatory Impact Assessment – הערכת השפעות רגולציה.  70
כל ציוד חקלאי שאינו טרקטורים. לדוגמה: מכונות חליבה, תנורים, שולחן אסיף וכו'.  71

בהתייחס לרשימת פרטי המכס שבנספח ה' לתכנית להפחתת נטל רגולטורי.  72
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

6/2018עצי היסטוריהמאגר טיולים בעקבות עצים

9/2018כולל יצירת שכבת GIS - מינים "אדומים"מאגר גנים בוטניים 

מאגר חומרי הדברה

כולל את כל המידע הקשור בשימוש נכון ובטוח של 
כ-1,500 חומרי הדברה מורשים למכירה בישראל. 

במאגר אפשר לקבל פרטים על החומר פעיל וריכוזו, 
על דרגת הרעילות וכו'

3/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
מאגר רופאים וטרינריים, סוגי התמחות ופרטי התקשרות עמםמאגר רשימת רופאים וטרינרים

מאגר הצהרות בריאות
מאגר רשמי של הצהרות נוספות, ״Additional Declaration״ )AD(, לתעודות 

הבריאות )סעיף 11 בתעודה(

אטרקציות חקלאיות
הצגת אטרקציות התיירות החקלאית הקיימות בארץ. המידע מונגש על-פי 
חתכים רבים, בהם אזור בארץ, קהל יעד, שעות הפעילות ומאפיינים נוספים 

אחרים

מאגר ניטור נגעים
מעקב אחר מזיקים ותנועתם ברחבי הארץ לצורך חיזוי ופעולה מונעת 

באזורים המועדים לפורענות

סקר של מחירי תוצרת חקלאית בשווקים סיטונאיים ופרסומומאגר סקר מחירים

מאגר המכיל את תוויות תכשירי ההדברה הניתנים לשימוש בחקלאותמאגר תוויות תכשירי הדברה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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 הרשות לפיתוח והתיישבות 
הבדואים בנגב

תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב 
יאיר מעיין 

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב נמצאת בעיצומו של שינוי בתפיסת ההפעלה, בייחוד לאור המלצות 
מבקר המדינה, שפורסמו במרץ האחרון, ותפעל להגדלת מצאי המגרשים למגורים ביישובים הבדואיים באופן 
שיענה על הצורך בפתרונות לריבוי הטבעי ולאוכלוסיית הפזורה. מיקוד המאמץ של הרשות יהיה בהסדרת 

ההתיישבות ופחות בתביעות הבעלות.

האוכלוסייה הבדואית בשנת 2017 )על-פי נתוני משרד הפנים לפברואר 2017( מונה כ-243 אלף נפש. על-פי 
ניתוחי אגף המיפוי ברשות, ההתפלגות היא כדלהלן: 142 אלף ביישובים הוותיקים, מועצה אזורית נווה מדבר: 
אלף.   50 התיישבותי:  למענה  ממתינים  היישובים,  לכל  מחוץ  אלף,   25 קאסום:  אל  אזורית  מועצה  אלף,   26

ההערכה לחודש דצמבר 2017 היא, שהאוכלוסייה מונה כיום כ-250 אלף נפש.

על-מנת לתת מענה התיישבותי לכלל תושבי המגזר הבדואי בהתייחס לשנת היעד 2035, אז תמנה האוכלוסייה 
הבדואית כ-470,000 נפש, יידרשו תכנון סטטוטורי ופיתוח של כ-100,000 יחידות דיור במצטבר, בהנחה של 

5 נפשות למשפחה גרעינית, מהן כ-45,000 משפחות/יחידות דיור עד שנת היעד, שדרוש פתרון דיור עבורן.

תכנית העבודה, שהוכנה במשותף על-ידי אגפי הרשות לחומש הקרוב, עתידה להביא לשינוי מהותי בסוגיה 
הינו תכנון  הקרוב  לחומש  לרשות  שהוגדר  בנגב. היעד  של האוכלוסייה הבדואית  של הסדרת ההתיישבות 
ופיתוח מגרשים של כ-29,000 יחידות דיור. תכנית העבודה המובאת בפניכם מדגישה, שאם עד היום שיווקה 
אלפי  עשרות  ובהם  מגרשים,  אלפי  של  שיווק  על  מדברים  אנו  שהיום  הרי  בשנה,  מגרשים  מאות  הרשות 

יחידות דיור, אשר בסופו של דבר ייתנו מענה לתושבים הבדואים הן ביישובים והן בפזורה. 

2018 נגזרת מתכנית החומש שהוכנה על-ידי הרשות לחמש השנים הבאות, וכוללת  תכנית העבודה לשנת 
ליצירת  ההתיישבות  והסדרת  הפיתוח  תהליכי  זירוז  ביישובים,  השכונות  לכל  סטטוטורי  תכנון  הוצאת 
הקרקע  לגורם  להתייחס  מבלי  והמרחבים  הגזרות  כל  על  מתפרסת  התוכנית   .2017-2021 לשנים  פתרונות 
כחסם )תביעות בעלות(. בתוכנית יש מנעד פרויקטים רחב, אשר כולל הסדרת פזורה חיצונית, הסדרת פזורה 
לריבוי  המיועדים  פרויקטים  וכן  ציבור,  למוסדות  ותשתיות  תשתיות-על  פיתוח  במקום,  הסדרה  פנימית, 

טבעי, למסחר, לתעשייה ולחקלאות.

במקביל לתכנית העבודה בנושא הסדרת ההתיישבות הפיזית )פיתוח ושיווק מגרשים( הרשות פועלת גם 
ביישובי הבדואים  החומש לפיתוח הכלכלי-חברתי  בתכנית  כפי שהיא מופיעה  לתמיכה במעטפת הכוללת 
ובפזורה. התכנית גובשה בתיאום עם ראשי הרשויות הבדואיות בדרום ועם משרדי הממשלה השונים והאוצר, 

תוך הגדלה משמעותית של התקציב לתכנית והגדרת המשימות המיועדות לביצוע בתקציבים אלו.

יעדה של תכנית החומש הוא שיפור משמעותי במצב האוכלוסייה הבדואית בנגב תוך חתירה לצמצום הפערים 
בין אוכלוסייה זו לכלל אוכלוסיית המדינה, באמצעים הבאים: 

הגדלת מלאי מגרשי המגורים על-ידי פיתוח מסיבי של מגרשים, כולל כבישים, מים וביוב. א. 

פיתוח תשתיות תחבורה, כולל כבישים מתאריים אל היישוב ובתוכו וכן תשתיות-על. ב. 

הקמת אזורי תעסוקה, תעשייה ומסחר לצמצום האבטלה ולהגדלת ההכנסה הפנויה. ג. 

שיפור נתוני ההשכלה בכל השכבות, כולל מניעת נשירה ועידוד ההשכלה האקדמית.ד. 
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תכנית חומש להסדרה ולשיווק מגרשי מגורים ביישובי המגזר הבדואי בשנים 2017-2021:

קהל יעדהיישוב
כמות יחידות דיור

הגדלת זכויות בנייהתוכניות חדשות

1,2704,000ריבוי טבעי ופזורה מקומיתחורה

1,4683,300ריבוי טבעי / פזורהכסייפה

3,324453ריבוי טבעי ופזורהלקיה

3,0865,000ריבוי טבעיערערה בנגב

15,0988,000ריבוי טבעי / פזורהרהט

3,0483,270ריבוי טבעי ופזורהשגב שלום

3,1694,570ריבוי טבעי ופזורהתל שבע

30,46328,593סך הכול היישובים הוותיקים

 1,510הסדרה במקום ופזורהאום בטין

 1,600הסדרה במקום ופזורהאל סייד

 500ריבוי טבעי / פזורהדריגאת

 750הסדרה במקוםמולדה

 1,000פזורהמכחול / מרעית

 300פזורהתראבין

 2,200הסדרה במקוםאבו תלול

 1,750הסדרה במקום ופזורהאבו קרינאת

 1,720הסדרה במקוםביר הדאג'

 1,500הסדרה במקום ופזורהקאסר א סיר

 3,450פזורהואדי אל נעם

 500פזורהרמת ציפורים

 16,780סך הכול המועצות האזוריות

75,836סך הכול

לסיכום, משימה לאומית גדולה וחשובה לפנינו – פיתוח והסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב 

לטובת כל תושביו. 

אני מאחל ומקווה שנצליח, בכוחות משותפים, בהבנה וברגישות, לרתום את כל הכוחות החיוביים להצלחת 
המשימה.

בברכה, 

יאיר מעיין

מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה1

מגמה20172018

15,47126,453תכנון סטטוטורי - יחידות דיור שקיבלו תוקף 1

19,81823,647תכנון סטטוטורי - יחידות דיור שהוחלטו להפקדה 2

הסכמי הפינוי או ההסדרה/יחידות דיור לתושבי 3
הפזורה ביישובי הקבע

 87
הסכמים

 1,046
הסכמים

 217
יח"ד

 2,614
יח"ד

עסקאות/יחידות דיור שנחתמו לשיווק מגרשים 4 
לריבוי טבעי

 552
עסקאות

 2,090
עסקאות

 1,186
יח"ד

 5,224
יח"ד

מגרשי מגורים/יחידות דיור שפותחו לרמת שלב 5
א' )כביש, מים וביוב(

 741
מגרשים

 4,955
מגרשים

 1,582
יח"ד

 12,388
יח"ד

מתחמים שנאכפו לטיפול במטרדים ושחרור 6
88164 חסמי פיתוח )תוכנית אכיפה תומכת הסדרה(

 פינוי תוואי כביש 6 מצומת שוקת לצומת נבטים7
2019 | ג

נתוני 2017 המוצגים במדדים המרכזיים נכונים לחודש נובמבר 2017.  1
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

פיתוח והסדרה של ההתיישבות הבדואית בנגב   1
יעד 1.1: השלמת ההליכים הסטטוטוריים לטובת תכנון מגרשי מגורים

יעד 1.1: חתימת הסכמי פינוי/הסדרת פזורה

יעד 1.2: חתימת עסקאות עבור שיווק מגרשים לריבוי טבעי 

יעד 1.3: פיתוח מגרשי מגורים/יחידות דיור לרמת שלב א' )כביש, מים וביוב( 

יעד 1.4: פינוי תוואי כביש 6 מצומת שוקת לצומת נבטים וקליטת האוכלוסייה המתפנה באום בטין

שיפור מנגנוני האכיפה    2
יעד 2.1: תיאום וסנכרון מול כל גורמי האכיפה וההסדרה

יעד 2.2: מימוש תכנית האכיפה לטיפול במטרדים ושחרור חסמי פיתוח על תוואי דרכים 

פיתוח כלכלי-חברתי במגזר הבדואי )תכנית החומ"ש 2017-2021(   3
יעד 3.1: סבסוד פיתוח של תשתיות: הוזלת מחירי המגרשים; פיתוח תשתיות למוסדות חינוך וציבור; 

סבסוד עלויות פיתוח למגרשים על קרקע פרטית2

יעד 3.2: קידום מסחר, תעסוקה, חינוך והשכלה: פיתוח מגרשי מסחר ותעסוקה ועידוד העסקה; צמצום 

האבטלה; לימודי עברית ותוכנית התערבות ברווחה; הקמת תשתיות למוסדות חינוך במועצות 

האזוריות

מעקב ובקרה אחר מימוש תכנית העבודה של הרשות   4
יעד 4.1: מעקב ובקרה אחר מימוש התוכנית וניצול התקציבים 

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2397 מיום 12/2/2107.  2

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

"המדריך לתושב"

פירוט כלל התוכניות 
הסטטוטוריות, הפיתוח 

והשיווק שמטופלות 
במסגרת תכנית החומש, 

כולל לוחות זמנים

3/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
הסבר על פעילותה של רשות הבדואיםאתר הרשות
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הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
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רשות השירות הלאומי-אזרחי
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי
שר-שלום ג'רבי

מיעוטים,  ובני  יהודים  מתנדבים  בשירות  הישראלית.  החברה  של  פסיפס  מהווה  הלאומי-אזרחי  השירות 
ואת  זכותם  את  מממשים  כולם  מיוחדים.  צרכים  ובעלי  בסיכון  נוער  ובנות,  בנים  וחרדים,  חילונים  דתיים, 

חובתם המוסרית לתרום לחברה ולמדינה בה הם חיים.

החל  הלאומי-אזרחי.  בשירות  ממש  של  מהפכה  הלאומי-אזרחי  השירות  רשות  ביצעה  האחרונות  בשנים 
של  שירותם  ותנאי  הציבורי  מעמדם  בהעלאת  עבור  והתקנים,  הנתונים  ניהול  הפיקוח,  הנהלים,  מהסדרת 
באלפי  המשרתים  מספר  בעליית  וכלה  העורפיים,  החיילים  לתנאי  תנאיהם  השוואת  לרבות  המתנדבים, 

מתנדבים נוספים מכלל המגזרים.

גם כעת, עומדות בפני הרשות משימות מורכבות ומגוונות ואתגרים חשובים. על-מנת להביא למימושן של 
המשימות על הצד הטוב ביותר, אנו נדרשים להגדרה מפורטת של החזון, התפקידים, המטרות והיעדים של 
הרשות. בחוברת זו מאוגדות כלל תכניות העבודה הנוגעות לשירות הלאומי-אזרחי. כחלק מהגדרת תכניות 
'השירות האזרחי' אושר בכנסת  גם בכתיבת התקנות לאחר שחוק  העבודה, אנו משקיעים מאמצים רבים 
ואי"ה ייכנס לתוקפו ב-1/4/2018. חוק זה מהווה את המסגרת הכוללת לשירות ומסדיר את הכללים להפעלת 
כל הגורמים הפועלים במסגרת השירות הלאומי והמועצה הציבורית, את עקרונות הפעלת השירות, את תנאי 
המשרתים  הפעלת  את  המפעילים,  והגופים  המוכרים  הגופים  תפקידי  את  הפיקוח,  סמכויות  את  השירות, 

בחירום ועוד.

על  הקפדה  תוך  בשירות הלאומי-אזרחי,  העוסקים  הגופים  כלל  של  הפעולה  שיתוף  בעזרת  כי  מאמין,  אני 
המשימות ועל לוחות הזמנים לביצוען כפי שמופיע בחוברת זו, נוכל בע"ה להגדיל עוד את מספר המתנדבים, 
לשפר את איכות השירות הניתן לתושבי המדינה ולהעלות את ערכו של השירות הלאומי-אזרחי בקרב החברה 

הישראלית. 

אני מבקש להודות למר יעקב עמר ולמר שלו וובו, אשר עמלו רבות על גיבוש תכניות העבודה של הרשות, 
ולכל צוות עובדי הרשות על העבודה המאומצת והמסורה למימוש תכנית העבודה, למען קידום יעדי השירות 

הלאומי-אזרחי של מדינת ישראל.

פעולה  שיתוף  לקיים  החברתיים,  השסעים  את  לצמצם  ניתן  כי  מוכיחים,  הלאומי-אזרחי  השירות  מתנדבי 
אמתי בין כל מגזרי החברה הישראלית ולייצר תקווה לעתיד טוב יותר כאזרחי מדינת ישראל.

בברכה,

שר-שלום ג'רבי
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה 

מגמה20172018

מסגרות שירות11
שירות לאומי - 

 5,110
שירות אזרחי - 

337

שירות לאומי - 
5,300

שירות אזרחי - 
400

תקני שירות לבני מיעוטים, לחרדים ולבעלי 2
צרכים מיוחדים2

 בני מיעוטים -
4,800 

חרדים - 1,600
בעלי צרכים 
מיוחדים - 

1,200

בני מיעוטים - 
5,200

חרדים - 1,800
בעלי צרכים 
מיוחדים - 

1,500

מתנדבים שעברו הכשרה לקראת שילובם 3
למערך השירות הלאומי בתחום החינוך 

)מתנדב אוניברסאלי(3
 3,000

מתנדבים מקרב אוכלוסיות מיוחדות, 4
500שמקבלים מענה למסגרות המשך

מתנדבים מקרב מגזר המיעוטים שקיבלו 5
1,800הכשרת מעטפת4

4,500 | 2020 2,500 | 2019

איתור מסגרות שירות חדשות בעלות אופי ציבורי, ממלכתי ואיכותי, התורמות לחברה ולקהילה.  1
מדד זה הוא במסגרת יעדי הממשלה לשנים 2017-2025.  2

זהירות  סמים,  אלכוהול,  אלימות,  מניעת  הבאים:  בנושאים  החינוך  מתחום  המיעוטים  בני  מגזר  מתנדבי  של  הכשרה   - אוניברסלי  מתנדב   3
)יום  ימים במהלך השירות  וכ-4  5 הימים הראשונים הם כהכנה לשירות  ימים במהלך השנה, כאשר  ותומכי הוראה. הכשרה של 9  בדרכים 

לרבעון(.
מיזם משותף עם "ג'וינט" להכשרת מעטפת למגזר בני המיעוטים בתחום כישורי החיים והכנה לתעסוקה ולהשכלה, לקראת יציאתם לחיים   4

עצמאיים והשתלבותם בחברה בישראל.

רשות השירות הלאומי-אזרחי
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מגמה20172018

השלמת כתיבה של תקנות בהתאם לחוק שירות 6
לאומי5

פיתוח מערכת מחשוב, המרכזת את כלל 7
נתוני המתנדבים6

החוק אושר וייכנס לתוקף ב-1/4/2018.  5
פיתוח מערכת לניהול מתנדבים ונוכחות, אשר תהיה מסונכרנת עם משרדי הממשלה השונים ועם בקרה על מערכת התשלומים.  6
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מטרות ויעדים לשנת 2018

הגדלת מספר המתנדבים לשירות לאומי-אזרחי   1
יעד 1.1: איתור מסגרות שירות חדשות - ציבוריות, ממלכתיות, איכותיות - התורמות לחברה ולקהילה

יעד 1.2: הרחבת המודעות בכלל המגזרים לשירות לאומי-אזרחי ויצירת הערכה ציבורית למתנדבים 
ולשירות הלאומי-אזרחי7

יעד 1.3: קידום מעמדם, זכויותיהם ותנאי שירותם של המתנדבים8

פיתוח אישי של המתנדבים והכנתם לקראת שילוב מוצלח במעגלי החיים    2
והתעסוקה במדינה

יעד 2.1: הכשרת המתנדבים לקראת שילובם במעגל הלימודים והתעסוקה

יעד 2.2: העשרת המתנדבים במהלך שירותם
יעד 2.3: פיתוח של מודל עבודה להפעלת מתנדבים מאוכלוסיות מיוחדות9

מיסוד וארגון של הפעילות, הכללים והנהלים של רשות השירות לאומי-אזרחי    3
ושיפור מערכת הבקרה והפיקוח 

יעד 3.1: הסדרת החוקים, התקנות והנהלים של השירות הלאומי-אזרחי

יעד 3.2: קיום מערך פיקוח ובקרה אפקטיבי על כלל פעילות השירות הלאומי-אזרחי, בהתאם 

לסטנדרטים ציבוריים ראויים

יעד 3.3: חיזוק הרשות ומעמדה כגורם מקצועי, מוביל ומתאם את פעילות השירות הלאומי-אזרחי 
בממשלה10

יעד 3.4: מימוש חוק שירות לאומי-אזרחי
יעד 3.5: הכנת השירות הלאומי-אזרחי לתפקוד מרבי בזמן חירום11

הרחבת המודעות כוללת קמפיין שנתי ברדיו, פרסומים בעיתונים ובעלונים, שבוע הצדעה וערבי הוקרה לשירות הלאומי )בהתאמה למגזר   7
החרדי ולמגזר בני המיעוטים( וכן יריד חשיפה לפי מגזרים.

קידום מעמדם, זכויותיהם ותנאי שירותם של המתנדבים באמצעות קידום הצעדים הבאים: נסיעות חינם בתחבורה ציבורית, ביטוח חיים לכל   8
המתנדבים, טיפולי שיניים חינם )עזרה ראשונה, טיפולי שורש, שיננית וכו'(, בניית מעמד המתנדב הבודד והשוואת תנאיו לתנאי החיילים 
הבודדים, הקמת ועדה להמלצה למחיקת רישום פלילי במהלך השירות, אבטחת הכנסה למתנדבים בסיכון ופטור של מתנדבים עם מגבלה 

מתשלום ביטוח לאומי.
מתן מעטפת ייחודית לאוכלוסיות המיוחדות על-פי מודל מאושר של גורמי המקצוע הרלוונטיים )משרד הרווחה ומשרד הבריאות(, השתלבות   9

בתכניות המשך לאחר סיום השירות הלאומי, והשתלבות במעגל התעסוקה וההשכלה.
יבוצעו מהלכים למימוש חוק השירות הלאומי-אזרחי ותשולב מערכת מחשוב חדשה, המאגדת בתוכה את נתוני  במסגרת חיזוק הרשות   10

המתנדבים.
במסגרת הכנת השירות הלאומי-אזרחי לתפקוד בזמן חירום יבוצע מיפוי מערך המתנדבים למשימות בחירום ברשויות המקומיות, בשיתוף   11

פעולה עם הרשויות המקומיות ופיקוד העורף. 

רשות השירות הלאומי-אזרחי
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משרד ירושלים ומורשת
תכנית עבודה לשנת 2018

שר ירושלים ומורשת חה"כ זאב אלקין
מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת רן ישי

2018



הקדמה: שר ירושלים ומורשת
חה"כ זאב אלקין

משרד ירושלים ומורשת, האמון על פיתוחה של העיר ירושלים ושימורם של אתרי המורשת בישראל, מציב 
לעצמו שנה אחר שנה יעדים, המסייעים לצמיחתה של בירת ישראל ומורשתה. תכנית העבודה השנתית הינה 

נגזרת של ראייה אסטרטגית ארוכת טווח, אשר מצמיחה את העיר והמדינה כל שנה גבוה יותר.

תכנית  ירושלים.  העיר  של  לפיתוחה  והבינלאומיים  הלאומיים  במישורים  רבות  המשרד  פעל   2017 בשנת 
"היובל" - תכנית החומש המרכזית של המשרד - יצאה לדרך, וכללה בתוכה את תחומי ההיי-טק והביו-טק; 
ירושלים ממוצבת היום במקום ה-25 בעולם כעיר סטארט-אפ מתפתחת, כשתעשיית הסטארט-אפ מהווה 
עמוד תווך בכלכלת העיר. במסגרת תכנית "היובל" המשרד מקדם תכנית ענפה בתחומי תיירות פנים וחוץ, 
וממשיך לצמצם את הפערים במזרח העיר בעיקר בתחום החינוך, העשרת בתי ספר וחיזוק מקצועות הליבה.

במאי 2017 נכנסה ירושלים לשנת היובל לאיחודה. בשנת היובל פעל משרד ירושלים ומורשת במישורים רבים 
ומגוונים על-מנת לשפר את צמיחתה של העיר. בין היתר, במסגרת התכנית הבינלאומית שמוביל המשרד 
לחיזוק מעמדה הבינלאומי של ירושלים התקיימו מספר רב של כנסים בינלאומיים, שהשתתפו בהם כ-18,000 
איש, הגיעו לארץ משלחות של עיתונאים, ראשי פרלמנט, מפורסמים ומובילי דעת קהל, שבאו להכיר מקרוב 
שהשתתפו  הרחב,  לציבור  שנועדו  פסטיבלים  של  רב  מספר  התקיימו  הבירה.  בעיר  הרבים  האתגרים  את 
בהם יותר מ-900,000 אנשים, מספר חדרי הלינה בעיר גדל ונוספו 770 חדרי אירוח, מספר הסטודנטים הזרים 
שהגיעו ללמוד בעיר עלה, והיד עוד נטויה. לאור התוצאות החיוביות, התכנית הבינלאומית לחיזוק ולשיפור 

מעמדה הבינלאומי של ירושלים תמשיך גם בשנה הקרובה במלוא הכוח.

איגדה  התכנית  ש"ח.  מיליון  היה  שתקציבה  א',  מורשת  תכנית  את  מסיים  המשרד  המורשת,  בתחום 
 בתוכה 500 אתרי מורשת, שחודשו, שופצו והונגשו לקהל הרחב. בימים אלו אנו נמצאים באישורים סופיים 
 450 של  ותקצוב  פיתוח  שכוללת  התוכנית,  את  להפעיל  נתחיל  הנכנסת  ובשנה  ב',  מורשת  פרויקט  של 
אתרי  את  ולפתח  לחדש  לשמר,  לשחזר,  לחשוף,  במטרה  ש"ח,  אלף   100 של  בתקציב  מורשת,  אתרי 
המורשת הלאומיים של העם היהודי בארץ ישראל. במסגרת תכנית מורשת ב' נכללים פרויקטים ייחודים, 
 שתוקצבו לקראת חגיגות ה-70 למדינת ישראל, הבולט בהם הוא חידוש בית העצמאות והתאמתו מבחינה 

טכנולוגית לזמננו.

שנת 2018 היא שנה מיוחדת; אנו יוצאים משנת ה-50 לאיחוד העיר עם מתנה בסדר גודל בינלאומי - הכרה 
רשמית בירושלים כבירת ישראל, ונכנסים אל שנת ה- 70 למדינת ישראל, המסמלת בעיני, בעיקר, 70 שנות 
פיתוח והעצמה של מדינתנו הנפלאה. אני גאה להיות חלק ולהוביל במישורים רבים את מדינת ישראל ואת 

העיר ירושלים.

בברכה,

חה"כ זאב אלקין

השר להגנת הסביבה

שר ירושלים והמורשת 
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הקדמה: מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת 
רן ישי

במעבר בין שתי שנות הכספים, אנו מצויים בעיצומה של שנת היובל לאיחוד ירושלים, על שלל תכניותיה. 
בירת  מאוחדת  ירושלים  של  מעמדה  להדגשת  הייחודי  המועד  מינוף  על  דגש  לשים  ומנסה  ניסה  המשרד 
ישראל, הן כלפי פנים והן כלפי חוץ. כלפי הציבור בארץ - ירושלים מוצגת כעיר שיש בה הרבה מעבר להיסטוריה 
ורוח – עיר מתחדשת, מתקדמת ומתפתחת בתחומים שעד לא מזמן נחשבו לא רלוונטיים, בראשם תעשיית 

ההיי-טק. כלפי חוץ - הרעיון הוא להדגיש את מעמדה המדיני של ירושלים, מעמד שאינו ניתן לערעור.

במסגרת זו משרד ירושלים יזם, היה שותף לייזום או סייע לשורה של אירועים מתאימים להשגת היעדים 
והן לצורך ההמשך, שכן  2018, הן כחלק משנת היובל  – וממשיך באותה מתכונת גם בשנת  בשנה החולפת 
הרעיון הוא "להשתמש" בשנת היובל כמפתח לעתיד. התכוניות ממשיכות ברוח זו, ויש מקום – וכוונה – אף 

לפתחן ולהוסיף עליהן, כאמור, הן במישור הפנימי והן במישור הבינלאומי.

לחמש  ש"ח  מיליארד  לחצי  קרוב  של  בהיקף  השנייה,  התוכנית  החולפת  בשנה  נפתחה  המורשת,  בתחום 
2018 היא, למעשה, השנה הראשונה לקיומה של התוכנית החדשה ולהפעלתה, כמו גם לביצוע  שנים. שנת 
ויוזמות  ויוזמות חדשות. במוקד השנה יעמדו אירועי ה-70 לעצמאות ישראל, עם מספר תכניות  השלמות 

שמשרד ירושלים ומורשת מוביל גם בתחום זה.

בברכה,

רן ישי

מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת

משרד ירושלים ומורשת
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

תחום ירושלים

מגמה201620172018

2,4002,4002,400סטודנטים זרים בירושלים11

משתתפים בכנסים בינלאומיים 2
10,50015,00018,000בירושלים2
24,000 | 2019

מבקרים ותיירים בפסטיבלים הפתוחים 3
530,000625,000940,000לקהל הרחב בעיר העתיקה בירושלים3

1,000,000 | 2019

מיזמים ירושלמיים, הנכללים בפרויקטים 4
120140160לקידום יזמות טכנולוגית4

משיכת סטודנטים זרים לאקדמיה בירושלים, המסייעת הן למיצוב יוקרתה האקדמית והן לחשיפתה בעולם.   1
מיצוב ישראל, וירושלים בפרט, כאטרקטיבית לקיום כנסים בינלאומיים, אשר יש להם תרומה באופן ישיר הן לכלכלת העיר והן למעמדה של   2

ירושלים בעולם.
קיום אירועים ופסטיבלים באגן העיר העתיקה ובהר הזיתים במטרה למשוך קהל מבקרים רב הן בשעות היום והן בשעות הערב והלילה. להביא   3
לפיתוח הכלכלה והמסחר בעיר העתיקה ולממש את הפוטנציאל התיירותי הקיים בעיר ירושלים. לטובת קידום מטרות אלו מתקיימים מדי 

שנה שני פסטיבלים: פסטיבל האור, פסטיבל הצלילים. בנוסף מתקיימים אירועים וסיורים בהר הזיתים לאורך כל ימות השנה.
מיצוב ירושלים בתחום התעשייה המתקדמת והיזמות הטכנולוגית באמצעות משיכת מיזמים מתחומים אלו לפעול בירושלים.   4
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תחום מורשת 

מגמה20172018  

1550מיזמים בתכנון55

1518מיזמי מורשת מוחשית בביצוע66

2011מיזמי מורשת מוחשית שנפתחו לקהל הרחב77

פעולות הצלה במיזמי המורשת המוחשית 8
1520שבוצעו8

1515מיזמי מורשת בלתי-מוחשית בביצוע99

97מיזמי מורשת בלתי-מוחשית שהושלמו10

המיזמים המאושרים לביצוע במסגרת תכנית מורשת נכללים בתכנית רב-שנתית, כשהם נעים משלב "תכנון מוקדם", דרך השלבים "תכנון   5
סופי", "תכנון מפורט", "יציאה לביצוע" ועד "פתיחת המיזם" )או הנגשתו לקהל הרחב(. בתחילת שנת 2016 היו בתכנון 80 מיזמים של המורשת 

המוחשית ו-16 מיזמים של המורשת הבלתי-מוחשית.
שלב ביצוע בשטח לקראת השלמת מיזמי המורשת המוחשית.  6

מדד זה מראה רק את המיזמים שנפתחו לקהל באותה שנה, כלומר אינו כולל את המיזמים שנפתחו לקהל בשנים קודמות. אגף מורשת עובד   7
על-פי תכנית חומש, ומאחר שתכנית החומש השנייה אושרה בסוף 2017, הרי שיש ירידה זמנית במדד זה, שמשקף בשלב זה רק את מיזמי 

מורשת א' שנפתחו לקהל. מטבע הדברים מיזמי מורשת ב' טרם הושלמו. 
ההתערבות  קיומם.  להמשך  סכנה  של  במצב  ונמצאים  היום  עד  לטיפול  זכו  לא  אלו  מאובדן.  והצלתם  זנוחים  אתרים  שימור  הצלה:  מיזמי   8
באתרים אלו כוללת ביצוע פעולות להגנה, לשמירה ולתחזוקה של הממצאים. בחירת האתרים התבצעה על בסיס תבחינים מוגדרים, אשר 

שיקפו את מצב ההשתמרות של הממצאים ביחס לערכיהם ולחשיבותם ההיסטורית והלאומית.
ביצוע לקראת השלמה של מיזמי מורשת בלתי-מוחשית.  9
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

פיתוח מוסדות אקדמיים בעיר   1
יעד 1.1: הרחבת התשתית האקדמית והפיזית

שיפור איכות החיים ותרבות הפנאי בירושלים    2
יעד 2.1: פיתוח של תשתיות תרבות ופנאי 

יעד 2.2: פיתוח פארקים

הגדלת התיירות הנכנסת לירושלים    3
יעד 3.1: הגדלת היצע של חדרי מלון בירושלים 

יעד 3.2: הגדלת מספר הכנסים הבינלאומיים המתקיימים בירושלים 

פיתוח כלכלי של ירושלים    4
יעד 4.1: חיזוק תחום הביו-טכנולוגיה והתעשייה עתירת הידע

פיתוח המרחב הציבורי-תיירותי באגן העיר העתיקה   5
יעד 5.1: אירועי עוגן תיירותיים-תרבותיים לרווחת תושבי ירושלים והמבקרים בה

צמצום פערים חברתיים-כלכליים במזרח ירושלים    6
יעד 6.1: צמצום פערים בתעסוקה במזרח ירושלים 

איסוף, שימור, הנגשה והנחלה של מידע וערכי מורשת לאומית בארץ ישראל    7
ובתפוצות

יעד 7.1: שימור, שיקום ופיתוח של אתרי מורשת מוחשית 

ביצוע פעולות "הצלה" – תיעוד, שימור, אחזקה וניטור של נכסי תרבות ומורשת יעד 7.2: 

שימור המורשת הבלתי-מוחשית יעד 7.3: 

יעד 7.4: חיזוק המודעות לשימור המורשת
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עיקרי תכנית העבודה

פיתוח מוסדות אקדמיים בירושלים10   1

ערך במועדמועד סיום2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

-2,40012/2018 - 2,400סטודנטים זרים בירושלים11

יעד 1.1: הרחבת התשתית האקדמית והפיזית 

משימות מרכזיות:
יצירת מגוון אקדמי בירושלים  ■
הגדלה של כמות הסטודנטים המממשים זכאותם ללימודים באקדמיה בירושלים ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

הקמת בית הספר להנדסה באוניברסיטה 
העברית

ג12/2021---

מוסדות אקדמיים בעיר, שהורחבה התשתית 
הפיזית שלהם

---12/2021 2

מוסדות אקדמיים בעיר, שהורחבה תשתית 
המעונות שלהם

---12/2021 2

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 3238 מיום 29/5/2011, שעניינה פיתוחה הכלכלי של ירושלים )תכנית "מרום"( והחלטת הממשלה מס' 1483   10
מיום 2/6/2016, שעניינה פיתוחה הכלכלי של ירושלים )תכנית "היובל"(.

משיכת סטודנטים זרים לאקדמיה בירושלים, המסייעת הן למיצוב יוקרתה האקדמית והן לחשיפתה בעולם.   11
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שיפור איכות החיים ותרבות הפנאי בירושלים12   2

יעד 2.1: פיתוח של תשתיות תרבות ופנאי

משימות מרכזיות:
השלמת מסלול "סובב ירושלים"13 ■
פיתוח עין כרם כמוקד תיירותי ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

השלמת שביל אופניים באורך 42 ק"מ 
במסגרת מסלול "סובב ירושלים"

ג12/2019---

יעד 2.2: פיתוח פארקים

משימות מרכזיות:
שיקום אפיק פארק רפאים  ■
פיתוח פארקים רובעיים ■
פיתוח פארקים מטרופוליניים ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

-4/2018-ג-פתיחת פארק רוקפלר

סיום הסדרת השבילים בפארק רפאים 
וחיבור לשכונות

ג12/2020---

מתוקף תכנית "מרום" ותכנית "היובל", שעניינן פיתוחה הכלכלי של ירושלים.  12
מתוקף תכנית "מרום" ותכנית "היובל", שעניינן פיתוח כלכלי של ירושלים.  13
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הגדלת התיירות הנכנסת לירושלים14   3

יעד 3.1: הגדלת היצע של חדרי מלון בירושלים

משימות מרכזיות:
סיוע בקידום תכניות לבינוי חדרי מלון בירושלים  ■
יצירת "מסלול ירוק", המסייע להאצת התהליכים הנוגעים להקמת חדרי המלון ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

-770-50012/2018חדרי מלון חדשים שנפתחו בירושלים 

יעד 3.2: הגדלת מספר הכנסים הבינלאומיים המתקיימים בירושלים

משימות מרכזיות:
משיכת כנסים בינלאומיים לירושלים ■
גידול במספר המשתתפים בהכנסים הבינלאומיים בירושלים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תוצאה:

-21-2512/2018כנסים בינלאומיים בירושלים

-15,000-18,00012/2018משתתפים בכנסים בינלאומיים

מתוקף תכנית "מרום" ותכנית "היובל", שעניינן פיתוחה הכלכלי של ירושלים.  14
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פיתוח כלכלי של ירושלים15   4

יעד 4.1: חיזוק תחום הביו-טכנולוגיה והתעשייה עתירת הידע

משימות מרכזיות:
גיבוש נהלים למשיכת חברות מתחום הביו-טכנולוגיה והתעשייה עתירת הידע ■
הקמת מרכז למחקר רפואי ■
יצירת פלטפורמה למעבדות להשכרה ■
המשך פעילות לעידוד יזמות טכנולוגית ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

השלמה של בדיקת היתכנות להקמת מרכז 
למחקר רפואי

-12/2018ג--

-3-112/2018נהלים שפורסמו לחברות היי-טק וביו-טק

-12/2018ג-פרסום מכרז של מעבדות להשכרה

ערך במועדמועד סיום2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

מיזמים ירושלמיים הנכללים בפרויקטים 
לקידום יזמות טכנולוגית16

140-16012/2018-

מתוקף תכנית "מרום" ותכנית "היובל", שעניינן פיתוחה הכלכלי של ירושלים.  15
מיצוב ירושלים בתחום התעשייה המתקדמת והיזמות הטכנולוגית באמצעות משיכת מיזמים מתחומים אלו לפעול בירושלים.  16
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פיתוח המרחב הציבורי-תיירותי באגן העיר העתיקה    5

יעד 5.1: אירועי עוגן תיירותיים-תרבותיים לרווחת תושבי ירושלים והמבקרים בה

משימות מרכזיות:
מבקרים בפסטיבל האור  ■
מבקרים בפסטיבל הצלילים ■
סיורים ואירועים חינוכיים-תיירותיים בהר הזיתים ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

-630,000-650,0008/2018מבקרים בפסטיבל האור

-30,00040,000-3/2018מבקרים בפסטיבל הצלילים

מבקרים בסיורים ובאירועים חינוכיים-
תיירותיים בהר הזיתים

200,000100,000250,00012/2018-

משרד ירושלים ומורשת
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צמצום פערים חברתיים-כלכליים במזרח ירושלים   6

יעד 6.1: צמצום פערים בתעסוקה במזרח ירושלים

משימות מרכזיות:
טיפוח יזמות עסקית במזרח ירושלים ועידודה ■
עידוד יזמות כלכלית וטכנולוגית במזרח ירושלים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-312/2018--פרויקטים תיירותיים במזרח ירושלים

משתתפים במט"י )מרכז טיפוח יזמות( 
במזרח ירושלים17

1,400-1,50012/2018-

בעלי עסק שהשתתפו בכנסים ייעודיים 
במסגרת מט"י

180-20012/2018-

-215-13012/2018משתתפות בתכניות ייחודיות לנשים במט"י

משתתפים ב-jest – יזמות טכנולוגית במזרח 
ירושלים

51-5512/2018-

משתתפים במגוון הפעילויות במסגרת המרכז לטיפוח יזמות, הפועל במזרח העיר.  17
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איסוף, שימור, הנגשה והנחלה של מידע וערכי מורשת לאומית בארץ ישראל    7
ובתפוצות

יעד 7.1: שימור, שיקום ופיתוח של אתרי מורשת מוחשית

משימות מרכזיות:
אישור תכנון מוקדם של מיזמים לשימור, לשיקום ולפיתוח של אתרי מורשת ■
אישור תכנון סופי של מיזמים לשימור, לשיקום ולפיתוח אתרי מורשת ■
אישור תכנון מפורט של מיזמים לשימור, לשיקום ולפיתוח אתרי מורשת ■
ביצוע מיזמים לשימור, לשיקום ולפיתוח אתרי מורשת ■
השלמת המיזמים לשימור, לשיקום ולפיתוח אתרי מורשת ומסירתם לגורם המפעיל  ■
פתיחת האתרים למבקרים   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-7-1012/2018מיזמים שאושר עבורם תכנון מוקדם 

-7-812/2018מיזמים שאושר עבורם תכנון סופי 

-15-1812/2018 מיזמים הנמצאים בהליכי ביצוע

-20-181112/2018אתרים שנפתחו לקהל הרחב 

יעד 7.2: ביצוע פעולות "הצלה" - תיעוד, שימור, אחזקה וניטור של נכסי תרבות 
ומורשת 

משימות מרכזיות:
ביצוע תכנית ה"הצלה" של המועצה לשימור אתרים  ■
ביצוע תכנית ה"הצלה" של רשות העתיקות ■
ביצוע תכנית ה"הצלה" של רשות הטבע והגנים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מועצה לשימור אתרים - פעולות שימור והצלה 
שבוצעו בהתאם לתכנית המאושרת

9-712/2018-

רשות העתיקות - אתרים ארכיאולוגיים 
המצויים בסכנה, שהסתיימו בהם פעולות הצלה 

2-712/2018-

אגף מורשת עובד על-פי תכנית חומש, ומאחר שתכנית החומש השנייה אושרה בסוף 2017, הרי שיש ירידה זמנית במדד זה, המשקף בשלב   18
זה רק את מיזמי מורשת א' שנפתחו לקהל. מטבע הדברים מיזמי מורשת ב' טרם הושלמו.

משרד ירושלים ומורשת
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

רשות הטבע והגנים - אתרים בגנים לאומיים 
הנמצאים בסכנת הכחדה, שהסתיימו בהם 

פעולות הצלה 
4-612/2018-

יעד 7.3: שימור המורשת הבלתי-מוחשית 

משימות מרכזיות:
תכנון המיזמים, כולל מיון ותעדוף הנתונים ובניית מתודולוגיה לקראת ביצוע  ■
ביצוע הליכי דיגיטציה, כולל אפיון אתר ■
השלמת המיזמים, כולל הנגשה לציבור  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

-6-1512/2018מיזמים שתוכננו 

-15-1512/2018מיזמים בהליכי ביצוע

-9-712/2018מיזמים שהושלמו ונפתחו 

יעד 7.4: חיזוק המודעות לשימור המורשת 

משימות מרכזיות:
קיום אירועי שחזור של אירועים מרכזיים ■
קורסי הכשרה למשמרים ■
קורסי הכשרה לבנות השירות באתרי מורשת ■
קורסים למתנדבים באתרי מורשת ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

-1-212/2018אירועי שחזור מרכזיים שבוצעו

-12/2018ג--קיום הכשרה לבנות שירות באתרי מורשת

-2-112/2018קורסי הכשרה שהתקיימו למשמרים

-12/2018ג--קיום הכשרה למתנדבים לאתרי המורשת
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הקדמה: שר הכלכלה והתעשייה
חה"כ אלי כהן

משרד הכלכלה והתעשייה פועל לטובת קידום המשק הישראלי לנתיב של צמיחה וחדשנות, תוך חיזוק כושר 
התחרות בתעשייה ובסקטור העסקי, פיתוח כלכלי-חברתי, הפחתת יוקר המחיה ושיפור הסביבה העסקית, 
וכן לטובת מיקום ישראל בין 15 הכלכלות המפותחות בעולם. לצורך השגת מטרות אלו פעל המשרד במרץ 
שביצענו  הפעילות  של  ישיר  המשך  הינה  בפניכם  המוצגת  העבודה  תכנית  צעדים.  במגוון  החולפת  בשנה 

בשנת 2017, כמו גם תכניות חדשות ושאפתניות, כפי שמוצג בתכנית העבודה של המשרד לשנת 2018.

בשוק הבינלאומי, מדינת ישראל הפכה מנטל לנכס משמעותי. ממדינה של שורדים, הפכה ישראל למעצמה 
כלכלית, מדינת מפתח, שהחדשנות והפיתוח בה הינם פורצי דרך ומהווים ערך מוסף ומקור לגאווה. לייצוא 
הישראלי חשיבות גדולה לכלכלת ישראל - הוא קטר הצמיחה של המשק הישראלי ומקור מרכזי לתעסוקה 
יציבה ולשגשוג כלכלי וחברתי. אנו נמשיך לפעול מתוך ראייה ארוכת טווח לטובת גידול של 20 מיליארד דולר 

בייצוא בחמש השנים הקרובות, כך שהוא יעמוד על שיא חדש של 120 מיליארד דולר.

נמשיך לקדם השקעות בישראל, תוך משיכת חברות בינלאומיות שייתוספו למאות החברות הבינלאומיות 
שכבר פועלות בישראל; נפעל לשימור מיקומה של ישראל במקום הראשון בשיעור ההשקעה במו"פ אזרחי 
מהתמ"ג, ליצירת אלפי מקומות עבודה לאוכלוסיות מיוחדות כתוצאה ממסלולי תעסוקה, לפיתוח כלכלי-

חברתי של אזורי העדיפות הלאומית, ולהיותו של המשרד בית לתעשייה בפרט ולמגזר העסקי בכלל. 

והפחתת  בעולם  המקובלת  לזו  בישראל  התקינה  השוואת  לתחרות,  השוק  של  פתיחה  ייבוא,  חסמי  הסרת 
והגברת  המחיה  יוקר  הפחתת  לטובת  המשרד  שנוקט  המשמעותיים  מהצעדים  חלק  רק  הינם  הרגולציה 

.OECD-התחרות בישראל ולטובת צמצום פערי המחירים בין ישראל ל

קיימים עוד אתגרים רבים לפנינו, אך במאמץ ובנחישות, תוך עבודה ממוקדת בהתאם לתכנית העבודה, נצליח 
לקדם את הכלכלה הישראלית לשיאים חדשים, למען כלכלה ישראלית חזקה וחברה איתנה.

בכבוד רב, 

אלי כהן,

שר הכלכלה והתעשייה
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הקדמה: מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה
שי רינסקי

משרד הכלכלה והתעשייה, כמשרד כלכלי מוביל, פועל במספר רב של תחומי פעילות כלכליים, שמטרתם 
להביא לצמיחה בת-קיימא ולשגשוג כלכלי של המשק הישראלי לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל מהמרכז 

ומהפריפריה החברתית והגיאוגרפית. 

הפחתת  הפריון,  ועידוד  התעשייה  חיזוק  בהם:  חשובים,  אתגרים  במגוון  בהצלחה  עסקנו  שחלפה  בשנה 
הבירוקרטיה, הסרת חסמים והובלת רפורמות משמעותיות בתחום יוקר המחיה ועידוד תחרות מקומית.

בשנה הקרובה נפעל בהתאם לתכנית העבודה המוצגת לפניכם לחיזוק היחסים הכלכליים והמסחריים של 
מדינת ישראל בעולם, תוך העמקת פעילותה בשווקים קיימים וחדירה לשווקים חדשים. נגדיל את ההשקעות 

במשק ונביא לשיפור תדמית התעשייה והמשק הישראלי.

כמו כן, נתמוך ונסייע לשגשוגם של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, שהינם מנוע הצמיחה העיקרי של 
המשק. נילחם ביוקר המחיה בישראל, בין היתר, באמצעות יצירת תשתית שתוביל לצעדים להורדת מחירי 
ישראלית  מתקינה  מעבר  חסמים,  הסרת  אישי,  וייבוא  מקביל  ייבוא  קידום  באמצעות  המיובאים  המוצרים 

לתקינה בינלאומית ועוד. 

שמעמידה  ההזדמנויות  ניצול  תוך  השונים,  גווניה  על  הישראלית  התעשייה  ולפיתוח  לחיזוק  נפעל  בנוסף, 
לפתחנו מהפכת הייצור המתקדם, ותוך שימת דגש על הקטנת הפערים הכלכליים באוכלוסייה ועל פיתוח 

כלכלי-חברתי של הפריפריה הישראלית. 

תכנית העבודה לשנת 2018 היא תוצר של עבודת תכנון יסודית ומעמיקה, הנותנת ביטוי לעבודה המתקיימת 
בצורה שוטפת, אך גם מציבה רף להתקדמות ולשיפור - תוך מעקב ובקרה עצמית, המאפשרים השגת יעדים 

והגשמת מטרותיו של המשרד. 

אני סמוך ובטוח שמימוש תכנית העבודה יתרום רבות לשגשוג ולרווחה של המשק הישראלי.

אני מבקש להודות לכל עובדי המשרד על המאמץ היומיומי שהם עושים במטרה לעמוד ביעדינו.

בברכה, 

שי רינסקי

משרד הכלכלה והתעשייה
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד

מגמה20172018

96.2 ייצוא כולל )במיליארדי דולרים(1
)2016(103

120 | 2022

מיקום ישראל ברמת התוצר לנפש ביחס למדינות 2
OECD-21 ה

)2016(20
15 | 2025 18 | 2020

הפער בין ישראל לממוצע ה-OECD ביחס בין 3
20% רמת המחירים לתוצר לנפש1

)2014(17%
15% | 2022

היחס בגובה השכר השנתי הממוצע לעובד בין 4
74.92% מחוזות הפריפריה לממוצע מחוזות המרכז

)2015(76.92%
80.67% | 2025

היחס בין הפריון2 בתעשייה המסורתית 5
והמסורתית-מעורבת לתעשיית העילית והעילית-

מעורבת 
52.5%
)2014(

72.1% | 2025 60% | 2020

פערי המחירים מחושבים כיחס בין רמת המחירים של סל מייצג לבין רמת התוצר לנפש.  1
ערך מוסף גולמי לשעת עבודה.  2
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מגמה20172018

חברות חדשות שהשקיעו בישראל כתוצאה 6
25מפעילות המשרד

שיעור הייבוא של מוצרי הצריכה מתוך סך 7
11.1% ההוצאות של משק בית על מוצרי צריכה3

)2016(
15% | 2025

משרות חדשות שנוצרו לאוכלוסיות מיוחדות 8
 1,1121,900כתוצאה מהפעלת מסלול תעסוקה

שיעור הערך המוסף המצטבר של עסקים קטנים 9
ובינוניים מתוך הערך המוסף המשקי

 53.7%
)2014(

4-

 חברות שהגדילו את הפריון ב-30% בעקבות 10
הסיוע שניתן להן בתכנית להגדלת הפריון

100-120 | 2020

 מיקום ישראל בשיעור ההשקעה במו"פ 11
OECD-11אזרחי מהתמ"ג ביחס למדינות ה

פתיחת המשק לייבוא לצד התאמת התקינה לסטנדרטים בינלאומיים, מאפשרים הקטנה של הריכוזיות בשוק מוצרי הצריכה במשק הישראלי   3
ועתידים להביא להפחתה ביוקר המחייה.

הנתון העדכני לשנת 2015 יתקבל במהלך שנת 2018, וצפוי שיעמוד על 54%.  4

משרד הכלכלה והתעשייה

תכנית עבודה לשנת 2018   |   327



מטרות ויעדים לשנת 2018 

פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי   1
יעד 1.1: עידוד תעשייה תחרותית ובת-קיימא
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עיקרי תכנית העבודה

פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי    1

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

מיקום ישראל ברמת התוצר לנפש ביחס 
OECD-למדינות ה

 21
)2016(

-20512/202515

הפער ברמת פריון העבודה )תוצר לשעת 
6OECD-עבודה(, בין ישראל לממוצע ה

 25%
)2016(

--12/202520%

יעד 1.1: עידוד תעשייה תחרותית ובת-קיימא

משימות מרכזיות:
הפעלת מסלול מענקים לחיבור ולשימוש בגז טבעי7 ■
הפעלת מסלול להקטנת פליטות ולחיסכון אנרגטי8 ■
עידוד תעשייה בת-קיימא והפחתת הסיכונים הסביבתיים באזור מפרץ חיפה9 ■
הקמת מכון לתעשייה בת-קיימא במטרה לעודד את התעשייה להטמיע טכנולוגיות הפחתה  ■

במקור במקום בקצה10
הפעלת תכנית לקידום סימביוזה תעשייתית11 ■
גיבוש מסלול השקעות כלכליות-סביבתיות12 ■
קידום תכנית פעולה לטיוב הרגולציה הסביבתית13 ■
בחינה וגיבוש מדיניות של פוטנציאל שימוש בגז טבעי כחומר זינה בתעשייה14 ■
הפעלת תכנית "הטובים לתעשייה"15 ■
הפעלת תכנית "עתידים לתעשייה"16    ■

בשנת 2020 הערך הצפוי הוא 18.  5
.PPP-לפי דולרים במחירי 2010 ובהתאמה ל  6

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3080 מיום 22/10/2017 והחלטת הממשלה מס' 352 מיום 5/8/2015 בנוגע להאצת השימוש בגז טבעי בתעשייה   7
זה  בגז טבעי. שירות  והשימוש  ניתן עבור החיבור, ההסבה  ומתן מענקים לתאגידים המתחברים לרשת החלוקה של הגז הטבעי. המענק 
מאפשר לקהל צרכני גז טבעי להגיש בקשה לקבלת סיוע במימון עלויות החיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי, לרבות עלויות ההסבה של 

המערכות הפנימיות לשימוש בגז טבעי.
מענקים  תכנית  להפעלת  בנוגע   17/12/2017 מיום   3269 מס'  הממשלה  והחלטת   10/4/2016 מיום   1403 מס'  הממשלה  להחלטת  בהתאם   8

להשקעות בהתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה.
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 529 מיום 6/9/2015, בדבר צמצום זיהום אוויר באזור מפרץ חיפה.  9

הפחתה במקור היא   כל פעולה, הקשורה בעיצוב, בייצור, ברכישה או בשימוש בחומרים או במוצרים המובילה להפחתת כמות ורעילות הפסולת   10
לפני כניסתה לזרם הפסולת. מטרת ההפחתה במקור היא לצמצם את הזיהום ולשמור על משאבי הטבע.

בחינת הנושא של סימביוזה תעשייתית, שלפיה פסולת ותוצרי לוואי של מפעל אחד הם חומר גלם של מפעל אחר. המשרד מעוניין לבחון את   11
הנושא ולגבש תכנית לקידום סימביוזה תעשייתית בתעשייה בישראל, דבר שאינו קורה היום ללא סיוע והתערבות המשרד.

המסלול יכלול סיוע למפעלים בחקר של ייעול משאבים בתהליכי הייצור לטובת קידום התעשייה בפרט ושימור הסביבה בכלל.   12
התאמת דרישות הרגולוציה הסביבתית כמקובל בעולם, בין השאר תוך יצירת תיאום בין הרגולטורים בתחומי הסביבה.  13

בחינת דרכי ניצול מקסימליים של גז טבעי בתעשייה הכימית כחומר המשך בתהליכים כימיים ובייצורם.   14
בפריפריה,  תעשייה  למפעלי  תמיכה  מעניקה  וכן  ועיצוב  הנדסה  לימודי  במימון  לסטודנטים  תמיכה  מעניקה  לתעשייה"  "הטובים  תכנית   15
המעסיקים את בוגרי התכנית. בהתאם להוראת מנכ"ל 4.32 ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 3965 מיום 28/11/2011, לעידוד השמת בוגרי 

תארים במקצועות הנמצאים במחסור בתעשייה באזורי עדיפות לאומית.
תכנית "עתידים לתעשייה" מעניקה תמיכה לסטודנטים לטובת מימון לימודי הנדסה הנדרשים בתעשייה וסיוע בהשמתם במפעלי תעשייה   16

לטובת קידום הון אנושי טכנולוגי מיומן לתעשייה. 
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שינוי תקנות העדפת תוצרת הארץ לעניין הגדרת "כללי מקור" למוצר תעשייתי ישראלי מקורי17 ■
 יום חשיפה של התעשייה הישראלית לרכש "כחול לבן" - אירוע ייעודי למכירת מוצרים  ■

"כחול לבן"  

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

חברות שקיבלו תמיכה וסיוע במסגרת 
המסלול להקטנת פליטות וחיסכון אנרגטי

1890-8012/2018-

פרסום המלצות לעידוד תעשייה בת קיימא 
באזור מפרץ חיפה

-12/2018ג--

גיבוש תכנית פעולה למעבר להשקעות 
סביבתיות בתעשייה מקצה למקור

-12/2018ג--

הוצאה לפועל של תכנית פעולה לסימביוזה 
תעשייתית

-12/2018ג--

הוצאה לפועל של תכנית פעולה לאיזון 
הרגולציה הסביבתית

-12/2018ג--

סטודנטים שקיבלו תמיכה במסגרת התכנית 
עתידים לתעשייה 

19210-18012/2018-

הבאה לאישור של שינויי חקיקה בתקנות 
"העדפת תוצרת הארץ" בועדת החוקה של 

הכנסת 
-6/2018-ג-

בשנת 2017 גובשו כללי המקור להגדרת מוצר ישראלי, אשר קובעים אבחנה בין מוצר מדינה שלישית לבין מוצר ישראלי מקורי לעניין רכש   17
ציבורי ולעניין קבלת העדפות והטבות מגופים ממשלתיים ומוסדיים. בשנת 2018 מתוכנן שינוי התקנות להעדפת תוצרת הארץ לעניין הגדרת 

"כללי מקור" למוצר תעשייתי ישראלי מקורי.
המקצה הראשון פורסם בתחילת 2017. במהלך שנת 2017 המענק הוגדל מעבר לתקציב שאושר בתחילת השנה וכתוצאה מכך ניתן מספר גבוה   18

של כתבי אישור.
בשנת 2017 תוכנן להעניק תמיכה לכ-180 סטודנטים. במהלך שנת 2017 הוקצו 1 מלש"ח נוספים באופן חד-פעמי )בעקבות החלטת הממשלה   19
מס' 2292 מיום 15/1/2017, "תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק"( לתכנית "עתידים לתעשייה" לטובת שילוב של 

כ-30 סטודנטים נוספים ממקצועות ההיי-טק בתעשייה, ועל כן נראה שיש ירידה בין נתוני הביצוע של שנת 2017 ובין הצפי לשנת 2018.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

היחס בין הפריון20 בתעשייה המסורתית 
והמסורתית-מעורבת לתעשיית העילית 

והעילית-מעורבת 

 52.5%
)2014(

--2112/202572.1%

חלקה של התעשייה מהתוצר העסקי 
 18.1%
)2016(

- - 12/202520%

היקף החיסכון האנרגטי כתוצאה מהפעלת 
מסלול להקטנת פליטות וחיסכון אנרגטי 

)נמדד במיליוני קו"ש בשנה(
180-18012/2018-

שיעור ההשקעות של התעשייה בהתייעלות 
במשאבים במקום פתרון קצה22

10%-- 12/2021
 50%
)2021(

מפעלים שיקבלו תמיכה לחיבור ולהסבה 
לרשת הגז טבעי

2335153012/2018-

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

משימות מרכזיות:
גיבוש תכנית אסטרטגית לייצור מתקדם24  ■
גיבוש מסלול סיוע להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה היצרנית  ■
הקמת מכון לייצור מתקדם ■
גיבוש מדיניות להגברת הפריון בתחומי המסחר והשירותים25 ■
הקמה והפעלה של מכון מחקר וחדשנות בתחום המזון בצפון26 ■
הפעלת תכנית להגדלת הפריון במפעלי תעשייה27 ■
הפעלת מסלול מענקים לעידוד קבלנים לעבור לבנייה בשיטות מתועשות28 ■

ערך מוסף גולמי לשעת עבודה.  20
היעד לשנת 2020 הוא 60%.  21

"פתרון קצה" הוא פתרון להפחתת פליטות מזהמים, שמותקן לרוב בקצה מקור הפליטה ונועד לטפל בתוצרי הפליטה לאחר היווצרותם. זאת   22
בניגוד לאמצעי "הפחתה במקור", שמתמקדים בצמצום היקפי הפליטה במסגרת התערבות בתהליך הייצור עצמו. מדידת היקף ההשקעות 

בפתרונות קצה מתבצעת על בסיס סקר דו-שנתי שמבצע הלמ"ס בנוגע לטכנולוגיות סביבה.
בשנת 2017 ניתן מענק מוגדל לחיבור לגז טבעי, וכתוצאה מכך ניתן מספר גבוה של כתבי אישור. עדיין אין ודאות לגבי גובה המענק שיינתן   23

בשנת 2018, ולכן יש שינוי בצפי כתבי האישור שיינתנו לעומת 2017.
תשתית  בניית  באמצעות  בתעשייה  מתקדמות  ייצור  טכנולוגיות  בהטמעת  תמיכה  שמטרתה  הוליסטית  פעולה  לתכנית  המלצות  גיבוש   24
כושר  ולשיפור  בישראל  הייצור  מוטת  התעשייה  סקטור  לחיזוק  לסייע  על-מנת  למפעלים,  ייעודיים  סיוע  כלי  והעמדת  תומכת  לאומית 

תחרותה. התכנית כוללת בין היתר הקמת מכון לייצור מתקדם.
מיקוד התכנית לנושאי ליבה בהתאם לעבודת מחקר כלכלית, הקמת צוותי חשיבה בנושאים מרכזיים וגיבוש המלצות קונקרטיות במטרה   25

לצמצם את פער הפריון בין ישראל למדינות ה-OECD במסחר ושירותים.
מכון המחקר בתחום המזון אשר יוקם בצפון יקדם הטמעת חדשנות בתעשיית המזון, הפצת ידע ועידוד יזמות בתחום המזון לפיתוח מוצרים   26

וטכנולוגיות חדשות - בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017, לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון.
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017 לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 3392 מיום 11/1/2018   27
בנושא חיזוק כושר תחרותה של התעשייה הישראלית, יינתן סיוע למפעלים אשר יביאו להגדלת הפריון במפעלי תעשייה באמצעות שיפור 

הליכי הייצור, הניהול, מתן הכשרה מקצועית, שימוש בטכנולוגיות חדשות והפעלת מערכות חדשות.
במסגרת החלטת הממשלה מס' 1320 מיום 24/3/2016 בנושא תיעוש והגדלת פריון העבודה בענף הבנייה.  28
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ניהול קהילות חדשנות בתחומי התחבורה החכמה, הבריאות, החינוך, הבנייה, החקלאות, הערים  ■
החכמות, מדעי החיים והמזון29

החלת מחויבות רכש גומלין במכרזים מיוחדים30 ■
■  SME עידוד חברות ישראליות להשתתפות בתכנית מו"פ של האיחוד האירופי - מסלולי

instruments ומאגדים31

חיזוק פעילות רשות החדשנות מול גופי ממשלה אחרים לקידום ולהטמעה של חדשנות בישראל  ■
בהיבטי רגולציה, תשתיות וחיבורים בין סקטורים 

הפעלת תכניות להגדלת ההון האנושי בהיי-טק ברשות החדשנות ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-3/2018-ג-פרסום תכנית אסטרטגית לייצור מתקדם

חברות שקיבלו סיוע במסגרת התכנית 
להגברת הפריון

--3012/2018-

קבלנים שיעברו לעבוד בשיטות בנייה 
מתועשות כתוצאה מהשתתפותם במסלול 

מענקים לעידוד בנייה מתועשת
--1212/2018-

 התקשרויות במכרזים מיוחדים שאושרו 
על-ידי הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי 

וקידום השקעות זרות
-1612/2018-

חברות שיקבלו סיוע בהגשת בקשה 
למסלוליSME instruments ומאגדים במסגרת 

תכנית האיחוד האירופי
--5012/2018-

קהילות החדשנות יחברו בין כל השחקנים הרלוונטיים בתחום מסוים ופיתוח הסקטור בצורה רב-מערכתית. בניית תכנית עבודה לקהילות,   29
קיום ועדות היגוי, השתתפות באירועי הקהילה ועוד.

מכרזים מיוחדים כדוגמת: PPP, זיכיונות משיכה, עיריות ותכנית-אב לתשתיות.  30
תכנית ה-SME INSTRUMENT של האיחוד האירופי מציעה לחברות קטנות ובינוניות )כמו גם לחברות סטארט-אפ( סיוע במימון פרויקטים   31

בתחומים פורצי דרך ועתירי ידע.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

חברות שהגדילו את הפריון ב-30% בעקבות 
הסיוע שניתן להן בתכנית להגדלת הפריון

---12/2020100-120

-12/2018ג --הקמת מכון מחקר וחדשנות בתחום המזון

-12/2018ג--הקמה של המכון לייצור מתקדם

מיקום ישראל בשיעור ההשקעה במו"פ 
אזרחי מהתמ"ג

1-112/2018-

שיעור ההשקעה הממשלתית במו"פ עסקי 
מתוך התמ"ג

 0.2%
)2013(

--12/2025320.4%

מיקום ישראל במדד החדשנות המשוקלל 
Global Competitiveness report-של ה

3 
)2017-2018(-212/2018-

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

משימות מרכזיות:
קידום חתימה על הסכמי אזור סחר חופשי עם וייטנאם, פנמה וקנדה33  ■
קידום הייצוא הישראלי למדינות מתפתחות  ■
הפעלה רציפה של תכנית "כסף חכם"34 ■
הפעלת תכנית "של"ב" )שער לשיווק בינלאומי( לתמיכה ביצואנים קטנים ומתחילים35 ■
הפעלה רציפה של קרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים, המסייעת לחברות לגשת למכרזים  ■

ולהקים אתר בטא שיווקי בחו"ל36
הפעלה רציפה של קרן מאגדי תשתית, המסייעת להקמת מתקן הדגמה שיווקי בינלאומי37 ■
פרויקטי דגל רחבי היקף בתחומי המים והחקלאות בהודו38 ■

הערך המתוכנן לשנת 2020 הוא 0.3%. היקף התמיכה הממשלתית במו"פ עסקי בשנת 2013 עמד על כ-2 מיליארד ש"ח.   32
כינון הסכם סחר חופשי נועד לשפר גישה הדדית לשוק הסחורות והשירותים, להעניק הגנה משפטית על השקעות וקניין רוחני והיבטים   33
נוספים באמצעות הורדת תעריפי מכס על טובין, הסרת חסמים לא מכסיים )Non-Tariff Barriers(, הפחתות הרגולציה והחסמים הטכניים 

לסחר )Technical Barriers to Trade(, הרחבת הגישה למכרזים ממשלתיים ועוד.
תכנית כסף חכם היא תכנית לחיזוק מערך השיווק של חברות המשווקות לחו"ל מוצרים ו/או שירותים קיימים ו/או חדשים, כדי לקדם בצורה   34

משמעותית את היקף המכירות של החברה מחוץ לישראל.
תכנית "שער לשיווק בינלאומי" היא תכנית שמטרתה לסייע ליצואנים בתחילת דרכם, אשר הם בעלי היקפי ייצוא נמוכים או ללא ייצוא כלל,   35

המעוניינים להרחיב את פעילותם גם לשווקים בחו"ל.
קרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים משתתפת בסיכון של החברות הישראליות שמתמודדות במכרזים ובפרויקטים ומיועדת להגדיל את   36

מספרן של החברות המגישות מועמדות לפרויקטים בזירה הבינלאומית.
קרן מאגדי תשתית מסייעת לחברות המתאגדות יחד למטרת הקמת מתקן הדגמה מסחרי בחו"ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף   37

המכירות של החברות בשוקי יעד בחו"ל.
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2783 מיום 25/6/2017, יבוצעו סקרי היתכנות לצורך ביצוע פרויקטי דגל רחבי היקף בתחומי המים והחקלאות.  38
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

חברות שקיבלו תמיכה בכלי הסיוע של 
מינהל סחר חוץ )"כסף חכם", "של"ב", קרן 

הפרויקטים ומאגדי תשתית(

39181-25012/2018-

משלחות נכנסות40 לעידוד הייצוא הישראלי 
שטופלו על-ידי הנספחים המסחריים

--19012/2018-

משלחות יוצאות41 לעידוד הייצוא הישראלי 
שבוצעו על-ידי הנספחים המסחריים

--22012/2018-

תערוכות שבהן התקיימו מפגשים עסקיים 
לעידוד הייצוא הישראלי

--21012/2018-

פניות לסיוע שקיבלו מענה מצד הנספחויות 
המסחריות 

4,500-4,50012/2018-

פניות שטופלו על-ידי הנספחויות באסיה, 
באמריקה הלטינית ובאפריקה

1,170-1,18012/2018-

ביתנים שהוקמו בתערוכות מטעם מינהל 
סחר חוץ במטרה לקדם את הייצוא הישראלי 

למדינות מתפתחות
6-712/2018-

פעילויות של הנספחויות באסיה, באמריקה 
הלטינית ובאפריקה

340-36012/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

ייצוא כולל )במיליארדי דולרים(
 96.2

)2016(
-103 12/2022120

היקף כספי של סיפורי ההצלחה של מינהל 
סחר חוץ )במיליארדי דולרים(42

0.9-112/2018-

-212/2018--43הסכמי אזורי סחר חופשי )אס"ח( שנחתמו

היקף ייצוא הסחורות לאמריקה הלטינית, 
ללא יהלומים )במיליארדי דולרים(

1.9--12/20203.36

יצואנים לאמל"ט המייצאים יותר מ-100,000 
דולרים

 1,700
)2016(

-1,75012/2018-

ערך ב-2017 ללא תכנית "של"ב".  39
בכירים  ביקורי  ארצה,  המגיעות  משלחות  ביקורי  כגון:  הייצוא,  לעידוד  המסחריים  הנספחים  על-ידי  בארץ  המבוצעות  הפעילויות  מספר   40

ממשלתיים ועסקיים בישראל, מפגשים עם משקיעים בארץ ועוד.
מספר הפעילויות המבוצעות בחו"ל על-ידי הנספחים המסחריים לעידוד הייצוא, כגון: משלחות היוצאות לביקור במדינות שונות, ביקורי   41

בכירים ממשלתיים ועסקיים בחו"ל, מפגשים עם משקיעים בחו"ל ועוד.
סיפורי הצלחה הינם כימות העברות כספיות שנרשמו בין חברה ישראלית לבין חברה זרה כתוצאה מהסיוע שניתן לחברות ישראליות על-ידי   42

מערך הנספחים המסחריים של מינהל סחר חוץ.
בשנת 2016 נחתם הסכם אזור סחר חופשי אחד.  43
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היקף ייצוא הסחורות לסין, ללא יהלומים 
)במיליארדי דולרים(

3.3--12/20204

היקף ייצוא הסחורות להודו, ללא יהלומים 
)במיליארדי דולרים(

1.9--12/20203

יצואנים להודו המייצאים יותר מ-100,000 
דולר

 1,162
)2016(

--12/20201,305

יעד 1.4: משיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה תעשייתיים ובינלאומיים

משימות מרכזיות:
הרחבת מעגל התעשיות הישראליות הנהנות מרכש גומלין44 ■
קידום השקעות זרות בסקטור התעופה, החלל והמתכת ■
קידום החלטת ממשלה בנושא מדיניות מכפילים ברכש גומלין45 ■
קידום פעילות Invest in Israel בישראל ובחו"ל בעזרת פיתוח זירות פעולה ושיתופי גורמים  ■

חיצוניים בחו"ל
שיפור מדידת השקעות זרות בישראל46   ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

כנסים, ימי ספקים ומשלחות שאורגנו 
לתעשייה הישראלית

-- 412/2018-

הזדמנויות עסקיות שפורסמו לתעשייה 
הישראלית

--1212/2018-

חיבורים מוצלחים שבוצעו בין חברות 
זרות המחויבות ברכש גומלין לבין חברה 

ישראלית47
-3812/2018-

השקעות איכותיות אשר בוצעו ונחתמו 
בסקטור תעופה, חלל ומתכת

-- 112/2018-

הבאה לאישור של כללי המכפילים בממשלה 
ופרסומם

-6/2018-ג-

פעילויות לקידום השקעות בישראל מול 
גופים בזירה הבינלאומית48

-2412/2018-

הגדלת מספר החברות הישראליות שפועלות עם חברות מחויבות, בדגש על תעשיות קטנות ובינוניות בפריפריה.  44
קידום אישור כללי המכפילים יאפשר לספקי החוץ לממש את התחייבויותיהם באמצעות הטבה של מתן מכפיל. מכפיל הינו הכרה בסכום   45

ההשקעה ביותר מ-100%, כך שההשקעה תוכר פי שניים, שלושה או יותר מסכומה המקורי.
פרויקט מחקר ושיפור מדידת השקעות זרות בישראל מול הלמ"ס ובנק ישראל.  46

חיבור הינו קישור מוצלח המניב שיתוף פעולה בין חברה בינלאומית המחויבת ברכש גומלין לבין חברה בתעשייה הישראלית.   47
פעילות יחד עם ארגונים בינלאומיים פרו-יהודיים ויהדות התפוצות, סוכנויות מקבילות, חברות site selection )פגישות, הרצאות, סמינרים,   48

שולחנות עגולים, פורומים וכד'(.

משרד הכלכלה והתעשייה
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-4812/2018-פעילויות בישראל לטובת קידום השקעות49

פרסומים לציבור לטובת הרחבת שיתופי 
הפעולה של הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי 

וקידום השקעות זרות עם מכוני מחקר, 
משרדים ממשלתיים וארגוני מגזר שלישי50

-- 212/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

חברות חדשות שהשקיעו בישראל כתוצאה 
מפעילות המשרד

2-512/2018-

עסקים קטנים ובינוניים שנהנו מרכש גומלין 
)מתוכם עסקים קטנים ובינוניים בפריפריה(

204
)85(

-
224
)94(

12/2018-

יעד 1.5: הרחבה של פעילות הייצור המקומי בקרב עסקים מוטי מחקר ופיתוח

משימות מרכזיות:
גיבוש מתווה תמיכה ייחודי למעבר בין מו"פ לייצור )"עמק המוות"(51 ■
מסלול למתקני חלוץ וניסויי שטח, כולל הפעלת תשתית ארגונית ובין-ארגונית ברשות החדשנות ■
קידום פעילות מול חברות רב-לאומיות לטובת הרחבת הייצור בישראל בתחומים שונים, כגון:  ■

תחבורה, אירוספייס, מדעי החיים ו-ICT )טכנולוגיות מידע ותקשורת(
הפעלת הליך תחרותי ברשות החדשנות למעבדות חדשנות למעבר לייצור מתקדם52 ■
שדרוג ופיתוח של קווי בדיקה על-ידי רשות החדשנות, להוכחת יכולת עמידה בתשתית  ■

טכנולוגית, אשר תספק את צורכי הפיתוח העתידיים של התעשייה הישראלית בטווח הבינוני 
(3-5 שנים(

הפעלת פיילוט סיירות תכנות )BOOTCAMPS( ברשות החדשנות - מודל הכשרות חוץ-אקדמיות  ■
אינטנסיבי למשרות מחקר ופיתוח בתעשייה

הפעילות כוללת הרצאות, פורומים, סמינרים, ימי עיון, סיורים וכו'.  49
הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות מקדמת פיילוט במסגרתו יופצו "קולות קוראים" לטובת הרחבת שיתופי הפעולה עם   50

ארגונים שונים אשר יבואו לידי ביטוי במחקרים משותפים, אירועים, קמפיינים של שיווק ופרסום.
מטרת המתווה הינה בניית רצף בין שלב המו"פ לבין שלב הייצור של סטארט-אפים וחברות בתחומי האנרגיה המתחדשת, הננו-טכנולוגיה,   51
הביו-טכנולוגיה ותחום ה-IOT. המתווה מיועד לחברות, ליזמים ולמשקיעים בתחומים אלו, הממוקמים בפריפריה או שבכוונתם להעתיק את 
מיקומם לפריפריה. אלו יוכלו לזכות במענק של בין 30%-20% מההשקעה המאושרת, לצד הטבת מס בהיקף של 7.5% בהתאם לחוק עידוד 
השקעות הון. המעבר בין מו"פ לייצור נקרא גם "עמק המוות" - כשלב שבין סיום המחקר והפיתוח לבין הייצור המסחרי, משום שחברות רבות 

לא שורדות שלב זה.
מטרת המסלול הינה לעודד תאגידים תעשייתיים, בדגש על אלו העוסקים בייצור מתקדם, לשתף פעולה עם יזמים טכנולוגיים כמנוף לצמיחה   52

ולבניית אסטרטגיה עתידית באמצעות השתתפות במימון הקמת תשתית טכנולוגית ייחודית ותפעול שוטף של המעבדה.
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אישור מסלול במועצת רשות החדשנות 
להפעלת מתקני חלוץ וניסויי שטח

-6/2018-ג-

53MNC's 12/2018ג--קיום כנס משקיעים זרים בישראל-

מעבדות חדשנות לייצור מתקדם שהוקמו 
עבור התעשייה

--212/2018-

BOOTCAMPS 25012/2018--משתתפים בפיילוט-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

חברות שקיבלו תמיכה למעבר ממחקר 
ופיתוח ליצור מקומי

--3-512/2018-

Multinational Corporations. על-מנת לעודד יצירת שותפויות של MNC-Startups בישראל, יבוצע כנס משקיעים לחברות בינלאומיות מובילות.   53
 MNC -הכנס הוא חלק מתכנית ייעודית של שיתופי פעולה בין-ארגונים גלובליים לחברות סטארט-אפ מקומיות - מסגרת בה מתחייבים ה
פיתוח  עבור  שברשותם  המתקנים  על  בהסתמך  במו"פ  בהשקעה  סיכונים  שיתוף  לאפשר  נבחרים,  מו"פ  בפרויקטי  שווה  באופן  להשקיע 

"מוצרים שלמים" וחדירה לשוק וליצור סביבת עבודה ידידותית ותומכת.

משרד הכלכלה והתעשייה
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הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות   2

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

הפער בין ישראל לממוצע ה-OECD ביחס בין 
רמת המחירים לתוצר לנפש

 20%
)2014(

-17%12/202215%

הפער בין ישראל לממוצע ה-OECD ביחס בין 
רמת מחירי המזון לרמת מחירי התוצר לנפש

 18%
)2014(

--12/202012.6%

 הפער במחירי סל מוצרי טואלטיקה 
מוטי-ייבוא בין ישראל למדינות הייחוס54

48%--12/202520%

יעד 2.1: הקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק תחרותי

משימות מרכזיות:
גיבוש מדד "סל מוצרים בסיסי" למשק בית ממוצע55 ■
הכרה במעבדות בדיקה לצורך פתיחה לתחרות של שוק בדיקות ההתאמה לתקן בייבוא טובין,  ■

לפי פקודת הייבוא והייצוא המעודכנת
הקצאת מכסות ייבוא במסגרת הליך תחרותי בתחום הבשר הטרי56 ■
הקצאת מכסות ייבוא במסגרת הליך תחרותי בתחום הגבינות הקשות57 ■
קידום סביבה עסקית תומכת לעידוד ייבוא אישי ומסחרי באמצעות גיבוש המלצות לעידוד ייבוא  ■

מקביל ומניעת חסימת יבואנים מקבילים על-ידי היבואן הבלעדי
בחינת הצורך בהחלת פיקוח מחירים על תרכובות מזון לתינוקות58 ■
הקצאת מכסות פטורות ממכס לייבוא פרטי מזון59 ■
קביעת מחירי מוצרים הנתונים תחת פיקוח המשרד על פי חוק מחירי מוצרים ושירותים תוך  ■

שמירה על איזון בין הצרכנים, היצרנים והמשווקים

מדינות הייחוס הן: ארה"ב, הולנד, גרמניה, דנמרק, צרפת, בריטניה, ניו-זילנד, צ'כיה, פורטוגל, יוון, רומניה ובולגריה.  54
גיבוש מתודולוגיה מקצועית בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לטובת סל רחב של מוצרי צריכה של משקי הבית בישראל. המדד   55
וכן מדד, המאפשר קביעת יעדי  ויהווה בסיס לבחינת אפקטיביות של צעדי המשרד  יכלול את המחיר הממוצע של הסל ברמה תקופתית 

הפחתה בתחום יוקר המחיה.
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1584 מיום 4/5/2014 בנושא הגברת התחרות בשוקי החלב ובשר הבקר.  56
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1584 מיום 4/5/2014 בנושא הגברת התחרות בשוקי החלב ובשר הבקר.  57

בהמשך להחלטת ועדת המחירים, המשרד יבצע בדיקת רווחיות לחברות המייצרות/מייבאות תרכובות מזון לתינוקות, ויציג את המלצותיו   58
לוועדה לבחינת הצורך בהטלת פיקוח מחירים על מוצרים אלו.

חלוקת מכסות פטורות ממכס של כ-150 פריטי מזון על-פי הסכמי הסחר הבינלאומיים של ישראל )מנדטוריות(, וכן על-פי מכסות וולונטריות.   59
בהתאם להוראת מנכ"ל 2.7 ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 1584 מיום 4/5/2014.
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פרסום מכסות ייבוא במסגרת "הליך תחרותי 
חדש" לייבוא בשר טרי בפטור ממכס

-12/2018ג--

פרסום מכסות ייבוא במסגרת "הליך תחרותי 
חדש" לייבוא גבינות קשות בפטור ממכס 

-12/2018ג--

הגשת דו"ח תחשיב רווחיות החברות 
המייצרות/מייבאות תרכובת מזון לתינוקות

-12/2018ג--

הפעלת מערך של הקצאת מכסות פטורות 
ממכס של פריטי מזון שונים לשנת 2018

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

מעבדות שקיבלו הכרה כמעבדות בדיקה 
לבדיקות ייבוא טובין בתחומים שיאושרו

--212/2018-

יעד 2.2: הסרת חסמי ייבוא והתאמת הדרישות למקובל בשווקים משמעותיים בעולם

משימות מרכזיות:
אימוץ מדיניות ייבוא חדשה בתחום התקשורת האלחוטית60 ■
בחינת השינויים בתקנים הרשמיים ומידת התאמתם לרגולציה הבינלאומית61 ■
גיבוש הצעות להפחתת מס לצורך הסרת חסמי ייבוא - בייבוא מסחרי62 ■
יישום מדיניות המשרד בתחום הייבוא האישי ■
מעקב אחר רפורמות בשווקים מפותחים63 ■
גיבוש תשתית מקצועית לצורך בחינת מדיניות המס על ייבוא אישי64 ■
פרסום השוואה בין משרדי הממשלה בעניין הנטל הבירוקרטי בתחום הייבוא האישי ■

בהובלת משרד האוצר ומשרד התקשורת.  60
מטרת התוכנית לעקוב אחר השינויים בתקנים ולגבש חוות דעת על-אודות השפעתם עבור מקבלי ההחלטות, ולסמן שינויים שעשויים לייצר   61

חסמי ייבוא. בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2318 מיום 11/12/2014.
מטרת התוכנית היא לייצר מאגר של הפחתות פוטנציאליות במסים, שעשויות להגביר את הייבוא ואת התחרות בשווקים – בדגש על תחומים   62

שההפחתה בהם תגולגל לצרכן.
על-מנת ליצור המשכיות להמלצות הוועדה להגברת התחרות והסרת החסמים - אנו נדרשים לעקוב אחר המתבצע בעולם ולבחון את טיב   63

הרפורמות שמבוצעות במדינות הרלוונטיות בכל תחום.
בהמשך לוועדת טרכטנברג - שבה הוחלט לעדכן את תקרת הפטור על המס בייבוא אישי, לא בוצעה בחינה למדיניות בנושא זה. מטרת   64

התוכנית לבחון השפעת הליך זה על השוק ולבחון אלטרנטיבות לעדכון של תקרת הפטור ממס והצפי להשפעתה על השוק.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

גיבוש תכנית ליישום מדיניות ייבוא חדשה 
בתחום ייבוא ציוד אלחוטי65

-12/2018ג--

ריכוז בחינת ההיבטים הכלכליים של 
השינויים המבוצעים בתקנים רשמיים 

ומידת התאמתם לרגולציה הבינלאומית
-12/2018ג--

גיבוש מאגר מוצרים פוטנציאליים שהפחתת 
מסים בהם עשויה להגביר את התחרות 

בשווקים
-12/2018ג--

גיבוש צעדי מדיניות בהתאם לממצאי 
הרפורמות בשווקים מפותחים

-12/2018ג --

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור הייבוא של מוצרי צריכה מתוך סך 
ההוצאה של משק בית על מוצרי צריכה

 11.1%
)2016(

--12/2025 15%

היקף הייבוא האישי )במיליארד ש"ח( 
 2.9

)2016(
--6612/20206.33

ציון ישראל במדד Doing Business בנושא 
עלות הנטל הרגולטורי והבירוקרטי של 

תהליך הייבוא67

 82.85
)2016(

-8512/2018-

 זמן הטיפול ומתן אישורי ייבוא לפטור 
מהצגת תקן רשמי 2ג'682

-412/2018 ימים-14 ימים

בהובלת משרד האוצר ומשרד התקשורת.  65
הערך הצפוי להיקף הייבוא האישי הוקדם משנת 2025 לשנת 2020.  66

ידי בחינה של 189  מדד ה-Ease of Doing Business של הבנק העולמי הינו מדד המתייחס לעומס הרגולציה הכלכלית במדינות השונות על   67
כלכלות. אחד מהקריטריונים לקביעתו הוא סחר בגבולות, לדוגמה: זמן ועלות של ייבוא מכולה סטנדרטית במעברים ימיים וכמות המסמכים 

הנדרשים לביצוע פעולה זו.
רישיון  הצגת  לחובת  מתייחס  הפטור  חופשי.  ייבוא  לצו  2)ג()2(  לסעיף  בהתאם  פטור  לקבלת  בקשה  להגיש  ליבואנים  מאפשר  זה  שירות   68

כמפורט בתוספת הראשונה, וכן פטור מקיום הדרישות המפורטות בתוספת השנייה )חובת סימון בעברית וחובת תו תקן( לצו ייבוא חופשי.
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יעד 2.3: קידום מסחר הוגן תוך שמירה על זכויות הצרכנים בהיבטי סחר ובטיחות 

משימות מרכזיות:
אכיפת תחזוקה של מתקני משחקים לילדים על-ידי רשויות מקומיות ■
התנעת מהלך להקמת אתר ריקולים ישראלי69 ■
ביצוע אימותים ואימותים מחדש של מכשירי שקילה70 ■
ביצוע אימותים ואימותים מחדש של תחנות דלק71 ■
ביצוע ביקורות בבתי עסק על-פי חוק פיקוח מצרכים ושירותים - מחיר מרבי  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

ביקורות שבוצעו ברשויות המקומיות 
לתחזוקת מתקני ילדים72

20010020012/2018-

אימותים ואימותים מחדש של מכשירי 
שקילה

10,314-10,65012/2018-

-7,939-8,72012/2018אימותים ואימותים מחדש של תחנות דלק 

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

8,4002,400736,00012/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור ההצלחה בביצוע נטילות של מוצרים 
החשודים כמסוכנים לציבור

 80%
)2016(

- 80%12/2018-

בניית אתר בתחום התקינה שמטרתו עדכון שוטף של האזרח בנושא ליקויים במוצרים שיש להחזיר ליצרן.  69
ביקורות על אמצעי שקילה )מאזני דלפק( המשמשים למסחר, שהצרכן משלם על-פיהם.  70

ביקורות על אמצעי מדידה )פיות דלק( המשמשים למסחר, שהצרכן משלם על-פיהם.  71
המתקנים ברשויות המקומיות בעלי ההיתר לתו תקן נמצאים תחת פיקוחו של מכון התקנים. הביקורות שנערכות על-ידי המשרד מבוססות   72
ניהול סיכונים ומתבצעות בהתאם למספר הערכות, נתונים ושיקולים, ואינן מתיימרות להקיף את כלל המתקנים אלא להתמקד במקרים בעלי 

סיכון גבוה בלבד.
הירידה הצפויה בכמויות ביחס לשנת 2017 הינה בעקבות צמצום מצבת כוח האדם.  73
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פיתוח כלכלי-חברתי כתשתית לצמיחת המשק    3

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

היחס בגובה השכר השנתי הממוצע לעובד בין 
מחוזות הפריפריה לממוצע מחוזות המרכז

 74.92%
)2015(

-76.92%7412/202580.67%

יעד 3.1: משיכת השקעות איכותיות לאזורי עדיפות לאומית כמנוף לפיתוח כלכלי אזורי

משימות מרכזיות:
אישור ויישום תיקונים בחוק עידוד השקעות הון  ■
הפעלת מסלול תעסוקה ייעודי לסיוע בקליטת עובדים נוספים ביישובי עוטף עזה75  ■
 הפעלת תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל באזורי עדיפות לאומית,  ■

בעלות העסקה גבוהה )תכנית "שכר גבוה"(76
גיבוש מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב77 ■
תכנית סיוע לעידוד רכש חברות גדולות בצפון78 ■
מחקר להערכת האפקטיביות של כלי הסיוע של מינהל אזורי תעשייה79  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-יישום תיקונים בחוק עידוד השקעות הון

חברות שאושרו במסגרת הפעלת מסלול 
תעסוקה ייעודי לסיוע בקליטת עובדים 

נוספים ביישובי עוטף עזה
--1012/2018-

מפעלים חדשים שקיבלו סיוע במסגרת 
המסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים 

ליישובי הבדואים בנגב
-- 5-109/2018-

עסקים קטנים אשר קיבלו שירותי סיוע 
במסגרת תכנית סיוע רכש חברות גדולות 

בצפון80
-153012/2018-

הערך הצפוי לדצמבר 2020 על פי תחזית "האצת קצב השינוי" )תחזית אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות( יעמוד על 78.9%.  74
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2156 מיום 11/12/2016, בנושא תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה לשנים   75

.2017-2018
תכנית "שכר גבוה" מאפשרת למשקיעים המעוניינים להקים או להרחיב את עסקיהם, או להעתיקם לאזורי עדיפות לאומית או לירושלים,   76

להגיש בקשה לסיוע לטובת קליטת עובדים בשכר גבוה. התכנית מופעלת באמצעות הוראת מנכ"ל 4.18.
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2397 מיום 12/2/2017, שעניינה פיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב.  77

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017, גובשה תכנית לעידוד רכש מעסקים קטנים ובינוניים על-ידי מוסדות "עוגן", במטרה   78
להרחיב את ההזדמנויות העסקיות של מפעלים וחברות, בעיקר באזורים פריפריאליים.

ושל מודל עלויות הסבסוד של הוצאות הפיתוח על-מנת שמשרד  ביצוע מחקר להערכת האפקטיביות של הקצאת קרקע בפטור ממכרז   79
הכלכלה והתעשייה יגבש מודל חדש לסבסוד או לתיקוף המודל הקיים כנכון. בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3298 מיום 28/12/2017.

במסגרת התכנית ניתן סיוע לחברות קטנות לצורך עמידה בדרישות הרכש של מוסדות "עוגן".  80
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

מוסדות "עוגן"81 שהצטרפו לתכנית רכש 
חברות גדולות בצפון

-3512/2018-

דו"ח מסכם הבוחן את השפעת הסבסוד 
המבוקש על היקף הקרקע בכל אזור ולפי 

שנים
-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

היקף ההשקעות כתוצאה מכתבי אישור 
שניתנו במסגרת החוק לעידוד השקעות הון 

)במיליארדי ש"ח(

 1.8
)2016(

-1.912/2018-

היקף הייצוא כתוצאה מכתבי אישור שניתנו 
במסגרת החוק לעידוד השקעות הון 

)במיליארדי ש"ח(

 2.2
)2016(

-2.212/2018-

משרות חדשות שנוספו כתוצאה מהרחבת/
העתקת מפעלים

1,145-1,40012/2018-

חברות שהציעו משרות חדשות בשכר גבוה 
באזורי עדיפות לאומית, במסגרת המסלול 

המחודש להעסקת עובדים בשכר גבוה
6-821012/2018-

משרות חדשות בשכר גבוה באזורי עדיפות 
לאומית, במסגרת מסלול 4.18 המחודש 

להעסקת עובדים בשכר גבוה
111-20012/2018-

מוסדות "עוגן" הינם מוסדות גדולים, שפעילותם יוצרת השפעה מהותית על מבנה התעסוקה ועל ההוצאות והכנסות של האזור. מוסדות   81
"עוגן" הינם בעלי משאבי קרקע משמעותיים ונכסים שאינם ניתנים להעתקה לאתרים אחרים.

8 מתוך החברות הינן מהצפון.  82
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יעד 3.2: פיתוח תשתיות כמנועי צמיחה אזוריים 

משימות מרכזיות:
קידום תכנית למבנים להשכרה להיי-טק83 ■
בניית תכנית אסטרטגית למינהל אזורי תעשייה84 ■
גיבוש תכנית אב לאזורי התעשייה בישראל85 ■
גיבוש מודל למציאת פתרון מרחבי לתעשייה זעירה - תכנית "מיקרו תעשייה" 86 ■
חיזוק מנהלות אזורי תעשייה87 ■
פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה קיימים במחוז הצפון88 ■
סיוע למנהלות אזורי תעשייה89 ■
שיווק מגרשים באזורי תעשייה ■
גיבוש תכנית לאומית לתכנון פיזי לתעשייה90  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-12/2018ג--פרסום תכנית להשכרת מבנים להיי-טק

-12/2018ג--פרסום תכנית אב לאזורי תעשייה
-12/2018ג--פיתוח מקצועי למנהלי אזורי התעשייה91

מינהלות אזורי תעשייה שמקבלות סיוע 
מהמשרד

14-1912/2018-

דונמים ששווקו ליזמים באזורי תעשייה 
בפריפריה

669-1,169 12/2018-

הפעלת מרחב ראשון לתעשייה זעירה באזור 
שייבחר

ג9/2019---

יצירת מסלול לתמיכה במבנים להשכרה עבור מקצועות ההיי-טק בפריפריה. מציאת פתרון עבור חברות טכנולוגיות קטנות המעוניינות לפעול   83
בפריפריה בשכירות שלא על בסיס הקצאת קרקע קבועה, על-מנת למשוך חברות היי-טק בשכר גבוה לפריפריה הרחוקה.

מטרת התכנית היא ליצור מודל ביקושים חזויים לשטחי תעשייה בישראל.  84
מטרת התכנית היא ליצור סט של קריטריונים שיאפיינו אזורי תעשייה בפרמטרים שונים, אשר ייצרו תמונה מערכתית רחבה על כלל אזורי   85
התעשייה בארץ. בין היתר, התוכנית תתייחס לפרקים הבאים: מגמות וצרכים באזורי תעשייה בישראל, בחינת התשתיות הנדרשות לאזור 
אזורי  של  פונקציונלית  ליעילות  יעדים  הגדרת  שונים,  בהיבטים  מוצלח  תעשייה  לאזור  מדדים  קביעת  הפיתוח,  שיטות  בחינת  תעשייה, 

תעשייה ועוד.
יצירת מרחב מעודד תעשייה יצרנית הכולל שטחים זמינים להשכרה ופיתוח "אקוסיסטם" ומעטפת גמישה לתעשייה.   86

במסגרת הפעילות לקידום אזורי תעשייה נדונה סוגיית ניהול אזורי התעשייה השונים, הממשקים בין אזורי התעשייה לרשויות המקומיות,   87
מתן כלים למינהלת אזורי התעשייה על-מנת לאפשר שירותים טובים יותר ליזמים ועוד.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017, בנושא פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה.  88
בין אזור  חיזוק מינהלות אזורי תעשייה ככלי להגדלת השיווק באזורי עדיפות לאומית, שיפור השירות למפעלים בפריפריה, חיזוק הקשר   89
התעשייה לסביבתו ופיתוח כלכלי בסביבת האזור, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 777 מיום 26/11/2015, בנושא שדרוג מרכזים מסחריים 

ושווקים באזורי עדיפות לאומית. 
במסגרת פעילות של צוות בין-משרדי תתגבש תכנית לאומית למתן ודאות פיזית לתעשייה בהיבטים של רגולציה סביבתית, תכנון מאפשר   90

ורישוי.
במסגרת הפעילות לקידום אזורי תעשייה יתקיימו קורסים, פורומים וכנסים מקצועיים לטובת מתן כלים למנהלי אזורי התעשייה.  91
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יעד 3.3: שילוב וקידום של אוכלוסיות ייעודיות ויצירת מקומות עבודה איכותיים

משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית לתמרוץ מעסיקים לקלוט עובדים נוספים בעסקים בישראל, לטובת העסקת  ■

אוכלוסיות ששיעור השתתפתותן בתעסוקה נמוך92 
הפעלת מסלול להעסקת אנשים עם מוגבלות93 ■
הפעלת מסלול לעידוד העסקת סטודנטים מקרב האוכלוסייה הערבית בענפי התעשייה עתירת הידע94  ■
יישום התכנית הממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואיים בצפון95 ■
הפעלת פרויקט להרחבת הרכש הציבורי מעסקים מהמגזר הערבי96 ■
יישום התכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים97  ■
הפעלת מסלול לקידום עסקים חברתיים-אוכלוסיות מיוחדות באמצעות הקרן לעסקים חברתיים98 ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

מעסיקים שקלטו עובדים נוספים במסגרת 
המסלול לקליטת עובדים נוספים בעסקים 

בכלל הארץ )למעט הצפון(
--6012/2018-

מעסיקים שקלטו עובדים נוספים במסגרת 
המסלול לקליטת עובדים נוספים בעסקים 

בצפון
-- 4012/2018-

מעסיקים שקלטו עובדים נוספים במסגרת 
המסלול להעסקת אנשים עם מוגבלות

12-1212/2018-

סטודנטים מקרב האוכלוסייה הערבית 
שנקלטו בענפי התעשייה עתירת הידע 

53-5512/2018-

עסקים שהשתתפו בתכנית להרחבת הרכש 
הציבורי מעסקים מהמגזר הערבי

-255012/2018-

הגשת דו"ח סיום עבודות בראמה והעברת 
האחריות לרשות המקומית במסגרת 
התכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים 

הדרוזיים והצ'רקסיים

ג12/2019---

על-פי הוראת מנכ"ל 4.17 ובהתאם להחלטות הממשלה מס' 2397 מיום 12/2/2017, מס' 2262 מיום 8/1/2017, מס' 2025 מיום 23/9/2014 ומס'   92
2017 מיום 21/9/2014, כולל מסלולים ייעודיים לחברות מהצפון ולהעסקת עובדים מהמגזר הבדואי בדרום.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1272 מיום 2/2/2014, בנושא מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים 2014, ובאמצעות הוראת מנכ"ל   93
.4.28

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 4193 מיום 29/1/2012, בנושא הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור התעסוקה. בהתאם להחלטת   94
ממשלה מס' 2292 מיום 15/1/2017, בנושא תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק.

ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים  בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1480 מיום 2/6/2016, בנושא תכנית ממשלתית להעצמה   95
בצפון לשנים 2016-2020.

הפעלת מסלול המקנה כלים ניהוליים בידי עסקים במגזר הערבי לשיפור יכולות ההתמודדות במכרזי רכש ציבורי. בהתאם להחלטת ממשלה   96
מס' 922 מיום 30/12/2015, בנושא פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10/1/2016, בנושא תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016-2019.  97
תכנית המעניקה סיוע לעסקים חברתיים אשר מעסיקים אוכלוסיות מועדפות )נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות ואסירים(.  98
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

השלמת פיתוח אזור תעשייה דלית אל 
כרמל במסגרת התכנית לפיתוח ולהעצמת 

היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים
ג12/2019 ---

הקמת מינהלת באזור התעשייה כברי 
במסגרת התכנית לפיתוח ולהעצמת 

היישובים הדרוזיים והצרקסיים
ג12/2019---

תכניות בניין עיר שהושלמו )מר'ר, חורפיש, 
ינוך-ג'ת, כפר כמא, סג'ור( במסגרת התכנית 

לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים 
והצ'רקסיים

---12/20195

יישובים שהחלו בהם עבודות פיתוח 
במסגרת התכנית לפיתוח ולהעצמת 

היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים
--212/2019993

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

היחס בין שיעור המועסקים בפריפריה 
)מחוזות צפון ודרום( לשיעור המועסקים 

ביתר המחוזות

 89.7%
100)2016(

--12/202591.52%

משרות חדשות שנוצרו לאוכלוסיות מיוחדות 
כתוצאה מהפעלת מסלולי תעסוקה

1,112-1,90012/2018-

ירכא, ג'וליס ועוספיה.  99
100 בשנת 2015 היחס עמד על 89.2%. יעד ביניים לשנת 2020 הוא 89.9%.
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יעד 3.4: היערכות ענפי המשק ומוכנותם לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים 

משימות מרכזיות:
אחזקה ורענון של מלאי מזון ממשלתי101 ■
הקמת מערך סייבר למפעלים חיוניים של משרד הכלכלה והתעשייה ■
בחינת רמת החיוניות של מפעלי מזון ■
ביצוע פיילוט לשינוי שיטת אחזקת מלאי מזון אסטרטגיים ■
הגדרת יעדים ורמות לשירות לאספקת מוצרי מזון על-ידי מפעלים חיוניים, בהתאם ליעדים  ■

ולרמות השירות הלאומיים102 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

מיפוי וניתוח רמות החיוניות של המפעלים 
החיוניים בהתאם למודל הלאומי

-12/2018ג--

-8617212/2018-ביקורים במפעלים חיוניים של מזון

-3010310012/2018-מפעלים אשר הוגדרו להם יעדי שירות

בין  מלאים  ועדת  דו"ח  )על-פי  הצורך  במידת  ועדכון  אחזקה  הביטחון.  ומשרד  והתעשייה  הכלכלה  משרד  החלטות  על-פי  המלאי  עדכון   101
משרדית( של מלאי מזון ממשלתי, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2007 מיום 27/10/2016 בנושא תכנון המשק החיוני של המדינה לשעת 

חירום והפעלתו בשעת חירום – תיקון החלטת ממשלה.
102 מיפוי יכולות הייצור של מפעלי המזון המוגדרים כמפעלים חיוניים והגדרת התפוקות המצופות מהם במצבי חירום בהתאם ליכולות הייצור 

שלהם בשל אילוצי החירום.
103 כ-60% מהמפעלים החיוניים לייצור/אספקת מזון.
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יצירת סביבה עסקית תומכת וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים   4

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור הערך המוסף המצטבר של עסקים 
קטנים ובינוניים מתוך הערך המוסף של 

המגזר העסקי

 53.7%
)2014(

-104-12/2018-

שיעור היזמים המקימים עסק בפועל מקרב 
משתתפי תכנית "יוזמים עסק"105

 44%- 44%12/2018-

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

משימות מרכזיות:
קידום אשראי חוץ-בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים106 ■
הפעלת קרן להלוואות לנשים יזמיות מהחברה הערבית107 ■
הפעלת קרן הלוואות ליזמים ולעסקים קטנים שבבעלות יוצאי אתיופיה108 ■
הפעלת הקרן לעסקים במצוקה109 ■
הפעלת קרן )Private Equity( להשקעות בעסקים בינוניים ובקרה שוטפת על פעילותה ■
מימון בנקאי לחברות בצמיחה באמצעות ערוצי התמיכה של רשות החדשנות ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

נשים יזמיות מהחברה הערבית שקיבלו 
תמיכה במסגרת הקרן להלוואות הייעודית 

עבורן
1,254550

1,100-
1,250

12/2018-

הלוואות שניתנו ליזמים ולעסקים קטנים 
שבבעלות יוצאי אתיופיה

--4012/2018-

חברות בצמיחה שקיבלו תמיכה במסגרת 
תכנית ערבויות בנקים של רשות החדשנות

40-8012/2018-

104 הנתון העדכני לשנת 2015 יתקבל במהלך שנת 2018, וצפוי שיעמוד על 54%.
105 תכנית ״יוזמים עסק״ הינה תכנית סיוע ליזמים פוטנציאליים בהקמת עסק באמצעות הקניית כלים ומיומנויות לפתיחה ולניהול של עסק 

עצמאי, ייעוץ עסקי על-אודות הרעיון המרכזי, ההקמה והפעולות הנדרשות מהיזם וכן סיוע בקבלת מימון מקרנות. 
106 קידום תמריצים לגופי מימון למתן אשראי חוץ-בנקאי להקמת מערך חיתום ומתן הלוואות כתחרות למערכת הבנקאית.

107 הקרן תומכת בנשים מהמגזר הערבי, המעוניינות לקבל הלוואת מיקרו לצורך הפעלת מיזם מקומי.
מדיניות  בנושא   ,4/2/2016 מיום   1107 מס'  הממשלה  להחלטת  בהתאם  אתיופיה  ליוצאי  קטנים  ולעסקים  ליזמים  הלוואות  קרן  הפעלת   108

ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.
109 מטרת הקרן היא לסייע לעסקים בפריפריה שנקלעו להפסדים )המעסיקים עובדים בהיקף מינימלי מסוים(, וקיים חשש ממשי לפיטורי 

עובדים, ואשר בעזרת הסיוע יוכלו לשוב לפעילות עם כדאיות כלכלית באופן עצמאי.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים110 
)עד למחזור של 250 מיליון ש"ח( מתוך סך 

הלוואות הבנקים למגזר העסקי

 60%
)2016(

- 60%12/2018- 

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

משימות מרכזיות:
שיפור הסביבה העסקית ברשויות מקומיות111 ■
ביצוע עדכונים בצו ייבוא חופשי ■
הכנת תשתית מקצועית לגיבוש צו ייבוא אישי - לריכוז כל החוקיות בתחום הייבוא האישי  ■
הסדרת השימוש בתקנים לא רשמיים והטיפול בעדכונם112 ■
הסרת חסמי ייבוא בתחומים נבחרים מול כל הרשויות המוסמכות, לרבות בתחום התקינה113 ■
השלמת פיתוח מודל לניהול סיכונים לקביעת תכניות פיקוח בשווקים ובייבוא114 ■
ליווי הליכי חקיקה ממשלתיים ופרטיים כדי לוודא את יישום מדיניות הממשלה בתחום הייבוא115 ■
מיסוד התשתית של מערכת המידע והתקשורת של הממונה על התקינה לצורך הפתיחה לתחרות  ■

בבדיקות טובין מיובאים116
תכנית תלת-שנתית לרביזיית כלל התקנים הרשמיים117 ■
מעבר מצו פיקוח על יהלומים לחקיקה מותאמת118 ■

110 עסקים קטנים ובינוניים הינם עסקים שהמחזור שלהם נמוך מ-250 מלש"ח. 
111 מדידה של מצב הרגולציה באמצעות מדד עשיית עסקים ברשויות ויצירת כלי ייעוץ לרשות המקומית לשם שיפור הסביבה העסקית.

112 לפי ההערכות קיימים כיום כ-200 תקנים לא רשמיים, שהפכו להיות מחייבים עבור השוק בשל אימוצים בחקיקה משנית של משרדים אחרים.
113 במהלך השנה מגיעות פניות מהשטח על חסמי ייבוא )של מוצרים מגוונים, כגון קטשופ, מלט, דודי שמש, ברזים וכו'(. בהתאם לנוהל העבודה 
שנגזר מהחלטת הממשלה מס' 2318 )מיום 11/12/2014, בנושא הגברת התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום הייבוא(, אנו נדרשים לפעול 

להסרת חסמים ולעדכון חוקיות הייבוא מול הרשויות המוסמכות הרלוונטיות.
יעדי  ולקידום  לשיפור  לשימור,  לדאוג  במטרה  הקיימים  המשאבים  של  מקסימלית  ניצול  יכולת  בעל  יעיל  מנגנון  ליצר  נועדה  זו  משימה   114 

 המשרד - בטיחות ובריאות הצרכנים וכן הגנת הסביבה.
115 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2318 מיום 11/12/2014, בנושא הגברת התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום הייבוא.

116 ליווי בפיתוח תשתית טכנולוגית, המהווה את מערכת המידע והתקשורת של הממונה על התקינה כמוגדר בחוק, לצורך הפתיחה לתחרות 
בבדיקות טובין מיובאים.

וכן  התקנים  בחוק  שנקבעו  בכלים  שימוש  בתקינה.  לרפורמה  בהתאם  הרשמיים  מהתקנים  הלאומיים  השינויים  להסדרת  המהלך  האצת   117
יוקר המחיה, לצמיחה ולשיפור הפריון במשק. בהתאם להחלטת  זו תצמצם חסמי סחר ותסייע להורדת  בעדכון תהליך החקיקה. פעילות 

ממשלה מס' 1857 מיום 11/8/2016.
118 המשימה מורכבת מעיגון צווי הפיקוח בחוק, הוספת סמכויות למפקח על היהלומים וכן אישורם של נושאים קשורים בכנסת.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

עריכת מחקר למדידת הרגולציה ברשויות 
מקומיות באמצעות "מדד רשויות"

-6/2018-ג-

הבאה לאישור של החלטת ממשלה 
שתאפשר הסדרת השימוש בתקנים לא 

רשמיים
-12/2018ג--

גיבוש תכניות אכיפת תקנים רשמיים 
בשווקים ובייבוא המבוססות על הערכת 

סיכונים
-12/2018ג--

סיום רביזיות כלל התקנים בהתאם לתכנית 
ולאבני הדרך

ג12/2019 ---

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

נהלים והנחיות שהופחתו בתחום הרגולציה 
הסביבתית119

--2512/2018-

שיעור הירידה במספר התהליכים 
הבירוקרטיים בתהליך הייבוא בתחומי המזון 

הרגיל והתעבורה
---12/202050%

שיעור הירידה במשך הזמן של תהליך הייבוא 
בתחומי המזון הרגיל והתעבורה

---12/202050%

שיעור הפחתת הנטל הבירוקרטי באישורי 
ייבוא אישי

--50%12/2018-

119 פעילות לאיזון הדרישות והשינויים של נהלים, תקנות, ודרישות פרטניות מהתעשייה בישראל
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יעד 4.3: סיוע במימוש פוטנציאל הפריון, החדשנות, היעילות וכושר התחרות של 
העסקים

משימות מרכזיות:
ביצוע מחקר המשך לגבי צרכים בנושא יזמות נשים120 ■
הדרכות לעסקים וליזמים שיבוצעו על-ידי סניפי "מעוף"121 ■
הנגשת פתרונות מימון לעסקים וליזמים במעוף  ■
הפעלת כלל מרכזי העסקים122 ■
הפעלת פרויקט מסחר מקוון123 ■
הפעלת שירותי סיוע במעוף בתחום הפריון והחדשנות124 ■
הפעלת מסלול לעידוד הפריון בעסקים בתחום המסחר והשירותים125 ■
הפעלת מאיץ עסקי טכנולוגי במתחמי HUB מקומיים126 ■
פרסום תקופתי של נתוני עסקים קטנים ובינוניים ■
עידוד רכש של חברות גדולות ושל מוסדות "עוגן" מחברות קטנות ובינוניות בכלל אזורי הארץ ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

שעות הדרכה שבוצעו על-ידי סניפי מעוף 
לעסקים ויזמים

-5,00010,00012/2018-

עסקים שקיבלו סיוע במסגרת תכנית מסחר 
מקוון

-30060012/2018-

עסקים שקיבלו שירות במעוף במסגרת 
פרויקט פריון וחדשנות

--50012/2018-

עסקים שיקבלו סיוע במסגרת התכנית 
לעידוד הפריון בעסקים בתחום המסחר 

והשירותים בצפון
--3012/2018-

מתחמי HUB )מתחמי עבודה משותפים( עם 
רשויות מקומיות אשר הופעלו

--1512/2018-

120 ביצוע שלב א' במחקר שהתבצע ב-2017 והתמקד בפילוח אוכלוסיית היזמיות ובהגדרת חסמים לכל סוג אוכלוסייה. שלב ב' יתמקד בהגדרת 
צרכים ודרכים לענות עליהם בקרב אוכלוסיות נבחרות של יזמיות נשים.

הנושאים  בין  וליזמים.  ובינוניים  קטנים  לעסקים  ספציפית  המותאמים  נושאים,  של  רחב  במגוון  וסדנאות  קורסים  מציעים  מעוף  סניפי   121
הנלמדים: שיווק דיגיטלי, הקמת עסק וניהולו, ניהול משאבי אנוש, ניהול פיננסי, סחר אלקטרוני, נטוורקינג ועוד.

122 מרכזי עסקים מספקים מקום פיזי לפעילות של עסקים זעירים וקטנים בתחילת דרכם בשילוב ליווי עסקי, הדרכה ותמיכה מקצועית ובתשלום 
שכר דירה סמלי ללא מחויבות ארוכת טווח.

123 תכנית סיוע בשיתוף מטה "ישראל דיגיטלית" בפריסה ארצית לקידום המסחר המקוון בקרב עסקים קטנים ובינוניים.
124 הפרויקט מיועד לחברות בנות יותר מ-10 עובדים ושאינן משתייכות לתעשייה העילית ולשירותים הפיננסיים. במסגרת הפרויקט מוצעים 

שירותי ייעוץ בנושאים הקשורים לפריון ולחדשנות, כגון: תקינה, חדשנות, מערכות מידע, עיצוב תעשייתי ותפעול.
125 מסלול סיוע לעסקים בתחום המסחר והשירותים בצפון לשיפור הפריון והחדשנות במסגרת החלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017.

126 פרויקט בשיתוף רשויות מקומיות, שעניינו הקמת מתחמי עבודה משותפים )HUB(, המהווים סביבת עבודה ייחודית ומעודדת הפריה הדדית 
ושיתופי פעולה.

במתחמי העבודה יופעל מאיץ, שהינו פלטפורמה מובנית למתן מעטפת כוללת ליזמים בכל הרבדים הרלוונטיים לפיתוח היוזמה לכדי חברת   
וסיוע  בתוכנית  להשתתף  שנבחרו  למיזמים  והשקעות  מימון  בגיוס  סיוע  מיזם,  לכדי  הרעיון  להבשלת  להביא  ליזמים  לסיוע  פעילה,  הזנק 

ביצירת נטוורקינג.

משרד הכלכלה והתעשייה
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-13012/2018--יזמים שהשתתפו במאיץ עסקי טכנולוגי 

כנסים שהתקיימו לקידום חיבורים בין 
העסקים למוסדות "עוגן"

-51012/2018-

עסקים אשר נכנסו לרשימת ספקים במוסד 
"עוגן", לאחר השתתפותם בכנס לקידום 

חיבורים בין העסקים למוסדות "עוגן"
-52012/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

היחס בין שיעור הפריון של עסקים עם 
5-19 מועסקים לבין שיעור הפריון הממוצע 

במשק

 79%
)2014(

-127-12/2018-

127 בסוף שנת 2018 יתקבל הנתון לשנת 2015, שצפוי לעמוד על 79.5%.
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שיפור השירות ומתן מענה מיטבי למגזר העסקי   5

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

משימות מרכזיות:
פתיחת שעריהם של מפעלים ייחודיים ברחבי הארץ לציון 70 שנה לעצמאותה של מדינת  ■

ישראל128
הקמת גוף שטח לחיבור הזדמנויות עסקיות של רכש גומלין בתעשייה הישראלית129 ■
ניהול מרכז השירות למשקיעים ■
קיום ועידה כלכלית ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

קיום אירועים במפעלים ייחודיים לציון 
חגיגות 70 שנה למדינת ישראל

-6/2018-ג-

חברות שקיבלו ליווי במסגרת ועדת מנכ"לים 
לקניין רוחני130

-2412/2018-

יעד 5.2: הנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצוים המיטבי 

משימות מרכזיות:
הקמת מסדי נתונים שיונגשו לציבור לצורך קבלת מידע לגבי הקצאות קרקע לטובת קבלת  ■

החלטות מושכלת131
פיתוח מערכת "שער אחד לכלכלה"132 ■
הסברה, הנגשה ושיווק הפעילות של רשות ההשקעות ■
מעקב אחר יישום כלל החלטות הממשלה שהמשרד מחויב אליהן לטובת שיפור הביצועים  ■

ועמידה ביעדים133
פרסום מקוון של מידע על אגודות שיתופיות ■
כנס ליבואנים ולעמילי מכס, לצורך ייעול ושיפור הממשק בין משרד הכלכלה והתעשייה ליבואנים ■

128 במסגרת פעילות זו יתקיימו אירועים במפעלים נבחרים, הפרוסים בשבעה אזורי תעשייה בארץ, לטובת חשיפת פעילותם לציבור הרחב.
129 הקמת גוף יועצים, שיבצע פיקוח עסקי להזדמנויות עסקיות מעולם רכש גומלין וינגיש אותן לתעשיות במצוקה, בפריפריה ולעסקים קטנים.

130 ועדת מנכ"לים לקניין רוחני היא ועדה שהוקמה מתוקף תיקון לחוק עידוד השקעות הון, וחברים בה מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד 
הכלכלה  משרד  הכנסה.  מס  בשיעורי  יציבות  הטבת  זרות(  )בעיקר  לחברות  לאשר  מטרתה  החדשנות.  רשות  ומנכ"ל  והתעשייה  הכלכלה 

והתעשייה מלווה את החברות הזרות בתהליך, הכולל הן ייעוץ שוטף והן ליווי בפגישות הוועדה.
131 שימוש במערכות מידע, אשר תאפשרנה קבלת החלטות מושכלות בנושא הקצאת הקרקעות, וכן להעניק שירות טוב יותר ליזמים ולמנהלי 

אזורי תעשייה.
פעילות זו כוללת בניית מערכת נתונים המתעדכנת כל העת על: סטטוס אזורי תעשייה ויתרות שיווקים בכל הארץ וריכוז מידע על מפעלים   
ויזמים פעילים באזורי התעשייה, השקת טופס מקוון להגשת בקשה להקצאת קרקע ופיתוח מערכת ממוחשבת לניהול ובקרת תהליך הקצאת 

הקרקע ומסד נתונים מקיף על אזורי התעשייה בארץ.
132 יצירת פלטפורמה משרדית להצגת השירותים השונים בהתאם לקהלי היעד עד לכדי יצירת "שער אחד לכלכלה".

133 פעילות זו כוללת מעקב אחר ביצוע החלטות והעברת דיווחים שוטפים לגופים בעלי עניין, כגון משרדי ממשלה שונים, ארגוני מגזר שלישי ועוד.

משרד הכלכלה והתעשייה
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קליטה והנפקת רישיון בענף היהלומים באופן טכנולוגי מתקדם134 ■
העברת הערעורים על החלטות רשם האגודות השיתופיות בתחומי הפירוקים והבוררויות, מבג"ץ  ■

לביהמ"ש המחוזי135
בחינת חווית השירות והגדרת תפישת ההפעלה של רשות החדשנות ■
כנס יזמות נשים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

הסבת מערכת ה-GIS )מערכת מידע 
גיאוגרפי( למערכת הקצאת הקרקע

-12/2018ג--

תיקי יזמים שעברו סריקה )במסגרת פרויקט 
סריקה של מערכת הקצאת קרקע(

--10,00012/2018-

ג6/2019-- -השקת מערכת "שער אחד לכלכלה"

פיתוח מערכת ממוחשבת לקליטת והנפקת 
רישיון בענף היהלומים

-6/2018 -ג-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

-68,000-100,00012/2018היקף השימוש בטפסים מקוונים136

שיעור התהליכים הממוחשבים מקצה לקצה 
מול לקוחות המשרד137

80%-85%12/2018-

משך זמן הטיפול בבקשה המוגשת ברשות 
החדשנות138

 16
שבועות

-
 12

שבועות
12/2018-

45 ימים12/2019--90 ימיםמשך זמן הטיפול בבקשה להקצאת קרקע

134 מחשוב הליך זה יקצר את הליכי הבירוקרטיה בדבר מתן רישיונות ליהלומנים על-ידי מילוי טופס ותשלום מקוונים.
135 כלל הערעורים על החלטות רשם האגודות השיתופיות נדונים בפני בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, למעט בשלושה 
נושאים אזרחיים, לא מנהליים, שהוחרגו מחוק בתי משפט לעניינים מנהליים: פירוקים, בוררויות ועיקולים זמניים. נושאים אלו נדונים בבג"ץ 
מאחר שלא נקבעה כל ערכאת ערעור, מכוח סמכותו השיורית של בג"ץ. התברר שערכאה זו אינה מתאימה מכיוון שהעומס בבג"ץ גדול מאד, 
האגרה על פתיחת ההליך גבוהה, נדרש ליווי משפטי עם ניסיון מתאים לבג"ץ ואופי הערעור אינו מתאים )בג"ץ בוחן את הסבירות של החלטות 
רשויות המדינה כרשויות מנהליות ואילו במקרה זה מדובר בהליכים שיפוטיים אזרחיים(. לפיכך, הוכר בכך שהפורום המתאים לערעור הוא 

בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים. 
136 ערכי המדד שונים מאלה שפורסמו ב-2017 משום שאינם כוללים עוד את תחום התעסוקה.

137 בעקבות שדרוג מערכות המכס "שער עולמי" ו"מסלול", אנו צופים גידול בשיעור התהליכים הממוחשבים מראשיתם ועד סופם.
138 משך הזמן נמדד החל מיום הגשת הבקשה ועד מתן מענה סופי לפונה.
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 1392018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

רשימת דגמים מאושרים
רשימת דגמים מאושרים על-פי 

קבוצת מכשיר, יצרן ודגם יצרן
במהלך 2018

במהלך 2018סקירות כלכליות של מינהל סחר חוץמידע כלכלי על מדינות

במהלך 2018חלוקת תקנים לקבוצות ייבואתקנים לפי קבוצות

איתור אגודה שיתופית
 איתור אגודה שיתופית 
על-פי כמה פרמטרים 

במהלך 2018

במהלך 2018רשימת התקנים הרשמיים בישראל מנוע חיפוש תקנים רשמיים 

רשימת מעבדות מאשרות
רשימת המעבדות המאושרות מכוח 

חוק התקנים
במהלך 2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור 

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
יישובים הזכאים למענק עבור הקמת מפעלים 

לפי חוק לעידוד השקעות הון
רשימת יישובים הזכאים למענק עבור הקמת מפעלים לפי 

.)Data Gov חוק לעידוד השקעות הון )זמין באתר

.Data Gov 139 מאגרי המידע יונגשו לציבור באתר

משרד הכלכלה והתעשייה
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רשות ההגבלים העסקיים
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: הממונה על הגבלים עסקיים
 עו"ד מיכל הלפרין

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה לפני שנה תמצית תכנית עבודה דו-שנתית לשנים 2017-2018, )"תכנית 
הרשות  של  לפעילותה  ויעדים  מטרות  כוללת  הקרובה,  לשנה  גם  תקפה  אשר  העבודה,  תכנית  העבודה"(. 
בהגנה על התחרות במשק הישראלי ובקידומה. בשנה שחלפה פעלה הרשות להגשמת מטרות ויעדים אלה 
והגיעה להישגים מהותיים; גם בשנת העבודה הקרובה נמשיך בעשייה מאומצת להגשמת המטרות שהוצבו. 

ליעדי  באשר  מחודדת  מחשבה  נדרשת  הרשות  של  ייעודה  לקידום  הפוטנציאל  מלוא  את  למצות  על-מנת 
הרשות בעת הזאת, מה צריך לעמוד בליבת העשייה ומה מיותר. ואכן, בשנה שחלפה הבשיל תהליך חשיבה 
אסטרטגי שערכה הרשות לתובנות, שעל בסיסן גיבשנו רפורמה מוצעת בדיני ההגבלים העסקיים. הרפורמה 
נועדה להפחית נטל רגולטורי ובירוקרטי מיותר; למקד את משאבי הרשות בפעולות שאכן מסוכנות לתחרות 
וכן לחזק את  ומשמעותיות למשק; להתאים את החוק לשינויים בכלכלה הישראלית בעשורים האחרונים, 
ההרתעה ולהעלות את רף הענישה על הפרות החוק. הרשות מקיימת שימוע ציבורי על הצעת החוק, וקידומה 

הוא משימה מרכזית לשנת 2018. 

כבר כעת, ומבלי להמתין לרפורמה החקיקתית, אנו פועלים לצמצום עומסים בירוקרטיים מיותרים. התקופה 
זמן הטיפול בשנים  2017 בכ-27% ביחס לממוצע  הממוצעת לבדיקת מיזוגים התקצרה משמעותית בשנת 
כובל,  להסדר  פטור  בבקשות  הטיפול  מייעול  כתוצאה  כן,  כמו  ימים(.   28.4 לעומת  ימים   20.6) 2012-2016
התקצרו מאוד זמני הטיפול, בשיעור של כ-35% לעומת השנה הקודמת )מ-102 ימים בממוצע בשנת 2016 

ל-66 ימים בשנת 2017(.

בתכנית העבודה סימנו שלושה נושאים מרכזיים: קידום תחרות מייבוא, הגברת אכיפה אפקטיבית של החוק 
על מונופולים, ושיפור התשתית המתודולוגית בתחום הריכוזיות הכלל-משקית. 

בנושא קידום התחרות מייבוא, שמנו לעצמנו למטרה לזהות חסמי ייבוא ולפעול להסרתם. בהקשר זה, פעלה 
2017 במסגרת ועדת ההיגוי להמלצות על הסרת חסמים לייבוא אישי )"ועדת גרינברג"(, וכן  הרשות בשנת 
של  מקיפה  בדיקה  המסכם  תחרות,  לקידום  ככלי  אישי  ייבוא  בנושא  דו"ח  טיוטת  ציבורי  לשימוע  פרסמה 
הנושא וכולל המלצות קונקרטיות לשיפור. בנוסף, הרשות פרסמה תזכיר תיקון לחוק ההגבלים העסקיים, 
שיסמיך את הממונה לתת הוראות ליבואנים רשמיים למניעת פגיעה בתחרות שמייצרים הייבוא המקביל 
והייבוא האישי. הרשות אף פתחה בהליך אכיפה מינהלי כנגד בעל מונופולין בחשד כי פעל לחסימת ייבוא 
 ,2018 בשנת  גם  הרשות  את  להעסיק  ימשיך  מייבוא  התחרות  קידום  החוק.  את  הפר  ובכך  מתחרה  מקביל 

בעבודה מול רגולטורים רלוונטיים, כמו גם באמצעות כלי אכיפה במקום שבו תסבור הרשות כי הופר החוק.

הרשות מבקשת להגביר את האכיפה האפקטיבית של החוק על מונופולים באמצעות שימוש מוגבר בעיצומים 
המינהליים. בשנת 2017 פרסמה הרשות מכתב כוונת חיוב )בכפוף לשימוע( לעיצום כספי בסכום הגבוה ביותר 
עיצומים  הושתו  כן,  כמו  מונופוליסטי.  כוח  של  לרעה  ניצול  של  בחשד  ש"ח,  מיליון   62 של  כה,  עד  שהוטל 
מינהליים כנגד חברת החשמל ומנהלים בה בגין ניצול לרעה של מעמדה המונופוליסטי, בסכומים של מיליוני 
אשר  חוק,  מפירי  מונופולין  בעלי  כנגד  נמרץ  באופן  לפעול  להמשיך  מתכוונת  הרשות   2018 בשנת  שקלים. 

פוגעים בתחרות ובציבור. 
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של  הקצאה  לניתוח  מנחה  מתודולוגיה  טיוטת  החולפת  בשנה  פרסמנו  הכלל-משקית,  הריכוזיות  בתחום 
תשתיות חיוניות, במטרה לסייע לתהליך קבלת ההחלטות של הוועדה לצמצום הריכוזיות ולחזק את שקיפות 
עבודתה. הרשות כבר החלה ביישום המתודולוגיה בהמלצותיה ותפיק לקחים לחיזוק תהליכי הניתוח לייעוץ 

למקצי רישיונות לגופים ריכוזיים במשק הישראלי. 

נמשיך לחתור למימוש המטרות והיעדים בתכנית העבודה לטובת הצרכן והמשק הישראלי.

בברכה,

עו"ד מיכל הלפרין

רשות ההגבלים העסקיים
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מדדים מרכזיים לשנת 2018 

מגמה20172018

שיעור המיזוגים שאינם מקימים חששות 1
תחרותיים משמעותיים, שהממונה אישרה בתוך 

 3095%95% יום1

95% | 2019

שיעור המיזוגים העלולים לעורר חששות 2
תחרותיים, שהחלטה בעניינם התקבלה בתוך 120 

85% 85% יום2

85% | 2019

הליכי אכיפה שיזמה הרשות בגין הפרות לכאוריות 3
14-1814-18של חוק ההגבלים העסקיים3

14-18 | 2019

הליכי חקיקה משמעותיים שהוטמעו בהם שיקולי 4
9-79-12תחרות4

9-12 | 2019

יכולתה של הרשות לעצור מראש עסקאות פוגעניות לתחרות מבוססת על משטר פיקוח על מיזוגים והסדרים כובלים, הקבוע בחוק ההגבלים   1
זה בוחן את שיעור ההחלטות בבקשות מיזוג שאינן מעוררות חששות  ולפטורים. מדד  העסקיים, שבמסגרתו נבחנות בקשות לאישורים 

תחרותיים משמעותיים, אשר התקבלו במסגרת תקופת הזמן הראשונית הקבועה בחוק, דהיינו ללא אורכות. 
כנקודת ייחוס, השוו, למשל, למדד שפרסמה רשות התחרות הבריטית ביחס לאישור מיזוגים שאינם מורכבים, ולפיו הרשות הבריטית תאשר   

לפחות 70% ממיזוגים אלה בתוך 35 ימי עבודה –
Competition and Markets Authority Annual Plan 2016/2017 )March 2016(, p. 16 paragraph 3.19; available at: https://www.gov.uk/government/  

 uploads/system/uploads/attachment_data/file/508136/AP2016-17-final_PRINT.pdf
מדד זה בוחן את שיעור ההחלטות בבקשות מיזוג המחייבות בדיקה מעמיקה של חששות תחרותיים, אשר התקבלו בתוך 120 יום. זאת, בחריג   2

של מיזוגים בינלאומיים הכפופים ללוחות זמנים של רשויות תחרות אחרות בעולם, המצויים מחוץ לשליטתה של הרשות הישראלית. 
והגברת ההרתעה. המדד מתייחס למספר ההליכים שהתקיים בהם שימוע לפני  זה ביעד האכיפה האפקטיבית של החוק  עניינו של מדד   3
החלטה על נקיטה של אמצעי אכיפה או פרסום טיוטה להערות הציבור לפני הגשת בקשה לצו מוסכם; הוא אינו כולל הליכים שהוחלט בהם 

לא להגיש כתב אישום לפני שימוע והליכי בדיקה אחרים שלא הגיעו לשלב שימוע.  
עניינו של מדד זה בקידום המטרה של הטמעת שיקולי תחרות ברגולציה ובפעולות הממשלה מתוך הבנה, כי לחקיקה עשויות להיות השלכות   4
מרחיקות לכת על מבנה שווקים ועל התחרות במשק. מדד זה מתייחס למספר התזכירים והצעות החוק שרשות ההגבלים העסקיים הייתה 

שותפה פעילה בגיבושם, ייעצה לגביהם או ליוותה באופן משמעותי.
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מגמה20172018

ייעוץ בנושאי תחרות לרגולטורים ולקובעי מדיניות 5
58אחרים5

8 | 2019

42-5מחקרי שוק, שפורסמו לשימוע ציבורי66
2-5 | 2019

אירועי שולחנות עגולים, סימפוזיונים וימי עיון 7
בתחומי ההגבלים העסקיים, שהרשות יזמה 

43וארגנה7

3 | 2019

 

עניינו של מדד זה בקידום המטרה של הטמעת שיקולי תחרות ברגולציה ובפעולות הממשלה מתוך הבנה, כי לפעילות רגולטורית עשויות   5
להיות השלכות מרחיקות לכת על מבנה שווקים ועל התחרות במשק. המדד כולל פעילות ייעוץ שהתגבשה לכדי מסמך עמדה, אשר הועבר 
לגורמי הממשלה הרלוונטיים, וכן פעילות בפורומים ממשלתיים, בוועדות ובצוותי עבודה בין-משרדיים. המדד אינו כולל ייעוץ במסגרת הליכי 

חקיקה ומחקרי שוק, אשר לגביהם יש מדדים עצמאיים, ואינו כולל פעילות ייעוץ של הוועדה לצמצום הריכוזיות.
מדד זה מתייחס ליעד מרכזי של הרשות, שעניינו זיהוי שווקים בעייתיים מבחינה תחרותית, ביצוע מחקרי שוק וגיבוש הצעות להסרת חסמי   6

תחרות.
אירועים מקצועיים לקהל, העוסקים בתחומי ההגבלים העסקיים והתחרות, מאפשרים לרשות קבלת היזון חוזר מהסקטור הפרטי, מארגונים   7
חברתיים ומהאקדמיה באשר לפעילות הרשות ולנושאי מדיניות שעמם היא מתמודדת. בכך מקודמים יעדים מרכזיים של שיפור רגולציית 

ההגבלים העסקיים, של שיפור המודעות לחוק ולפעילות הרשות ושל חיזוק האכיפה האפקטיבית של הדין.

רשות ההגבלים העסקיים
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מטרות ויעדים לשנת 2018

מניעת פגיעות של הגבלים עסקיים בתחרות הענפית במשק   1
יעד 1.1: עצירה מראש של עסקאות והסדרים, המקימים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות

יעד 1.2: אכיפה אפקטיבית של חוק ההגבלים העסקיים והגברת ההרתעה

יעד 1.3: אכיפת חוק המזון באופן ממוקד לקידום התחרות בענף

יעד 1.4: שיפור רגולציית ההגבלים העסקיים 

יעד 1.5: שיפור המודעות לחוק ההגבלים העסקיים ולפעילות הרשות, היזון חוזר מהסקטור הפרטי, 

מארגונים חברתיים ומהאקדמיה

יעד 1.6: הגברת האכיפה כנגד ניצול מעמד לרעה של בעל מונופולין 

יעד 1.7: העלאת רף הענישה בעבירות של הגבלים עסקיים

הטמעת שיקולי תחרות ברגולציה ובפעולות הממשלה   2
יעד 2.1: ייעוץ לגופי ממשלה בדבר שיקולי תחרות בהפעלת סמכויותיהם

יעד 2.2: ליווי של הליכי חקיקה בעלי משמעות תחרותית

יעד 2.3: השתלבות בפורומים ממשלתיים, בוועדות ובצוותי עבודה בין-משרדיים של רגולציה כלכלית 

בעלת השלכות משמעותיות על התחרות

יעד 2.4: זיהוי שווקים בעייתיים מבחינה תחרותית, ביצוע מחקרי שוק וגיבוש הצעות להסרתם של חסמי 

תחרות

מניעת גידול הריכוזיות הכלל-משקית בתשתיות חיוניות תוך הגנה על רווחת הצרכן   3
יעד 3.1: הטמעת שיקולי ריכוזיות בהקצאות של תשתיות חיוניות 

יעד 3.2: גיבוש מתודולוגיה להערכת ריכוזיות כלל-משקית בהחלטות הוועדה לצמצום הריכוזיות

יעד 3.3: ייעול איסוף המידע הנחוץ לשם יישומו של חוק הריכוזיות ופרסומו של המידע 

שיפור השירות, טיוב תהליכים והפחתת הנטל הבירוקרטי   4
יעד 4.1: ייעול הטיפול בבקשות המוגשות לרשות מכוח חוק

יעד 4.2: טיפוח המקצועיות בתחומי הפעולה של הרשות

יעד 4.3: חיזוק ממשקי עבודה בין יחידות הרשות

יעד 4.4: גיבוש תהליך תכנוני לפעילות הרשות והטמעתו

יעד 4.5: התאמת המבנה הארגוני והלוגיסטי של הרשות ליעדים ולמשימות העומדים בפניה
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משרד המדע והטכנולוגיה
תכנית עבודה לשנת 2018

שר המדע והטכנולוגיה חה"כ אופיר אקוניס
מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה פרץ וזאן

2018



דברי שר המדע והטכנולוגיה
חה"כ אופיר אקוניס 

מאז הקמתה, חרתה מדינת ישראל על דגלה מצוינות בתחומי המדע והטכנולוגיה. 

כיום אנו נחשבים למדינה פורצת דרך ומובילת חדשנות. 

כדי לשמור על חוסנה הלאומי של ישראל בתחומים אלה, העליתי לראש סדר העדיפויות של המשרד שני 
יעדים עיקריים: 

היעד הראשון: פעילויות להנגשת המדע והטכנולוגיה לכל אזרחי ישראל.

המשרד בראשותי רואה חשיבות רבה בטיפוח ובעידוד ילדים ובני נוער לחינוך מדעי וטכנולוגי. 

בשנת 2017, במסגרת תכנית "סל מדע" - תכנית לתמיכה בנושאי מדע וטכנולוגיה ברשויות המקומיות - תמך 
המשרד ב-178 רשויות מקומיות בתקציב של כ-35 מלש"ח. 

לשיפור  מרכזים   31 פועלים  שבמסגרתה  להב"ה,  תכנית  את  מפעיל  והטכנולוגיה  המדע  משרד  כן,  כמו 
האוריינות הדיגיטלית. 

המשרד מפעיל מספר תכניות חונכות ללימודי מדעים, קייטנות קיץ למדע וטכנולוגיה ומימון למשלחות נוער 
לטיסה ולשהות באולימפיאדות מדע בחו"ל. בתכניות אלה הושם דגש על רובוטיקה, על לוויינות, על מדעי 

המחשב ועל הסייבר. 

בפעילויותינו אנו מייחסים חשיבות רבה לפריפריה החברתית והגיאוגרפית: אני מאמין שלכל ילד בישראל 
צריך לתת את ההזדמנות - להיות שווה.

היעד השני: העמקת הקשרים הבינלאומיים של ישראל וחתימה על הסכמים חדשים.

פעולה  שיתופי  בעולם.  המובילות  המדינות  עם  הראשונה  בשורה  אותנו  מציבים  הישראלי  המדע  הישגי 
מדעיים אלו תורמים לביסוס היחסים המדיניים בין ישראל לבין המדינות שיש לה איתן הסכמים מדעיים. 
עיקרם של הסכמים אלו הוא בפתיחת המדע הישראלי לחילופי דעות, ידע ומידע עם מגוון של מוסדות מדע 
ומדענים בכירים בעולם. משרד המדע ימשיך לבסס ולהעמיק את הקשרים הבינלאומיים של ישראל - החל 
במזרח הרחוק, דרך אירופה וארצות הברית ועד אמריקה הלטינית - באמצעות הגדלת מספר ההסכמים הדו-

לאומיים, מחקרים משותפים עם מדינות מובילות בעולם והשתתפות בארגונים בינלאומיים. 

בשנת 2017 נחתמו הסכמים עם המדינות: ארגנטינה, קולומביה, סלובניה, סלובקיה, יוון ווייטנאם. 

בשנת 2018 נפעל לממש הסכמים אלו באמצעות תכניות משותפות למימון מחקרים. 

בנוסף, ימשיך המשרד לפעול במישורים נוספים אותם הגדרתי כיעד לאומי:

הרחבת התכניות למימון מחקרים בתחומי המדע היישומי/הנדסי על-מנת למצות את הפוטנציאל הכלכלי 
הטמון במחקר הבסיסי. בשנת 2017 הגיע היקף המימון למחקרים בתחומים אלו לכ-100 מלש"ח.

לשמחתנו, ישראל נמנית עם מועדון אקסקלוסיבי של מדינות שפיתחו משגרים ולוויינים המקיפים את כדור 
הארץ בזכות הידע הרב שנצבר בתחום זה באקדמיה ובתעשייה. 
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שנת 2017 הייתה בסימן שיגורים. לאחר שנים של עשייה, שוגר לחלל הלוויין "ונוס", שהוא פרי של שיתוף 
פעולה עם סוכנות החלל של צרפת. ייעודו הוא עריכת מחקרים ואלגוריתמים לניטור ולשימור של הסביבה, 

מצב הצמחייה, איכות הסביבה ואיכות מקווי המים. 

 ,"2 "דוכיפת  ולוויין  אקלימיות  תופעות  לזיהוי   "BGUSAT" לוויין  נוספים:  לוויינים  שני  לחלל  שוגרו  כן,  כמו 
שנבנה על-ידי תלמידים מהפריפריה והמרכז בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי.

המשרד ימשיך לקחת חלק בפרויקטים חדשים בשיתוף פעולה עם תעשיית החלל הישראלית ועם סוכנויות 
חלל זרות ובפעילות ענפה בתחומי הלוויינות והאסטרונומיה ברחבי הארץ.

בשנת 2018 נמשיך להוביל את המדע, הטכנולוגיה והחדשנות לשיאים חדשים. 

אנחנו עם עתיק – עם עתיד גדול מאוד!

 

בברכה, 

חה"כ אופיר אקוניס 

שר המדע והטכנולוגיה  

משרד המדע והטכנולוגיה
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הקדמה: מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה
פרץ וזאן

ולחיזוק  החברתי  החוסן  להגברת  כלכלית,  לצמיחה  המנוף  הם  וטכנולוגיה  מדע  בתחומי  והפיתוח  המחקר 
מעמדה של ישראל בקהילה הבינלאומית. המטרה היא להצעיד את ישראל לאופקים חדשים של מצוינות 
ולפיתוחים טכנולוגיים, אשר ישפרו את איכות החיים בישראל, יבטיחו את קצב הצמיחה וישפרו את מעמדה 

המדעי הבינלאומי.

במסגרת תכנית העבודה של המשרד לשנת 2018 יושם דגש על הנושאים הבאים: 

עידוד המצוינות בקהילה בתחומי מדע, טכנולוגיה ומחקר - בשנת 2018 ימשיך המשרד, זו השנה השנייה, לספק 
את שירות "סל מדע" - שירותים לרשויות המקומיות, שמטרתם הנגשת נושאי מדע וטכנולוגיה, כגון חוגים 
מדעיים, קייטנות מדע, ביקורים במוזיאונים והשתתפות בפעילויות מדעיות ובמרכזי חלל. בכוונת המשרד 
להגדיל את מספר מרכזי האוריינות הדיגיטלית הפרוסים בארץ, להכניס תכנים לימודיים חדשים, כולל שירות 
"ניידות מדע" לאזורים מרוחקים כדי להגדיל את מספר המשתתפים בתכניות ההכשרה השונות. במסגרת 
קידום מרכזי המחקר והפיתוח האזוריים, בכוונת המשרד להגדיל את היקף הפעילות במרכזים, הגדלת מספר 
המחקרים ומספר החוקרים העוסקים בפעילות זו. כמו כן, בשנת זו יושם דגש על פרויקט "מדעניות העתיד", 
שנועד להגדיל את מספר הנשים העוסקות בתחומים של מדע, טכנולוגיה, מדעים מדויקים והנדסה. בשנה זו 

ייקחו חלק בפרויקט כ-2,000 תלמידות.

מהווים  ישראל  של  הבינלאומיים  המדע  קשרי   - ובטכנולוגיה  במדע  ישראל  של  הבינלאומי  מעמדה  חיזוק 
כלי מרכזי הן להעצמת הידע של חוקרים באקדמיה בתחומים בעלי חשיבות לאומית והן לחיזוק הקשרים 
הבינלאומיים עם מדינות אחרות. בשנת 2017 נחתמו 5 הסכמים מדעיים עם המדינות ארגנטינה, קולומביה, 
סלובניה, סלובקיה ויוון. בשנת 2018 נפעל לממש הסכמים אלו באמצעות תכניות משותפות למימון מחקרים 

ולחתום על הסכמים חדשים עם מדינות נוספות.

SESAME בירדן, והחל משנת 2018 יהיה פתוח לשימוש למדענים מרחבי  בשנת 2017 נחנך מאיץ החלקיקים 
 EMBL, העולם, לרבות מדענים מישראל. המשרד ימשיך לייצג את ישראל בארגונים מדעיים בינלאומיים, כגון
CERN, OECD ותכנית "Horizon 2020", ובכך יאפשר למדענים ישראלים נגישות למתקנים ייחודיים ולמקורות 

מימון חדשים.

חיזוק המחקר ועידוד החדשנות בתחומי המדע והטכנולוגיה שבחזית הידע העולמי - פרסום "קולות קוראים" 
פיתוח  לרבות  ישראל,  במדינת  המדע  לקידום  כלי  במשרד  מהווים  ארוך  לטווח  יישומי  במחקר  ותמיכה 
טכנולוגיות חדשות בנושאים בעלי עדיפות לאומית. בשנת 2018 יגיעו התקציבים המופנים למחקר לכ-160 

מיליון ש"ח. המטרה היא ליצור מסה קריטית של ידע וכוח אדם בתחומים אלו.

עם  נמנית  ישראל  מדינת   - ובחברה  באקדמיה  בתעשייה,  האזרחי  החלל  בתחומי  ישראל  של  מעמדה  חיזוק 
המדינות המובילות בעולם בתחום החלל. בשנת 2018 ימשיך המשרד לחזק את יכולות תעשיית החלל בישראל 
ואת המחקר באקדמיה ולבצע פעילויות, המקרבות ומנגישות את תחום החלל לבני הנוער. בשנת 2017 שוגרו 
3 לוויינים: לוויין "ונוס" בשיתוף פעולה עם צרפת, לוויין "BGUSAT" לצורכי מחקר ולוויין "דוכיפת". בשנת 
2018 בכוונת המשרד לממן מחקרים על בסיס שיגורים אלו ולהמשיך לבחון שיתופי פעולה עם סוכנויות חלל 

נוספות בעולם, כגון לוויין "שלום" בשיתוף פעולה עם סוכנות החלל האיטלקית.
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לקידומה  מחויבים  כולנו  העבודה.  תכנית  בגיבוש  חלק  לקחו  אשר  המשרד,  עובדי  לכלל  להודות  ברצוני 
ולהצלחתה. בטוחני שבמימושה נצליח להשיג את המטרות הלאומיות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחלל, 

ברוח חזון המשרד. 

בברכה,

פרץ וזאן

משרד המדע והטכנולוגיה
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מגמה20172018

משתתפים בפעילות בתחומי המדע, הטכנולוגיה 1
340,000360,000והחלל שבמימון המשרד1

380,000 | 2020 370,000 | 2019

70,00090,000משתתפים בשירותי אוריינות דיגיטלית22
110,000 | 2020 100,000 | 2019

178209רשויות מקומיות המקבלות שירות "סל מדע"33
215 | 2020 210 | 2019

3032הסכמים בינלאומיים פעילים44
36 | 2020 34 | 2019

המשרד מממן פעילויות של חשיפת המדע לקהילה ביישובים רבים, תוך מתן דגש על יישובים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ומתוך   1
מטרה להגיע למרבית התושבים ביישובים אלו. פעילות זו כוללת בין היתר את: מקבלי שירות "סל מדע", מקבלי שירות "אוריינות דיגיטלית", 
"ליל המדענים", פרויקט "מדעניות העתיד", חונכות, חוגים, קייטנות, יום המדע, פעילות חינוכית במרכזי מחקר ופיתוח, פעילות בשבוע החלל 

ופעילות חינוכית במצפי חלל. 
שירותי אוריינות דיגיטלית - הקניית כלים ומיומנות לתפקוד מיטבי בעידן הדיגיטלי.   2

משרד המדע פועל להנגיש את הטכנולוגיה באמצעות כלים דיגיטליים. במסגרת זו מתקיימים קורסים והדרכות פרונטליות להתנסות בכלים   
צפוי   2018 בשנת  נוספות.  ברשויות  חוגים  של  ובמסגרות  רשויות,  ב-30  להב"ה  מרכזי  במסגרת  כיום  ניתן  השירות  דיגיטליות.  ובמערכות 
השירות להתרחב באמצעות הקמת מרכזים נוספים )7 מרכזים חדשים(, ניידות שירות ליישובים מרוחקים )5 ניידות שירות(, הכנסת תכנים 

חדשים למרכזים קיימים ושדרוג הציוד בהם.
"סל מדע" - מתן כלי תמיכה לרשויות מקומיות לפיתוח תכניות העשרה ומצוינות בתחומי המדעים והטכנולוגיה. המשרד פועל להרחיב את   3
היקף המשתתפים בפעילויות מעשירות ומלמדות בתחומי המדעים והטכנולוגיה ולעודד תחרותיות בין הרשויות המקומיות. לשם כך הקים 
המשרד תקנת תמיכה על בסיס תבחינים לסיוע לרשויות המקומיות. בשנת 2017 תמך המשרד ב-178 רשויות בתקציב של כ-35 מיליון שקלים 
בתחומים, כגון רובוטיקה, סייבר ומדעים מדויקים )למגזרים החרדי והערבי נוסף תחום לימודי האנגלית(. בשנת 2018 שואף המשרד לתת 

שירות לכ-209 רשויות מקומיות. 
הסכמים מדעיים בין מדינת ישראל לבין מדינות אחרות, שעל בסיסם מתקיימת פעילות מדעית משותפת בין שתי המדינות בתחומי המדע   4
ההסכמים  מספר  להגדלת  פועל  המשרד  המשרדית.  העבודה  תכנית  להצלחת  המרכזיים  המדדים  אחד  הינם  אלו  הסכמים  והטכנולוגיה. 
הפעילים של מדינת ישראל עם מדינות אחרות בתחומי המדע והטכנולוגיה. ההסכמים כוללים, בין היתר, ביצוע של מחקרים משותפים על-

ידי חוקרים משתי המדינות, אשר מביאים לחיזוק היכולות המדעיות של ישראל ולשיפור מעמדה בזירה הבינלאומית.
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מגמה20172018

מחקרים, מלגות ומרכזי הידע בתחום המחקר 5
348360המדעי-יישומי וההנדסי הנתמכים על-ידי המשרד5

6396 | 2019

פרויקטים בתחום החלל בתעשייה בישראל 6
1717ובשיתוף פעולה בינלאומי7

אחת המטרות המרכזיות של המשרד הינה לחזק את המחקר המדעי-יישומי וההנדסי באקדמיה ובמכוני המחקר, כבסיס לצמיחה כלכלית   5
בתעשייה הישראלית ולחיזוק מעמדה של ישראל בתחום המדע היישומי וההנדסי. הכלי שעליו החליט המשרד לצורך מימוש מטרה זו הינן 

תכניות למימון מחקרים יישומיים והנדסיים, על-מנת ליצור מסה קריטית של ידע וכוח אדם בנושא זה.
הגדלת הפעילות והיקפי המימון ב-%10 ביחס לשנה קודמת.  6

המשרד מקדם ומממן פרויקטים בתעשיית החלל בישראל ושיתופי פעולה בינלאומיים, מתוך כוונה לסייע לפיתוחה ולצמיחתה של תעשיית   7
החלל בישראל בפרט ושל התעשייה בישראל בכלל. בשנת 2017 החליט המשרד לשנות את שיטת המדידה, כך שכל שיתוף פעולה ייחשב 

כפרויקט אחד על כל מרכביו השונים. הערך המתוכנן לשנת 2019 ייקבע בתום שנת 2018.

משרד המדע והטכנולוגיה
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

חיזוק המחקר ועידוד החדשנות בתחומי המדע והטכנולוגיה שבחזית הידע    1
העולמי

יעד 1.1: חיזוק המחקר המדעי והנגשתו לקהילה האקדמית

יעד 1.2: קידום מחקר אסטרטגי-תשתיתי בתחומי המדע והטכנולוגיה

יעד 1.3: שיפור האפקטיביות של הפעילות הממשלתית בתחומי המחקר והפיתוח

יעד 1.4: עידוד נשים ונערות לעסוק במדע וקידומן – עקרון השוויון המגדרי

חיזוק מעמדה הבינלאומי של ישראל במדע ובטכנולוגיה   2
יעד 2.1: העמקת הפעילות המדעית המשותפת עם מדינות מובילות בתחומי המדע והטכנולוגיה

יעד 2.2: הגדלת מספר המדינות והמחוזות שעמם יש לישראל קשרי מדע

 יעד 2.3: מיצוי התועלת של ישראל מהשתתפות בארגונים בינלאומיים ובתשתיות בינלאומיות 

במדע ובטכנולוגיה

חיזוק מדינת ישראל בתחומי החלל האזרחי בתעשייה, באקדמיה ובחברה   3
יעד 3.1: קידום יכולותיה של תעשיית החלל בישראל

יעד 3.2: הרחבה של שיתופי פעולה בינלאומיים בתחום החלל והעמקתם

יעד 3.3: קידום המחקר הבסיסי והתשתיתי באקדמיה בתחום החלל

יעד 3.4: קידום החשיפה לציבור בפיתוח מסלולי העשרה ולמידה לצעירים

חשיפה, הנגשה ועידוד המצוינות בקהילה בתחומי מדע, טכנולוגיה ומחקר   4
יעד 4.1: עידוד המצוינות במחקר ופיתוח בפריפריה

יעד 4.2: עידוד המצוינות במדע ובטכנולוגיה בקרב בני נוער וסטודנטים

יעד 4.3: "סל מדע" - יצירת מסגרות הכשרה לאוכלוסיות היעד בתחומי המדעים והטכנולוגיה

יעד 4.4: הרחבת פעילות ההכשרה בתחומי האוריינות הדיגיטלית בפריפריה החברתית והגיאוגרפית

יעד 4.5: הרחבת החשיפה של הציבור לנושאי מדע וטכנולוגיה
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עיקרי תכנית העבודה

חיזוק המחקר ועידוד החדשנות בתחומי המדע והטכנולוגיה שבחזית הידע העולמי   1

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

מחקרים, מלגות ומרכזי ידע שאושרו למימון 
על-ידי המשרד בשנת הפעילות

348-36012/2018-

יעד 1.1: חיזוק המחקר המדעי והנגשתו לקהילה האקדמית

משימות מרכזיות:
הפעלת הקרן הלאומית למחקר יישומי והנדסי )מי"ה(8 ■
בחינת הצורך בהקמת מכון מחקר לרובוטיקה  ■
בחינת הצורך בהקמת אקדמיה לאומית למחקר יישומי הנדסי ■
בחינת מנגנון המימון של מחקרים, מלגות ומרכזי ידע בתכניות השונות ■
בחינת תחומי עדיפות לאומיים של משרד המדע והטכנולוגיה לחמש השנים הקרובות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מסמך מסכם הכולל המלצות להקמת מכוני 
מחקר

- 12/2018ג--

מסמך מסכם להקמת אקדמיה למחקר 
יישומי והנדסי

-12/2018ג--

מסמך המלצות למנגנון מימון מחקרים, 
מלגות ומרכזי ידע על-ידי המשרד וגיבוש 

תהליך עבודה
-12/2018ג--

מסמך המלצות והגדרת תחומי העדיפות של 
המשרד לחמש השנים הקרובות

-12/2018ג--

הקרן הלאומית למחקר יישומי והנדסי - מתוך דו"ח המולמו"פ להקמת קרן לאומית למדע יישומי והנדסי:  8
לעודד  ומטרתה  יישומיים  טכנולוגיים  לתרגומים  הפרסומים  משלב  לעבור  ומאפשרת  שונים  תיאורטיים  מדעיים  למחקרים  תורמת  הקרן   
יצירתיות, עצמאות וחופש פעולה. הקרן תורמת באופן ישיר לחיזוק הסגל האקדמי בתחום היישום וההנדסה, באוניברסיטאות ובמכללות, 
ובאופן עקיף לתעשייה המתקדמת, לתעשייה המסורתית ולכלכלת ישראל על-ידי שיפור שיטות, פיתוח טכנולוגיות ושימור המשאב האנושי.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

מחקרים במימון הקרן הלאומית למחקר 
יישומי והנדסי

32-3312/2018-

קבוצות מחקר במימון הקרן הלאומית 
למחקר יישומי הנדסי9

140-15012/2018-

מלגות לתואר שלישי במימון הקרן הלאומית 
למחקר יישומי הנדסי10

36-2012/2018-

יעד 1.2: קידום מחקר אסטרטגי-תשתיתי בתחומי המדע והטכנולוגיה 

משימות מרכזיות:
קידום מחקר מדעי באמצעות מימון מחקרים בנושאים מועדפים ■
קידום מחקר מדעי באמצעות מענק מלגות לסטודנטים בנושאים מועדפים ■
קידום מחקר מדעי ממוקד, המתבצע במרכזי המחקר והפיתוח באזורי עדיפות לאומית ■
קידום אוכלוסיות מועדפות באמצעות הענקת מלגות11 ■
הקמת מרכזי ידע בתחומים מועדפים12 ■
כנסים מדעיים בתחומי הפעילות של המשרד ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מלגות שמעניק המשרד לאוכלוסיות 
מועדפות

54-5612/2018-

מרכזי ידע שהוקמו על-ידי המשרד, 
המעניקים שירות לחוקרים ולציבור

9-1112/2018-

כנסים שהתקיימו בתחומי הפעילות של 
המשרד

15-1712/2018-

 

קבוצות מחקר - מדד זה תלוי בביקוש למימון ולכן מדובר בהערכה בלבד.  9
ישיר  למסלול  יוקרתיות  מלגות  להעניק  היא  המטרה  שיעניק.  המלגות  מתכונת  את  המשרד  משנה   2018 בשנת   - שלישי  לתואר  מלגות   10

לדוקטורט לתקופה של 4 שנים. תקציב המשרד עבור המלגות לא ישתנה, אך גובה המלגה יגדל ולכן מספר המלגות יקטן.
קידום אוכלוסיות מועדפות על-ידי המשרד באמצעות מלגות לנשים, לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה, לאוכלוסייה הערבית, הדרוזית, הצ'רקסית   11

והחרדית.
הקמת מרכזי ידע בתחומים מועדפים - כדי לחזק ולבסס את תשתית המחקר המדעי במדינת ישראל, יזם המשרד הקמת מרכזי ידע תשתיתיים   12
במוסדות מחקר שונים ברחבי הארץ, בתחומי מחקר הנמצאים בחזית המחקר בעולם. מטרתם העיקרית של מרכזים אלו היא להעמיד לרשות 
כלל קהילת החוקרים )באקדמיה ובתעשייה( את התשתית הייחודית, הנדרשת למחקר מתקדם בתחומים מוגדרים. תשתית זו מתבטאת 
בטכנולוגיות חדשניות, במערכות ציוד מתקדמות ויקרות שאינן בהישג יד של חוקר בודד או אפילו מוסד מדעי יחיד, ולצדן צוות מקצועי מיומן, 
המומחה בהפעלת הציוד ובשימושיו הטכנולוגיים, במיומנות מקצועית ייחודית או בעל ידע נרחב והתמחות מיוחדת בתחום המבוקש. מרכזי 
הידע בנויים על מתן שירות מדעי לחוקרים ולמדענים באקדמיה ובתעשייה, על בסיס תגליות מדעיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות על בסיס 

ידע מדעי קיים.
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יעד 1.3: שיפור האפקטיביות של הפעילות הממשלתית בתחומי המחקר והפיתוח

משימות מרכזיות:
ניהול פורום המדענים הראשיים13 ■
השתתפות בהקמה ובליווי של מרכזי מחקר ותשתית שהוקמו על-ידי הממשלה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הגשת דו"ח שנתי של פורום המדענים 
הראשיים לממשלה

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

מרכזי מחקר שהמשרד השתתף בהקמתם 
ואשר הגיעו לבשלות למתן שירות14

5-612/2018-

יעד 1.4: עידוד נשים ונערות לעסוק במדע וקידומן – עקרון השוויון המגדרי

משימות מרכזיות:
פעילות המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה15 ■
חלוקת מלגות לעידוד נשים לעסוק במדע ובטכנולוגיה ■
פרויקט "מדעניות העתיד"16 ■

ניהול פורום המדענים הראשיים - על-פי החלטת ממשלה מס' 2895 )מט/ 16( משנת 2000 בנושא "מדענים ראשיים במשרדי הממשלה"   13 
הוקם פורום מדענים ראשיים. הפורום, בראשות שר המדע, מורכב מכלל המדענים הראשיים במשרדי הממשלה, או הממונים על המחקר 

והפיתוח. הפורום מתכנס ארבע פעמים בשנה בהנהגת השר, המנהל הכללי והמדען הראשי של משרד המדע והטכנולוגיה. 
הפורום מביא בפני הממשלה דין וחשבון שנתי לגבי תכניות המחקר הממשלתי של משרדי הממשלה השונים בכל נושא מדעי וטכנולוגי   
שבתחומי אחריותם של המשרדים השונים - שילובן של תכניות המחקר הממשלתי של המשרדים השונים והתיאום ביניהן, תכניות העבודה 
של המחקר הממשלתי ומטרותיו העיקריות, ומיון תכניות העבודה למחקר ממשלתי, הנוגעות לעיצוב מדיניות הממשלה בטווח הקצר, הבינוני 

ואלה העוסקות בטווח הארוך ובאספקטים בין-דוריים.
מרכזי מחקר שהמשרד השתתף בהקמתם ואשר הגיעו לבשלות למתן שירות - "מרכזי ידע בשלים" הם אותם מרכזים, אשר נותנים שירות   14

מדעי לחוקרים ולמדענים באקדמיה ובתעשייה, על בסיס תגליות מדעיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות על בסיס ידע מדעי קיים.
המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה - המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה הוקמה בדצמבר 2000, על-פי החלטת הממשלה מס'   15
2660 )מט/11(. המועצה הוקמה על-מנת להגדיל את התוצר הלאומי ולשפר את איכות החיים באמצעות הגדלת השתתפותן של נשים בתחומי 

מדע וטכנולוגיה. בשנת 2017 מינה שר המדע והטכנולוגיה את פרופ' נאוה רצון לכהן כיו"ר המועצה לקידום נשים במדע.
תחומים  ובהנדסה,  מדויקים  במדעים  ובטכנולוגיה,  במדע  העוסקות  הנשים  מספר  את  להגדיל  מטרה  מתוך   - העתיד"  "מדעניות  פרויקט   16
שבהם קיים ייצוג נמוך יחסית לנשים, החל בשנת 2012 פרויקט "מדעניות העתיד". הפרויקט מאתר בנות בגילאי כיתות ט' בעלות נתונים 
גבוהים ומלווה אותן לאחר שעות הלימודים בלימודי מדעים מדויקים, בהעצמה אישית ובחשיפה לאקדמיה ולתעשייה. התכנית מעצימה 
את הבנות ומעניקה להן תמונת עתיד תוך הקניית כלים, המאפשרים קבלה לפקולטות היוקרתיות באוניברסיטאות השונות לתחומי ההנדסה 
והמדעים המדויקים. בהמשך להחלטת ממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017 מתכנן המשרד לבצע פעילות במסגרת תכנית "מדעניות העתיד" 

בהיקף של כ-2 מלש"ח לאיזור הצפון.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--הגשת דו"ח שנתי של המועצה לקידום נשים

נשים המקבלות תמיכה מהמשרד במסגרת 
פעילות ייעודית לקידום נשים17

67-7012/2018-

נשים המקבלות תמיכה מפעילות שוטפת 
של המשרד

106-11012/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-750-75012/2018משתתפות בפרויקט "מדעניות העתיד"

נשים המקבלות תמיכה מהמשרד במסגרת פעילות ייעודית לקידום נשים - במסגרת פעילות זו פרסם המשרד בשנת 2017 "קולות קוראים"   17
למתן מלגות ייעודיות לנשים: מלגות ע"ש שולמית אלוני, מלגות ע"ש יצחק נבון, מלגות ע"ש גולדה מאיר ומלגות לתואר שני בהנדסה, כל 

זאת במטרה להגדיל את מספר המדעניות העוסקות בתחומים ייחודיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
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חיזוק מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל במדע ובטכנולוגיה   2

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-30-3212/2018הסכמים בינלאומיים פעילים

יעד 2.1: העמקת הפעילות המדעית המשותפת עם מדינות מובילות בתחומי המדע 
והטכנולוגיה

משימות מרכזיות:
מימון מחקרים משותפים דו-לאומיים ■
קיום ועדות מעורבות בינלאומיות18 ■
קיום כנסים מדעיים דו-לאומיים ובינלאומיים, תוך עדיפות לקיימם בישראל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ועדות מעורבות שהתקיימו במסגרת שיתופי 
פעולה

8-1012/2018-

כנסים בינלאומיים שהמשרד מקיים ו/או 
מסייע במימונם

25-2512/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

מחקרים משותפים שיש לישראל עם מדינות 
אחרות )מתמשכים וחדשים(

187-19512/2018-

הדו-לאומיים  להסכמים  בהתאם  שנתיים(  או  לשנה  )אחת  לתקופה  אחת  נפגשות  המעורבות  הוועדות   - בינלאומיות  מעורבות  ועדות   18
הרלוונטיים. הן נפגשות לסירוגין בארץ ובמדינה השנייה. תפקידיהן: לבחון את התקדמות שיתוף הפעולה הקיים; להתוות יעדים להמשך 
שיתוף הפעולה; להסכים על תחומי המחקר שבהם יתמקדו המחקרים המשותפים ואשר יופיעו ב"קולות הקוראים" המשותפים; להסכים 
על המסגרת התקציבית של הפעילות המשותפת; לאשר את הצעות המחקר שימומנו – לאחר ביצוע השיפוט המדעי בשתי המדינות והגשת 

דירוג משותף על-ידי המנהלים המדעיים במשרדים המקבילים.
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יעד 2.2: הגדלת מספר המדינות והמחוזות שעמם יש לישראל קשרי מדע

משימות מרכזיות:
הרחבת קשרים בינלאומיים עם מדינות ועם מחוזות נוספים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מדינות או מחוזות חדשים שנחתם עמם 
הסכם ו/או מסמך הבנות19

5-212/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-30-3212/2018הסכמים מדעיים דו-לאומיים 

יעד 2.3: מיצוי התועלת של ישראל מהשתתפות בארגונים בינלאומיים ובתשתיות 
בינלאומיות במדע ובטכנולוגיה

משימות מרכזיות:
השתתפות פעילה בארגונים בינלאומיים שישראל חברה בהם ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מפגשים בארגונים בינלאומיים בהשתתפות 
פעילה של נציגי המשרד והמדינה

26-2612/2018-

ארגונים ומיזמים בינלאומיים שישראל 
לוקחת בהם חלק

18-1812/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

חוקרים המשתתפים בפעילות של ארגונים 
בינלאומיים 

1,500-1,50012/2018-

מסמך הבנות - כדי להתחיל שיתוף פעולה עם גורם ממדינה שנייה יש צורך בחתימה על מסמך הבנות כלשהו. המסמך יכול להיות מכתב   19
כוונות, מזכר כוונות או הסכם. המסמך נחתם על-ידי הגורמים המוסמכים במשרד המדע והטכנולוגיה ובמשרד המקביל במדינה השנייה. 

המשרד שואף לחתום על הסכמים עם מדינות, אשר שיתוף הפעולה איתם יכול לתרום למדינת ישראל ולא בהכרח עם כמה שיותר מדינות.
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חיזוק מדינת ישראל בתחומי החלל האזרחי בתעשייה, באקדמיה ובחברה    3

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

פרויקטים בתחום החלל - בתעשייה 
בישראל ובשיתוף פעולה בינלאומי 

17-1712/2018-

יעד 3.1: קידום יכולותיה של תעשיית החלל בישראל

משימות מרכזיות:
התנעת פרויקטי פיתוח חדשים בתעשיות החלל בשיתוף פעולה עם המדען הראשי של הרשות  ■

לחדשנות
תמיכה בחברות ישראליות העוסקות בחלל ■
תמיכה בפיתוח לווייני תקשורת ■
תמיכה במיזמים טכנולוגיים בתחום החלל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הוכחת ביצוע שבב מעבד אותות מקבילי 
תואם חלל - חברת "רמון צ'יפ"

-12/2018ג--

השלמת פיתוח מעבדה ממוזערת ללוויינים 
לניסוי מיקרוגרביטציה - חברת "ספייס-

פארמה"
-12/2018ג--

התקשרות עם התעשייה האווירית לפרויקט 
בתחום לווייני תקשורת

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

פרויקטי פיתוח חדשים בשיתוף המדען 
הראשי של הרשות לחדשנות, התומכים 

בתעשיות החלל הישראליות20
6-12/2018-

המטרה בפעילות זו היא לקדם מחקר ופיתוח, לחזק רעיונות חדשניים בתחום החלל ולתת אפשרות לחברות קטנות ולחברות הזנק לפתח   20
את רעיונותיהם ומוצריהם לידי מסחור. דבר נוסף הינו חשיפה והכרה בינלאומית של אותן חברות. הפעילות מבוצעת במימון סוכנות החלל 
הישראלית, אך בשימוש במנגנון ההתקשרות והבקרה במשרד הכלכלה, הרשות לחדשנות. אחת לשנה, ועדה בוחנת את ההצעות המתקבלות. 
צ'יפ",  "רמון  "ספייס-פארמה",  "אנ.אס.אל.קום",  בחברות:  המשרד  תמך   2017 בשנת  כמות.  על  ולא  הפרויקטים  איכות  על  ניתן  הדגש 

"פולימרטל", "אורביט מערכות", "צופן אלגוריתם".
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יעד 3.2: הרחבה של שיתופי פעולה בינלאומיים בתחום החלל והעמקתם

משימות מרכזיות:
הרחבה וחיזוק של הסכמים עם סוכנויות חלל בעולם ■
תפעול לוויין "ונוס" )בשיתוף פעולה עם צרפת( ■
פיתוח ניסויים בתחום מיקרוגרביטציה עם ASI )סוכנות החלל האיטלקית( ■
■ NASA שיתוף פעולה עם סוכנות החלל
פרויקט "שלום" לפיתוח לוויין היפר-ספקטרלי בשיתוף פעולה עם איטליה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

12/2018ג--ייצור אפוד הגנה מפני קרינה

-12/2018ג--סיום PHASE B1 בפרויקט "שלום"

השלמת אינטגרציה ללוויין של חברת 
"ספייס-פארמה" לקראת ביצוע ניסויי 

ASI מיקרוגרביטציה משותפים עם
-12/2018ג--

שליחת סטודנטים ישראלים להשתלמות 
NASA-ב

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-11-1212/2018הסכמים בינלאומיים פעילים בתחום החלל21

פרויקטים בתחום החלל, בשיתוף עם מדינות 
אחרות

9-1112/2018-

 

הסכם בינלאומי הינו הסכם עקרוני בין מדינות על מוכנות לשיתוף פעולה. במסגרת ההסכם ניתן להתניע ולקדם פרויקטים משותפים מסוגים   21
שונים.
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יעד 3.3: קידום המחקר הבסיסי והתשתיתי באקדמיה בתחום החלל

משימות מרכזיות:
קידום פרויקט "סמסון" לפיתוח מערך של ננו-לוויינים ולשיגורם ■
התנעת פעילות בפרויקטי מחקר חדשים בתחום החלל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-10-712/2018מחקרים חדשים שהותנעו באקדמיה

 מרכזי ידע שמומנו - האחד בתחום 
 ננו-לוויינים בטכניון והשני בתחום 

קרינה קוסמית של אוניברסיטת ת"א 
הממוקם בחרמון

2-212/2018-

-2-212/2018מלגות רמון שחולקו22

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-12/2018ג--שיגור 3 ננו-לוויינים של הטכניון

יעד 3.4: קידום החשיפה לציבור בפיתוח מסלולי העשרה ולמידה לצעירים 

משימות מרכזיות:
שבוע החלל הישראלי 2018 - אירוע שנתי לקהילה בפריסה ארצית23 ■
פעילות חינוכית בתחום החלל24 ■
קידום פרויקטי חקר ומחקר ופיתוח חינוכי )בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה( ■

המשרד יזם תכנית מיוחדת להנצחת זכרו של אילן רמון, שמטרתה הכשרת כוח אדם מדעי בתחומי החלל. במסגרת זו המשרד מעניק בכל שנה   22
שתי מלגות יוקרתיות בסכום כולל של כ-500,000 ש"ח לתלמידי תואר שלישי או לפוסט-דוקטורט. מדובר במשתלמים במוסדות להשכלה 
גבוהה בארץ או במכוני מחקר ממשלתיים או ציבוריים. המלגות מיועדות למחקרים רב-תחומיים בתחום החלל, למחקרים לפיתוח שיטות 
והתקנים זעירים אלקטרוניים ואלקטרו-אופטיים עם פוטנציאל ליישום בחלל ולמחקרים בתחום תצפיות לעבר כדור הארץ מהחלל ואל עבר 

מעמקי החלל. המלגות מוענקות בכל שנה במסגרת כנס החלל הבינלאומי על שם אילן רמון לציון אסון המעבורת "קולומביה".
השבוע  לאורך  השביעית;  השנה  זו  מתקיים   - הראשון(  הישראלי  החלל  טייס  רמון,  אילן  אל"מ  של  זכרו  )להנצחת  הישראלי  החלל  שבוע   23
מקיימים מוזיאוני המדע, אוניברסיטאות, מרכזי מדע, חלל ומצפים ציבוריים פעילות מגוונת לצעירים, בחסות סוכנות החלל, הכוללת, בין 
היתר, סדנאות, תצפיות, הרצאות פופולאריות, מופעים ומפגשים עם אסטרונאוטים, והציבור הרחב מוזמן להתנסות, לחוות ולקבל השראה 

מן החלל ולהיחשף לתחומי המחקר והפיתוח בארץ ובעולם.
פעילויות חינוכיות בתחום החלל - הסוכנות פועלת לביסוס מסגרות העשרה ולימוד לצעירים, וזאת כדי להגדיל את המסלולים ואת תוכניות   24
זו מתבצעת בשיתוף מרכזים מובילים בעלי  ולהיחשף לתחומי החלל השונים. פעילות  וצעירים להכיר, ללמוד  יוכלו צעירות  הלימוד שבהן 
פוטנציאל לביסוס פעילות חינוכית בתחומי חלל וכוללת: מוזיאוני המדע, אקדמיה, מרכזי מדע, מצפים ציבוריים, מרכזי חלל, בשיתוף משרד 
החינוך וקרן המלגות הממשלתית ע"ש אילן רמון. בין הפעילויות המתקיימת במסגרת זו: חוגי חלל ואסטרונומיה, תחרויות ארציות לילדים, 

קידום פרויקטים טכנולוגיים ועבודות חקר יישומית, האולימפיאדה לתלמידי חטה"ב, חידון החלל לתלמידי ביה"ס היסודי.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--קיום שבוע החלל הישראלי 2018

-12/2018ג--קיום פעילות בשבוע החלל העולמי 2018

חוגי חלל ותחרויות לתלמידי בית הספר 
היסודי וחטיבות הביניים

12-1812/2018-

הקמת תקנת תמיכה במיזמים טכנולוגיים 
בתחום החלל

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

גופים מרכזיים העוסקים בתחום החלל 
המשתתפים בשבוע החלל הישראלי

12-1212/2018-

משתתפים שלקחו חלק בפעילויות בשבוע 
החלל הישראלי

65,000-65,00012/2018-

-36-3612/2018כנסים ואירועים בקהילה בתחום החלל

בני נוער שנחשפו לתחום החלל באמצעות 
פעילויות ביוזמת המשרד

110,000-110,00012/2018-

פרויקטי חקר ופיתוח חינוכיים בחטיבת 
הביניים ובחטיבה העליונה

5-512/2018-
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חשיפה, הנגשה ועידוד מצוינות בקהילה בתחומי מדע, טכנולוגיה ומחקר    4

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

משתתפים בפעילויות בתחומי המדע, 
הטכנולוגיה והחלל אשר במימון המשרד25

340,000-360,00012/2018-

-70,000-90,00012/2018משתתפים בשירותי אוריינות דיגיטלית 

רשויות מקומיות המקבלות שירותי "סל 
מדע"

178-20912/2018-

יעד 4.1: עידוד המצוינות במחקר ופיתוח בפריפריה

משימות מרכזיות:
תמיכה במיג"ל )מרכז ידע גליל עליון(26  ■
תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים27 ■
הגדלת מספר תכניות המחקר במרכזי המחקר והפיתוח האזוריים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-40-4212/2018חוקרים במיג"ל )מרכז ידע גליל עליון(

-65-6712/2018חוקרים במרכזי המחקר והפיתוח האזוריים

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-65-6712/2018מחקרים במיג"ל )מרכז ידע גליל עליון(

-63-6512/2018מחקרים במרכזי המחקר והפיתוח האזוריים

משתתפים בפעילויות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחלל - משרד המדע פועל רבות כדי לחשוף, להנגיש ולעודד מצוינות בקהילה בתחומי   25
מדע, טכנולוגיה ומחקר. במדד זה נכללות בין היתר הפעילויות הבאות: מקבלי שירות "סל מדע", מקבלי שירות "אוריינות דיגיטלית", ליל 
המדענים, פרויקט מדעניות העתיד, חונכות, חוגים, קייטנות, יום המדע, פעילות חינוכית במרכזי מחקר ופיתוח, פעילות בשבוע החלל ופעילות 

חינוכית במצפי חלל.
מיג"ל )מרכז ידע גליל( - הינו מרכז מחקר ופיתוח למחקר יישומי, הפועל בתחומי הביוטכנולוגיה, מדעי הסביבה והחקלאות. המכון הממוקם   26
בקרית שמונה הוקם בשנת 1979, ומועסקים בו כ-40 מדענים בעלי תואר דוקטור. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017 מתכנן 

המשרד במסגרת פעילות שנת 2018 לבצע תמיכה במרכז ידע גליל עליון בהיקף תמיכה של כ-27 מלש"ח.
מרכזי מחקר ופיתוח )מו"פ( אזוריים - מו"פ אזורי הוא מרכז מחקר יישומי בפריפריה העושה מחקרים בתוך אזור מוגדר בתחומים ייחודיים   27
המאפיינים אותו. מו"פ אזורי נועד בראש ובראשונה לסייע לרווחה ולצמיחה כלכלית וחברתית של אזורי הפריפריה. מרכזי המחקר והפיתוח 
הם כלי מקצועי להפצת חשיבות המדע והטכנולוגיה במדינת ישראל ובעזרתם מתאפשר שיתוף של אוכלוסיות נוספות ביצירה המדעית. 
משרד המדע והטכנולוגיה רואה חשיבות רבה בקידום מחקר ופיתוח אזורי. תמיכת המשרד נחוצה לנוכח היעדר משאבים מקומיים לפיתוח 
המדע בדגש על עשייה מחקרית. לולא התערבות המשרד לא היו מתפתחים מרכזי הפעילות ותחומי המחקר. אפילו השירותים החינוכיים, 
החברתיים, המדעיים והעסקיים נבנו על בסיס מרכזי המחקר והפיתוח האזוריים. מרכזי המחקר ופיתוח האזוריים נמצאים ברשויות בעלות 
דירוג למ"ס 2 עד 6 ולקצתן מגבלות תנועה עקב המצב הביטחוני באזור. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017 מתכנן המשרד 
במסגרת פעילות שנת 2018 לתמוך בשני מרכזי מחקר ופיתוח בצפון: מכון שמיר בקצרין ומו"פ אגודת הגליל בשפרעם בתקציב כולל של כ-7 

מלש"ח )ובנוסף תמיכה במו"פים שדות נגב, המשולש, ים המלח והערבה, מזרח-אריאל וחברון(.
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יעד 4.2: עידוד המצוינות במדע ובטכנולוגיה בקרב בני נוער וסטודנטים

משימות מרכזיות:
עידוד סטודנטים מצטיינים באמצעות מלגות ותחרויות ■
פרויקט מדעניות העתיד ■
סיוע במימון משלחות לתחרויות בחו"ל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-1,100-1,50012/2018משתתפים בפרויקטים למצטיינים

-750-75012/2018משתתפות בפרויקט "מדעניות העתיד"

משלחות של סטודנטים ובני נוער בתחרויות 
בחו"ל

5-1012/2018-

יעד 4.3: "סל מדע" - יצירת מסגרות הכשרה לאוכלוסיות היעד בתחומי המדעים 
והטכנולוגיה

משימות מרכזיות:
"סל מדע" לפעילויות ברשויות המקומיות בפריסה ארצית - תמיכת הממשלה ברשויות מקומיות,  ■

המעודדות השתתפות פעילה בתכניות מדע וטכנולוגיה28

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--הרחבת שירות "סל מדע" 

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

רשויות מקומיות המקבלות שירותי "סל 
מדע"

178-20912/2018-

-75,000-80,00012/2018משתתפים בפעילויות "סל מדע"

סל מדע - מתן כלי תמיכה לרשויות מקומיות לפיתוח תכניות העשרה ומצוינות בתחומי המדעים והטכנולוגיה. המשרד פועל להרחיב את   28
היקף המשתתפים בפעילויות מעשירות ומלמדות בתחומי המדעים והטכנולוגיה ולעודד תחרותיות בין הרשויות המקומיות. לשם כך הקים 
המשרד תקנת תמיכה על בסיס תבחינים לסיוע לרשויות המקומיות. בשנת 2017 תמך המשרד ב-178 רשויות בתקציב של כ-35 מיליון שקלים 
בתחומים כגון: רובוטיקה, סייבר ומדעים מדויקים )למגזרים החרדי והערבי נוסף תחום לימודי האנגלית(. בשנת 2018 שואף המשרד לתת 

שירות לכ-209 רשויות מקומיות.
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יעד 4.4: הרחבת פעילות ההכשרה בתחומי האוריינות הדיגיטלית בפריפריה 
החברתית והגיאוגרפית29

משימות מרכזיות:
הרחבת מקבלי השירותים בפרויקט אוריינות דיגיטלית ■
יצירת פלטפורמות ניידות להנגשת הכשרות בקרב אוכלוסיות מרוחקות ■
הכנסת תכנים חדשים לתכניות ההכשרה בשירותים הקיימים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תכנית להגדלת מגוון השירותים באוריינות 
דיגיטלית

-12/2018ג--

 

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

רשויות מקומיות המקבלות שירותי אוריינות 
דיגיטלית

31-3712/2018-

ניידות שירות לשירותי אוריינות דיגיטלית 
עבור אוכלוסיות מרוחקות

--512/2018-

משתתפים בקורסים טכנולוגיים לנשים 
ולגברים במגזר החרדי 

160-24012/2018-

שירותי אוריינות דיגיטלית - הקניית כלים ומיומנות לתפקוד מיטבי בעידן הדיגיטלי.   29
משרד המדע פועל להנגיש את הטכנולוגיה באמצעות כלים דיגיטליים. במסגרת זו מתקיימים קורסים והדרכות פרונטליות להתנסות בכלים   
צפוי   2018 בשנת  נוספות.  ברשויות  חוגים  של  ובמסגרות  רשויות,  ב-30  להב"ה  מרכזי  במסגרת  כיום  ניתן  השירות  דיגיטליות.  ובמערכות 
השירות להתרחב באמצעות הקמת מרכזים נוספים )7 מרכזים חדשים(, ניידות שירות ליישובים מרוחקים )5 ניידות שירות(, הכנסת תכנים 
חדשים למרכזים קיימים ושדרוג הציוד בהם. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017 מתכנן המשרד בשנת 2018 לקיים פעילות 

הכשרה בתחום אוריינות דיגיטלית ב-10 מרכזים בצפון ולהקים 2 מרכזים חדשים.

משרד המדע והטכנולוגיה
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יעד 4.5: הרחבת החשיפה של הציבור לנושאי מדע וטכנולוגיה

משימות מרכזיות:
יום המדע הישראלי30 ■
"ליל המדענים"31 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--קיום יום המדע הישראלי

-12/2018ג--קיום ליל המדענים

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

משתתפים באירועי מדע וטכנולוגיה 
שבמימון המשרד

120,000-130,00012/2018-

יום המדע הישראלי - על-פי החלטת הממשלה מס' 2833 )סט/68( משנת 2001, חל יום המדע הישראלי בתאריך 14 במרץ, יום הולדתו של   30
אלברט איינשטיין. במסגרת יום זה מתקיימות פעילויות לחשיפת המדעים המדויקים והטכנולוגיה ברחבי הארץ בשילוב הרצאות, כנסים 

מקצועיים ואירועים תקשורתיים.
לייצר אירוע מרכזי בחודש ספטמבר, שבו האוכלוסייה באה למוסדות  - פרויקט שנוצר על-ידי האיחוד האירופי במטרה  "ליל המדענים"   31
המחקר ופוגשת חוקרים ומחקרים. בארץ מובל הפרויקט בשיתוף עם ממשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ובאמצעות קונסורציום שאושר על-

ידי האיחוד האירופי.
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע

מאגר מחקרים

המאגר החל לפעול ביוני 2017.
מטרות המאגר:

ריכוז כל המחקרים המבוצעים והממומנים על-ידי הממשלה	 
קבלת מידע ON-LINE על המחקרים הממומנים, תחומי פעילות 	 

והתקציב שהוקצה למחקרים

משרד המדע והטכנולוגיה
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משרד המשפטים
תכנית עבודה לשנת 2018

שרת המשפטים חה"כ איילת שקד
מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור

2018



הקדמה: שרת המשפטים 
חה"כ איילת שקד 

מעדכנת  אשר   ,2018 לשנת  המשפטים  משרד  של  העבודה  תכנית  עיקרי  את  בפניכם  להציג  מתכבדת  אני 
עליה.  ומוסיפה  אותה  מפרטת  שעברה,  בשנה  שפורסמה   2018-2017 לשנים  העבודה  תכנית   את 
פרסום תכנית העבודה של המשרד נגזר ממחויבותה של הממשלה לשקיפות כלפי הציבור ומחובתה למסור 
דין וחשבון על העשייה הממשלתית לאזרחים, שהרי נבחרי הציבור ועובדי המדינה הם שלוחיו של הציבור. 
כשרה הממונה על היחידה הממשלתית לחופש המידע אני שמחה כי פרסום ספר תכניות העבודה הממשלתי 

הפך לשגרה בקרב משרדי הממשלה ומתבצע כסדרו מדי שנה בשנה.

לאזרח  המוענק  השירות  בשיפור  להתמקד  ממשיכה   2018 לשנת  המשפטים  משרד  של  העבודה   תכנית 
מתן  מידע,  הנגשת  באמצעות  והרגולציה,  הבירוקרטי  הנטל  ובצמצום  השונות  המשרד  יחידות  על-ידי 
שירותים מקוונים, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב חדשות ומודרניות, קיצור זמני טיפול ומימוש תכנית 
באמצעות  רשויות  ולהפרדת  החוק  שלטון  לקידום  לפעול  המשרד  יוסיף  בבד  בד  רגולציה.  לטיוב  החומש 
קידום רפורמות בחקיקה, הפעלת סמכויות אכיפה ובקרה, ייעוץ משפטי למשרדי הממשלה וייצוג המדינה 

בבתי המשפט. 

משרד המשפטים יוסיף להוביל ולקדם נושאים בעלי עדיפות לאומית, ובתוך כך ימשיך לפעול לשיפור מעמדה 
של ישראל בזירה הבינלאומית, כגון באמצעות ייצוגה של ישראל בארגונים בינלאומיים וקידומה בדירוגים 

בינלאומיים בתחומים שונים.

המשרד מטרות  בקידום  שהשקיעו  המאמצים  על  ולעובדים  לעובדות  המשרד,  להנהלת  להודות   ברצוני 
של  העבודה  בתכניות  שמשתקפת  כפי  לאזרח,  הניתנים  השירותים  שיפור  למען  הרבה  העשייה   ועל 

המשרד ובשטח. 

בכבוד רב, 

חה"כ איילת שקד
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הקדמה: מנכ"לית משרד המשפטים
אמי פלמור 

בשנה שעברה פרסמנו לציבור את עיקרי תכנית העבודה של משרד המשפטים לשנים 2017-2018, שתוכננה 
המשפטים  משרד  נדרש  הדינמי,  בעולמנו  ואולם,  הממשלה.  החליטה  עליו  דו-שנתי  לתקציב  בהתאם 
להתאים עצמו לשינויים ולמגמות חדשות, לקיים הערכות מצב שוטפות, ולתרגם את התובנות מתהליכים 

אלה לשינויים בתכנית העבודה לשנת 2018, המוצגת כעת לפניכם. 

בעמודים הבאים תוכלו לראות כיצד תרגמנו את מטרות המשרד ליעדים ולמשימות שיוצרים יחד את מפת 
דרכים עבור הנהלת המשרד ועובדיו לשנה הקרובה. תכנית העבודה יוצקת תוכן במטרות ורותמת את משאבי 

המשרד, על יחידותיו המגוונות, להשגת היעדים.

המשלבות  ומשלימות,  מגוונות  פעולות  נקיטת  מאפשרים  המקצועיות  יחידותיו  ומגוון  המשרד  של  גודלו 
טיפול במספר היבטים מנקודות מבט שונות. כך, למשל, הצבנו את קידום שלטון החוק וזכויות האדם כמטרה 
ובאמצעות  אחד,  מצד  אכיפה  מדיניות  ופיתוח  חקיקה  באמצעות  זו  למטרה  בהתאם  פועלים  ואנו  מרכזית, 

כלים משלימים, דוגמת סיוע משפטי, פלטפורמות להנגשת זכויות ומהלכי מניעה ושיקום, מצד שני. 

כמשרד האמון על מתן שירותים מגוונים לציבור, אנו מקפידים מדי שנה לכלול בתכנית העבודה שורה של 
רפורמות ומהלכים שמטרתם שיפור השירות וטיוב הרגולציה. בהקשר זה, ניתן השנה דגש מיוחד להרחבת 
השירותים המקוונים וזמינות המידע, לקיצור משך הזמן לקבלת שירות ולשיפור איכות השירות באמצעות 
מדידה ומשוב. במישור טיוב הרגולציה, החלטנו למדוד את הצלחת הפעילות באמצעות מדדים בינלאומיים 
מקובלים, דוגמת מדד ה-Doing Business של הבנק העולמי, המאפשר מדידה יחסית ואובייקטיבית של מידת 

ההצלחה.

מדינת  של  מעמדה  חיזוק  ביניהם  לאומית,  עדיפות  בעלי  נושאים  ומקדם  מוביל  המשפטים  משרד  בנוסף, 
ישראל בזירה הבינלאומית, לרבות המאבק בתנועת החרם )BDS(, וכן קידום סוגיות אסטרטגיות שמובילה 

הממשלה בהיבטים כלכליים וחברתיים.

לצד יעדים אופרטיביים אלה, כוללת תכנית העבודה יעדים שמטרתם הגברת אמון הציבור במשרד המשפטים. 
אמון הציבור הוא נכס שאין בלתו, והדרך לבסס אותו עוברת בקידום שקיפות ובשיתוף הציבור, בהטמעה של 
כל  את  שישקף  כך  במשרד,  תעסוקתי  גיוון  ליצירת  אקטיביות  בפעולות  וכן  ותחקיר  עצמית  בקרה  תרבות 

קבוצות האוכלוסייה.

אני מודה לאגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים, שהוביל בהצלחה את תהליך גיבוש תכנית 
פורייה  עבודה  שנת  לכולנו  ומאחלת  המשרד,  בעבודת  ויותר  יותר  מרכזי  לכלי  שנה  מדי  שהופכת  העבודה, 

ומוצלחת.

בברכה,

אמי פלמור

משרד המשפטים
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

קידום זכויות אדם
מגמה20172018

גיבוש ויישום מדיניות תביעה בעקבות החלטת 1
בג"ץ בנושא הצפיפות בבתי הסוהר1

בקרות שבוצעו בגופים החייבים בייצוג הולם של 2
100אנשים עם מוגבלות

שיעור המיוצגים על-ידי הסניגוריה הציבורית 3
48%50%הזוכים לייעוץ לפני חקירה 

פעולות רוחביות לתיקון מערכתי, שננקטו על-ידי 4
פרקליטות המדינה לאחר שזוהו סיבות שורש 

להפרת זכויות אדם2
10

ביום 13/6/2017 התקבלה החלטת בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק בבג"ץ 14/1892 בעניין הצפיפות בבתי הסוהר,   1
שלפיה שטח המחיה המינימלי לאסיר לא יפחת מ-4.5 מ"ר. לפי נתוני שירות בתי הסוהר, 40.5% מהאסירים מוחזקים בתאים ששטחם לאדם 
קטן משלושה מ"ר. שטח זה כולל מיטות, שטחי אחסון וכן שירותים ומקלחת. השופט אליקים רובינשטיין כתב בפסק הדין, כי "שטח המחיה 
המוקצה כיום לאסיר ולעצור אינו עולה בקנה אחד עם סעיף החוק, שקובע, כי אסיר יוחזק בתנאים הולמים, ועם חובתה של המדינה להבטחת 
הזכות לקיום אנושי בכבוד של האסיר והעצור כחלק מהזכות לכבוד". משמעות הפסיקה היא, שיידרש יותר תקציב לשיפוץ ולריווח בתי הכלא 
הקיימים כדי שיעמדו בסטנדרט, או שיידרשו פעולות שונות לצמצום מספר האסירים בבתי הכלא על-ידי חלופות מאסר שונות, אפשרות 

שאותה בוחן המשרד.
במסגרת תכנית אסטרטגית, שנבנתה בחטיבה האזרחית בפרקליטות המדינה, הוחלט לעודד את הפרקליטים לזהות באופן שיטתי סיבות   2
שורש להפרת זכויות אדם במסגרת הליכים פרטניים המנוהלים על-ידי הפרקליטות ולנקוט פעולות רוחביות לתיקון מערכתי של הפרות אלו.
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קידום שלטון החוק
מגמה20172018

משך זמן הטיפול בתיקי שחיתות בפרקליטות 5
3012המדינה )בחודשים(3

6
הליכים יזומים שננקטו על-ידי פרקליטות המדינה 

לשם תקיפת הבסיס הכלכלי של ארגוני פשיעה 
וטרור ופגיעה בכדאיות הכלכלית של הפשיעה 

המאורגנת4

30

שיעור התיקים הממתינים לבירור דינם שנפתחו 7
בשנה הקודמת, אשר הטיפול בהם הסתיים תוך 

שנה מיום פתיחתם5
83%85%

חברות מפירות חוק שהוטלו עליהן עיצומים 8
1,5003,000כספיים6

משך הזמן נמדד מרגע העברת התיק לפרקליטות על-ידי המשטרה ועד קבלת החלטה על-ידי הפרקליטות בדבר הגשת כתב אישום או סגירת   3
התיק.

הליכים יזומים כגון סגירת עסקים ותביעות פינוי.  4
הטיפול בתיק הממתין לבירור דינו מסתיים באחת משתי דרכים: החלטה על הגשת כתב אישום או החלטה על גניזת התיק.  5

חוק החברות, תשנ"ט-1999, מטיל על כל חברה חובה לעדכן את רשם החברות בשינויים המתבצעים בה, להגיש דו"ח עדכון פרטים שנתי   6
ולשלם אגרות שנתיות. תיקון 10 לחוק מאפשר לרשם להכריז על חברה שאינה מקיימת את חובותיה כעל "חברה מפירת חוק" ולהטיל עליה 
סנקציות שונות. בתוך כך רשאי רשם החברות להטיל על חברה מפירה עיצום כספי, ששיעורו כיום הינו כ-7,300 ש"ח בגין כל הפרה. כמו כן, 

אפשר להטיל עיצום כספי נוסף בגין הפרה נמשכת של אי-הגשת דו"ח שנתי לכל יום שבו נמשכת ההפרה, עד לסכום של 250,000 ש"ח.

משרד המשפטים
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שיפור השירות לציבור והפחתת רגולציה
מגמה20172018

13080דירוג במדד Doing Business בתחום רישום נכס97

דירוג במדד Doing Business בתחום פתיחת 10
3725עסק8

שיעור צווי הירושה שנשלחו למבקשים תוך 45 יום 11
80%מיום שהוגשה הבקשה למתן הצו9

85% | 2019

Doing Business )עשיית עסקים( הוא מדד בינלאומי, אשר מפורסם אחת לשנה על-ידי הבנק העולמי. המדד מתמקד בעסקים קטנים  מדד   7
ובינוניים ומדרג באופן יחסי את פשטות הרגולציה בסביבה העסקית ב-190 מדינות בעולם. המדד מורכב מעשרה תהליכים מרכזיים, הנדרשים 
לצורך עשיית עסקים )כגון פתיחת עסק, רישום נכס, קבלת אשראי וכד'(, שבכל אחד מהם נבדקים כמה אינדיקטורים )כגון מספר הפרוצדורות 
הנדרשות להשלמת התהליך, משך הזמן להשלמת התהליך ועלות התהליך(. כל מדינה מדורגת ביחס למדינות האחרות, דהיינו ירידה בדירוג אין 
לכל  זה.  בתחום  יותר  משמעותיים  שיפורים  ביצעו  אחרות  שמדינות  ייתכן  אלא  הידרדר,  תחום  באותו  האבסולוטי  המצב  כי  משמעותה  בהכרח 
מדינה נקבע דירוג בנוגע לכל אחד מן התהליכים המהווים חלק מהמדד, וכן דירוג כולל, המשקלל את דירוגה בכל התהליכים יחד, כאשר לכל אחד 

.http://www.doingbusiness.org :מהתהליכים הנמדדים משקל שווה במדד הכולל. מידע נוסף על-אודות המדד אפשר למצוא בכתובת
בהחלטת הממשלה מס' 1855 מיום 11/8/2016 בנושא שיפור אופן עשיית העסקים בישראל נקבעה שורת צעדים לביצוע במטרה לשפר את   
דירוגה של מדינת ישראל במדד זה. רישום נכס הוא אחד התהליכים הנבדקים במסגרת המדד, אשר מתייחס לעבודת משרד המשפטים 
)האגף לרישום והסדר מקרקעין(. יודגש, כי האינדיקטורים שעליהם מבוסס המדד אינם תלויים אך ורק במשרד המשפטים, אלא גם בגופים 

נוספים, כגון רשות המסים ורשויות מקומיות.
בשנת 2017 דורגה ישראל במקום ה-130 בתחום רישום נכס, דהיינו: 129 מדינות מתוך 190 המדינות הנכללות במדד דורגו מעל למדינת ישראל   

בתחום זה. מאחר שהמדד הינו יחסי למדינות אחרות, לא ניתן להעריך את העלייה המדויקת בדירוג.
להסבר על מדד Doing Business )עשיית עסקים( ראו בהערת השוליים הקודמת. פתיחת עסק הוא אחד התהליכים הנבדקים במסגרת המדד,   8
אשר חלק ממנו מבוצע במשרד המשפטים )רשות התאגידים – רשם החברות(. יודגש, כי האינדיקטורים שעליהם מבוסס המדד אינם תלויים 

אך ורק במשרד המשפטים אלא גם בגופים נוספים, כגון רשות המסים.
בשנת 2017 דורגה ישראל במקום ה-37 בתחום פתיחת עסק, דהיינו: 36 מדינות מתוך 190 המדינות הנכללות במדד דורגו מעל למדינת ישראל   

בתחום זה. מאחר שהמדד הינו יחסי למדינות אחרות, לא ניתן להעריך את העלייה המדויקת בדירוג.
בספר תכניות העבודה לשנת 2017, המדד שפורסם היה "מספר הימים לטיפול בבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה", כאשר משך הזמן   9
לזמן הממוצע לטיפול בבקשה.  והערך התייחס  צו הירושה,  ועד להנפקת  ירושה לרשם הירושות  צו  נמדד ממועד הגשת הבקשה לקבלת 
השנה הוחלט כי הממוצע אינו מדד טוב, מאחר שהוא עשוי להיות מוטה על-ידי ערכים קיצוניים ואינו משקף בצורה נכונה את השירות שניתן 
לאזרחים. לפיכך, שונה המדד ל"שיעור צווי הירושה שנשלחו למבקשים תוך 45 יום מיום שהוגשה הבקשה למתן הצו" – זאת כדי לעודד מתן 

שירות מהיר למירב הפונים. הערך משקף קיצור בזמני הטיפול ביחס לשנת 2017.
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מטרות ויעדים לשנת 2018

קידום שלטון החוק וזכויות האדם ושמירה על האינטרס הציבורי   1
יעד 1.1: הגברת ההגנה על זכויות אדם ואזרח ועל שלטון החוק באמצעות קידום חקיקה ופיתוח כלים 

והנחיות מנהליות

יעד 1.2: פיתוח ויישום מדיניות אכיפה, תוך שיתוף פעולה וסנכרון עם משרדי ממשלה וגופים נוספים, 

בדגש על מאבק בפשיעה המאורגנת, בשחיתות, בגזענות, בפשעים במרחב הסייבר, בהסתננות 

בלתי חוקית, באמל"ח בלתי חוקיים ובבנייה הבלתי חוקית והגנה על נכסי הציבור

יעד 1.3 : קידום תהליכי אכיפה משולבת, אכיפה חלופית, מניעה ושיקום, בדגש על הטיפול בפשיעת נוער

יעד 1.4: קידום השוויון, בדגש על הנגשת זכויות, שירותים ומידע לאוכלוסיות מוחלשות

יעד 1.5: התאמת החוק והמשפט לשינויים ולהתפתחויות בחברה ובכלכלה, בדגש על יצירת תשתית 

משפטית מודרנית לצמצום הבירוקרטיה

שיפור השירות לציבור וטיוב הרגולציה   2
יעד 2.1 : מתן יותר שירותים מרחוק בדגש על שירותים מקוונים

יעד 2.2 : שיפור והנגשת שירותי המשרד מזווית ראייתו של מקבל השירות 

יעד 2.3 : צמצום משך הזמן לקבלת שירות, קיצור זמני הטיפול בהליכים והפחתת מלאי ההליכים 

הפתוחים

יעד 2.4 : הפחתת הדרישות הרגולטוריות

הגברת אמון הציבור במשרד המשפטים   3
יעד 3.1 : קידום שקיפות בקבלת החלטות ושיתוף הציבור

יעד 3.2 : קידום תרבות של בקרה, תחקיר והפקת לקחים והטמעתם

יעד 3.3 : קידום גיוון תעסוקתי במשרד ומתן מענה לכלל קבוצות האוכלוסייה במדינה

הובלה וקידום של נושאים בעלי עדיפות לאומית   4
יעד 4.1 : ייצוג וקידום מעמדה של ישראל בזירה המשפטית הבינלאומית

יעד 4.2 : קידום הסוגיות האסטרטגיות שאושרו על-ידי הממשלה במסגרת הערכת המצב האסטרטגית 

הכלכלית-חברתית

משרד המשפטים
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התאמת תהליכי העבודה והתשתיות למימוש ייעוד המשרד ביעילות    5
ובאפקטיביות

יעד 5.1 : שיפור איכות הניהול, בדגש על הטמעת תרבות של קבלת החלטות מבוססת נתונים 

יעד 5.2 : הטמעת כלים ארגוניים וטכנולוגיים ופיתוח תהליכים ארגוניים ואסטרטגיים לשיפור 

האפקטיביות

יעד 5.3 : שיפור תהליכי קליטת כוח אדם, פיתוח ושימור ההון האנושי
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עיקרי תכנית העבודה

קידום שלטון החוק וזכויות האדם ושמירה על האינטרס הציבורי   1

יעד 1.1: הגברת ההגנה על זכויות אדם ואזרח ועל שלטון החוק באמצעות קידום 
חקיקה ופיתוח כלים והנחיות מנהליות

משימות מרכזיות:
קידום יישומה של החלטת בג"ץ בנושא הצפיפות במתקני הכליאה10 ■
בחינת השירות הממשלתי בתחום האפוטרופסות וההגנה על בגירים וגיבוש תכנית לאומית בנושא11 ■
קידום יישומן של חלופות חדשניות בעולם האפוטרופסות - ייפוי כוח מתמשך ותומך בקבלת החלטות12 ■
בניית מדד נגישות בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ■
יישום המלצות דו"ח פלמור למיגור הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה - פרסום הנחיה של היועץ המשפטי  ■

לממשלה, המבהירה, כי התנהגות או ביטוי גזעני על-ידי עובדי ציבור מהווה עבירת משמעת של 
"התנהגות בלתי הולמת"13

יישום אסטרטגיה חדשה בפרקליטות המדינה לצמצום הפגיעה בזכויות אדם14  ■
בניית תכנית פעולה להתמודדות עם השלכותיה השליליות של תופעת הפוליגמיה15 ■
פרסום הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין ההגנה על הפרטיות: כתיבת מתווה להסדרת איסוף  ■

מידע בידי גופים ממשלתיים
העלאת המודעות הציבורית לנושא הזכות לפרטיות  ■
יצירת איזונים ובלמים בהיבטי פרטיות בחקיקת הסייבר16 ■
הטמעת מערכת ממשלתית מרכזית לניהול בקשות חופש מידע17 ■

ראו הסבר בהערת שוליים מס׳ 1 לעיל.  10
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2394 מיום 12/2/2017, בנושא תכנית להפחתת הרגולציה ולשיפור השירות הציבורי בתחום האפוטרופסות   11

והחלופות לתמיכה והגנה על בגירים.
בחודש אפריל 2017 נכנס לתוקף תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. נוספו שתי חלופות חדשניות בתחום האפוטרופסות:   12

ייפוי כוח מתמשך - אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי למנות אדם אחר שיהיה, בעת הצורך, מוסמך לפעול בשמו בענייניו השונים באמצעות   
ייפוי כוח מתמשך, אשר מופקד ביחידת האפוטרופוס הכללי ויוכנס לתוקף בעת הצורך.

החלטות  בקבלת  ולליווי  לסיוע  זקוקים  אולם  עצמאי,  באופן  להתנהל  המסוגלים  לאנשים,  מיועדת  זו  אפשרות   - החלטות  בקבלת  תומך   
בתחומים מסוימים.

למיגור  והמלצותיו  פלמור,  אמי  המשפטים,  משרד  מנכ"לית  בראשות  הבין-משרדי,  הצוות  מסקנות  את  המרכז  מסמך  הינו  פלמור  דו"ח   13
הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. הצוות הוקם על-פי החלטתה של ועדת שרים מיוחדת בראשות ראש הממשלה, ובעקבות מחאת יוצאי אתיופיה 
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/ :במאי 2015. הדו"ח כולל 53 המלצות למיגור הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה. להלן קישור לדו"ח

.Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf
ראו הסבר בהערת שוליים מס׳ 2 לעיל.   14

לאור החלטת הממשלה מס' 2345 מיום 29/1/2017, יגובש צוות בין-משרדי שיכין תכנית פעולה להתמודדות עם השלכותיה השליליות של   15
תופעת הפוליגמיה, ובכלל זה: העלאת המודעות בקרב הציבור וגורמים נוספים לקיומה של תופעת הפוליגמיה, האיסור עליה והנזקים שהיא 
ודיווחים מהגורמים הרלוונטיים על-אודות התופעה, מישורי מזונות ילדים, רווחה וגמלאות הביטוח הלאומי,  גורמת, איגום מקורות מידע 
הקצאת המגרשים במסגרת הסדרת ההתיישבות הבדואית, עבודה בשירות המדינה ובגופים ממשלתיים אחרים, תחומי הבריאות, החינוך 
הפורמלי והלא פורמלי, המניעה, החקיקה, הכשרת כוח האדם המתאים לטיפול בנושא במשרדים ובגופים הרלוונטיים בדגש על כוח אדם 

שיהווה מתאם תרבותי בלשכות הנותנות שירותים לאוכלוסיית היעד כגון: ביטוח לאומי, רווחה ובריאות.
הכנת חוות דעת והערות נדרשות לתיקונים ולהתאמות בטיוטת חוק הסייבר )הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תיקון מס' 7   16
)נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר - קצין מוסמך לעניין גופים המנויים בתוספת הרביעית( התשע"ו-2016( ובחקיקה נוספת בתחומים 

המשיקים להגנה על פרטיותם של אזרחי המדינה.
פיתוח מערכת לניהול בקשות חופש מידע ברשות הציבורית בשיתוף עם רשות התקשוב הממשלתית. המערכת תנהל את בקשת חופש   17
המידע מרגע הגיעה לרשות הציבורית ועד לשליחת התשובה למבקש המידע ופרסום המידע באתר המרכזי לחופש המידע. המערכת תסייע 

לרשויות הציבוריות לעמוד בזמני המענה שקבע החוק ובדרישות הנלוות לטיפול בבקשה.

משרד המשפטים
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גיבוש תבנית חקיקה בעניין סדרי עבודה של ועדות מינהליות18 ■
קביעת הנחיות בעניין ביקורת מינהלית וביקורת שיפוטית19 ■
הנגשה לציבור של סוגיות באתיקה של שופטים, שנקבעו בהחלטות של נציב תלונות הציבור על  ■

שופטים

משימות חקיקה:
קידום חקיקת חוק יסוד: החקיקה ■
גיבוש המלצות ליועץ המשפטי לממשלה ולשרת המשפטים לגבי יישום פסק הדין בעניין הצפיפות  ■

בבתי הסוהר20 
קידום חקיקה בנושא הרחבת הסמכות של נציבת שירות בתי הסוהר בשחרור על תנאי ממאסר21 ■
קידום חקיקה בנושא ייצוג על-ידי הסיוע המשפטי של קטינים מתחת לגיל 15, המאושפזים בכפייה ■
קידום חקיקה בנושא ייצוג קטינים והורים בהליכים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(22 ■
יישום המלצות דו"ח פלמור למיגור הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה - קידום תיקון לתקנות הסניגוריה  ■

הציבורית בנושא טיפול בתלונות המוגשות למחלקה לחקירות שוטרים )מח"ש(23
קידום תיקון לחוק הגנת הפרטיות, המרחיב את סמכויות האכיפה והפיקוח של הרשות להגנת הפרטיות  ■
ליווי היועץ המשפטי באזור יהודה ושומרון בקידום תחיקת הביטחון, לשם השוואת החקיקה בין  ■

ישראל לאזור יהודה ושומרון, בהתאם לסדרי עדיפויות של הדרג המדיני
קידום של הצעת חוק להסמכת בתי המשפט לעניינים מינהליים לדון בהחלטות מינהליות של רשויות  ■

ישראליות, הפועלות באזור יהודה ושומרון
קידום הצעת חוק להקמת בתי משפט שלום לעניינים מינהליים ■
הוספת סוגי הליכים שיידונו בבתי המשפט לעניינים מינהליים  ■

וניתן ומומלץ  תבנית החקיקה היא תבנית מסמך אחידה, המשמשת את כל משרדי הממשלה והכנסת לצורך כתיבת הצעות חוק וחוקים,   18
להשתמש בה גם לכתיבת תקנות וחוקי עזר, מאחר שהמבנה של כל דברי חקיקה אלו הוא אותו מבנה.

ההנחיות ידונו באילו דרכים ניתן להשיג על החלטה מינהלית - מתי יוגשו השגה מינהלית, ערר מינהלי וכיוצ"ב.  19
ראו הסבר בהערת שוליים מס׳ 1 לעיל.  20

אסירים  ממאסר  תנאי  על  לשחרר  הסוהר  בתי  נציב  שבידי  שהסמכות  כך  תשס"א-2001,  ממאסר,  תנאי  על  שחרור  לחוק  בתיקון  מדובר   21
השפוטים למאסר של 3-6 חודשים תופקד בידי ועדה מקצועית בשב"ס ותורחב גם ביחס לאסירים שנשפטו למאסרים של 6-12 חודשים. 

זאת בהתאם לתבחינים שיקבעו את אוכלוסיית האסירים שעניינם יובא בפני הוועדה המקצועית כאמור. 
הן  והשגחה(  )טיפול  הנוער  חוק  לפי  הוריהם  מבית  קטינים  הוצאת  של  בהליכים  ייצוג  להעניק  המשפטי  לסיוע  לאפשר  מיועדת  החקיקה   22

לקטינים והן להוריהם.
תקנה 3א מאפשרת לתת תגמול לסניגור ציבורי על פעולה משמעותית שביצע ושאינה כרוכה בישיבה בבית המשפט. תקנה זו מכירה בכך,   23
שקיימים מקרים שבהם נדרש סניגור ציבורי לבצע פעולות מהותיות מסוימות גם מחוץ לדיונים בבית המשפט. תגמול זה מותנה באישורו 
של הסניגור המחוזי, רק לאחר ששוכנע, כי מדובר בטיפול שהיה כרוך בעבודה רבה במיוחד וכי נסיבות העניין מצדיקות זאת. כיום, התקנה 
מונה רשימה סגורה של פעולות: הכנת בקשות, הכנת סיכומים בכתב, הופעה בפני ועדת אבחון או ועדה פסיכיאטרית, ניהול מו"מ במשרדי 
התביעה. תיקון תקנה 3א תוסיף לרשימת פעולות אלה גם פעילות נלווית לתיק, שעניינה טיפול בתלונות של חשודים, עצורים ונאשמים 
הבין-משרדי  הצוות  של  פעילותו  ועל  שנערכה  פנימית  מטה  עבודת  על  מבוסס  לתיקון  הרקע  כנגדם.  שננקטה  משטרתית  אלימות  בגין 
לטיפול ביוצאי אתיופיה, אשר במסגרתו שבה ועלתה הסוגיה של אלימות משטרתית כאחד הנושאים העיקריים הדורשים התייחסות ושיפור 
הטיפול בו. כיום, האפשרות לתגמל את הסניגורים החיצוניים עבור הטיפול המשפטי הנדרש במקרה של תלונה על אלימות שוטרים מוגבלת 
ביותר. על-מנת לטפל כראוי במכלול ההיבטים הנוגעים למקרים אלה של טענות לאלימות שוטרים נדרש הסניגור לשורה ארוכה של פעולות 
מקצועיות: איתור המקרים המחייבים טיפול במישור של אלימות שוטרים; מעקב אחר הטיפול ותוצאותיו; עיון ובחינה של תוצרי החקירה; 
הכנת עררים והגשתם במקרים המתאימים; וכמובן, גם בחינת ההשלכות המשפטיות של התלונות ואופן הטיפול בהן על התיקים הפליליים 

המקבילים המתנהלים כנגד האזרחים, ועוד.
במצב הקיים כיום יש קושי לעודד את הסניגורים לטפל כראוי בכל ההיבטים הנ"ל, שלעתים מצריכים המשך מעקב גם לאחר שהסתיים ההליך   
שבו יוצג האזרח על-ידי הסניגור )למשל, כשהייצוג היה בדיון אחד לצורך הארכת מעצר ולאחר מכן הלקוח שוחרר(. הדרך שבה בכל זאת 

יתוגמלו הסניגורים היא במתן תוספת מיוחדת לפי תקנה 3, בסמכות הסניגור הארצי, במקרים המצדיקים זאת.
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

השתלמויות ייעודיות לסניגורים המייצגים 
מטעם הסניגוריה הציבורית בנושא החלטת 

בג"ץ בעניין הצפיפות במתקני הכליאה
-2612/2018-

יישום מסקנות הוועדה בנושא בחינת 
השירות הממשלתי בתחום האפוטרופסות 

והגנה על בגירים
-12/2018ג--

הפעלת מנגנון תומך בקבלת החלטות 
כחלופה לאפוטרופסות

-12/2018ג--

השלמת מחקר בנושא מדד נגישות בנציבות 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

-12/2018ג--

פנייה לנציב שירות המדינה לשם קידום 
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, 

המבהירה, כי התנהגות או ביטוי גזעני על-
ידי עובדי ציבור מהווה עבירת משמעת של 

"התנהגות בלתי הולמת"

-3/2018-ג-

פעולות רוחביות לתיקון מערכתי, שננקטו 
על-ידי פרקליטות המדינה לאחר שזוהו 

סיבות שורש להפרת זכויות אדם24
--1012/2018-

הצגת תכנית בנושא התמודדות עם תופעת 
הפוליגמיה

-4/2018-ג-

מתווה להסדרה של איסוף מידע בידי גופים 
ממשלתיים 

-6/2018-ג-

ביצוע קמפיין תקשורתי בנושא הזכות 
לפרטיות

-12/2018ג--

משרדי ממשלה שהוטמעה בהם מערכת 
לניהול בקשות חופש מידע

--55/2018-

יישום המודל האחיד ללמידה ולפיקוח 
בשלב ההתמחות, במקצועות ראיית חשבון, 

שמאות מקרקעין וחוקרים פרטיים
-12/2018ג--

העברת ההנחיות בעניין ביקורת מינהלית 
וביקורת שיפוטית לאישור היועץ המשפטי 

לממשלה 
-10/2018ג--

פרקים במסמך המרכז את כללי האתיקה, 
שנקבעו בהחלטות נציב תלונות הציבור על 

שופטים
-1412/2018-

הפצת תבנית החקיקה להערות הלשכה 
המשפטית של הכנסת

-12/2018ג--

ראו הסבר בהערת שוליים 2 לעיל.  24

משרד המשפטים
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

גיבוש תזכירי חקיקה לתיקונים נדרשים 
בנושא הצפיפות בבתי הכלא בהתאם 

למתווה שייקבע
-12/2018ג--

גיבוש תזכיר חוק בנושא הרחבת סמכות 
נציבת שירות בתי הסוהר25

-9/2018ג--

העברה לאישור הכנסת של נוסח חוק בנושא 
ייצוג קטינים מתחת לגיל 15, המאושפזים 

בכפייה 
-3/2018-ג-

העברה לאישור הכנסת של חקיקה בנושא 
ייצוג קטינים והורים בהליכים לפי חוק הנוער 

)טיפול והשגחה(
-9/2018ג--

העברה לאישור הכנסת של תיקון חוק הגנת 
הפרטיות בעניין סמכויות האכיפה של רשם 

מאגרי המידע
-1/2018-ג-

העברה לוועדת השרים לענייני חקיקה של 
טיוטת חוק להקמת בתי משפט שלום 

לעניינים מינהליים
-3/2018-ג-

פנייה לקבלת הסכמה של נשיאת בית 
המשפט העליון לצו בעניין הוספת סוגי 
הליכים שידונו בבתי המשפט לעניינים 

מינהליים

-7/2018ג--

ראו הסבר בהערת שוליים מס׳ 20 לעיל.  25
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יעד 1.2: פיתוח ויישום מדיניות אכיפה, תוך שיתוף פעולה וסנכרון עם משרדי ממשלה 
וגופים נוספים, בדגש על מאבק בפשיעה המאורגנת, בשחיתות, בגזענות, בפשעים 

במרחב הסייבר, בהסתננות בלתי חוקית, באמל"ח בלתי חוקיים ובבנייה הבלתי חוקית 
ועל הגנה על נכסי הציבור

משימות מרכזיות:
הגברת האכיפה של עבירות גזענות ואפליה נגד אוכלוסיות מוחלשות  ■
שיפור היעילות בטיפול בתיקי שחיתות מורכבים ומשמעותיים בפרקליטות המדינה ■
מאבק ממוקד בעבירות המאפיינות פשיעה מאורגנת ■
הגברת האפקטיביות של הפיקוח והאכיפה בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות26  ■
נקיטת הליכים יזומים על-ידי פרקליטות המדינה לשם אכיפה ושמירה על קרקעות המדינה ואוצרות  ■

הטבע בהתאם לתעדוף לאומי
גיבוש מתווה לעבודת צוות-העל של ראשי זרועות האכיפה27 ■
שיתוף פעולה בין אגפי התכנון של משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים ■
הקמת ממשק טכנולוגי בין המשטרה לבין יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי להעברת המידע  ■

הרלוונטי לתפיסת הרכוש ולניהולו
 חיסול פיגורים - סגירת תיקים הממתינים לבירור דינם בפרקליטות המדינה, הפתוחים במשך  ■

למעלה משנה
גיבוש הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה בנושא מדיניות אכיפה בעבירות שעניינן מסירת מידע  ■

האסור בגילוי על-ידי ממלא תפקיד ציבורי
התחלת תהליך הסדר מקרקעין במרכז העיר ירושלים ■
כתיבת נהלים לדין המשמעתי בנושא אתיקה ופרסום למקצועות המוסדרים על-ידי משרד  ■

המשפטים: נוטריונים, חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, מתווכים ושמאי מקרקעין

משימות חקיקה:
קידום חקיקה בנושא ייצוג על-ידי הסיוע המשפטי של תובעים לפי חוק איסור הפליה במוצרים,  ■

בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים28
קידום תזכיר חוק בנושא עבירות נשק ■

במטרה להגדיל את היקף ההנגשה במרחב הציבורי לאנשים עם מוגבלות.  26
החלטת הממשלה מס' 4618 בנושא המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן, מיום 1/1/2006. ההחלטה קבעה כיעד ארוך   27
טווח את המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן. כמו כן, ההחלטה קובעת שיש להעצים את המאבק בארגוני הפשיעה 
החמורה והפשיעה המאורגנת על-ידי אימוץ מדיניות שישולבו בה היכולות של כלל הגורמים המקצועיים הנוגעים בדבר. לשם כך יש לחזק את 

שיתוף הפעולה בין כלל רשויות המדינה העוסקות באכיפת חוקים הנוגעים למלחמה בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן.
קידום החקיקה בנושא נוגעת ליישום ההמלצות של דו"ח פלמור )ראו הערת שוליים מס׳ 13 לעיל(. המלצות הדו"ח נועדו לצמצם את תופעת   28
גובשו  הנידונים.  המישורים  אחד  הוא  האזרחי-פלילי  במישור  ובאפליה  בגזענות  לטיפול  כלים  לגיבוש  המישור  מישורים.  בכמה  הגזענות 
המלצות לנקיטת הליכים עונשיים ומרתיעים כלפי פוגעים מקרב עובדי ציבור ואזרחים בכלל, אשר ינהגו באופן גזעני או מפלה כלפי אזרחים 
אחרים. מרבית ההמלצות הן בתחום המשמעתי, שהוא בעל השלכות מרחיקות לכת על פרנסתם ושמם הטוב של עובדי הציבור. כמו כן, גובשו 
המלצות ליצירת כלי אכיפה שוויוניים, שיגשימו את העיקרון של "אפס סובלנות" כלפי ביטויים של גזענות ואפליה. ההמלצות כוללות מתן 

סיוע משפטי ללא מבחן כלכלי לתובע בגין עוולה לפי חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים.

משרד המשפטים
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

הפצת הנחיה של פרקליט המדינה בנושא 
הגברת האכיפה בעבירות שקיים בהן מניע 

גזעני 
-12/2018ג--

משך הזמן המירבי לקבלת החלטה בתיקי 
שחיתות ממועד פתיחת התיק )בחודשים(

--1212/2018-

כתבי אישום, הכוללים עבירות מחוק איסור 
הלבנת הון ועבירות מס )בדגש על תיקי 
עבירות, המאפיינות התארגנות פשיעה 

ונאשמים משויכי ארגון פשע(

10%-20%12/2018-

ביצוע בקרות באמצעות סוקרים בנציבות 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נוסף על 

פיקוח באמצעות מפקחים
-12/2018ג--

נהלים לעבודת מפקחי נגישות בנציבות 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

שהוטמעו
23512/2018-

השלמת פיתוח של מערכת, המאפשרת 
פיקוח בשטח באמצעות מחשבי לוח 

בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות29
-12/2018ג--

הליכים יזומים שננקטו על-ידי פרקליטות 
המדינה לשם אכיפה ושמירה על קרקעות 

המדינה ואוצרות הטבע בהתאם לתעדוף 
לאומי

--6012/2018-

גיבוש הנחיה לעבודת צוות העל של ראשי 
זרועות האכיפה

-5/2018-ג-

פיתוח ממשק טכנולוגי להעברת מידע 
מהמשטרה ליחידת החילוט באפוטרופוס 

הכללי
-2/2018-ג-

שיעור התיקים הממתינים לבירור דינם 
)מב"ד( שנפתחו בשנה הקודמת, שהטיפול 

בהם הסתיים תוך שנה מיום פתיחתם30
83%85%12/2018-

העברת טיוטת ההנחיה בנושא מדיניות 
אכיפה בעבירות שעניינן מסירת מידע 
האסור בגילוי לאישור היועץ המשפטי 

לממשלה

-2/2018-ג-

במטרה להגביר את האפקטיביות של הפיקוח והאכיפה בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תפותח מערכת ממוחשבת, שתאפשר   29
יקר של  זמן  יחסכו  וכך  לוח )טאבלטים( בשטח,  למפקחים מטעם הנציבות לעשות שימוש בדו"חות פיקוח, שימולאו באמצעות מחשבי 

הקלדת הדו"ח לאחר מכן. הכנסת אמצעים אלו תאפשר להגדיל את מספר הפיקוחים שיבוצעו. 
הטיפול בתיק הממתין לבירור דינו מסתיים באחת משתי דרכים: החלטה על הגשת כתב אישום, או החלטה על גניזת התיק.  30
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

גושים במרכז העיר בירושלים שבוצע בהם 
תהליך הסדר מקרקעין

-1212/2018-

העברה לאישור הכנסת של הצעת חוק 
-12/2018ג--בנושא ייצוג תובעים לפי חוק איסור הפליה

-6/2018-ג-הפצת תזכיר חוק בנושא עבירות נשק

יעד 1.3: קידום תהליכי אכיפה משולבת, אכיפה חלופית, מניעה ושיקום, בדגש על 
הטיפול בפשיעת נוער

משימות מרכזיות:
מניעה וצמצום של עבריינות נוער - הקמת תחום לתיאום בין-משרדי בנושא31 ■
הגברת האכיפה בתחומי זנות קטינים, עבדות ועבודות כפייה באמצעות שיפור התיאום בין גורמים  ■

ממשלתיים ובין גורמים חוץ-ממשלתיים32
קידום החלטת ממשלה בנושא שחרור קטינים ממאסר ■
הגברת השימוש בהליכים חלופיים להליך הפלילי "הקלאסי" ובהליכים שיקומיים במסגרת ההליך הפלילי33 ■
מאבק בעבירות מין, הסתה וביריונות במרחב הקיברנטי ■
נקיטת הליכי אכיפה משולבת בכלים אזרחיים ומנהליים לצורך הגנה על הקופה הציבורית, נכסי  ■

המדינה וזכויותיה
נקיטת הליכים יזומים על-ידי פרקליטות המדינה לשם תקיפת הבסיס הכלכלי של ארגוני פשיעה  ■

וטרור ופגיעה בכדאיות הכלכלית ובתוצרי הפשיעה המאורגנת )כגון סגירת עסקים ותביעות פינוי(
הרחבת פעילות הצוות המשולב למניעת זיופים ומרמה ברשם המקרקעין )יחד עם משטרת ישראל,  ■

הרשויות המקומיות ורשות המיסים(

ביום 11/8/16 התקבלה החלטת ממשלה מס' 1840 בנושא "ייעול מדיניות הענישה ושיקום האסירים בישראל". במסגרת החלטה זו הוטל על   31
משרד המשפטים למנות מתאם בין-משרדי למניעה ולצמצום של עבריינות בקרב בני נוער, שתפקידיו יהיו כדלהלן:

1. תיאום בין הגורמים הממשלתיים וכן תיאום בין הממשלה לבין הגורמים שמחוצה לה בנושא מניעה וצמצום של עבריינות נוער.  
2. תיאום שולחנות עגולים בין הגופים האמונים על התחום.  

3. העברת הכשרות לגורמים בגופי האכיפה העוסקים בנוער.  
4. המתאם יפעל בשיתוף יחידת המחקר לקידום ולבדיקה של פרויקטים בתחום המניעה והשיקום לנוער.  

5. כל תפקיד נוסף הנדרש לצורך מניעה וצמצום עבריינות בקרב בני נוער.  
שפורסם  בעולם,  שונות  במדינות  נוער  בני  בקרב  האלימות  תופעת  עם  ההתמודדות  בנושא  פשיעה,  למניעת  הבינלאומי  המרכז  של  דו"ח   
לאחרונה, הצביע על כך, שהדרך להתמודד עם תופעה זו היא באמצעות שיפור התיאום ושיתוף הפעולה שבין הגורמים והרשויות השונים. להלן 
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/2017/National_Prevention_ לדו"ח:  קישור 

 .Strategies_for_Youth_Violence_Final.pdf
בנוסף, במסגרת הצוות למיגור הגזענות בראשות מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור )ראו לעיל הערת שוליים מס׳ 13(, נמצא, כי יש   
ועל  עבריינות  מניעת  על  האמונים  הגופים  בין  הבין-משרדי  התיאום  להגברת  ולהביא  החוק  אכיפת  גורמי  בקרב  מניעה  של  תפיסה  לקדם 
טיפול בקטינים עבריינים. לפיכך המליץ הצוות להגביר את התיאום הבין-משרדי בין גופים אלה על-ידי מינוי מתאם בין-משרדי במחלקת 
ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. עוד המליץ הצוות לקדם תפיסה של מניעה בקרב גורמי אכיפת החוק, כך שלנגד עיניהם יעמוד עתידו של 
הקטין, שיקומו והשתלבותו בחברה, לימים, כבגיר, ומצא בנוסף, כי על בעלי התפקידים המטפלים בעניינם של קטינים להכיר את כלל הגופים 

האמונים על מניעת עבריינות של בני נוער ואת תפקידם על הרצף הטיפולי בקטין.
בשנים האחרונות יש תת-אכיפה בתחומים אלה על אף הכלים הפליליים, הנובעת, בחלקה, מקשיי תיאום בין הגורמים הרלוונטיים, מחסמים   32
במישור של זיהוי דפוסים חדשים וכן ממגבלות תקציב ומשאבים. משרד המשפטים ימשיך לקדם את האכיפה באמצעות קיום ישיבות תיאום, 
חתירה לשיתופי פעולה נוספים, כגון עם רשויות מקומיות, ארגוני חברה אזרחית, נפגעי עבירה, מחלקת חנינות, הרשות לאיסור הלבנת הון 

ועוד. בין היתר יושם דגש על הגברת זיהוי וליווי רפרנטים משלבי ההתחלה של החקירה.
בעקבות החלטת ממשלה מס' 1840 מיום 11/8/2016, בנושא ייעול מדיניות הענישה ושיקום האסירים בישראל.  33
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הקמת מערך אכיפה ובקרה )Audit( ברשות להגנת הפרטיות34 ■
הטלת עיצומים כספיים על חברות מפרות חוק35 ■

משימות חקיקה:
ריכוז צוות בנושא חלופות מאסר וקידום תיקוני החקיקה בהתאם להמלצות הצוות  ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

תכנית עבודה לשנת 2018 לתחום מניעת 
עבריינות נוער

-2/2018-ג-

נהלים בין-משרדיים או יוזמות חקיקה 
בנושא מניעת זנות קטינים ועבדות, שגובשו

-1312/2018-

הקמת ועדת היגוי בין משרדית ליישום 
החלטת הממשלה בנושא שחרור קטינים 

במאסר
-5/2018-ג-

גיבוש מדיניות התביעה בנוגע לאכיפה 
חלופית בהתאם להמלצות הצוות ליישום 

דו״ח דורנר36
-12/2018ג--

שיעור התיקים של הפצת סרטוני מין, 
שמוצה בהם הטיפול 37

--+5%12/2018-

שיעור התיקים שהתקבלו בהם החלטות 
בית משפט, המאשררות את התפיסה של 
מכשירים ששימשו להפצת סרטוני מין, או 

מורות על חילוטם 

--+10%12/2018-

שולחנות עגולים בין גופים ממשלתיים 
שונים לביצוע אכיפה משולבת לצורך הגנה 
על הקופה הציבורית, על נכסי המדינה ועל 

זכויותיה

--3012/2018-

תביעות יזומות, שהוגשו על-ידי פרקליטות 
המדינה לצורך הגנה על הקופה הציבורית, 

על נכסי המדינה ועל זכויותיה
--6012/2018-

בעקבות תהליך אסטרטגי שהתבצע ברשות להגנת הפרטיות )לשעבר: הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע( ובמטרה לשפר את יכולות האכיפה   34
המתבצעת על-ידי הרשות, את היקף האכיפה ואת האפקטיביות שלה הוחלט, כי פעילות האכיפה תתבצע בעיקרה על-ידי אוכפים מטעם 

הרשות במיקור חוץ )מערך Audit(, שינוהלו על-ידי צוות פנימי מצומצם. 
ראו הסבר בהערת שוליים 6 לעיל.  35

גופים  של  נציגים  עם  ונפגשה  נושאים  של  רחב  במגוון  דנה  דורנר  ועדת  בעבריינים.  והטיפול  הענישה  מדיניות  בבחינת  עוסק  דורנר  דו"ח   36
שונים, הן משירות המדינה והן מחוצה לו. המלצות הוועדה מתמקדות בהתוויית עקרונות ביחס לעמדה ממשלתית בדבר חקיקה של עבירות 
מוקדם  בשחרור  קהילתיים;  משפט  בתי  של  האפשרית  בתרומתם  בפועל;  המוטלת  הענישה  של  ובשקיפות  במעקב  במחקר,  ועונשים; 

ממאסר; באפשרות ריצוי מאסר בבתי מעבר ובשימוש בעונש עבודות השירות כחלופה למאסרים קצרים )קישור לדו"ח דורנר(.
הכוונה במיצוי הטיפול היא כי התקבלה החלטה, המסתמכת על ממצא ברור בתיק, להבדיל מ"חוסר ראיות מספיקות".  37
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

הליכים יזומים, שננקטו על-ידי פרקליטות 
המדינה )כגון סגירת עסקים ותביעות פינוי( 

לשם תקיפת הבסיס הכלכלי של ארגוני 
פשיעה וטרור

--3012/2018-

בקשות שהוגשו לבית המשפט לפי סעיף 
194 לפקודת מס הכנסה38

--1812/2018-

מחוזות שפועל בהם צוות משולב למניעת 
זיופים ברשם המקרקעין

3-512/2018-

גופים שהרשות להגנת הפרטיות פנתה 
)Audit( אליהם בדרישה לביצוע ביקורת

--15012/2018-

חברות מפירות, שהוטלו עליהן עיצומים 
כספיים

1,5002,2503,00012/2018-

יעד 1.4: קידום השוויון, בדגש על הנגשת זכויות, שירותים ומידע לאוכלוסיות מוחלשות

משימות מרכזיות:
קידום תעסוקה של אנשים עם מוגבלות - יישום חוק ייצוג הולם בגופים ציבוריים ■
קידום וליווי החלטות ממשלה עתידיות בקשר לחובת הייצוג ההולם בשירות המדינה לבני החברה  ■

הערבית, החברה החרדית ואוכלוסיית העולים
עדכון הנחיית היועץ המשפטי לממשלה לגבי תוספת חובת ייצוג הולם לחרדים ולעולים חדשים  ■

בשירות המדינה, בהתאם לתיקון החוק מדצמבר 392016 
קידום שילובם של ילדים עם מוגבלות במערכת החינוך ■
קידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית ■
הקמת מאגר מומחים ל"הנכחה חיובית" של יוצאי אתיופיה40  ■

סעיף 194 לפקודת מס הכנסה מאפשר להגיש לבית המשפט בקשות לסעדים זמניים לגבי רכושו של אדם שיש לו חוב מס, ויש חשש שלא   38
לפגוע  על-מנת  זה  בסעיף  משמעותי  שימוש  לעשות  הפרקליטות  החלה  כלכלית,  אכיפה  בהליכי  השימוש  הגברת  במסגרת  אותו.  ישלם 
בכדאיותה של הפשיעה. לדוגמה: כאשר אדם חשוד בגניבה או בקבלת שוחד, מוציאים לו שומת מס הכנסה בגין חוב המס הנובע מקבלת 
השוחד או כספי הגניבה, ובד בבד מוגשת בקשה לפי סעיף 194 להטלת עיקול להבטחת תשלום החוב. במקרים שבהם מדובר בגורמי פשיעה, 
בית המשפט קבע, כי ניתן לקבוע, כי קיים חשש לגביית המס. כך, במסגרת חקירות רבות נבחנת ההנאה הכלכלית מביצוע העבירה, ובמקביל 

להליכים הפליליים ננקטים הליכי שומה ואכיפה במסגרת פקודת מס הכנסה. 
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה סוקרת את הוראות החוק לייצוג הולם של מגזרים מסוימים בשירות המדינה ובגופים ציבוריים, וכן בחברות   39
ממשלתיות, בתאגידים ציבורים וכו'. עד לשנת 2016, כללה הנחיה זו הוראות ביחס למגזרים הבאים: נשים, האוכלוסייה הערבית, אנשים עם 
מוגבלות ויוצאי אתיופיה. ב-22/12/17 נכנס לתוקף תיקון מספר 19 לחוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"ט-1959, הקובע, כי בשירות המדינה 
יינתן ייצוג הולם גם לאוכלוסייה החרדית ולעולים חדשים. מתקיימת בחינה להרחיב את הנחיית היועץ לאוכלוסיות מסוימות, כך שתינתן 
לאותן אוכלוסיות מסוימות ייצוג הולם גם במקום שבו לא קיימת הוראה המחייבת זאת. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את 
הצעת חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי )תיקוני חקיקה(, התשע"ז-2016, פ/1371/20. תיקון 

החוק קובע חובת ייצוג הולם לבני המגזר החרדי ולעולים בשירות המדינה ובדירקטוריונים של חברות ממשלתיות.
ראו הערת שוליים מס׳ 13 לעיל. הצוות יוקם בעקבות דו"ח פלמור, לשם הפחתת ממדי הסטריאוטיפים הדומיננטיים השליליים המופנים   40
כלפי יוצאי אתיופיה. "הנכחה חיובית" היא תנאי הכרחי לשינוי עמדות הציבור כלפי יוצאי אתיופיה, באמצעות יצירת אקלים ציבורי, המאפשר 
יוצאי  ייצוגם של  גובשו המלצות, שיקדמו את  ומנכיח אותם בקרב האוכלוסייה הכללית באופן חיובי. לשם כך  ליוצאי אתיופיה  יחס שווה 
והאמנות. הצוות שם לעצמו מטרה לגבש אמצעים  ייצוגם החיובי בכלי התקשורת, התרבות  וכן את  אתיופיה במקומות עבודה איכותיים, 
להנכחה חיובית של יוצאי אתיופיה במרחב הציבורי, ובכלל זה באמצעות תעסוקה, במערכת החינוך, בתקשורת ובתרבות. מטרות נוספות הן 

משרד המשפטים

תכנית עבודה לשנת 2018   |   405



העלאה של שיעור המיוצגים לפני חקירה מבין כלל העצורים המיוצגים על-ידי הסניגוריה הציבורית ■
שיפור השירות לפונים לקבלת סיוע משפטי - זימון מהיר לראיון בסיוע המשפטי41 ■
קידום זכויותיהם של אזרחים ותיקים בסיוע המשפטי, בדגש על אוכלוסיית יוצאי אתיופיה ■
הנגשה של שירותי הסיוע המשפטי לחברה הבדואית ולחברה החרדית ■
קידום פרויקט למתן סיוע משפטי אזרחי לאוכלוסיית המאושפזים בכפייה בבית החולים הפסיכיאטרי  ■

אברבנאל
 זיהוי ומיפוי צרכים של נפגעי המחנות בסיני, שהגיעו לישראל ונמצאים בקטגוריה של מקרה  ■

 הומניטרי - פיילוט מחקרי בין-משרדי )בשיתוף עם משרד הבריאות, משרד הרווחה ורשות 
האוכלוסין וההגירה(

משימות חקיקה:
תמיכה בפיתוח הכלכלי של החברה הערבית - שיפור היבטי רישום מקרקעין בחברה הערבית42 ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

בקרות שבוצעו מול חייבים בייצוג הולם 
לצורך קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות 

--10012/2018-

פיתוח מאגר עובדים עם מוגבלות בנציבות 
שירות המדינה 

-12/2018ג--

התרת חסמים בתהליכי מיון וקליטה לקידום 
תעסוקה של אנשים עם מוגבלות

-12/2018ג--

פרסום סטטוס ייצוג הולם בגופים החייבים 
באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות
-12/2018ג--

הפקת כלי הסברה למורים בנושא שילוב 
חברתי של ילדים עם מוגבלות

-12/2018ג--

הפחתת ממדי הסטריאוטיפים הדומיננטיים השליליים המופנים כלפי יוצאי אתיופיה, חיזוק התפיסה ששונות תורמת לגיוון ולעושר תרבותי. 
השירות יהיה גם בתיקים שבהם הפונה מופנה ישירות לעו"ד חיצוני מיד לאחר בדיקת זכאות כלכלית. יבוצע תשאול מלא על-ידי אגף השירות   41
הדין  עורך  לבחירת  למחוזות  התיקים  של  והעברה  וכו'(  מקוון  טופס  מייל,  )פקס,  וירטואלי  באופן  שיגיעו  לתיקים  ישירה"  "גישה  בתהליך 
החיצוני הממונה וסיום התהליך. התהליך המלא של אגף השירות בתהליך "גישה ישירה" כולל הפקת שני תוצרים: תרשומת כלכלית ותצהיר. 

כיום צוות משותף של הסיוע המשפטי ואגף השירות, עובדים על פיתוח של טופס תשאול מתקדם. טופס התשאול ייתן כמה תוצרים, בהם:
א. תרשומת של זכאות כלכלית ה"נשתלת" בתיק הסיוע.  

ב. אם זה תיק של גישה ישירה ניתן יהיה להפיק תצהיר, שמתבסס על טופס התשאול הכלכלי שמופק באופן אוטומטי.   
לאחר סיום התהליך, סיירת של אגף השירות תוכל לבצע באופן מלא את תהליך "הגישה הישירה".   

נוכח הקושי הצף והעולה בכל הדיונים בהקשרי קניין ותכנון ובנייה בחברה הערבית, ייבחנו דרכים להקל על רישומן של עסקאות במקרקעין   42
זו. בהתאם לחוק, השלמת עסקת מקרקעין ברישום במרשם המקרקעין  בחברה הערבית, בשים לב להיבטים המיוחדים הנוגעים לחברה 
חיונית לשם יצירת זכות קניינית, וזאת נוכח היותו של הרישום קונסטיטוטיבי. בחברה הערבית, באופן גורף ומסיבות שונות, יש מיעוט של 
רישום עסקאות. מצב זה הוא לא תקין משפטית ומייצר תוצאות לא פשוטות עבור שוק המקרקעין בחברה זו, החל מחוסר ודאות, סטגנציה 
בשוק, קושי בנטילת הלוואות למימון רכישת מקרקעין, קושי בקבלת היתרי בניה וכד'. צוות 120 הימים להתמודדות עם מצוקת הדיור ביישובי 
המיעוטים עסק בנושא והמליץ כמה המלצות, שלא יושמו או שלא הביאו לשינוי בשטח )המלצות הצוות אומצו על-ידי הממשלה בהחלטה 
ייעוץ  120 הימים' לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים"(. לכן הוחלט במחלקת  'צוות  208 מיום 9/7/2015 בנושא "אימוץ המלצות  מס' 
וחקיקה )משפט אזרחי(, בשיתוף עם האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים, לבחון דרכים נוספות להתמודד עם הבעיה ולנסות 

ולהציע פתרונות נוספים, שיהיו בני יישום.
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

הרצאות להורים ולאנשים עם מוגבלות 
שהתקיימו

-4812/2018-

תכנים בערבית שהועלו לדף הפייסבוק של 
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

-306012/2018-

שיעור הזוכים לייעוץ לפני חקירה המיוצגים 
הסניגוריה הציבורית

--50%12/2018-

אזרחים ותיקים, בדגש על אוכלוסיית יוצאי 
אתיופיה, שנחשפו לפרויקט מיצוי הזכויות

--30012/2018-

ימי קבלת קהל בשטח אצל אוכלוסיית 
האזרחים הוותיקים

--612/2018-

ימי עיון עם הרצאות מקצועיות בתחומים 
המשפטיים הרלוונטיים לאזרחים ותיקים 

ולמיצוי זכויות
--612/2018-

יישובים בדואיים שנשלחים אליהם 
סטודנטים למשפטים כחלק משיתוף פעולה 

של הסיוע המשפטי ומכללת ספיר
--412/2018-

פתיחת שלוחה של הסיוע המשפטי בעיר 
חרדית מרכזית )אלעד(

-12/2018ג--

מקרים פרטניים של סיוע הומניטרי שנבחנו 
לשם הפיילוט 

--10012/2018-

פרסום המלצות לגבי טיפול וזיהוי צרכים 
למתן סיוע הומניטרי לנפגעי המחנות בסיני

-12/2018ג--

משרד המשפטים
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יעד 1.5: התאמת החוק והמשפט לשינויים ולהתפתחויות בחברה ובכלכלה, בדגש על 
יצירת תשתית משפטית מודרנית לצמצום הבירוקרטיה

משימות מרכזיות:
קביעת תכנית חקיקה ממשלתית, מתואמת בין כלל משרדי הממשלה ■
היערכות ליישום חוק חדלות פירעון43 ■
פרויקט למיפוי ולעדכון הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ■

משימות חקיקה:
מיקוד פעילות הסניגוריה הציבורית באמצעות תיקון תקנות, שיאפשר בדיקת זכאות כלכלית לייצוג  ■

חשודים ונאשמים בתיקי-ענק44 
קידום רפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי ■
קידום תיקון לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ■
החלפת תקנות פשיטת רגל ותקנות החברות בתקנות חדשות בעקבות חקיקת חוק חדלות פירעון  ■

ושיקום כלכלי
תיקון תקנות בתי המשפט )אגרות( משנת 452007 ■
קידום חוק השותפויות46  ■
הטלת חובה בחוק להתדיין בבוררות במקום בבית משפט בתיקים של נזקי רכוש עקב תאונת דרכים  ■

)"נזקי פח"( לשם הפחתת העומס בבתי המשפט
הסמכת בית המשפט לתת צו חוסם נגד תובע טרדן, המגיש הליכי סרק רבים, לשם הפחתת העומס  ■

בבתי המשפט

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

השלמת גיבוש מתווה לשלב ב' של תכנית 
החקיקה הממשלתית

-2/2018-ג-

משרות סגנים לאפוטרופוס הכללי ולכונס 
הרשמי שאוישו47

-2-6/2018-

חוק חדלות פירעון החדש כולל התייחסות מחודשת לייעודו, לסמכויותיו ולתפקידיו של הכונס הרשמי. מדובר בשינוי המצב הקיים באופן   43
מהותי. המשימה היא לוודא, כי ינוהל תהליך היערכות מסודר, אשר יאפשר את המעבר להסדר החדש המוגדר בחוק באופן תקין ויעיל ככל 

האפשר.
מכך  כתוצאה  הכלכלי.  מצבו  של  בדיקה  ללא  רבים  במקרים  הציבורית  הסניגוריה  על-ידי  לייצוג  זכאות  לאדם  מקנה  הנוכחי  החוקי  המצב   44
הסניגוריה הציבורית מוצאת את עצמה מייצגת בתיקים בעלי היקף עצום תוך השקעת משאבים ניכרים, גם כאשר מדובר במיוצגים בעלי 

אמצעים.
התיקונים הועלו עקב בעיות בהן נתקלים פרקליטים במסגרת עבודתם השוטפת כמגיבים בתיקי אגרות, הן כנתבעים והן כבאי כוחו של היועץ   45
המשפטי לממשלה. סוגיות אלה עוסקות בבעיות פרשנות של האגרות, לקונות, הסדרים בעייתיים, השוואה לדיני אגרות בערכאות אחרות 

ועוד. בין היתר חודדו ההוראות בנוגע לפטורים, החזרי אגרה על-ידי בית המשפט, ומעמד בא כוח היועץ המשפטי לממשלה בענייני אגרות.
החוק נועד להחליף את פקודת השותפויות המנדטורית בחוק שותפויות מודרני, יעיל ונוח. התזכיר מגשר על הפער המהותי הקיים היום בין   46
דיני השותפויות בארץ לבין דיני השותפויות בעולם. כמו כן, ברמה הרגולטורית, החוק נועד לפשט את ההסדרים, להוזיל את העלויות ולהפחית 

את הרגולציה.
כחלק מההיערכות ליישום חוק חדלות פירעון הוחלט, שיש צורך במינוי שני סגנים לאפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי: סגן אחד שינהל את   47

מכלול הכונס הרשמי וסגן נוסף שינהל את מכלול האפוטרופוס הכללי.
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

משרות ראשי יחידות חדשות במטה הכונס 
הרשמי שאוישו48

--312/2018-

עליית פיילוט של מערכת המחשוב של 
הכונס הרשמי לתקופת הביניים49

-12/2018ג--

מיפוי ראשוני של הנחיות היועץ המשפטי 
לממשלה הדורשות עדכון או ביטול

-9/2018ג--

פרסום ברשומות של התיקון לתקנות 
הסניגוריה הציבורית בעניין זכאות כלכלית 

בתיקי ענק
-6/2018ג--

העברה לאישור ועדת שרים לחקיקה של 
התיקון לחוק תובענות ייצוגיות

-2/2018-ג-

העברה של טיוטת תקנות פשיטת רגל 
ותקנות החברות לאישור שרת המשפטים

-2/2018-ג-

-6/2018-ג-גיבוש טיוטת תקנות בתי המשפט )אגרות(

טיוטה מעודכנת של חוק השותפויות 
שהוטמעו בה הערות הציבור

-12/2018ג--

טיוטת חוק לגבי הטלת חובה על בעלי דין 
להתדיין בבוררות נזקי רכוש עקב תאונת 

דרכים
-3/2018-ג-

טיוטת חוק לגבי צו חוסם נגד תובע טרדן 
המגיש הליכי סרק רבים

-3/2018-ג-

המשרות שיאוישו הן: מנהל מחלקת פתיחת תיקים ומתן צו פתיחת הליכים, מנהל מחלקת הנחיה מקצועית וניהול ידע, מנהל מחלקת ניהול   48
ופיקוח נאמנים.

מערכת המחשוב לתקופת הביניים אמורה לספק מענה זמני לעמידה בחוק חדלות פרעון החדש עד לפיתוחה של מערכת מחשוב חדשה   49
לכונס הרשמי.

משרד המשפטים
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שיפור השירות לציבור וטיוב הרגולציה   2

יעד 2.1: מתן יותר שירותים מרחוק, בדגש על שירותים מקוונים50

משימות מרכזיות:
 העלאת שירותים מקוונים לאתר הפרקליטות: ■

 - טופס מקוון להגשת תלונה במחלקה לחקירות שוטרים )מח"ש(
- הזמנת עותקים של חומרי חקירה במחוזות הפליליים 

הרחבת השירותים המקוונים של אגף רישום והסדר מקרקעין: ■
 - קידום מסלול מהיר לרישום נכס בירושה ישירות מרשם הירושות 

 - הרחבת הממשק מול הבנקים לרישום פעולות
- הרחבת השירות של הגשת מכר מקוון

פיתוח מערכת ממוחשבת חדשה ברשם העמותות51  ■
 שירותים מקוונים חדשים: ■

שירות חדש   - מתן אפשרות לחתימה דיגיטלית על צווי ירושה ללקוחות פרטיים ולגופים מוסדיים52 
שירות חדש  - שירות עצמי מלא דרך האינטרנט להגשת בקשה לסיוע משפטי, כולל זימון לראיון 

שירות חדש  - הקמת מערכת מקוונת לפניות ציבור למשרד המשפטים וליחידותיו 
שירות חדש     - הנגשה מקוונת של תיקים בבית הדין הדרוזי לבעלי העניין בתיק 

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-112/2018--שירותים מקוונים שעלו לאתר הפרקליטות

הקמת ממשק מקוון לרישום ירושה בין רשם 
הירושות לבין אגף רישום והסדר מקרקעין

-12/2018ג--

-12/2018ג--עלייה לאוויר של מערכת "בראשית עמותות" 

הפצת צווי ירושה חתומים אלקטרונית 
במדיה דיגיטלית

-12/2018ג--

השקת שירות עצמי מלא ומקוון להגשת 
בקשה לסיוע משפטי, כולל זימון לראיון אצל 

עורך דין
-12/2018ג--

יצירת טופס מקוון חכם לפניות באגף 
השירות לציבור 

-12/2018ג--

העלאה לאוויר של המערכת המקוונת לפניית 
הציבור 

-12/2018ג--

היעד של מתן שירותים מרחוק מקדם את הנגשתם של שירותי המשרד לפריפריה, שכן הוא מאפשר לאזרחים המתגוררים בפריפריה לקבל   50
את שירותי המשרד מרחוק מבלי שיצטרכו לנסוע לעיר שבה נמצאת שלוחה מקבלת קבל של המשרד.

כחלק ממערכת מחשוב כוללת ואחודה לכל היחידות ברשות התאגידים.   51
אפשרות לחתימה דיגיטלית של גופים שונים, כגון אגף רישום והסדר מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, בנקים וגופים פיננסיים.  52
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

שיעור המשתמשים במערכת המקוונת 
של בתי הדין הדרוזיים מתוך סך האזרחים 

שיקבלו גישה למערכת
-14%30%12/2018-

יעד 2.2: שיפור והנגשת שירותי המשרד מזווית ראייתו של מקבל השירות

משימות מרכזיות:
הנגשת הפרסומים באתר הרשומות לאנשים עם מוגבלות ■
פריסת מערכת לזימון תורים לקבלת קהל ביחידות המשרד באופן מקוון  ■
שיפור איכות הבחינות הסופיות במועצת רואי חשבון ובמועצת שמאי המקרקעין ■
מחשוב הבחינות לבעלי מקצועות מוסדרים - רואי חשבון, שמאי מקרקעין ומתווכים53 ■
שיפור השירות בתחום פניות הציבור בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ■
הגברת ההגנה על הנכסים במרשם המקרקעין - הקמת ממשק לשם יצירת קשר במקרה של רישום  ■

פעולות במקרקעין )אפשרות למשלוח הודעות במסרון ו/או בדוא"ל בהסכמה(54
שיפור חוויית הלקוח בבית הדין הדרוזי ברמת הגולן ■
שיפור חוויית הלקוח בבית הדין לעררים בתל-אביב  ■
 שדרוג אתרי אינטרנט קיימים: ■

 - השלמת ההעברה של אתרי האינטרנט של יחידות משרד המשפטים לאתר הממשלתי האחוד55
שירות חדש  - העלאת אתר חדש למידע על עמותות ברשות התאגידים56  

- שיפור והנגשה של אתר הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

הפיכת הבחינות לממוחשבות תאפשר לשפר את איכות הבחינות, להגדיל את מספר המועדים ולהרחיב את פריסתן הגיאוגרפית. המעבר   53
לבחינות ממחושבות ישפר את איכות הבחינות בכך, שיאפשר בחינה של מיומנויות שנדרשים להן בעלי המקצועות בעבודתם השוטפת. 

הבחינות שיהפכו לממוחשבות הן הבחינות הסופיות במועצת רואי חשבון ובמועצת שמאי המקרקעין וכן בחינת המתווכים. 
הממשק יאפשר משלוח הודעות במסרון ו/או בדוא"ל לבעלי עניין בנכס )בעלים או בעל זכות רשומה אחרת( על ביצוע פעולה בנכס שלו,   54

במטרה לסייע במניעת הונאות במקרקעין.
בשנת 2017 הונגשו כלל שירותי משרד המשפטים באתר האחוד. בשנת 2018 ועד מחצית 2019 יועברו כל יחידות המשרד לאתר האחוד.  55

"גיידסטאר" הוא האתר המרכזי לחיפוש מידע על-אודות עמותות וארגונים ללא כוונת רווח בישראל. באתר אנו מציגים מידע רשמי ומקיף על   56
כל העמותות, חברות לתועלת הציבור והקדשות בישראל מתוך מאגרי רשם העמותות, משרד האוצר ורשות המסים, לצד מידע משלים שאותו 
בחרו הארגונים לעלות בעצמם לאתר. חיבור זה יוצר את מאגר המידע המקיף, העדכני והאיכותי ביותר על-אודות ארגוני החברה האזרחית 

.(http://www.guidestar.org.il( בישראל, ומעניק נוכחות אינטרנטית למכלול העמותות הפעילות בארץ
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

יחידות בהן ניתן לבצע זימון תורים באופן 
מקוון57

-4-2/2018-

יישום תהליך משופר לכתיבה ולאישור 
הבחינות הסופיות במועצת השמאים 

ובמועצת רואי חשבון
-12/2018ג--

בחינות במקצועות מוסדרים שמתבצעות על 
גבי מחשבים ניידים58

---12/20196

השלמת אמנה לטיפול בפניות ציבור 
בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

-12/2018ג--

הטמעת מערך למדידה ולבקרה על העמידה 
באמנת הטיפול בפניות ציבור בנציבות שוויון 

זכויות לאנשים עם מוגבלות
-12/2018ג--

פיתוח ממשק להגשת בקשה למשלוח 
הודעות במסרון ו/או בדוא"ל על רישום 
פעולות במקרקעין לבעלי עניין פרטיים

-12/2018ג--

השלמת מעבר בית הדין הדרוזי במסעדה 
למבנה חדש

-12/2018ג--

העברת בית הדין לעררים מחוז תל-אביב 
למבנה חדש

12/2018ג--

אתרי האינטרנט של יחידות המשרד שעברו 
לאתר הממשלתי האחוד

-10256/201920

השקת אתר חדש ומשופר למידע על 
עמותות )"גיידסטאר"(

-6/2018-ג-

ארבע היחידות הן: שירותי האפוטרופוס הכללי, רשות התאגידים, הסיוע המשפטי ורישום והסדר מקרקעין.  57
שש הבחינות שימוחשבו הן שלוש הבחינות הסופיות במועצת שמאי המקרקעין, שתי בחינות סופיות במועצת רואי חשבון ובחינת המתווכים.  58
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יעד 2.3: צמצום משך הזמן לקבלת שירות, קיצור זמני הטיפול בהליכים והפחתת 
מלאי ההליכים הפתוחים

משימות מרכזיות:
שיפור קלות עשיית עסקים )Doing Business( על-ידי פתיחת תיק אחוד ברשות התאגידים ורשות  ■

המסים )מס הכנסה ומע"מ(59
קיצור זמני הטיפול בתיקי בתים משותפים באגף רישום והסדר מקרקעין ■
קיצור זמני ההמתנה ללקוחות הסיוע המשפטי במוקד הטלפוני60  ■
יישום אסטרטגיה משפטית חדשה בסיוע המשפטי להגברת האפקטיביות ללקוח תוך צמצום  ■

ההתדיינות המשפטית 
הפחתת מלאי ההליכים הפתוחים בבתי הדין לעררים  ■
 שיפור זמני הטיפול ואיכות השירות באגף שומת מקרקעין: ■

 - שיפור זמני הטיפול ואיכות השירות בוועדות ההשגה על שומות רשות מקרקעי ישראל
 - קיצור זמן הטיפול בבקרות מלוות בתיקי הפקעות

- קיצור הזמנים לביצוע בקרות 

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

הטמעת תהליך פתיחת תיק עסק בנקודה 
אחת59

-12/2018ג--

שיעור הקיצור בזמן הרישום של בתים 
משותפים באגף רישום והסדר מקרקעין

--30%12/2018-

משך זמן ההמתנה של לקוחות הסיוע 
המשפטי )בימים(

18-1612/2018-

פגישות של הסיוע המשפטי עם נושים 
גדולים לצורך מניעת הליכים משפטיים 

בבתי משפט ובהוצאה לפועל
--512/2018-

הקמת מנגנון ליישוב מהיר ויעיל של 
סכסוכים על-ידי הסיוע המשפטי בתיקי 

ארנונה מול עיריית ירושלים
-12/2018ג--

-1,567-1,25012/2018תיקים פתוחים בבית הדין לעררים 

 )CR )Clearance Rate - שיעור התיקים 
שנסגרו מתוך סך התיקים שנפתחו במהלך 

השנה בבית הדין לעררים
108%-108%12/2018-

לשם  ופיתוח  אפיון   - עסק  בפתיחת   )Doing Business( עסקים  עשיית  תהליך  שיפור  בנושא   11/8/2016 מיום   1855 מס'  הממשלה  החלטת   59
אפשרות להגיש תיק אחוד ברשות התאגידים ורשות המסים )מס הכנסה ומע"מ(. ראו הערת שוליים 8 לעיל. 

זמן ההמתנה מוגדר כטווח שבין הגשת הבקשה לסיוע ועד למינוי עורך דין מייצג.  60
תיק העסק ייפתח על-ידי העברת נתונים בין הרשויות ללא צורך בהגשה נוספת.  61
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

אורך החיים הממוצע לתיק בבית הדין 
לעררים בירושלים )בחודשים(

8-612/2018-

שיעור התיקים בוועדות ההשגה שנסגרו 
במועד62

--90%12/2018-

שיעור בקרות התוכן על שומות מקרקעין 
שהסתיימו תוך 45 יום ברוטו

-44%90%12/2018-

יעד 2.4: הפחתת הדרישות הרגולטוריות

משימות מרכזיות:
■ 63DOING BUSINESS שיפור הסביבה העסקית והדירוג במדד
קיצור הליך רישום נכס מקרקעין באמצעות ממשק מקוון להעברת אישורי מיסים  ■
קיצור הליך רישום נכס מקרקעין באמצעות ממשק מקוון לרישום משכנתא בבנקים ■
הפחתת הנטל הרגולטורי בנושא ביקורות עומק בעמותות באמצעות תיאום רגולציה מול החשב הכללי  ■

במשרד האוצר 
הקמת מערך הדרכה מקוון לעמותות לשם הפחתת עומס רגולטורי64 ■
קידום הצטרפות להסדר האג בנוגע לרישום בינלאומי של עיצובים תעשייתיים65 ■
צמצום הבירוקרטיה בתהליך לקבלת רישיון מקצועי לרואי חשבון, לחוקרים פרטיים, לנוטריונים,  ■

לשמאים ולמתווכים66
ביצוע תהליך של טיוב רגולציה כולל ברשם המתווכים ■
ביצוע תהליך של טיוב רגולציה כולל במחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ■

בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1304.  62
ראו הערת שוליים 7 לעיל.   63

יותר מ- 1,600 בקשות לרישום  הן עמותות פעילות. בכל שנה מוגשות  כי 20,000  כיום רשומות בישראל כ-40,000 עמותות, מתוכן מוערך,   64
עמותה. בעשור האחרון חל גידול משמעותי במספר העמותות הנרשמות, וכתוצאה מכך הוכבדה הרגולציה בתחום זה, זאת במטרה להגביר 
כך, רשות  ומורכבות. מתוך  דיווח רבות  זו חלות על העמותות חובות  את השקיפות הציבורית לגבי אופן פעילותן של העמותות. במסגרת 

התאגידים, בשיתוף עם אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה, מעוניינים לסייע לציבור העמותות במתן הדרכה לצורך ניהול תקין של פעילותן.
חקיקת חוק העיצובים, שנחקק בשנת 2017, מאפשרת למדינת ישראל להצטרף להסדר האג בנוגע לרישום בינלאומי של עיצובים תעשייתיים   65
(The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs(. הצטרפות להסדר האג תאפשר למבקשים ישראליים להגיש 
בקשה אחת למשרד הבינלאומי לפי ההסכם, ולנתב את הבקשה לכלל המדינות החברות בהסכם. בכך צפויה הצטרפותה של מדינת ישראל 

להסכם האג לייעל את ההליך בעבור בעלי עיצובים ישראליים, להקל את הליכי הרישום בעבורם ולחסוך להם זמן יקר ערך.
ביטול הדרישה להגשת בקשה לרישיון על-ידי מבקש הרישיון ומעבר לפעילות יזומה מול הזכאים לרישיון תוך האחדת המדיניות במקצועות   66

השונים לגבי רישום פלילי, פשיטת רגל, פרסום ברשומות ועוד.
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משימות חקיקה:
קידום תקנות העיצובים, התשע"ח-672018  ■
הכנת הקלות לפי חוק החברות לגבי תחולת תיקון 20 על חברות שקיים בהן ממשל תאגידי מוגבר ■
הפחתת הנטל הרגולטורי בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות  ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

תכנית עבודה לשיפור הסביבה העסקית 
Doing Business והדירוג במדד

-12/2018ג--

השלמת הקמת ממשקים בין אגף הסדר 
רישום מקרקעין לבין רשות המיסים

-7/2018ג--

השלמת הקמת ממשקים לרישום 
משכנתאות

-12/2018ג--

בניית תכנית עבודה לטיוב רגולציה בנושא 
ביקורות עומק בעמותות מול החשב הכללי 

-12/2018ג--

-12/2018ג--השלמת הקמת מערך הדרכה לעמותות

הודעה למשרד הבינלאומי על הצטרפות 
להסדר האג בנושא עיצובים

-6/2018-ג-

יישום התהליך החדש לקבלת רישיון 
במקצועות מוסדרים

-3/2018-ג-

גיבוש תכנית עבודה בנושא טיוב רגולציה 
ברשם המתווכים

-12/2018ג--

גיבוש תכנית עבודה בנושא טיוב רגולציה 
במחלקה לרישוי חוקרים פרטיים

-12/2018ג--

העברת תקנות העיצובים לוועדת הכלכלה 
בכנסת

-12/2018ג--

העברת טיוטת תקנות לפי חוק החברות 
לוועדת השרים לענייני חקיקה

-12/2018ג--

טיוטת תיקון לתקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות בנושא מעבר מקום68

-12/2018ג--

בהתאם לסעיף 112 לחוק העיצובים, תשע"ז-2017, זכות העיצוב מעניקה הגנה על מאפיין חזותי של מוצר או חלק ממנו, לרבות קווי מתאר,   67
צבע, צורה, מרקם ועוד. ההגנה תינתן לעיצוב חדש ובעל אופי ייחודי, אשר אינו פוגע בתקנת הציבור, בהתאם להוראות החוק. הגנה זו מעודדת 
חדשנות ותהליכים יצירתיים ומאפשרת למעצב לקבל תמורה בגין פרי יצירתו. במקביל, הגנה זו קצובה בזמן. ועם תום תוקף העיצוב רשאי כל 
אדם לעשות שימוש בעיצוב ללא מגבלה. החוק קובע שני אפיקים לקבלת הגנה על עיצוב: הראשון - רישום העיצוב בפנקס העיצובים, לאחר 
בחינת הבקשה לעיצוב על-ידי רשות הפטנטים. עיצוב רשום יהיה מוגן למשך 25 שנים בכפוף לתשלום אגרת חידוש מדי חמש שנים. האפיק 
השני הוא הגנה באמצעות עיצוב לא רשום למשך שלוש שנים. עיצוב לא רשום הינו אחד החידושים המרכזיים של החוק, והוא מעניק הגנה 
מפני העתקה החל מיום פרסומו של העיצוב. על-פי החוק, מעצב המאמין כי העיצוב שלו כשיר להגנה רשאי לסמנו ובכך ליצור חזקת ידיעה 

ביחס לזכויות בגין העיצוב המסומן, קרי החזקות הקבועות בסעיפים 69 ו-78)ב()2( לחוק.
התאמות נגישות למקום ציבורי, שהוא בניין קיים, ולתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(.  68
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הגברת אמון הציבור במשרד המשפטים  3

יעד 3.1:קידום שקיפות בקבלת החלטות ושיתוף הציבור

משימות מרכזיות:
Data.gov - הנגשת מאגרי מידע משרדיים לשימוש הציבור69 ■

פומביות הדיון - שיפור הגישה לבית הדין למשמורת במתקן "גבעון"70 ■
פרסום דו"ח שנתי בנושא המאבק בגזענות והגשתו לממשלה ■
פרסום החלטות הוועדה לרישום ראשון71 ■
יצירת מתווה של שולחנות עגולים באגף לרישום והסדר מקרקעין עם גורמים שונים מהציבור ■
העלאה של מודעות הציבור לקראת 20 שנה לחוק חופש המידע ■
עריכה ועדכון של קווים מנחים של השמאי הממשלתי הראשי ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-3-2112/2018מאגרי מידע משרדיים שהונגשו לציבור

נוהל עבודה חדש של בית הדין למשמורת 
עם שירות בתי הסוהר 

-12/2018ג--

3/2018-ג-פרסום דו"ח 2018 בנושא המאבק בגזענות

-41012/2018-החלטות הוועדה לרישום ראשון שפורסמו 

קיום שולחן עגול באגף לרישום והסדר 
מקרקעין

-12/2018ג--

השקת קמפיין תקשורתי לקראת 20 שנה 
לחוק חופש המידע

-5/2018-ג-

קווים מנחים של השמאי הממשלתי הראשי 
שפורסמו

13612/2018-

בהחלטת הממשלה מס' 1933 בנושא "שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור" מיום 30/8/2016 הוטל   69
מניעה  שאין  ובלבד  מופקדים עליהם,  שהם  מאגרי המידע  כלל  לציבור את  יחידות הסמך הממשלתיות להנגיש  ועל  משרדי הממשלה  על 
פתוח".  "ממשל  של  מדיניות  ולקדם  הבירוקרטי  הנטל  על  להקל  חדשנות,  הטמעת  לעודד  במטרה  חוזר,  ושימוש  עיבוד  לצורך  לפרסומם, 

מימוש ההחלטה יתמשך על-פני כמה שנים.
בית הדין למשמורת של שוהים שלא כדין שוכן בבית סוהר "גבעון" שברמלה, דבר המעורר קושי ביישום עקרון פומביות הדיון. כמו כן, התנאים   70
השוררים באולמות הדיונים בפרט ובבית הדין בכלל אינם הולמים בית דין. במטרה לפתור בעיות אלו מתוכננת הקמת מבנה לבית הדין במתקן 

"גבעון" שיאפשר כניסת קהל וקיום דיונים במקום, על-מנת לתת מענה לסוגיית פומביות הדיון.
הוועדה לרישום ראשון של נכסי דלא ניידי שטרם נרשמו. בשנת 1964 חוקקו הירדנים את חוק רישום נכסי דלא ניידי שטרם נרשמו, מס' 6   71
לשנת 1964, המהווה עד היום את הבסיס החוקי להליכי הרישום של קרקעות אשר טרם נרשמו באזור יהודה והשומרון. הליך הרישום הראשון 
לפי חוק זה הוא הסדר נקודתי, המתייחס לחלקה ספציפית. ההליך נערך ביוזמתו של מי שמבקש לרשום על שמו קרקע שרכש בה זכויות 
דיון מעין- וקיום  והזמנה להגשת התנגדויות, עריכת סיור בשטח  דיני הקרקעות המהותיים. ההליך כרוך בפרסום הודעה על הבקשה  לפי 

שיפוטי בפני "הוועדה לרישום ראשון". הוועדה מורכבת מיושב ראש וחבר נוסף, שניהם עורכי דין, וכן מנציג יחידת רישום מקרקעין. הוועדה 
אדברסרית ובעלת סמכויות מעין-שיפוטיות. ניתן להגיש ערר בזכות לוועדת העררים הצבאית. ככלל, יחידת רישום מקרקעין אמורה לבצע 

את ההחלטות החלוטות של הוועדה. הוועדה מתנהלת אדמיניסטרטיבית על-ידי מרכז הוועדה לרישום ראשון.
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יעד 3.2: קידום תרבות של בקרה, תחקיר והפקת לקחים והטמעתם

משימות מרכזיות:
יצירת תפיסה, נהלים ומתודולוגיה לנושא הפקת הלקחים במשרד על-ידי אגף תכנון מדיניות  ■

ואסטרטגיה
פיתוח של תכנית הדרכה להטמעת המתודולוגיה לביצוע תחקיר והפקת לקחים בכלל משרד המשפטים ■
הקמת תחום חקר תהליכים ובקרה בפרקליטות המדינה ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

כתיבת תפיסה ומתודולוגיה לתחום הפקת 
הלקחים

-6/2018-ג-

-12/2018ג--כתיבת נהלים לתחום הפקת הלקחים

תכנית הדרכה להטמעת המתודולוגיה 
לביצוע תחקיר והפקת לקחים

-12/2018ג--

חקר תהליכים רוחביים שבוצעו בפרקליטות 
המדינה

--412/2018-

יעד 3.3: קידום גיוון תעסוקתי במשרד ומתן מענה לכלל קבוצות האוכלוסייה במדינה

משימות מרכזיות:
יצירת קשרים ושיתופי פעולה עם שותפים לקידום גיוון תעסוקתי72  ■
בניית תכנית הדרכה למנהלים המגייסים עובדים לשם העמקת מחויבותם להעסקת עובדים עם  ■

מוגבלות
העלאת המודעות בקרב עובדי המשרד לייצוגם ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ועולים חדשים ■
צמצום זמני הטיפול במכרזים המיועדים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ■
התאמה של תהליכי המיון למשרות לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם במשרד המשפטים ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

דו"ח לניתוח נתוני העזיבה של עובדים 
מאוכלוסיות ייצוג הולם

-4/2018-ג-

והביטוח  המדינה  שירות  נציבות  )כולל  אחרים  ממשלתיים  במשרדים  הולם  ייצוג  וממוני  אקדמיים  מוסדות  ארגונים,  עמותות,  כגון  גופים   72
הלאומי(.

משרד המשפטים
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הובלה וקידום של נושאים בעלי עדיפות לאומית    4

יעד 4.1: ייצוג וקידום מעמדה של ישראל בזירה המשפטית הבינלאומית

משימות מרכזיות:
ייצוג בביקורת הבינלאומית מטעם ארגון ה-FATF בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, לקראת צירוף  ■

ישראל כחברה לארגון73
הצגת הישגיה וניסיונה של ישראל במאבק בסחר בבני אדם במסגרת פורומים בינלאומיים ■
הגשת דו"ח שנתי בנושא המאבק בסחר בבני אדם למחלקת המדינה האמריקנית74 ■
חיזוק הייעוץ המשפטי בתחום דיני המלחמה ■
קידום ההיערכות ליוזמות משפטיות בבית הדין הפלילי הבינלאומי נגד מדינת ישראל ובעלי תפקידים  ■

הפועלים מטעמה במדינות זרות
קידום עמדותיה המשפטיות של מדינת ישראל בתחומים בעלי חשיבות לאומית, ובכלל זה BDS וסייבר ■
הופעה בפני מנגנון ה-UPR של מועצת זכויות האדם של האו"ם75 ■
■ 76)Adequacy( הגשת דו"ח לאיחוד האירופי באשר למצב ההגנה על הפרטיות בישראל
עדכון הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה בנושא אמנות בינלאומיות לגבי התקשרות המדינה  ■

בהסכמים בינלאומיים77
קיצור זמן המענה של הרשות לאיסור הלבנת הון לבקשות מידע המתקבלות מרשויות איסור הלבנת  ■

)FIU( הון אחרות בעולם
עריכת סדנה מקצועית בישראל ל-GPEN - כנס האכיפה והפורנזיקה הבינלאומי78 ■

Financial Action Task Force on Money Laundering) FATF( הוא גוף בינלאומי, העוסק במאבק להלבנת הון. ישראל מפקחת על נותני שירות עסקי,   73
כגון עורכי דין ורואי חשבון, בהיבטים הנוגעים לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000.

החל משנת 2017 היחידה אחראית על הכנת הדו"ח והגשתו למחלקת המדינה האמריקנית. משימה זו דורשת התארגנות והיערכות, קיום קשר   74
שוטף עם נציגי השגרירות ובינם לבין הממשלה, מענה על שאלות, איסוף תשובות המשרדים וגיבוש הדו"ח הסופי באנגלית.

The Universal Periodic Review - דיווח תקופתי בפני מועצת זכויות האדם של האו"ם, אשר מתקיים מדי ארבע שנים ומהווה חלק מתהליך מרכזי   75
בעל חשיבות רבה במישור הבינלאומי בכלל ובזירת גופי האו"ם והמועצה לזכויות אדם בז'נבה בפרט. זוהי הזדמנות עבור משרדי הממשלה 
השונים להציג בפני האו"ם והמדינות החברות בו את ההישגים של מדינת ישראל, תוך שימת דגש על עשייה חיובית בתחום זכויות האדם. 

.https://www.upr-info.org/en/review/Israel :UPR-קישור לעמוד של ישראל באתר ה
בשנת 2009 הכיר האיחוד האירופי במדינת ישראל כמדינה שעומדת בסטנדרטים של הגנה על מידע פרטי המספיקים על-מנת להעביר מידע   76
מהאיחוד האירופי לישראל. כעת, לאור שינויים פנימיים בחוק האירופי, בוחן האיחוד האירופי את כל המדינות שקיבלו בעבר סטטוס זה, 

.(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm( ובכללן את ישראל
הנחיה מס' 64.000 הינה חלק מקובץ ההנחיות הישן שנדרש בו עדכון. ההנחיה עוסקת בכריתת אמנות בינלאומיות או הסכמים בינלאומיים   77

לאחר בדיקת ההיבטים המשפטיים הפנימיים והיבטי המשפט הבינלאומי הנוגעים לעניין.
ישראל חברה בוועד המנהל של רשת GPEN (Global Privacy Enforcement Network) יחד עם ארה"ב, קנדה, בריטניה והונג קונג. ברשת חברות   78
64 רשויות. לרשת פעילויות בינלאומיות רבות ומגוונות, הכוללות פעילות אכיפה משותפת )SWEEP(, שיחות חודשיות בנושאים מקצועיים 
דיני  באכיפת  המתמקדת  שנתית,  מקצועית  סדנה  וכן  אחר(  אירוע  של   side event כ-  כלל  )בדרך  בשנה  פעמיים  המתקיים  מפגש  מגוונים, 
ייחודיות ומתקדמות ביותר  יכולות החקירה של הרשות להגנת הפרטיות הן  הגנת המידע. משיחות רבות עם גורמים בינלאומיים הובן, כי 
ביחס ליכולות של רשויות מקבילות בעולם, במיוחד בזכות המעבדה הפורנזית וחוקרי המחשב המיומנים של הרשות, שיש להם ידע וניסיון 
ברמה גבוהה במיוחד. לאור זאת הוחלט, כי ב-2018 תתקיים סדנת האכיפה של GPEN בישראל. הסדנה, שמטרתה לקיים הדרכות פרונטליות 

ממוקדות בנושא שיטות אכיפה, תכלול פנלים מקצועיים בנושאי אכיפה ופורנזיקה.
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

השלמת ביצוע שאלוני ציות בביקורת 
FATF-הבינלאומית מטעם ארגון ה

-10/2018ג--

סיורים לימודיים של משלחות מחו"ל בתחום 
המאבק בסחר בבני אדם שהתקיימו

--212/2018-

הגשת הדו"ח בנושא המאבק בסחר בבני 
אדם למחלקת המדינה האמריקנית לשנת 

2017
-6/2018-ג-

הדירוג בו דורגה ישראל בשנת 2017 בנושא 
המאבק בסחר בבני אדם על-ידי מחלקת 

המדינה האמריקאית79
-1-6/2018-

בניית תכנית הכשרות פנים משרדית בתחום 
דיני המלחמה

-6/2018-ג-

-100%12/2018-100%אחוז דחיית תלונות ותביעות בחו"ל

UPR-1/2018-ג-ביצוע ההופעה ב-

גיבוש ניירות עמדה כחלק מבחינת מעמד 
Adequacy -ה

-12/2018ג--

הגשת דו"ח לאיחוד האירופי ביחס למצב 
ההגנה על הפרטיות בישראל

-12/2018ג--

זמן מענה של הרשות לאיסור הלבנת הון 
לבקשות מידע המתקבלות מרשויות איסור 

הלבנת הון אחרות מחו"ל )בימים(
58-3012/2018-

קיום סדנה מקצועית בכנס אכיפה וזיהוי 
פלילי בינלאומי

-12/2018ג--

מאז שנת 2001 מפרסמת מחלקת המדינה האמריקנית מדי שנה דו"ח בנושא המאבק בסחר בבני אדם. דו"ח זה מדרג את מדינות העולם   79
בהתאם לרמת המאבק שלהן בתופעה זו ומחלק אותן לשלוש רמות. עד שנת 2012 דורגה מדינת ישראל בדירוג השני, שמשמעותו: מדינה 
שאינה עומדת בסטנדרטים מינימליים, אך עושה מאמצים משמעותיים לעשות כן. ביוני 2012 דורגה מדינת ישראל, לראשונה, בדירוג הראשון, 

שכלולות בו מדינות העומדות בסטנדרטים המינימליים לגבי המאבק בסחר בבני האדם. מדינת ישראל מתכננת לשמור על הישג זה.
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יעד 4.2: קידום הסוגיות האסטרטגיות שאושרו על-ידי הממשלה במסגרת הערכת 
המצב האסטרטגית הכלכלית-חברתית

משימות מרכזיות:
היערכות לביצוע רישום תלת מימד באגף רישום והסדר מקרקעין80 ■
העברת בעלות בקרקעות של הקק"ל לחוכרים באמצעות ממשק בין רשות מקרקעי ישראל לבין אגף  ■

רישום והסדר מקרקעין
ארגון מחדש של עבודת המפקחים על בתים משותפים באגף רישום והסדר מקרקעין ■
כתיבת חוות דעת על המצאת מסמכים לרשויות בעידן החלופות הדיגיטליות ■

משימות חקיקה: 
שיפור ההסדרים המשפטיים התומכים בהתחדשות עירונית ■
קידום הצעת חוק המקרקעין, התשע"ח-2017 )תלת מימד( ■
בחינת ההסדרים לטיוב הכרעה בסכסוכים בענייני מקרקעין ותכנון ובנייה - בחינת נושא הסמכויות  ■

השיפוטיות של המפקחים על בתים משותפים81
יישום המלצות הצוות להקמתה של בורסה לחברות קטנות ובינוניות בישראל ■
קידום חוק שירותי תשלום, התשע"ח-822017 ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

השלמת אפיון דרישות לרישום תלת מימד 
באגף לרישום והסדר מקרקעין

-12/2018ג--

נכסים בבעלות הקק"ל שהועברה בעלות 
בהם באמצעות הממשק בין רשות מקרקעי 

ישראל לבין אגף רישום והסדר מקרקעין
12,000-70,00012/2018-

השלמת פיצול סמכויות המפקח על בתים 
משותפים באגף רישום והסדר מקרקעין 

)סמכות שיפוטית וסמכות מנהלית(
-12/2018ג--

העברת הצעת חוק בנושא דייר סרבן לקריאה 
שנייה ושלישית בכנסת - תיקונים התומכים 

בהתחדשות עירונית
-3/2018-ג-

נפרד  נושא  שיהוו  ממדיות(  תלת  )חלקות  מרחביות  ליחידות  בקרקע  הבעלות  הפרדת  לאפשר  נועד   ,2017 מנובמבר  שבנדון  החוק  תזכיר   80
של  שונים  ברבדים  מאושרות,  תכניות  על  המתבססות  אלו,  ביחידות  הפקעות  ואף  רצוניות  עסקאות  רישום  ולאפשר  ולזכויות,  לעסקאות 
הקרקע – תת הקרקע ומרחב הרום. זאת, במטרה לאפשר ניצול יעיל יותר ומיטבי של הקרקע, רב שכבתי, בהתאם לתכנון הדינמי הקיים 
היום, המאפשר שימושי קרקע שונים ביחידות מרחביות שונות; להקל על צורכי הפיתוח, בפרט במקומות שבהם שימושי הקרקע מעורבים, 

ולהגביר את האפשרות לסחור בקרקע.
הקמת צוות בין-משרדי והכנת תיקוני חקיקה בהתאם להמלצותיו, שמטרתו יצירת הלימה בין הסדרים משפטיים קנייניים ותכנוניים, ובפרט   81
בכל הנוגע לבתים משותפים, ולרבות מנגנוני הכרעה בסכסוכים שונים באופן שהדיור בהם יאוחד, סמכויות של גורמים שונים, לרבות סמכויות 

שיפוטיות, והקמת גופים ייעודיים לעניין ככל שיהיה צורך בכך.
לכרטיסי  בנוסף  ומתייחסת  התשלום  אמצעי  את  מרחיבה  החוק  הצעת  תשמ"ו-1986.  חיוב,  כרטיסי  חוק  את  להחליף  נועדה  החוק  הצעת   82

האשראי )המוסדרים תחת המצב החוקי כיום( גם לאפליקציות תשלום, שירותי תשלום מקוונים כגון PayPal וכולי.
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

העברת הערות לתזכיר חוק התכנון והבנייה – 
תיקונים התומכים בהתחדשות עירונית82

-3/2018-ג-

העברה לאישור הכנסת של חוק המקרקעין 
)תלת מימד(

-12/2018ג--

גיבוש מסקנות בעניין הסמכויות השיפוטיות 
של המפקחים על בתים משותפים ובעניין 

הערכאה הראויה לדיון 
-12/2018ג--

העברת תזכיר חוק או טיוטת תקנות 
להקמתה של בורסה לחברות קטנות 

ובינוניות בישראל
-12/2018ג--

העברת הצעת חוק שירותי תשלום לאישור 
הכנסת

-12/2018ג--

קידום תיקון לחוק התכנון והבנייה בנושא קומה מבונה והליכי איחוד וחלוקה בתכנית "פינוי בינוי" לשם שיפור ההסדרים המשפטיים התומכים   83
בהתחדשות עירונית.
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התאמת תהליכי העבודה והתשתיות למימוש ייעוד המשרד ביעילות    5
ובאפקטיביות

 יעד 5.1: שיפור איכות הניהול, בדגש על הטמעת תרבות של קבלת החלטות 
מבוססת נתונים

משימות מרכזיות:
עדכון האסטרטגיה המשרדית לשנים 2019-2021 ■
בניית תפיסת הכשרה ניהולית במשרד )מניהול זוטר עד בכיר( ■
הגדלת היקף המחקר באגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה לשם שיפור מדיניות מבוססת נתונים במשרד ■
הטמעת תפיסת הלמידה במשרד, בדגש על פיתוח הכשרות מקצועיות  ■
כתיבת נוהל, המסדיר שיתוף פעולה מחקרי עם חוקרים מהאקדמיה ■
פיתוח יכולות (BI )Business Intelligence במשרד המשפטים ■
פריסת מערכת תנופ"ה )תכנון, ניהול, ובקרה בפרקליטות המדינה( ביחידות הפרקליטות האזרחית ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

 גיבוש תכנית אסטרטגית משרדית 
רב-שנתית

-12/2018ג--

הגדרת מסלול הכשרה לדרג המוביל 
ולעתודה

-4/2018-ג-

יחידות בהן נבנו מסלולי הכשרה מקצועית 
בתפקידים מרכזיים

--512/2018-

מחקרי רוחב שבוצעו באגף תכנון מדיניות 
ואסטרטגיה

--212/2018-

מחקרים ממוקדים שבוצעו באגף תכנון 
מדיניות ואסטרטגיה

--512/2018-

פיילוט לשיתוף פעולה עם האקדמיה בנושא 
ניהול מחקרים אמפיריים

-7/2018ג--

יחידות הפרקליטות שהוטמעה בהן מערכת 
תנופ"ה

5-43/2018-
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יעד 5.2: הטמעת כלים ארגוניים וטכנולוגיים ופיתוח תהליכים ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות

משימות מרכזיות:
הטמעת אקלים תומך חדשנות במשרד המשפטים ■
יישום פרויקטים שזכו בתחרות חדשנות בפרקליטות84 ■
שימור וניהול הידע והמידע במשרד - הטמעת תפיסה לניהול הידע והמידע ב-4 יחידות פיילוט85 ■
יישום מודל הפעלה אחיד לפיקוח על שלב ההתמחות במקצועות: ראיית חשבון, שמאות מקרקעין  ■

וחוקרים פרטיים
השקת דיגיטציה של תהליך החקיקה86 ■
תהליך התחדשות ארגונית באגף מערכות מידע לשם שיפור יכולות הביצוע ■
הטמעה של מערכת מידע חדשה בסניגוריה הציבורית ■
הטמעה של מערכת מידע חדשה בנציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ■
שיפור איכות הייצוג הניתן על-ידי עורכי הדין מטעם הסיוע המשפטי ■
הרחבת יכולות הייצוג בבתי משפט על-ידי עורכי דין פנימיים בסיוע המשפטי על-ידי הקמת מחלקות  ■

ליטיגציה87 
שדרוג אתר תזכירי החוק הממשלתי88 ■
אפיון ובניית מערכת כוללת לסיוע בניהול ובתפעול אגף שומת מקרקעין ומערך ועדות ההשגה ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

מתווה להעמקת ההטמעה של תחום 
החדשנות במשרד 

-6/2018-ג-

-12/2018ג--קיום כנס חדשנות משרדי

פרויקטים שיושמו מבין הפרויקטים הזוכים 
בתחרות החדשנות בפרקליטות

2-212/2018-

יחידות שהוטמע בהן תחום ניהול הידע 
והמידע 

--412/2018-

מחוזות הסניגוריה הציבורית בהן הוטמעה 
מערכת המידע החדשה

1-612/2018-

השלמת פיתוח מערכת מחשוב חדשה 
בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

-12/2018ג--

בעקבות תחרות החדשנות שנערכה בהשתלמות השנתית, ישנם 11 רעיונות שעלו לגמר אשר יגיעו לפגישות התנעה. הרצון הוא ליישם שני   84
רעיונות נוספים בשנת 2018.

התפישה גובשה כחלק מהקמת תחום ניהול הידע והמידע במשרד ביולי 2017. יחידות הפיילוט בהן תוטמע התפישה הן: פרקליטות המדינה,   85
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, רשות התאגידים ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

פיתוח מערכת ממוחשבת שבתוכה יתבצע כל תהליך כתיבת החקיקה משלב הייזום ועד לפרסום החוק ברשומות, כך שכל הגורמים המעורבים   86
בתהליך החקיקה )משרדי הממשלה, ייעוץ וחקיקה, הכנסת והציבור( יעבירו את המסמכים באופן מקוון דרך המערכת. 

המשך הקמת מחלקות ליטיגציה במטה ומחוזות הסיוע המשפטי - המשך ייצוג פנימי ובחינת הגברתו.  87
.http://www.tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx :קישור לאתר תזכירי החוק הממשלתי  88

משרד המשפטים
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

העלאת מערכת לסיוע בניהול ותפעול אגף 
שומת מקרקעין

-12/2018ג--

יעד 5.3 שיפור תהליכי קליטת כוח אדם, פיתוח ושימור ההון האנושי במשרד 

משימות מרכזיות:
בניית מסלולי שירות וקריירה ■
השלמת שלב א' של מודל ההשאלות בין יחידות המשרד89 ■
הקמת מכרזי מאגרים ושיטות איתור וגיוס ייחודיות לאוכלוסיות המיקוד  ■
השקת ספר המקצועות של משרד המשפטים ■
■ LMS - הטמעת מערכת למידה מתוקשבת לניהול הדרכה
הטמעת מנגנון לקליטת עובד חדש, לרבות הכנת תיק קליטה לעובד ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

סנכרון פרויקט הקמת מכרזי מאגרים 
לאוכלוסיות המיקוד עם הגורמים המעורבים

-6/2018-ג-

הקמת מאגר ייחודי לאיתור ולגיוס 
אוכלוסיות המיקוד לעבודה במשרד 

המשפטים
-12/2018ג--

סדנאות הדרכה לקיום ריאיון רב-תרבותי, 
שנערכו למערך משאבי האנוש

-1-6/2018-

הדרכות שבוצעו למנהלים מראיינים 
על תהליכי הכשרה והדרכה ייעודיים 

לאוכלוסיות המיקוד
-3-6/2018-

-12/2018ג--הטמעת מערכת למידה ברשות הפטנטים

-4/2018-ג-תיק קליטה לעובד חדש
 

המהלך של ניוד עובדים בין יחידות המשרד מאפשר שימור וקידום של עובדים קיימים הן לתפקידי רוחב והן לתפקידים ניהוליים. מהלך זה   89
מעצים את המוטיבציה וההערכה של העובד למשרד וגם חוסך במשאבים של גיוס והכשרת עובד חדש.
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

בסיס נתונים - מועצת 
השמאים

המאגר משמש את המערכת התפעולית לניהול 
רישוי שמאי מקרקעין.

3/2018

3/2018המאגר מכיל נתונים על-אודות פושטי רגל.הכונס הרשמי - פושטי רגל

בסיס נתונים - רשם המתווכים
המאגר משמש את המערכת התפעולית לניהול 

רישוי מתווכים. 
3/2018

בסיס נתונים - רואי חשבון
המאגר משמש את המערכת התפעולית לניהול 

רישוי רואי חשבון.
3/2018

6/2018מאגר כלל המשכונות הרשומים במדינת ישראל.משכונות

6/2018מאגר ההקדשות הרשומים במדינת ישראל.הקדשות

6/2018מאגר המפלגות הרשומות במדינת ישראל.מפלגות

בסיס נתונים - מערכת סנגוריה

המאגר משמש את המערכת התפעולית של 
הסניגוריה הציבורית וכולל נתונים על סניגורים 

מייצגים, פונים, מינויים ופניות לסניגוריה הציבורית. 
בנוסף, המאגר מכיל מידע על תיקים ושכר טרחה 

המשולם לסניגורים חיצוניים.

9/2018

בסיס נתונים - הסיוע המשפטי

המאגר משמש את המערכת התפעולית של הסיוע 
המשפטי ומכיל מידע על עורכי דין מייצגים, על 

פונים, על פניות ועל תיקים. בנוסף, קיים מידע על 
שכר הטרחה המשולם לעורכי הדין.

9/2018

הכונס הרשמי - פירוקי חברות
נתונים על-אודות חברות המצויות בפירוק, 

שבטיפול הכונס הרשמי.
9/2018

הרשות להגנת הפרטיות - 
פנקס מאגרי מידע

9/2018מאגרי המידע הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות.

בסיס נתונים - רשם הירושה
מאגר הנתונים של רשם הירושה, המכיל נתונים 

על-אודות יורשים ומורישים.
9/2018

חנינות - בקשות חנינה
מאגר הבקשות שהוגשו לקבלת חנינה מנשיא 

המדינה.
9/2018

מאגר המלצות בנוגע לקרקעות 
כנסייתיות של היחידה להמרות 

דת, העדות הנוצריות ומרשם 
ברית זוגיות 

לגבי כל עסקה במקרקעין שגוף כנסייתי צד לה, 
יש לקבל את המלצת היחידה להמרות דת, העדות 

הנוצריות ומרשם ברית זוגיות לגבי כשירותו של 
המתקשר לעשות כן ואישורה אם מי שחתום בשם 

הגוף הכנסייתי מוסמך לכך.

9/2018

משרד המשפטים
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מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

פרקליטות - מחלקה 
בינלאומית )"דוקסנטר"(

מאגר המידע של המחלקה הבינלאומית 
בפרקליטות המדינה.

12/2018

רשות הפטנטים - מדגמים

נתונים על-אודות מגישי הבקשות לרישום מדגמים, 
המדינות, תחומי הגשה, זיהוי מגמות, הגשת 

בינלאומיות, מתנגדים, הליכים משפטים, זמני 
טיפול.

12/2018

רשות הפטנטים - בתי דין
נתונים על-אודות פניות לבית הדין בכל מחלקות 

רשות הפטנטים.
12/2018

פרקליטות - "דוקסנטר" 
בג"צים

ניהול תיקים עבור מחלקת בג"צים בפרקליטות 
המדינה.

12/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
מאגר נתונים בסיסיים - רשם 

החברות
המאגר מכיל פרטים בסיסיים על-אודות חברות רשומות במרשם רשם 

החברות.

מאגר נתונים בסיסיים - רשם 
העמותות

המאגר מכיל פרטים בסיסיים על-אודות עמותות רשומות במרשם רשם 
העמותות.

מאגר הפטנטים
המאגר מציג את רשימת הפטנטים המותרים לפרסום עם כל השדות 

המופיעים בנסח הפטנט.

מאגר סימני המסחר
המאגר מציג את רשימת סימני המסחר המותרים לפרסום עם כל השדות 

המופיעות בנסח סימן המסחר.

רשימת הממונים ברשויות 
הציבוריות מכוח חוק חופש 

המידע, התשנ"ח-1998 

רשימת הממונים ברשויות הציבוריות מכוח חוק חופש המידע, 
התשנ"ח-1998. המאגר כולל את פרטי ההתקשרות עם ממונים על 

העמדת מידע לציבור, שהעבירו את פרטי ההתקשרות עמם לידי היחידה 
הממשלתית לחופש המידע. המאגר מתעדכן באופן תדיר על-ידי היחידה 

הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים באתר המרכזי לחופש 
.)foi.gov.il( המידע

תשובות לבקשות חופש מידע

תשובות לבקשות חופש מידע הניתנות על-ידי הרשויות הציבוריות 
הכפופות לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 )כגון משרדי ממשלה, 

רשויות מקומיות, מועצות דתיות וכו'(. התשובות מוזנות על ידי הרשויות 
באתר המרכזי לחופש המידע )foi.gov.il( ובסיוע היחידה הממשלתית 

לחופש המידע.
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הסבר על המאגרשם מאגר המידע

מאגר חברות בפירוק - רשם 
החברות

קובץ החברות בפירוק מרצון - מכיל את רשימת החברות המצויות בפירוק 
מרצון, כולל שם החברה, מספרה ותאריך הפירוק. הקובץ מתעדכן אחת 

לשבוע.

רשות התאגידים - רשם 
ההקדשות

הקובץ מכיל את רשימת ההקדשות הרשומים במרשם שמנהל רשם 
ההקדשות. הקובץ, המתעדכן אחת לשבוע, כולל את שם ההקדש ואת 

מספרו.

משרד המשפטים
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הקדמה: מנהל רשות האכיפה והגבייה
תומר מוסקוביץ

רשות האכיפה והגבייה הינה יחידת סמך במשרד המשפטים, המופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות וגביית 
חובות וקנסות. הרשות כוללת את מערכת ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות.

במערכת ההוצאה לפועל נגבים פסקי דין או החלטות אחרות של בתי המשפט בעניינים אזרחיים. בנוסף, 
נגבים בהוצאה לפועל חיובים אחרים, שדינם כדין פסק דין, כגון שטרות ומשכנתאות וכן אחראית המערכת 
לביצוע פסקי דין שאינם כספיים, כגון פסקי דין לפינוי מקרקעין. על-פי-רוב מדובר באכיפת חיובים שבין 
אדם לחברו, או בין אזרח לעסקים, אם כי לעתים גם גופי המדינה פועלים באמצעות ההוצאה לפועל לאכיפת 
ובתקנות  התשכ"ז-1967,  לפועל,  ההוצאה  בחוק  מוסדרים  ישראל  במדינת  לפועל  ההוצאה  דיני  חיובים. 

שהותקנו מכוחו.

במרכז לגביית קנסות נגבים תשלומים עבור המדינה, כגון קנסות פליליים, קנסות מינהליים, קנסות המוטלים 
על-ידי משטרת ישראל, אגרות והוצאות שנפסקו לטובת המדינה, וכן פיצוים שנפסקו בהליך פלילי, שאותם 
והוצאות,  אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  בחוק  מוסדרת  המרכז  העבירה. פעילות  קורבן  עבור  המרכז  גובה 

התשנ"ה-1995, והתקנות שהותקנו מכוחו.

עיקר פעילותה של הרשות הוא בעבודה השוטפת של לשכות ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות, בטיפול 
בתיקים, בבקשות המוגשות ובמתן שירות לציבור הפונים. נכון לסוף שנת 2017, כ-2.4 מיליון תיקים פתוחים 
בהוצאה לפועל ועוד כ-1.4 מיליון תיקים המטופלים במרכז לגביית קנסות. תכנית העבודה של רשות האכיפה 
והגבייה מביאה לידי ביטוי תכניות לשיפורים ולשינויים, אשר יביאו לגבייה ולאכיפה צודקת, יעילה ומהירה 

יותר, זאת לצד שירות יעיל לפונים – חייבים וזוכים כאחד. 

בתכנית העבודה הוצגו משימות שנתיות ורב-שנתיות. בתכנית הושם דגש מיוחד על הוספת כלים טכנולוגיים 
לשיפור השירות, לצד צמצום ההוצאות הנלוות וכן על שינויי חקיקה הנדרשים לסייע לגבייה יעילה והוגנת. 
מחשוב  מערכת  הכנסת  לרבות  טכנולוגיות,  מערכות  בשיפור  רבים  מאמצים  הושקעו  הרשות  הקמת  מאז 
ערוצי  פיתוח  בוחן",  "אבן  קנסות,  לגביית  למרכז  חדשה  ומערכת  שלובים",  "כלים  לפועל,  להוצאה  חדשה 
הקשר עם חייבים וזוכים והרחבת כלי האכיפה לזוכים, לצד שיפור והגנה על חייבים שאין ביכולתם לשלם 

ועוד. 

אני רואה חשיבות רבה בפרסום תכנית העבודה לציבור, מתוך הכרה, כי הרשות ועובדיה הם משרתי הציבור. 
ובקידום  בפיתוח  רואה  אני  רבעון.  מדי  נמדדים  וביצועיה  מאתגרים,  יעדים  הרשות  של  העבודה  בתכנית 
המקצועיות ברשות האכיפה והגבייה יעד עיקרי לשנים הבאות, לצד ביסוסה של הרשות כרשות המפעילה 

מנגנון הגון, יעיל ומקצועי לגביית חובות והמהווה גורם האכיפה המרכזי במדינת ישראל.

תומר מוסקוביץ 

מנהל רשות האכיפה והגבייה
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה

מגמה20172018

35%38%שיעור החובות שטופלו בהוצאה לפועל11

605,854593,737חייבים פרטיים בהוצאה לפועל22

2,470,1752,445,473מלאי תיקים בהוצאה לפועל33

1,503,6881,578,872מלאי תיקים במרכז לגביית קנסות4

 אורך חיי תיק מסוג מזונות בהוצאה לפועל 54
10.349.9במלאי )בשנים(

אורך חיי תיק מסוג פסק דין בהוצאה לפועל 
10.119.8במלאי )בשנים(

 אורך חיי תיק מסוג שטרות בהוצאה לפועל 
10.9110.4במלאי )בשנים(

אורך חיי תיק מסוג תובענות בהוצאה לפועל 
3.953.49במלאי )בשנים(

המדד בוחן את שיעור גביית החובות בהוצאה לפועל המחושב כך - סך חובות שטופלו באותה שנה מתוך סך החוב בכלל התיקים שהיו פתוחים    1
בתחילת השנה: גבייה ישירה )שולם ישירות להוצאה לפועל( וגבייה עקיפה )הקטנת חובות(.

חייבים נושאי תעודת זהות ודרכון, לא כולל חברות המזוהות על-ידי ח.פ - הנתונים נכונים לחודש 10/2017. לשנת 2018 צפויה מגמת ירידה של 2%.  2
מלאי תיקים פתוחים בהוצאה לפועל - הנתונים נכונים לחודש 10/2017, לשנת 2018 צפויה מגמת ירידה של 1%.  3

מלאי תיקים פתוחים במרכז לגביית קנסות – הנתונים נכונים לחודש 10/2017. לשנת 2018 צפויה מגמת עלייה של 5%, לא כולל תיקי טרום חוב.  4
הנתונים נכונים לחודש 12/2017 בו התבצעה מדידה של מלאי התיקים. צפויה מגמת ירידה בשיעור של  1%עבור מדדים אלה.  5

רשות האכיפה והגבייה
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

שיפור גביית החובות   1
יעד 1.1: שיפור גביית החובות הפרטיים/המוסדיים

יעד 1.2: הפחתת העלויות הנוספות על החוב

יעד 1.3: הרחבה ושיפור של פעילות הרשות בתחום החובות לממשלה ולרשויות המקומיות

יעד 1.4: יישומו של חוק חדלות פירעון 

יצירת גישות שונות לטיפול בחייב ובזוכה על-פי מאפייניהם   2
יעד 2.1: התאמת תהליכי הגבייה והשירות לאוכלוסיות שונות

יעד 2.2: מניעת החוב הבא או חזרת החייב למעגל החובות

שיפור השירות לכלל בעלי העניין וקיצור הבירוקרטיה   3
יעד 3.1: שיפור מערך השירות לחייבים ולזוכים

שיפור התשתיות והתחדשות ארגונית   4
יעד 4.1: טיפוח ההון האנושי והעצמת יכולות העובדים ותגמולם

יעד 4.2:שיפור תהליכי עבודה וייעולם

יעד 4.3: ביסוס מעמדה של הרשות בציבור

יעד 4.4: צמצום תיקי מלאי 
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עיקרי תכנית העבודה

שיפור גביית החובות   1

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

היקף כספי של גביית חובות במרכז לגביית 
קנסות )בש"ח(

644,589,362-800,000,00012/2018-

גופים ממשלתיים שהחלו לפעול באמצעות 
רשות האכיפה והגבייה

--6112/2018-

יעד 1.1: שיפור גביית החובות הפרטיים והמוסדיים

משימות מרכזיות:
הסמכת רשמי ההוצאה לפועל לפרוס חוב עבר במזונות7 ■
פיתוח מתווה חקיקה לעניין סנדול רכבים8 ■
טיוב תיקים פרטיים שגויים )תיקון תעודת זהות ואימות שם החייב( ■
קידום גבייה בתיקי מזונות של הביטוח הלאומי ■
ממשק עיקולי שכר לכל משרדי הממשלה המפיקים תלושי שכר באמצעות מערכת מל"מ  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קיום דיון בוועדת חוקה בנושא הסמכת 
רשמי ההוצאה לפועל, במטרה לפרוס חוב 

עבר במזונות
-6/2018-ג-

-12/2018ג--העברת מתווה לסנדול רכבים לוועדת חוקה 

תיקים שגויים שבוצע עבורם טיוב )תיקון 
תעודת זהות ואימות שם החייב(

--46,00012/2018-

בקשות מידע שהוגשו בתיקי מזונות של 
הביטוח הלאומי

--2,00012/2018-

-9/2018ג--הוספת משרדי ממשלה בממשק למל"מ9

מדובר באגרות משרד הרישוי, ממתין לחתימת שרת המשפטים.  6
לעתים לחייבי מזונות קיים חוב עבר נוסף על החוב השוטף, והם מתקשים לשלם את שני סוגי החובות בו-זמנית.  7

סנדול רכב במקום עיקול, העברתו למחסן והימנעות מתשלום דמי אחסון.  8
הרחבת המערכת אל מול משרדי ממשלה נוספים.  9

רשות האכיפה והגבייה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

אזהרות שנחתמו בלשכות באמצעות מערכת 
"מצפן״10

37,189-37,93212/2018-

יעד 1.2: הפחתת העלויות הנוספות על החוב  

משימות מרכזיות:
תיקון שיעור הריבית בתיקי תאגידי מים וביוב ובתיקי המלאי11 ■
הקטנות חוב בתיקי רשויות מקומיות  ■
התקנת תקנות של המצאה אלקטרונית )מחליף את משלוח הדואר(12  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תיקי תאגידי מים וביוב שעברו תיקון לשיעור 
ריבית מתאים

--10,08012/2018-

רשויות מקומיות שמולן מתבצע תהליך 
הקטנת חוב

--612/2018-

העברת תקנות של המצאה אלקטרוניות 
לאישור השרה 

ג9/2019---

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

חייבים שהופחתו עבורם 25% ריבית בתיק 
ההוצאה לפועל במסגרת הצעת חוק חייב 

משתף פעולה13

תהליך 
חדש

-10012/2018-

עלייה של 2% בהחתמת אזהרות באמצעות מערכת "מצפן". מערכת זו מאתרת את כלל התיקים של החייב שבהם לא נחתמה אזהרה )אי   10
אפשר להתחיל לפעול בתיק הוצאה לפועל ללא חתימת אזהרה, למעט במקרים מסוימים(.

בעקבות פנייה של רשות המים ושינוי צו הריבית לתאגידי מים וביוב, יבוצע תיקון שיעור הריבית בתיקי המלאי.  11
הכוונה להכניס תיקון לתקנות ההוצאה לפועל, שמשלוח החלטות )ללא אזהרה( לדואר אלקטרוני ייחשב כהמצאה של החלטות ויחסוך את   12

משלוח הדואר. 
מדובר בהצעת חוק, שיישומו יחל בשלהי 2018, ולכן כמות התיקים שבהם הריבית תצומצם הינה בגדר הערכה בלבד.   13
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יעד 1.3: הרחבה ושיפור של פעילות הרשות בתחום החובות לממשלה ולרשויות המקומיות

משימות מרכזיות:
בניית תהליך עבודה לטיפול בחייבים שלא אותרו במסירה אישית ■
קידום הליכי גבייה בתיקים מעל 100,000 ש"ח ■
ביקורי הנעה לגבייה בבתי הכלא  ■
משלוח הודעות טקסט לפני ביטול הסדר לחייב במרכז לגביית קנסות ■
מחקר על יעילות הליכי הגבייה במרכז לגביית קנסות ■
יום עיון לנציגי זוכים במינהל גבייה ■
סיוע לרשויות מקומיות שהן זוכות בהוצאה לפועל  ■
הרחבת סמכויות מינהל הגבייה ■
גביית אגרות מרשות הרישוי )פיילוט תיקים ישנים(  ■
קליטת חובות שוטפים של אגרות רשות הרישוי ■
איסוף נתונים לחקירה על חברות שהן חייבות  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

השלמת גיבוש של תהליך עבודה לטיפול 
בחייבים שלא אותרו במסירה אישית

-6/2018ג--

תיקים מעל 100,000 ש"ח שהתבצעה עבורם 
גבייה, או שהתבצע הסדר 

-489612/2018-

-122412/2018-ביקורים להנעת גבייה בבתי הכלא 

הטמעת תהליך שליחת הודעת טקסט לפני 
ביטול הסדר במרכז לגביית קנסות14

-9/2018ג--

 גיבוש המלצות לייעול הליכי גבייה במרכז 
לגביית קנסות

-9/2018ג--

-12/2018ג--יום עיון לנציגי זוכים במינהל הגבייה

העברת דו"ח מסכם למשרד הפנים על 
רשויות שהן זוכות בהוצאה לפועל

-5512/2018-

הבאה לאישור של החלטת ממשלה בנושא 
הרחבת סמכויות מינהל גבייה15

-9/2018ג--

החלטה לגבי המשך פעילות בעקבות סיכום 
הפיילוט לגביית אגרות רשות הרישוי

-12/2018ג--

-10,00012/2018--אגרות רשות הרישוי שנקלטו 

השקת ממשק לאיסוף מידע על חברות שהן 
חייבות

-12/2018ג--

זהו תהליך חדש, ולכן אין אפשרות לשער את כמות הסדרי החוב הדינמיים שיעלו לאורך כל השנה במרכז לגביית קנסות.  14
הצעת החלטה לממשלה, המרחיבה את סמכויות מינהל הגבייה הממשלתי, כך שיוכל לגבות גם חובות של חברות ממשלתיות וגופים נוספים.  15

רשות האכיפה והגבייה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

ממוצע ימים מפתיחת תיק קנס משטרה ועד 
סגירתו באותה שנה במרכז לגביית קנסות

40-164012/2018-

תיקי פיצוי בהליך פלילי שנסגרו במרכז 
לגביית קנסות

5,500-4,80012/2018-

-19,703,505-20,000,00012/2018סכום שהועבר למפוצים )בש"ח(17

תיקים שטופלו במינהל הגבייה )כולל תיקים 
שנסגרו(

17,687-30,00012/2018-

שיעור החייבים שעמדו בהסדר החוב שניתן 
עבורם

29%-35%12/2018-

יעד 1.4: יישומו של חוק חדלות פירעון  

משימות מרכזיות:
היערכות לחוק חדלות פירעון18 ■

טיוב מלאי התיקים של חייבים מוגבלים באמצעים כחלק מהיערכות לחוק חדלות פירעון ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

שיעור טיוב תיקים של חייבים מוגבלים 
באמצעים )פושטי רגל ללא עיכוב הליכים/צו 

ביטול עם עיכוב( 
--100%12/2018-

לשכות שהותאמו לצורך טיפול בתיקי 
חדלות פירעון

---6/20196

השלמת הפיתוח של קורסי ההכשרה 
לעובדים

-12/2018ג--

השלמת גיבוש תהליך עבודה והנחיות 
ליישומו של חוק חדלות פירעון

ג3/2019---

מדובר בתיקים של קנסות תנועה במרכז לגביית קנסות. בנוסף, הוחלט על שימור היעד לשנת 2018 )בשנת 2016 הערך היה 45 ימים(.  16
המרכז לגביית קנסות גובה פיצויים שנפסקו לטובת קורבנות עבירה ומעבירם למפוצים.  17

משימה רוחבית, הנמצאת בכל יחידות הליבה של הרשות. חוק זה בא להסדיר את פירעון חובותיו של חייב יחיד או תאגיד העלול להימצא   18
במצב של חדלות פירעון, במטרה להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי, להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים ולקדם את שילובו מחדש 

של החייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.
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יצירת גישות שונות לטיפול בחייב ובזוכה על-פי מאפייניהם   2

יעד 2.1: התאמת תהליכי הגבייה והשירות לאוכלוסיות שונות

משימות מרכזיות:
הוספה הדרגתית של כוח אדם ייעודי בשפה הערבית ללשכות הרלוונטיות19 ■
ביצוע מחקר בנושא סיבות לחוב בקרב חייבי המגזר הערבי בצפון ובמשולש ■
התאמת השילוט בשפה הערבית בכל הרשות  ■
הנגשת שירותי תרגום בלשכות ההוצאה לפועל ■
משלוח של דרישות תשלום והליכי ביצוע לחייבים אסירים בבתי הכלא ■
בניית תהליך עבודה פנימי מותאם לאוכלוסיות שונות20  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

 עובדים ייעודיים דוברי השפה הערבית 
בלשכות הרלוונטיות

38-214512/2018-

גיבוש מסמך מסכם למחקר בנושא סיבות 
לחוב בקרב חייבי המגזר הערבי בצפון 

ובמשולש
-9/2018ג--

התקנת שילוט בשפה הערבית בלשכות 
העוברות למבנה חדש 

-9/2018ג--

הפעלת שירותי תרגום בדיוני צו הבאה22 
ותרגום מסמכים בלשכות ההוצאה לפועל

-12/2018ג--

משלוח דרישות תשלום באמצעות ממשק 
מחשובי עם שירות בתי הסוהר

-12/2018ג--

תהליכי עבודה פנימיים המותאמים 
לאוכלוסיות שונות, שנכתבו והועברו לאישור 

מנהל
-2412/2018-

במחקר שנעשה באגף לתכנון ומדיניות נמצא, כי ישנן לשכות הוצאה לפועל שהאוכלוסייה הפוקדת אותן היא אוכלוסייה דוברת ערבית, לפיכך   19
המליץ האגף על תוספת כוח אדם דובר ערבית ללשכות אלו.

תהליכי עבודה לתושבי רשות, לתיירים, לעובדים זרים, למשפחות הנפטרים ולפושטי רגל.  20
תוספת של 7 תקנים.  21

צו הבאה הוא צו, המורה על הבאת חייב בפני רשם הוצאה לפועל.  22

רשות האכיפה והגבייה
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יעד 2.2: מניעת החוב הבא או חזרת החייב למעגל החובות

משימות מרכזיות:
ביצוע מחקר אורך של חייבים - בנושא התנהגות כלכלית23 ■
גיבוש פרופיל חייב לדו"ח השנתי לשנת 242017 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

גיבוש מסמך מסכם על מחקר אורך של 
חייבים בנושא התנהגות כלכלית

-9/2018ג--

 השלמת גיבוש מסמך מסכם בנושא 
פרופיל חייב

-3/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

חייבים שנבנתה עבורם תכנית לשיקום 
כלכלי

1-1012/2018-

-811-1,00012/2018חייבים מוגבלים באמצעים שקיבלו הפטר25

שיעור תיקים שנפתחו ונסגרו באותה שנה 
בהוצאה לפועל

2628%-30%12/2018-

שיעור תיקים שנפתחו ונסגרו באותה שנה 
במרכז לגביית קנסות 

2753%-55%12/2018-

בחינת התנהגות כלכלית של חייבים חדשים הנכנסים למערכת ההוצאה לפועל.   23
באמצעות מדגם שנערך אחת לשנתיים נבדק הפרופיל הדמוגרפי של החייבים בהוצאה לפועל ובמרכז לגביית קנסות.  24

הפטר מתשלום חובותיהם לפי תיקון מס' 47 לחוק – לתת הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים, שהליכי הגבייה מולם אינם צפויים להביא   25
תועלת משמעותית לנושים.

בשנת 2017 נסגרו 89,520 תיקים מתוך 310,412 שנפתחו )כולל תיקי איחוד(.  26
בשנת 2017 נסגרו 684,013 תיקים מתוך 1,301,351 שנפתחו.  27
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שיפור השירות לכלל בעלי העניין וקיצור הבירוקרטיה    3

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

 מספר הימים הממוצע למתן מענה לפניות 
הציבור המתקבלות בהוצאה לפועל

15-281512/2018-

-60%12/2018-51%שיעור הבקשות שהוגשו מרחוק29

-60%12/2018-48%שיעור תיקים שנפתחו מרחוק

לקוחות המזמינים תור לקבלת שירות 
בלשכות ההוצאה לפועל

75,892-3079,68612/2018-

יעד 3.1: שיפור מערך השירות לחייבים ולזוכים31

משימות מרכזיות:
ריכוז אירועים לעורכי דין במסך אחד באזור האישי במערכת "כלים שלובים"32 ■
יישום חוק הדואר )תיקון מס' 12(33 ■
ניסוח מחדש של הודעות נבחרות, הנשלחות ללקוחות ממערכת "כלים שלובים"  ■
הפקת קובצי מידע לגופים פרטיים ומוסדיים ולמשרדים ממשלתיים על תיקים המתנהלים  ■

בהוצאה לפועל
שדרוג עמדות הכוונה בלשכות ההוצאה לפועל והתאמתן לאנשים עם מוגבלויות34 ■
בקרה על איכות המענה הטלפוני במרכז המידע ■
הנגשת נוהלי עבודה לכלל הציבור  ■
הרחבת דרכי השימוש בזימון תורים - השקת זימון תורים באמצעות אתר האינטרנט לעורכי דין  ■
אכלוס35 לשכות ההוצאה לפועל ירושלים ואילת  ■
מתן מענה שוטף לפניות ציבור ■
פיתוח אפליקציית סלולר למידע ולמשלוח אירועים בתיק36 ■

ממוצע הימים למתן מענה נמדד בכל רבעון.  28
הנתון נכון לחודש נובמבר 2017. הוגשו 8,925 בקשות, מהן הוגשו מרחוק 4,540 בקשות. בקשות שהוגשו על-ידי הצדדים בתיק.  29

עלייה של 5% לקוחות המזמינים תור בלשכות.  30
זוכים הינם בעלי החוב.  31

האזור האישי במערכת "כלים שלובים" מיועד לזוכים ולחייבים שאינם מקושרים בבתי תוכנה.   32
על-פי תיקון חוק הדואר, סעיף 12, על השולח לציין מיהו ואת כתובתו; הרשות תוסיף לדברי הדואר את המילה "מדינת ישראל".   33

החלפת חלק מעמדות הקבלה במערכת לניהול תורים בלשכות ההוצאה לפועל לנגישות בהתאם לדרישת החוק.  34
מעבר ללשכה חדשה. כחלק מהיפרדות מבתי המשפט, כל לשכות ההוצאה לפועל עברו למבנים עצמאיים.  35

פיתוח אפליקציית סלולר להנגשה מידע ולמשלוח אירועים והתראות בזמן אמת ישירות לטלפון הנייד של הצדדים.  36

רשות האכיפה והגבייה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

השקת השירות לזימון תורים באמצעות אתר 
האינטרנט לעורכי דין 

-6/2018-ג-

הטמעת הנחיות בהתאם לחוק הדואר )תיקון 
מס' 12(

-3/2018-ג-

הפצת מסמך אפיון דרישות למערכות מידע, 
עבור ניסוח מחדש של הודעות, הנשלחות 

ללקוחות ממערכת כלים שלובים
-12/2018ג--

-75-9012/2018דו"חות שהופקו לגופים פנימיים וחיצוניים

עמדות הכוונה שהותאמו לאנשים עם 
מוגבלויות

--371912/2018-

משובים שנכתבו על איכות המענה הטלפוני 
במרכז מידע

-15030012/2018-

נהלים המופיעים בניהול ידע שפורסמו 
באתר האינטרנט

ג3/2019---

השקת זימון תורים באמצעות אתר 
האינטרנט לעורכי דין

ג6/2019---

-212/2018--לשכות שאוכלסו

-1,2006001,20012/2018פניות ציבור שנענו

השקת אפליקציה למשלוח אירועים בתיק 
ולמתן מידע

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-140-15012/2018משתמשים בצ'אט,38 ממוצע ליום

-181,986-200,18412/2018כניסות לאתר רשות האכיפה, ממוצע לחודש

-16,292-17,92112/2018פתיחת תיקים באזור האישי

בכל לשכות ההוצאה לפועל.  37
הצ'אט מספק מידע כללי על תהליכי עבודה ומסייע בהתמצאות באתר האינטרנט של הרשות.  38
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שיפור התשתיות והתחדשות ארגונית    4

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור השלמת ההיפרדות המבנית מבתי 
משפט

90%-100%12/2018-

יעד 4.1: טיפוח ההון האנושי והעצמת יכולות העובדים ותגמולם 

משימות מרכזיות:
הגברת הגיוון התעסוקתי על-ידי שריון ואיוש של משרות לאוכלוסיות ייחודיות בהתאם  ■

להחלטת הממשלה
קיום יום הוקרה למערך המילואים ■
קיום השתלמויות לרשמי הוצאה לפועל ■
■ 39caregiving קיום יום עיון בנושא
המשך הטמעת הקוד האתי של הרשות ■
יישום המלצות סקר עמדות והטמעתן40 ■
קיום ימי עיון בנושא שוויון מגדרי ■
קיום סדנת חוסן לעובדים בעלי נגיעה לחובות פיצוי41 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

משרות המאוישות על-ידי בני העדה 
האתיופית 

1-212/20199

7-1012/201947משרות המאוישות על-ידי בני מיעוטים 

משרות המאוישות על-ידי אנשים עם 
מוגבלויות 

3-33/2018-

-9/2018ג--קיום יום הוקרה למערך המילואים

ימי השתלמויות שהתקיימו לרשמים במכון 
להשתלמויות רשמים

94912/2018-

caregiving 12/2018ג--קיום יום עיון בנושא-

סדנאות/הרצאות להטמעת חזון, ערכים וקוד 
אתי בארגון

42212/2018-

-12/2018ג--הצגת ממצאי סקר עמדות ליחידות

-39/2018--ימי שוויון מגדרי שהתקיימו לעובדי הרשות

הכוונה לקיים יום עיון לעובדים שהינם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, או לעובדים המטפלים בבני משפחה.  39
בשנת 2016 בוצע סקר עמדות על-ידי הנציבות, בשנת 2017 נותחו ממצאי הסקר ובשנת 2018 תוטמענה המלצות הסקר.  40

מטרת הסדנה היא ללמד את העובדים בתיקי פיצוי דרך להתמודדות עם מקרים קשים שאליהם עם נחשפים.  41

רשות האכיפה והגבייה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--השלמת פיתוח של תכנים לסדנת חוסן 

יעד 4.2: שיפור תהליכי עבודה וייעולם

משימות מרכזיות:
דיווח על הליכים מבצעיים באמצעות אפליקציה בטלפון החכם42 ■
ניתוח עומסים ביחידות הרשות )מרכז לגביית קנסות( ■
גיוס סטודנטים ומתנדבים במכללות ובאוניברסיטאות לסיוע במילוי טפסים  ■
ביצוע תרגיל ארצי למוכנות לחירום  ■
ביצוע תרגילי פינוי של לשכות גדולות ■
גיבוש תכנית ביקורת שנתית לשנת 2019 ואישורה ■
קיום ביקורות שנתיות ביחידות הרשות בהתאם לתכנית העבודה השנתית המאושרת ■
בניית ממשק להעברת פקודות מאסר למשטרה ■
הטמעת חוק אשראי הוגן43 ■
הטמעת שינוי ניהול בנקאי תקין )נב"ת 450(44 ■
קביעת תקנות הנוגעות לפתיחת תיק שיש בו ערבים45 ■
כתיבת נהלים במרכז לגביית קנסות46 ■
השלמת תהליך הסריקה במרכז לגביית קנסות47 ■
הפעלת מערך לבקרות כספיות בהוצאה לפועל על-ידי מיפוי אירועים חריגים ובניית כלים לזיהוי48 ■
מערכת כספית למרכז לגביית קנסות49  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קיום בקרה על יעילות האפליקציה, 
שבאמצעותה מדווחים על הליכים מבצעיים

-6/2018-ג-

הליך מבצעי מסוג "מסירה אישית" – האישור על המסירה מועבר באמצעות אפליקציה )האפליקציה מופעלת עבור מסירות במרכז לגביית   42
קנסות ולכן יופעל ויבוקר בתיקי ההוצאה לפועל(.

מסדיר את עניין מתן האשראי לאזרחים, הגבלות על ריביות בלקיחת אשראי - בהוצאה לפועל נדרשות התאמות מחשוביות, התאמת טפסים   43
וכתיבת נהלים. 

נב"ת 450 הוא תהליך, שבו הבנק מתעד את הליך פתיחת חשבון/לקיחת הלוואה של לקוחותיו ומעדכן את ההוצאה לפועל בדבר הסדרים   44
שנערכים בין התאגיד והחייב. 

הסדרת אופן פתיחת התיק שיש בו ערב.   45
כתיבת הנהלים כוללת התייחסות לנושאים הבאים: הפעלת פקודות מאסר, קבלני מסירות אישיות, זימון לחקירה בעקבות אי מענה לעיקול   46
צד ג', הכנת תיקים לתפיסת רכב, קליטת תיקי ביזיון, טיפול בתיקים פליליים בנושא פיצוי בגיר, החלטות רשם בהגבלות, פושטי רגל, ניתוב 
כספים של תיקי פיצוי חייב פושט רגל, העברת כספי קטינים לאפוטרופוס הכללי, סגירת תיקים, העברת תיקים למחיקת חובות, רישיונות 

נהיגה זמניים והסרת עיכוב רישיון נהיגה, טיפול בחברות, הרשאות לעובד, טיפול בפניות ציבור. 
דואר שנשלח למרכז לגביית קנסות יתקבל ישירות אצל ספק הסריקה ויועבר במדיה, כך שנחסך תהליך מיון הדואר במרכז לגביית קנסות.  47

פעולות כספיות רבות מבוצעות בתדירות יומיומית, תוך שימוש בתהליכים מורכבים ובשתי מערכות שונות, הדורשות מעקב ובקרה בכלים   48
חכמים ויעילים על-מנת לוודא פעילות סדירה. 

המרכז לגביית קנסות גובה חובות עבור המדינה. המערכת המנהלת את תיקי המרכז ואת הגבייה אינה מערכת כספית, ולפיכך אינה שומרת על   49
היסטוריית התהליכים הכספיים בתיקים, ולכן היכולת להפיק דו"חות ולבצע בדיקות ענ"א מוגבלת ביותר ולעתים כלל אינה אפשרית.

במהלך שנת 2017 בוצעו 3 תהליכים של ניתוח עומסים ביחידות הרשות ובשנת 2018 ביחידה נוספת.  50
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מסמכים מסכמים שהושלמו בנושא ניתוח 
עומסים ביחידות הרשות50

31-6/2018-

הדרכות שהתקיימו לגיוס סטודנטים 
ומתנדבים 

-4-3/2018-

-9/2018ג--ביצוע תרגיל חירום ארצי

-6/2018-ג-ביצוע תרגיל פינוי

אישור תכנית ביקורת שנתית ביחידות על-
ידי המנכ"ל

-12/2018ג--

בדיקת ממשק להעברת פקודות מאסר 
למשטרה 

-6/2018-ג-

-6/2018-ג-השלמת ניסוח ההנחיות לחוק אשראי הוגן 

12/2018ג--קיום הדרכות להטמעת חוק אשראי הוגן

השלמת ניסוח ההנחיות לשינוי ניהול בנקאי 
תקין

-9/2018ג--

קיום הדרכות להטמעת שינוי ניהול בנקאי 
תקין

12/2018ג--

הבאה לאישור הכנסת של תקנות הנוגעות 
לפתיחת תיק שיש בו ערבים

ג12/2019---

-41612/2018-נהלים במרכז לגביית קנסות שנוסחו

השקת תהליך סריקה מול הספק במרכז 
לגביית קנסות51

-12/2018ג--

-12/2018ג--השלמת דו"ח כספי ביקורת עומק 

השלמת פיתוח של מערכת כספית למרכז 
לגביית קנסות

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור המלצות הביקורת שיושמו באופן 
מלא52

60%-65%12/2018-

דואר שנשלח למרכז לגביית קנסות יתקבל ישירות אצל ספק הסריקה ויועבר במדיה כך שנחסך תהליך מיון הדואר במרכז לגביית קנסות  51
ביקורות בנושאים שונים מתבצעות על ידי יחידת הביקורת, היחידה בוחרת מס' ביקורת של שנה קודמת ובודקת את אחוז ההמלצות שיושמו   52

בנושא.

רשות האכיפה והגבייה
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יעד 4.3: ביסוס מעמדה של הרשות בציבור

משימות מרכזיות:
קיום כנס אקדמי - עשור לרשות ■
השקת קמפיין של שירותים דיגיטליים לעידוד חייבים להגיע ללשכות ■
ביצוע סקרים לאיתור צרכים עבור הרשות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-3/2018-ג-קיום כנס אקדמי - עשור לרשות

השקת קמפיין של שירותים דיגיטליים 
לעידוד חייבים להגיע ללשכות

-3/2018-ג-

-2-212/2018סקרים לאיתור צרכים עבור הרשות

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-308-32012/2018אזכורים חיוביים של הרשות במדיה

שיעור הגידול בכניסות לאתר האינטרנט של 
הרשות במהלך קמפיין שירותים דיגיטליים, 

בהשוואה לממוצע יומי
--10%12/2018-

יעד 4.4: צמצום תיקי מלאי

משימות מרכזיות:
צמצום תיקים ישנים עד שנת 1990 שאינם עומדים בתקנה 126ד, בפש"ר או איחוד תיקים53 ■
צמצום תיקי מזונות עד שנת 1990 שאינם עומדים בתקנה 126ד ■
מחיקת חוב לבתי חולים על פי נוהל משרד הבריאות  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

השלמת ניסוח ההנחיות לטיפול בתיקים 
ישנים 

-6/2018-ג-

קיום בקרה על קובצי תיקים ישנים )עד 
1990( שטופלו על-ידי הלשכות54

-12/2018ג--

 השלמת מחיקת חוב לבתי חולים על פי 
נוהל משרד הבריאות

-12/2018ג--

תקנה 126 לסגירת תיקים ללא פעילות יותר משנתיים.  53
בקרה על עבודת הלשכות לאחר שפעלו לצמצום כמות תיקים ישנים עד 1990.  54
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:55

-20,737-18,66412/2018תיקי מלאי )עד 1990( שנסגרו 

-3,433-3,09012/2018תיקי מזונות )עד 1990( שנסגרו

 

הנתונים נכונים ליום 11/2017 – ירידה של 10%.  55

רשות האכיפה והגבייה
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018 

מועד משוער הסבר אודות המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

מרשם חייבי מזונות

זוכה המבקש לפתוח תיק 
כנגד חייב יוכל לבדוק האם 

לחייב יש תיק מזונות
567/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע

מרשם חייבים מוגבלים 
באמצעים

ניתן לבדוק האם אדם הוכרז על ידי רשם הוצאה לפועל כחייב מוגבל 
באמצעים ואת מועד ההכרזה, זאת בהתאם לתקנה 36ב לתקנות ההוצאה 

לפועל, התש"ם-1979 לפיה ניתן להגיש שאילתא לקבלת מידע ממרשם 
החייבים המוגבלים באמצעים באתר האינטרנט. חייבים שהוכרזו על-פי 

סעיף 69 לחוק ההוצאה לפועל בלבד.

מרשם חייבים משתמטים

בהתאם לחוק הוצאה לפועל, תיקון מספר 43, פרק ו' 2: "מרשם חייבים 
בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם".

אחד ההליכים שיכול זוכה לנקוט כנגד חייב המשתמט מתשלום חובו 
הוא בקשה להכריז על חייב כמשתמט מתשלום חובותיו. בקשתו של 

זוכה להכרזה על חייב כמשתמט מחובותיו מחייבת אישור רשם הוצאה 
לפועל. מרגע שאישר הרשם את הבקשה ולאחר קיום ההליכים המקדימים 

 הנדרשים על-פי החוק, כגון משלוח התראה או זימון החייב לדיון, 
 מפורסם שמו של החייב כמשתמט מחובותיו באתר האינטרנט של 

רשות האכיפה והגבייה.

מאגר שקים שלא נפדו 
במערכת הוצאה לפועל

המאגר מאפשר לבדוק האם קיים עבורך/עבור החברה/עבורך כבא כוח - 
שיק שלא נפדה ששולם על ידי מערכת ההוצאה לפועל.

החוק אושר בשלהי 2017 ומועד יישומו ביולי 2018.  56
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משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תכנית עבודה לשנת 2018

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חה"כ חיים כץ
מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ד"ר אביגדור קפלן

2018



הקדמה: שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
חה"כ חיים כץ

והטיפול באזרחי ישראל, הנזקקים  ולקדם את איכות השירות  והרווחה לשרת  תפקידו של משרד העבודה 
לסיוע בתחומי הרווחה והתעסוקה.

על  אמון  שהמשרד  האוכלוסיות  של  בצרכים  לטיפול  מדיניותי  את  משקפות  השנתיות  העבודה  תכניות 
רווחתם, והן נבנות בהתאמה ובהסתגלות למציאות משתנה, תוך תכנון קפדני, פיקוח הדוק והקצאת משאבים 

למטרות, שיסייעו בצורה הטובה ביותר לשיפור החוסן החברתי בישראל.

בכוחות משותפים ולאחר קיפאון ממושך, משרד העבודה והרווחה עבר שינוי ארגוני שלא ידע מזה עשרות 
נוגע לפיקוח הדוק ואפקטיבי ביותר על תקציבי המשרד, תוך הצבת הפרט במרכז  בשנים, שעיקר תכליתו 

ושימת דגש מיוחד על חדשנות במתן השירות.

צעד משלים נוסף שביצענו היה לשדרג את השכר ואת תנאי ההעסקה של עובדי המשרד ולהביא לתיקון של 
המצב, שבו שנים קופחו העובדים שמסייעים לאוכלוסיות החלשות ביותר בחברה.

קבעתי מדיניות לשנים הקרובות, שתיתן דגש מיוחד על שתי אוכלוסיות עיקריות: צעירים בסיכון ואזרחים 
ותיקים. 

להם  להעניק  על-מנת  במצוקה  ובנערים  בנערות  שאת,  ביתר  לטפל,  היא  הקרובות  בשנים  המשרד  מטרת 
סיכוי להיחלץ ממעגל הנזקקות שהם נידונים אליו בשל מחסור בעורף משפחתי איתן, ולתת להם את היכולת 

להשתלב בחיים נורמטיביים ותורמים לחברה.

מטרת-על נוספת של המשרד בשנים הקרובות היא לקיים את חובתנו ולאפשר לכל אזרח ותיק את הזכות 
להזדקן בכבוד. 

העלייה המבורכת בתוחלת החיים היא צו חירום, והמשרד ייערך בהתאם כדי לספק לאזרחים הוותיקים בסיס 
לתנאי מחיה נאותים ונטולי בדידות.

תכנית העבודה המצורפת היא מפת דרכים לעמידה באתגרים, ואנו מציבים לעצמנו יעד פשוט וברור: להשתפר 
מדי חודש בחודשו. 

הדרך מלאה באתגרים לא מבוטלים, אך בהתמדה, תוך תיאום, פיקוח, מדידה של העמידה ביעדים ובקרה על 
אופן הקצאת המשאבים נדע להשיג תוצאות טובות יותר לשיפור החוסן החברתי של אזרחי ישראל.

בברכה,

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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הקדמה: מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 ד"ר אביגדור קפלן 

תכנית העבודה המוצגת במסמך זה משקפת את יעדי המשרד, את המדדים ואת התכניות המרכזיות שעליהן 
יינתן דגש בפעילות המשרד על שתי זרועותיו – עבודה ורווחה – בשנת 2018. תכנית העבודה גובשה הודות 

לשיתוף פעולה של הגורמים המקצועיים במשרד, גורמי המטה ואגף מחקר, תכנון והכשרה.

בימים אלו המשרד עובר תהליכי שינוי ארגוני, ובהם איחוד אגף מש"ה )מוגבלות שכלית התפתחותית( עם 
התייחסות  יאפשר  אשר  מהלך  מוגבלויות,  למינהל  השיקום  אגף  ועם  אוטיזם  עם  באדם  לטיפול  השירות 
לפרט על כלל צרכיו הייחודיים. כמו כן, מוקם מינהל פיקוח ובקרה, אשר יתווה ויתכלל את תורת הפיקוח על 

השירותים ועל המסגרות שבאחריות המשרד.

שינוי נוסף במבנה המשרד הוא מיזוג זרוע העבודה לתוך המשרד. תעסוקה היא גורם מרכזי ליציאה ממצבי 
עוני ולרווחת נוער, בוגרים והתא המשפחתי. לפיכך, תהליך מיזוג זה עשוי לייצר בין זרועות המשרד סינרגיה, 
שתשרת את אוכלוסיית הרווחה. שינויים אלה ישפיעו וילוו את יישום תכניות העבודה ואת העמידה ביעדים.

התכניות המרכזיות של המשרד לשנת 2018 מקיפות את כלל האוכלוסיות ונותנות מענה בצמתים של משבר 
ובליווי מתמשך לפי הצורך במגוון תחומי הפעילות שהמשרד אחראי עליהם. הן כוללות, בין היתר, פעולות 
למעבר אנשים עם מוגבלויות לקהילה והרחבת סל המענים עבורם, לסיוע למשפחות המתמודדות עם עוני 
והדרה ולאלה המתמודדות עם אלימות במשפחה, לשיפור הטיפול בבני נוער שהוצאו מביתם ולמתן כלים 

להמשך חייהם הבוגרים ולהשתלבותם בחברה וכן ליווי אזרחים ותיקים ותמיכה בהם.

בתחום העבודה הציב המשרד כמה יעדים מרכזיים, ובהם הרחבת מעגל ההשתתפות בשוק העבודה, קידום 
הבטיחות והבריאות התעסוקתית בענפים עתירי סיכון, פיתוח כוח אדם והכשרות מקצועיות בהתאם לצורכי 

המשק ועוד.

המשרד שם דגש על הצורך בקביעת יעדים מדידים, אשר יאפשרו בחינה מושכלת של הפעולות שנעשות 
ויאפשרו הפקת לקחים, כל זאת לטובת שיפור השירות לאזרחי מדינת ישראל.

הרב  פועלו  על  כץ,  חיים  ח"כ  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה,  לשר  להודות  ברצוני  זו  בהזדמנות 
לקידום השירותים החברתיים במדינת ישראל ולהתוויית המדיניות.

יישר כח והמשך עשייה מבורכת.

בברכה,

ד"ר אביגדור קפלן

מנהל כללי

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מדדים בתחום הרווחה:

מגמה20172018

שיעור מקבלי השירות במסגרות בקהילה מתוך 1
77%78%כל מקבלי השירות1

מקבלי שירות בתכניות תעסוקה שונות של זרוע 2
32,000335,000הרווחה במשרד2

50,000 | 2020 40,000 | 2019

3
משפחות החיות בעוני שהכנסתן מעבודה עלתה 
ב33% ויותר לאחר שהשתתפו בתכנית "נושמים 

לרווחה"4
53516675

675 | 2020 675 | 2019

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פועל לאורן של אמנות האו"ם בדבר זכויות הילד )1989(, הקובעת, שזכותו של ילד לחיות עם   1
http://www.justice.gov.il/Units/InternationalAgreements/Documents/ )9 הוריו, אלא אם זו טובתו בשל פגיעה כהתעללות או כהזנחה )סעיף
http://www.justice. CRC.pdf ואמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות )2006( לחיים עצמאיים ושילוב בקהילה )סעיף 19( 
gov.il/Units/InternationalAgreements/Documents/CRPD.pdf. בעשור האחרון ניכרות פעולותיו של המשרד בעלייה מתמדת בשיעור האנשים 
המקבלים שירותים בקהילה, לעומת אלה המקבלים שירותים של השמה חוץ-ביתית. בשנת 2017 קיבלו 233,740 אנשים שירותי רווחה, כ-3,500 
אנשים יותר מב-2016, אז עמד הנתון על 230,246 )נתונים מדויקים לגבי שנת 2017 יתקבלו בהמשך שנת העבודה, כך שמדובר בהערכה(. מתוך 

אלה ממשיך לרדת שיעורם של המקבלים שירות חוץ-ביתי, ולראשונה גם ירידה במספרם: 53,544 ב-2017, לעומת 53,735 ב-2016. 
מהשוואה שערך ה-OECD, נראה שישראל היא בין המדינות המובילות במתן שירותים סוציאליים בקהילה על-פני סידור חוץ-ביתי. ב-2015   

OECD-היה שיעור המשולבים בסידור חוץ-ביתי בישראל 0.2 מכלל האוכלוסייה, שיעור זה הוא השני הנמוך מכלל מדינות ה
OECD Health Statistics 2017: Long-Term Care Resources and Utilization, in the OECD Health Statistics data set at http://stats.oecd.org/index.) 

 .)aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
עם זאת, יש לקחת ממצא זה בעירבון מוגבל, שכן הגדרת שירות רווחה כ"חוץ-ביתי" או "קהילתי" משתנה ממדינה למדינה ונמצאת בדיון גם   

בישראל.
תכניות תעסוקה לאוכלוסיות שלהן המשרד נותן מענה, כולל אנשים עם חסמים תעסוקתיים מורכבים ואנשים עם מוגבלויות.  2

בתכנית העבודה של 2017-8 צוין יעד של 40,000 אנשים שיקבלו שירות במסגרת תכניות התעסוקה של זרוע הרווחה במשרד ב-2018. הגידול   3
המתוכנן נבע, בין השאר, מהחלטה על העברת "רשות מקדמת תעסוקה", הנמצאת כיום באחריות שירות התעסוקה, לזרוע הרווחה. החלטה 

זו הוקפאה, ומכאן השינוי בתחזית ל-2018.
במסגרת "נושמים לרווחה" מטופלות משפחות על-ידי עו"ס )50-60 משפחות לתקן עו"ס במשרה מלאה, הנחשב למספר מטופלים מצומצם   4
יחסית(, ומלֶווה משפחה, המסייע להן בתהליך. לרשות המשפחה מועמד סל מענים גמיש בסכום של עד 8,000 ₪ לשנה. המשפחות בוחרות 
יחד עם העו"ס והמלווה את התחומים שיהיו במוקד הסיוע והשינוי מבין אלה: 1. שיפור וייעול של ניהול כלכלת המשפחה, 2. השתלבות או 
קידום בתעסוקה מתאימה, 3. הגברת מיצוי הזכויות, 4. שיפור בתחושת המסוגלות האישית ומשפחתית ושיפור איכות הקשרים במשפחה, 
5. שיפור בתנאי החיים הבסיסיים, 6. פיתוח מערכות תמיכה למשפחה בקהילה. זוהי תכנית מרכזית באגד תכניות לטיפול ולשיפור במצבן של 
משפחות החיות בעוני ובהדרה, שהמשרד מפעיל )מופיעות ביעד 1 ו-3 בתכנית העבודה(. במדד זה חושבה עלייה של שליש ויותר בהכנסת 

המשפחה מעבודה – בעקבות פעילות למיצוי זכויות המשפחה.
"נושמים לרווחה" התחילו לעבוד עם משפחות בשנת 2016. עבור 800 משפחות שסיימו ב-2017 את התכנית לאחר שנה וחצי לפחות נאספו   5

נתונים בעת הצטרפותם לתכנית ובסיומה. ההכנסה הממוצעת מעבודה לאדם עלתה מ-1,272 ש"ח ל-4288 ש"ח.
כ-1,500 משפחות צפויות לסיים את תכנית "נושמים לרווחה" ב-2018, לאחר שנה וחצי לפחות של השתתפות. רישום הנתונים משתפר כל   6
במספר  זו  בשנה  הצפויה  היחסית  הקפיצה  מכאן  התהליך.  את  להשלים  משפחות  ליותר  לסייע  מאפשרים  הנצברים  והידע  והניסיון  העת, 

המשפחות שישיגו את היעד המצוין במדד.
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מגמה20172018

אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם המקבלים 4
114,530117,950שירותי רווחה7

עליה של 
3% בכל 

שנה 125,000 | 2020 121,000 | 2019

http://www.justice.gov.il/Units/InternationalAgreements/ 2006-ישראל חתמה על אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ב  7
Documents/CRPD.pdf. כעת מתחיל מימוש חזון האמנה בפועל, לאחר הקמת מינהל המוגבלויות. עיקר השינוי הוא במתן שירותים מוכווני אדם, 
לעומת שירותים לפי נכות הנהוגים כיום. המטרה היא שיפור ברמת המענים, בהיקפם, בנגישותם ובגיוונם, המבוססים על מענים מותאמים 
לצרכיו של כל אדם עם מוגבלות, כדי שתתאפשרנה לו יותר העצמה ועצמאות. דגש יושם על שירותים רב-נכותיים המשולבים בקהילה, ועל 
התאמת הסביבה לצורכי האדם. המינהל יפעל להנגשת שירותים לאנשים שלא פנו עד כה לקבל שירותי רווחה בתחום המוגבלויות, ומכאן 

השאיפה לגידול במספר המוכרים.
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מדדים בתחום העבודה: 

מגמה20172018

134108מעונות יום שנבנו18

הרוגים בתאונות עבודה29
57

)ממוצע
)2013-2017

ירידה של 
10%

51.1%55.1%שיעור התעסוקה של גברים חרדים )גילאי 25-64(3
63% | 2020 59% | 2019

34.9%36.9%שיעור התעסוקה של נשים ערביות )גילאי 25-64(4
41% | 2020 39% | 2019

מעונות שנבנו והסתיימו בהם לכל הפחות פעולות הטיוח והריצוף. נתוני ביצוע 2017 מבטאים קידום הליכי בנייה של הקצאות שעד לשנה זו   8
לא מומשו במלואן. במהלך שנה זו נעשתה פעילות אינטנסיבית מול הרשויות להאצת תהליכי הבנייה הללו. 

המדד הורחב ביחס למדד של שנת 2017 כדי להציג את התמונה הכוללת והרב-שנתית של הרוגי תאונות העבודה, וכולל את ענפי החקלאות,   9
התעשייה, הבנייה וענפים נוספים. 

454   |   תכנית עבודה לשנת 2018



יעדים בתחום הרווחה

יעד 1: הוצאת משפחות ויחידים הנתונים במצבי עוני, משבר, סיכון, הדרה ותלות 
למצב של עצמאות ותפקוד חברתי וכלכלי תקין

יעד 2: פיתוח מענים מותאמים לרמת התפקוד האישי של אנשים עם מוגבלויות 

יעד 3: שילוב בשוק העבודה של אנשים עם חסמים תעסוקתיים מורכבים ובעלי 
מוגבלויות

יעד 4: עלייה ברמת הביטחון האישי והכלכלי של האזרחים הוותיקים

יעד 5: מימוש זכויות חברתיות וכלכליות של צעירים בסיכון תוך שילובם בהשכלה, 
בתעסוקה ובקהילה

יעד 6: צמצום תופעת האלימות במשפחה ובחברה ופיתוח מענים לנפגעים ולפוגעים

יעד 7: המשך ההעדפה לפיתוח של שירותים בקהילה עבור אוכלוסיות בסיכון 
ובמצוקה 

יעד 8: שיפור המשילות של המשרד
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יעדים בתחום העבודה 

יעד 1: הרחבת מעגל ההשתתפות בשוק העבודה

יעד 2: פיתוח הון אנושי מיומן ואיכותי בהתאם לצרכים המתקדמים של המשק

יעד 3: אסדרת שוק העבודה תוך הגנה על זכויות העובד

יעד 4: קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית בענפים עתירי סיכון
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עיקרי תכנית העבודה בתחום הרווחה

יעד 1: הוצאת משפחות ויחידים הנתונים במצבי עוני, משבר, סיכון, הדרה ותלות 
למצב של עצמאות ותפקוד חברתי וכלכלי תקין

משימות מרכזיות:
טיפול ושיפור מצבן של משפחות החיות בעוני ובהדרה10 - הרחבת מערך השירותים "נושמים  ■

לרווחה"11 ומרכזי "עצמה"12 והכנסת תכנית מפ"ה13
הקמת מערך מרכזי סיוע למשפחות נפגעות אובדן ושכול14  ■
הטמעת המדיניות החדשה בוועדת תכנון, טיפול והערכה15  ■
קידום חוק ועדות לתכנון טיפול והערכה16  ■
השכלה טכנולוגית בקרב נוער חוסה במסגרות חסות הנוער17  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

משפחות שטופלו במסגרת מערך השירותים 
לשיפור מצבן של משפחות החיות בעוני 

ובהדרה18
 2,9303,000 193,30012/2018-

מרכזי סיוע אחודים מרחביים למשפחות 
נפגעות אובדן ושכול20

--812/2018-

המשפחות משתתפות בתכניות לפי צורכיהן וכוחותיהן לאורך שנתיים.  10
במסגרת "נושמים לרווחה" מטופלות משפחות על-ידי עובד סוציאלי )50-60 משפחות לתקן עובד סוציאלי במשרה מלאה, הנחשב למספר   11
מטופלים מצומצם יחסית( ומלֶווה משפחה, המסייע להן בתהליך. לרשות המשפחה מועמד סל מענים גמיש בסכום של עד 8,000 ש"ח לשנה. 
המשפחות בוחרות יחד עם העובד הסוציאלי והמלווה את התחומים שיהיו במוקד הסיוע והשינוי מבין אלה: 1. שיפור וייעול של ניהול כלכלת 
המשפחה, 2. השתלבות או קידום בתעסוקה מתאימה, 3. הגברת מיצוי הזכויות, 4. שיפור בתחושת המסוגלות האישית ומשפחתית ושיפור 
איכות הקשרים במשפחה, 5. שיפור בתנאי החיים הבסיסיים, 6. פיתוח מערכות תמיכה למשפחה בקהילה. זוהי תכנית מרכזית באגד תכניות 

לטיפול ולשיפור במצבן של משפחות החיות בעוני ובהדרה, שהמשרד מפעיל )מופיעות ביעד 1 ו-3 בתכנית העבודה(.
מרכזי "עצמה" פועלים בתוך מחלקות הרווחה. המרכזים מקיימים פעילויות קבוצתיות וקהילתיות להגברת מיצוי זכויות, לשיפור הניהול של   12

כלכלת משפחה ותכניות לשילוב וקידום בתעסוקה.
הכשרה  עוברים  הסוציאליים  העובדים  ומתמשכים.  עמוקים  ובהדרה  בעוני  החיות  למשפחות  מיועדת  הזדמנות,  פוגשת  משפחה   – מפ"ה   13

ייחודית בנושא עבודה סוציאלית מודעת עוני.
מערך סיוע למשפחות נפגעות שכול בעקבות תאונות דרכים, רצח והתאבדות.  14

ועדות לתכנון טיפול והערכה דנות בילדים במצבי סיכון ובהוריהם, וקיימות בכל הרשויות בארץ. בוועדה יושב הרכב רב-מקצועי, הדן בתכנית   15
הטיפול למשפחה יחד עמה – הורים, וילדים ככל שגילם ומצבם מאפשר זאת. תכניות טיפול שעליהן תמליץ הוועדה עשויות להיות בתוך 
הקהילה )בתוך בית המשפחה או בשירותים בקהילה(, או חוץ-ביתיות )אומנה, פנימייה או אימוץ(. המדיניות החדשה שמה דגש על מעורבות 

המשפחה בתהליך ועל שקיפותו. המטרה היא, שהוועדה והתכנית שנבנית בה יבוססו על הסכמות, תוך התייחסות לכלל בני המשפחה.
והבריאות  החינוך  מחלקות  עם  שותפות  הוועדה;  הרכבי  הגדרת  על  בדגש  הוועדות,  עבודת  את  יסדיר  והערכה  טיפול  לתכנון  ועדות  חוק   16

ברשויות; עיגון זכויות הורים וילדים; תהליכי ערר, ועוד.
מעונות חסות הנוער פועלים באחריות משרד הרווחה. מרכזי הלמידה/בתי ספר הפועלים בתוכם הינם באחריות משרד החינוך באמצעות   17
תכנית הל"ה. בשנת 2018 יגבש צוות משותף לשני המשרדים תכנית לקידום ההשכלה הטכנולוגית. המטרה היא לאפשר לכל הנערות והנערים 
המסוגלים לכך ללמוד לקבלת תעודה טכנולוגית )תעודה טכנולוגית דורשת 3 יחידות מתמטיקה, 3 יחידות אנגלית, 2 יחידות עברית, ו7-15 

יחידות טכנולוגיות(. 
התכנית "נושמים לרווחה" תורחב ל-4 רשויות נוספות, ותתקיים ב-99 רשויות. תכנית מפ"ה תוטמע ב-10 רשויות )המפעילות כיום את תכנית   18

"נושמים לרווחה" – 12 משפחות בכל רשות(.
מתוכן – 1,800 חדשות.  19

עד 2017 פעלו בארץ 8 מרכזים בפריסה ארצית. לכל מרכז טיפולי הייתה התמחות טיפולית באחד מסוגי הטראומה. במסגרת השינוי המתוכנן   20
ביישוג  יפעלו  המרכזים  כאחד.  והתאבדות  רצח  דרכים,  מתאונות  כתוצאה  שכול  בנפגעי  האחודים  הטיפוליים  המרכזים  יעסקו  במרכזים, 
(reaching out(, בתיווך ובמיצוי זכויות ויפעילו קבוצות תמיכה. המרכזים יציעו ליווי וטיפול רגשי במימון מלא של המדינה. משפחה, המעוניינת 
בטיפול משפחתי או פרטני, תטופל בתחנות לטיפול במשפחה, הפועלות ברשויות המקומיות. המשרד מקיים הכשרות שוטפות לטיפול 

במשפחות נפגעות שכול, לעובדים במרכזי הסיוע האזוריים ובתחנות לטיפול משפחתי.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

משפחות שטופלו במרכזי הסיוע האחודים 
למשפחות נפגעות אובדן ושכול ובתחנות 

לטיפול זוגי ומשפחתי

2121025030012/2018-

שילוב כלי מדידה לבחינה של תכניות מרכזי 
הסיוע למשפחות נפגעות אובדן ושכול, 

במערכת הממוחשבת22
-12/2018ג--

שיעור הרשויות המקומיות23 שהוטמעה בהן 
ועדת תכנון, טיפול והערכה על-פי המדיניות 

החדשה
 32% 45% 60%12/2019100%

פרסום תזכיר חוק וועדות לתכנון טיפול 
והערכה24

-2/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום2017Q2 Q4מדדי תוצאה

ממוצע השיפור שחל במצבן של משפחות 
החיות בעוני בתכנית "נושמים לרווחה" 

שהתמקדו בתחום התעסוקה25

262.2-2.212/2018-

ממוצע השיפור שחל במצבן של משפחות 
בתכנית "נושמים לרווחה" שהתמקדו 

בתחום מיצוי זכויות

272.5-2.512/2018-

שיעור הרשויות המקומיות שנבנו בהן תכניות 
טיפול למשפחות עם ילדים במצבי סיכון, 

על-פי המדיניות החדשה של ועדות לתכנון 
טיפול והערכה 

 32% 45% 60%12/2018-

90 – תאונות דרכים, 80 – נפגעי המתה )רצח במשפחה(, 40 – אובדנות.   21
למערכת  המדידה  כלי  הכנסת  הסיוע.  במרכזי  הסוציאליים  העובדים  של  העבודה  מכלי  חלק  היא  ההתערבות  לניהול  ממוחשבת  מערכת   22

הממוחשבת תאפשר למדוד את התכניות ואת מרכיביהן ולשפר את השירות הניתן למשפחות.
מתוך כלל 258 מחלקות הרווחה בארץ.  23

תזכיר החוק יפורסם בפרואר 2018 לציבור הרחב ויועבר למשרדי הממשלה, כדי לקבל הערות לחוק. לאחר התייחסות להערות יועבר החוק   24
לוועדת השרים לענייני חקיקה. ככל שתהיה תמיכה בחוק ויגובה בתקציב הוא יועבר לדיונים בוועדה בכנסת לצורך השלמת החקיקה.

כל תחום )ראו הערת שוליים מס' 11( מחולק ל-5 פעימות ונמדד במהלך ההתערבות. נתון זה מסייע למפעילי התכנית לבחון את יעילותה   25
ולפתח מענים מדויקים עבור המשפחות.

2.2 פעימות - מ-1.8 בממוצע בעת ההצטרפות לתכנית ל-4.0 בסיומה, ל-1085 המשפחות שבחרו בתחום זה. בתחום התעסוקה ניתן סיוע   26
במתן כלים לשילוב בעולם התעסוקה )כישורי שפה ואוריינטציה טכנולוגית, לדוגמה(; אבחון תעסוקתי, סיוע בכתיבת קו"ח וחיזוק מיומנויות 
קבלה לעבודה; קורסים מקצועיים לרכישת מיומנויות מקצועיות, ועוד. התכנית מסייעת בשילוב בתעסוקה ללא מועסקים, בהגדלת היקף 

משרה, במעבר לתפקיד ההולם את כישורי האדם או המציע תנאים ואופק תעסוקתי טובים יותר ובהכשרה וליווי בפיתוח יזמות עסקית.
2.5 פעימות - מ-1.7 ל-4.2, ל-763 משפחות שבחרו בתחום זה, שבו מושם דגש על הנגשת ידע לגבי זכויות, מתן כלים להתנהלות עצמאית   27
בנושא מימוש זכויות וסיוע אקטיבי במיצוי זכויות אקטיבי – ליווי המשפחות בתהליך השגת זכויות בכל תחומי החיים: דיור, ביטוח לאומי, 

בריאות, חינוך ועוד. קבוצות פעילים מבין המשתתפים בתכנית מקדמות שינויי מדיניות.
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יעד 2: פיתוח מענים מותאמים לרמת התפקוד האישי של אנשים עם מוגבלויות28 

משימות מרכזיות:
"מעברים" - מעבר דיירים עם מש"ה )מוגבלות שכלית התפתחותית( ממסגרות פנימיה כוללניות  ■

למסגרות דיור בקהילה
הקמת מכינות לצעירים מתחומי המוגבלויות השונות, להקניית מיומנויות והכנה להשתלבות  ■

בקהילה ובעולם העבודה 
פיתוח ועיבוי מגוון מערכי דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות  ■
הקמת מערכי דיור לאנשים סיעודיים צעירים )בעקבות המלצות הוועדה הבין-משרדית לעניין  ■

בג"צ סיעודיים(
מערך תומך דיור עצמאי בקהילה; קהילה תומכת; סביבה תומכת; דיור נתמך29  ■
תכנית "קהילה נגישה"30  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 
בדיור בקהילה

3,356-3,54312/20193,900

132212/2018-מערכי דיור בקהילה - סיעודי31

דירות לאנשים עם מוגבלות בקהילות 
האורגניות אליהן הם משתייכים33

- 81612/2018-

מכינות הכנה לחיים עצמאיים לאנשים עם 
מוגבלות34

26358 12/201910

"קהילות נגישות" במבנה המחודש עבור 
אנשים עם מוגבלות36

-371712/2018-

הנמכה  התפתחותית,  שכלית  מגבלה  אוטיזם,  עם  באנשים  מטפל  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד  מוגבלויות  מינהל   28
קוגנטיבית, כבדי ראייה וכבדי שמיעה.

כיום פועלות תכניות לסביבה תומכת עבור אוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית ותכניות קהילה תומכת עבור אוכלוסיית השיקום.   29
הקמת מינהל מוגבלויות המאחד את הטיפול בשתי אוכלוסיות אלה יחד עם אוכלוסיית האוטיסטים מאפשר בניית מערך אינטגרטיבי של 
תכניות תומכות חיים בקהילה, המהוות רשת ביטחון לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם, החיים בקהילה/בבתי ההורים. ב-2018, יבנה 
מודל אינטגרטיבי שיכלול מענים שונים המותאמים לאנשים עם צרכים דומים בעלי מוגבלויות שונות. מערך המענים האינטגרטיבי יאפשר 

ניידות על פני הרצף - עפ"י התקדמות ועפ"י מצבי-חיים.
תכנית המסייעת לאנשים עם מוגבלות להיות מעורבים בקהילה ולהשפיע בתוכה על הגברת הנגישות )פיזית, חברתית, שירותית( וההשתלבות   30
בקהילה. זוהי תכנית ותיקה שהופעלה על-ידי השירות לעבודה קהילתית ומינהל מוגבלויות במשרד הרווחה, בשיתוף עם החברה למתנסי"ם. 

השנה תתוקצב התכנית מחדש כדי להתאימה למדיניות המשרד במסגרת מינהל מוגבלויות )ראו הסבר בנושא ביעד מרכזי מס' 4(.
על-פי בג"צ נדרש משרד הרווחה יחד עם משרד הבריאות לפתח מודלים לדיור לאנשים במצב סיעודי. מינהל המוגבלויות במשרד העבודה,   31

הרווחה והשירותים החברתיים יתן מענה בשני מערכי דיור שיוקמו השנה, האחד בירושלים והשני בקיבוץ שדה נחום. 
כל מערך יכלול הוסטל ו-4-5 דירות ובהבשלה מלאה ייתן מענה ל 96 דיירים. עד לסוף 2018 יוקמו שני מערכי הדיור, אולם לא יאוכלסו במלואם.  32

וזיקות הדומים לאלה של הדיירים. לדוגמה: קהילה דתית מזרם מסוים,  דירות בהן חיים עד 6 דיירים הממוקמות בקהילות עם מאפיינים   33
מושבים וקיבוצים ממועצה אזורית אחת וכדומה. הקמת הדירות והפעלתן נעשית במסגרת תכנית הדיור הכפרי ותכנית קהילות פונקציונליות.
תכנית לאנשים צעירים עם מוגבלות החיים במסגרות דיור שונות בקהילה. במקביל לשילובם בצבא/בשירות לאומי, בתעסוקה או באקדמיה   34
מסייעת התכנית למשתתפים לרכוש מיומנויות לחיים עצמאיים ברמות שונות. ההשתתפות בתכנית היא ל-3 שנים, ובסיומה נבחר מענה 

הדיור המתאים למשתתף לפי רמת המוגנות והמעטפת לה הוא זקוק.
כ-20 דיירים בכל מכינה.  35

בכל קהילה מעורבים לפחות 15 אנשים עם מוגבלות, מ-3 מוגבלויות שונות לפחות.  36
קהילות אלה היו פעילות ברמות שונות בעבר. עתה הן מקבלות מעטפת הכוללת תיקצוב ומשאבי אנוש, ומצטרפות למערך המיחשוב של   37

המשרד אשר יאפשר מעקב אחר תוצאות. 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור הדיירים מיחידות הדיור בקהילה 
לאנשים עם מוגבלות, הנקלטים בתעסוקה 

בקהילה בהתאם לרצונם וליכולותיהם38

39- 25% 50%12/2022 4080%

דיירים מיחידות הדיור בקהילה לאנשים עם 
מוגבלות הנקלטים בפעילויות פנאי בקהילה 

בהתאם לרצונם וליכולותיהם

41-40%4260%12/2018-

שיעור היציבות של אנשים עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית במסגרות הדיור 

בקהילה 
90%-90%12/201990%

מערכים תומכים43 ברשויות המקומיות עבור 
אנשים עם מוגבלות

--1512/2018-

-20012/2018--44אנשים עם מוגבלות המשולבים במערך תומך 

מתוך המשתתפים בתכניות המכינה, הדיור הכפרי, הקהילות הפונקציונאליות ומערך הדיור הסיעודי בקהילה.  38
מדידה בנושא זה תתחיל בשנה הקרובה, לכן אין במדד זה מדדי בסיס.  39

תהליך ההשתלבות בתעסוקה ובפנאי של אנשים עם מוגבלות נמשך פעמים רבות זמן ארוך מאוד. בשנים הבאות צפויים להשתלב באופן   40
טבעי דיירים בתכניות השונות, שיהיו חלק מתהליך השילוב. משום כך, זהו מדד שאפתני ביותר.

מדידת מדד זה תחל בשנה הקרובה.  41
תהליך ההשתלבות בתעסוקה ובפנאי של אנשים עם מוגבלות נמשך פעמים רבות זמן ארוך מאוד. בשנים הבאות צפויים להשתלב באופן   42

טבעי דיירים בתכניות השונות, שיהיו חלק מתהליך השילוב. משום כך, זהו מדד שאפתני ביותר.
במערכים התומכים שהופעלו עד כה באופן נפרד על-ידי השירות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובשירות השיקום, פעלו עובד   43
סוציאלי, איש תחזוקה ומדריך חברתי, לחצן מצוקה למצבי חירום רפואיים ופעילות חברתית. מערכים אלה נבנים כעת מחדש לפי ההגדרות 

החדשות של מינהל מוגבלויות )ראו הערת שוליים מס' 28(.  
יותאמו  המחודש  ארגונם  במסגרת  מוגבלויות.  מינהל  מאוכלוסיות  אחת  אוכלוסייה  עבור  שירות  מעניקים  הקיימים  התומכים  המערכים   44

המערכים הקיימים לכלל אוכלוסיות המינהל, ויוקמו מערכים תומכים נוספים.
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יעד 3: שילוב בשוק העבודה של אנשים עם חסמים תעסוקתיים מורכבים 
ובעלי מוגבלויות 

משימות מרכזיות:
הפעלת מרכזי "הזדמנות"45 ■
הרחבת המערך התעסוקתי במרכזי "עצמה"46 ■
הפעלת תכניות "תעסוקה נתמכת" ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-7-812/2018מרכזי "הזדמנות" שהוקמו

מקבלי השירות במרכזי "הזדמנות" לאורך 
השנים47 ברחבי הארץ

 5,800-6,30012/2018-

משתתפים בתכניות "תנופה" במרכזי 
השיקום ברחבי הארץ48

9762,0003,00012/2018-

688810012/2019104רכזי תעסוקה שנקלטו במרכזי "עצמה"

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור המשולבים בתעסוקה מבין מקבלי 
השירות במרכזי "הזדמנות" לאורך השנים49 

ברחבי הארץ
 40%-40%12/2018-

שיעור האנשים שקודמו50 או שולבו 
בתעסוקה מקרב המשתתפים בתכניות 

״תעסוקה בעצמה"
30%35%40%12/2018-

אנשים עם מוגבלות המועסקים בליווי 
תכנית תעסוקה נתמכת51

3,3683,5003,70012/2018-

מרכזי "הזדמנות" מפעילים סל תכניות ושירותים מורחב לכלל אוכלוסיות הרווחה )יחידים ובעלי משפחות( להשתלבות בתעסוקה.  45
מרכזי "עצמה" הם מרכזים לטיפול באנשים החיים בעוני ובהדרה במסגרת מערך השירותים לשיפור מצבן של משפחות החיות בעוני והדרה   46
10 מרכזי תעסוקה ביישובים דרוזים מתוקף החלטת הממשלה מס' 959 מיום 10/1/2016 בנושא תכנית  ב-94 רשויות. בנוסף להם, קיימים 

לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016-2019. 
תכניות תעסוקה שונות עוקבות אחר מצבם התעסוקתי של המשתתפים בהן, לאורך שנים, לכן בחרנו במדד מצטבר.  47

13 מרכזים לשיקום ולקידום מקצועי ברחבי הארץ, הפועלים לקידום מקצועי ולפיתוח מסוגלות תעסוקתית לאנשים עם חסמים תעסוקתיים   48
במטרה לשלבם בעבודה בשוק הפתוח. המענים הניתנים במסגרת המרכזים הם: אבחון מקצועי לנטיות תעסוקתיות של אנשים עם מוגבלות, 
ליווי להכשרות מקצועיות, פיתוח מסוגלות תעסוקתית )employability(, השלמת השכלה מכוונת תעסוקה וקורס טרום תעסוקה אינטנסיבי. 

כ-32% מהמשתתפים בתכניות מרכזי הזדמנות  מוצאים במהלך השנה הראשונה עבודה בה הם מתמידים. שיעורם של המועסקים מבין   49
המשתתפים בתוכניות אלה לאחר שנה וחצי עולה לכ-50%.

אנשים עובדים, ששיפרו את איכות עיסוקם, החליפו למקצוע משתלם יותר בעקבות הכשרה מקצועית או כלים אחרים שרכשו, או הגדילו   50
חלקיות משרה. בשנת 2018 תוטמע מערכת מדידה ממוחשבת בתכנית "תעסוקה בעצמה". המדדים עד לסוף 2017 מבוססים על הערכות 

מנתונים שונים.
תעסוקה נתמכת פועלת להשמת אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה בשוק החופשי באמצעות ארגונים מומחים בהשמת אנשים בעבודה.   51
הכלכלה(.  משרד  לקביעת  )בהתאם  מותאם  מינימום  בשכר  מועסק  והוא  עובד/מעביד  יחסי  מתקיימים  המושם  לאדם  העבודה  מקום  בין 

הארגון המלווה מעניק הכנה וליווי למקבל השירות לאחר השמתו על-מנת לסייע בקליטתו ובהישארותו לאורך זמן במקום העבודה.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

תכנית עבודה לשנת 2018   |   461



יעד 4: עלייה ברמת הביטחון האישי והכלכלי של האזרחים הוותיקים

משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית "יחד"52  ■
הפעלת תכנית "מרכזי יום מרחוק"53  ■
הרחבת היקף הפעילות של היחידות לטיפול בהתעללות כלפי קשישים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ביקורי בית שנערכו אצל קשישים בני 86 
ומעלה לצורך קבלת הסכמה להיכלל בתכנית 

"יחד"54

55--1,50012/2018-

קשישים אשר מילאו את שאלון המחקר 
המלווה את תכנית "יחד"56

--60012/2018-

קשישים בתכנית "יחד" שנהנו מביקורים 
סדירים57

-500581,0005912/2018-

קשישים ניצולי שואה המחוברים למערכת 
"יוניפר"60 במסגרת תכנית "יחד"

--50012/2018-

אישור להעלאה של רמת ההכנסה בקרב 
אזרחים ותיקים הזכאים להשלמת הבטחת 

הכנסה לקצבת זקנה, המועסקים בתכנית 
"יחד" )עד 2,000 ש"ח ללא פגיעה בקצבאות(

-12/2018ג--

קשישים המקבלים השלמת הכנסה לקצבת 
זקנה המועסקים בתכנית "יחד"61

-15033012/2018-

מרכזי יום לקשישים המשתתפים בפיילוט 
"מרכזי יום מרחוק"

552512/2018-

מטרת  מבדידות.  סובלים  רבים  מתוכם  סיעוד.  גמלת  מקבלים  שאינם   ,86 גיל  מעל  ותיקים  אזרחים  כ-13,000  בגפם  חיים  ישראל  במדינת   52
התכנית היא לשפר את איכות חייהם ולצמצם את תחושת הבדידות שממנה הם סובלים על-ידי ביקורים סדירים בביתם. התכנית תופעל 

כפיילוט בערים תל-אביב, ראשל"צ, נתניה ורמת גן. 
מרכזי היום לקשישים מהווים מקום מפגש לפעילות חברתית ותעסוקתית ומרכז טיפולי. מוגשות בהם ארוחת בוקר וארוחת צהריים חמה,   53
וקשישים הזקוקים לכך מקבלים סיוע בטיפול הפיסי לפי צורכיהם )כגון סיוע ברחצה(. המרכזים מופעלים על-ידי צוות רב-מקצועי הכולל 
מנהל, עובד סוציאלי, אחות, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, רכז חברתי, רכז תעסוקה ומטפלים. במרכזי היום מתקיימות הרצאות בתחומים 
שונים, פעילויות ספורטיביות מתאימות, פעילות תעסוקתית, חוגים ועוד. רוב הקשישים המבקרים במרכזי היום מגיעים אליהם פעמיים או 
שלוש בשבוע בלבד. בעזרת מערכת דיגיטלית אינטראקטיבית יכולים הקשישים לצפות בפעילות המתרחשת במרכז היום ואף להשתתף בה 

)לשאול שאלה את המרצה שמעביר הרצאה במרכז היום, למשל(.
בפיילוט תכנית "יחד" יוכלו להיכלל 1,000 קשישים בני 86 ומעלה ו-500 ניצולי שואה )בכל גיל(.  54

ביקורי הבית במסגרת תכנית "יחד" יחלו בראשית 2018.  55
המחקר המלווה את תכנית "יחד" יבחן את תרומת התכנית להפחתת בדידות בקרב אנשים בני 86 ומעלה ולהגברת הקשר שלהם עם גורמים   56

בקהילה. כמו כן, ייבחן שילוב בתעסוקה של גמלאים צעירים הזקוקים להשלמת הכנסה.
3 ביקורים בשבוע למשך שעה.  57

יצירת קשר עם קשישים הזכאים להשתתף בתכנית "יחד" טרם החלה. ייתכן שחלקם מקבלים סיוע וליווי שלא דרך חוק סיעוד, או שאינם   58
ממצים את זכאותם לגמלת סיעוד. סיבות אלה עשויות להביא לכך, שמספר המשתתפים בסוף 2018 יהיה נמוך יותר. 

מועד סיום הפיילוט בהתאם למסקנות המחקר ייקבע ההמשך.  59
מערכת "יוניפר" מאפשרת אינטראקציה מרחוק.   60

המבקרים את הקשישים בתכנית "יחד" הינם אזרחים ותיקים הזכאים להשלמת הכנסה לקצבת הזקנה.  61
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קשישים המשתתפים בתכנית "מרכזי יום 
מרחוק"

6212312350012/2018-

שיעור הקשישים בתכנית "מרכזי 
יום מרחוק" המשתמשים במערכות 

נוספות שמציעה המערכת הדיגיטלית 
האינטראקטיבית63

-40%60%12/2018-

-6578-12/2018 יחידות לטיפול בהתעללות כלפי קשישים64

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה

איכות החיים בקרב הקשישים בתכנית 
"יחד"66

מדידה 
חדשה

-12/2018-

תחושת בדידות בקרב הקשישים בתכנית 
"יחד"67

מדידה 
חדשה

-12/2018-

שיעור הקשישים המשתתפים בתכנית 
"מרכזי יום מרחוק" שאיכות חייהם עלתה68

--70%-90%12/2018-

שיעור הקשישים המשתתפים בתכנית 
"מרכזי יום מרחוק" ששכיחות התקשורת 

שלהם עם בני משפחתם עלתה
-40%60%12/2018-

במועצה  ממוקם  בפיילוט  המשתתפים  היום  ממרכזי  אחד  מרחוק.  המחוברים  קשישים   15 עד  נבחרים  בפיילוט  המשתתף  יום  מרכז  בכל   62
האזורית גליל עליון ומשרת כ-75 חברים ותיקים מהקיבוצים שבתחומה. בימים שאינם מבקרים במרכז היום, מגיעים הוותיקים למועדונים 

לחבר שבקיבוצם, שם ממוקמות המערכות הדיגיטליות המחוברות למרכז היום. 
המערכת במתכונתה הנוכחית מאפשרת לבני משפחה המורידים יישומון מתאים למכשיר הסלולרי שלהם לתקשר במערכת דמוית "סקייפ",   63

המחוברת לטלוויזיה בבית הקשיש, כמו גם העברת תמונות, צפייה באירועים שהתקיימו ועוד.
היחידות למניעת התעללות בקשישים עוסקות באיתור, באבחון, בטיפול ובהענקת הגנה לזקנים קורבנות התעללות והזנחה, חד-פעמית או   64
מתמשכת. הצוות הרב מקצועי כולל, נוסף על העובדים הסוציאליים, יועץ משפטי ורופא גריאטרי המלווים את היחידה. הטיפול בפוגעים 
חשוב אף הוא, בהיותם בני משפחה ברוב המקרים, ונעשה בשיתוף עם שירותים נוספים בקהילה, לפי הצורך בכל מקרה ומקרה. עיבוי היחידות 

הקיימות ופתיחת יחידות חדשות תתאפשר במסגרת התכנית הבין-משרדית לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה )ראו יעד 6(. 
78 יחידות ב-63 יישובים. בערים גדולות כאשדוד, ירושלים, תל אביב ואחרות פועלות כמה יחידות.  65

התכנית תלווה במערך מחקרי הנבנה בימים אלה, ובמסגרתו ייבנו מדדים לבחינת איכות החיים ותחושת הבדידות בקרב משתתפי תכנית "יחד".  66

התכנית תלווה במערך מחקרי הנבנה בימים אלה ובמסגרתו ייבנו מדדים לבחינת איכות החיים ותחושת הבדידות בקרב משתתפי תכנית "יחד".  67
שביעות הרצון תיבחן בשאלון שביעות רצון, שיועבר באפריל 2018 למשתתפים. בשל העדר תקציב לא נאספו מדדים רלוונטיים בראשית   68

הפיילוט.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
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יעד 5: מימוש זכויות חברתיות וכלכליות של צעירים בסיכון תוך שילובם בהשכלה, 
בתעסוקה ובקהילה

משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית "יתד"69  ■
עידוד גיוס לצה"ל ולשירות לאומי כמשתנה משמעותי בהשתלבות נורמטיבית בחברה לבני נוער  ■

בחסות הנוער70 
הפעלת תכנית "העסק שלנו" במסגרות שיקום נוער71  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

עובדים ייעודיים ברשויות מקומיות לטיפול 
בצעירים בסיכון72

709010012/2018-

אנשי מקצוע נוספים העובדים עם צעירים 
בסיכון ברשויות המקומיות73

10015020012/2018-

צעירים בסיכון שאותרו על-ידי גורמי טיפול 
שונים תחת המטרייה של תכנית "יתד"

30,00040,000 7450,00012/2018-

צעירים בסיכון שעבורם נערך מיפוי עומק75 
במסגרת תכנית "יתד"

3,000- 5,00012/2018-

נערות ונערים המשתתפים בתכנית הכנה 
לצבא ולשירות לאומי במסגרות חסות הנוער76

77--7843912/2018-

תכנית "יתד" הינה תכנית לאומית בין-משרדית )כוללת 11 משרדי ממשלה ורשויות ממשלתיות: צה"ל, הרשות לשירות לאומי-אזרחי והמוסד   69
לביטוח לאומי( ובין-מגזרית )כוללת מעורבות מגזר שלישי ופילנתרופיה(, בהובלת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לקידום 
ולהעצמת צעירים וצעירות בסיכון בגילאי 18-25, המתמקדת בארבעה תחומי חיים מרכזיים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות 
רגשית; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; השתייכות משפחתית וחברתית. במסגרת התכנית המשרד מפעיל מערך רווחה ייחודי, המאתר צעירים 
במצבי סיכון ומעניק להם ליווי, שיקום והעצמה, תוך בניית תכנית אישית לכל צעיר בהתאמה לצרכיו וליווי במשך הזמן הנדרש עד לשילובו 
באופן מיטבי בחברה. כמו כן, התכנית יוצרת ממשקי עבודה וסנכרון בין כל הגורמים הבאים במגע עם הצעיר, כדי למצות את זכויותיו ולהביא 

להתערבות בכלל תחומי חייו. התכנית פועלת מתוקף החלטת הממשלה מס' 2014 מיום 30/10/2016.
התכנית מתמקדת בהכנת הנערים לצו הראשון כמלש"בים )מועמדים לשירות ביטחון(, דרך תהליך המיון הצבאי וכן במהלך השירות הצבאי.   70
ונערים המתנדבים לשירות הלאומי-אזרחי מלווים במסגרת התכנית בבחירת המסלול ובמהלך ההתנדבות. התכנית כוללת הערכה  נערות 
של תכנית "מחסות לעצמאות" ושינויה לפי הצורך כדי לאפשר ליווי מיטבי; הידוק הקשר של מדריכי תכנית "מחסות לעצמאות" עם גורמים 
ו"צה"ל  "ניצוץ"  בצבא – מקא"מ )מרכז קידום אוכלוסיות מיוחדות(, מפקדי יחידות וקצינות ת"ש; שיתוף פעולה עם תכניות, כגון "יתד", 

בקהילה" כדי להבטיח ככל הניתן המשך ליווי לבוגרי חסות הנוער בצומתי החיים המורכבים שהצבא והיציאה ממנו מזמנים.
השירות לשיקום נוער מתמחה בהקמה ובהפעלה של מסגרות יום לטיפול, לשיקום ולחינוך בני נוער על רצף הסיכון, הסכנה והניתוק. מסגרות   71
אלה - מפתנים ומית"רים - הקיימות בכל הארץ, מהוות עבור החניך רשת הביטחון הקהילתית האחרונה, אשר מערכות החינוך הפורמלית 
אינן יכולות לתת. בכך הן עושות למניעת הוצאתו מביתו ומסביבתו הטבעית. תהליך השיקום במפתן הנו ארוך טווח, ומופעלות בו תכניות 
תהליך  עיוניים.  ולימודים  עבודה  לחיי  הכנה  החניכים,  של  הרגשיים  לצורכיהם  ומענים  נורמטיבית  חברתית  להסתגלות  כלים  המעניקות 
ההתערבות במית"ר, לעומתו, הינו קצר-טווח ואינטנסיבי, ומטרתו להביא לשילובם המחודש של בני הנוער במערכות נורמטיביות. "העסק 
שלנו" היא תכנית לפיתוח עסקי במית"רים, באמצעות הכשרות קצרות מועד, מרחבי תעסוקה ומיזמים עסקיים. התכנית מטמיעה תפיסת 

עבודה עסקית יזמית, כמחוללת תהליכי שיקום.
100 תקני עובדים סוציאליים ב-114 רשויות מקומיות.  72

תקנים נוספים של עובדים העובדים עם צעירים בסיכון, נוסף על תקני העובדים הסוציאליים במחלקות הרווחה.  73
האומדן העדכני ביותר באשר למספר הצעירים בסיכון בישראל נסמך על מחקרו של פרופ' יוסי קטן מ-2009, שהעריך, כי שיעורם מגיע לכ-  74

20% מכלל הצעירים בישראל, העומד כיום על כ-1,000,000 – קרי כ-200,000 צעירים בסיכון.
מיפוי עומק עבור צעירים בתכנית "יתד" הוא תהליך אבחוני הנעשה יחד עם הצעיר על-מנת למפות את צרכיו בתחומי החיים השונים ולהעריך   75

את המענים שהוא זקוק להם. על בסיסו נבנית תכנית העבודה עם הצעיר.
התכנית כוללת שני ימי הכנה מלאים.  76
כיום מתקיים באופן פרטני וספורדי.  77

מחושב לפי מספר הנערות והנערים במסגרות חסות הנוער, למעט מסגרות החירום והמסגרות לנערות ונערים ערביים.  78
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קבוצת מנהיגות מחוזית/ארצית כהכנה לצבא 
ולשירות לאומי במעונות חסות הנוער79

--80112/2018-

בוגרי מעונות חסות הנוער המלווים במהלך 
שירותם הצבאי או הלאומי

-8220012/2018-חלקי81

צעירים בסיכון שמלווים באופן פרטני 
ומשתלבים בחברה83 לפי התכנית הייעודית 

שנבנתה עבורם במסגרת "יתד" 
6,20014,00015,00012/2018-

מסגרות השירות לשיקום נוער שפועל בהם 
מיזם "העסק שלנו" 

 8- 1012/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

צעירים בסיכון המשולבים בתכניות השכלה, 
תעסוקה ודיור במסגרת "יתד"

2,000-848,00012/2018-

שיעור המתגייסים לשירות צבאי או 
מתנדבים לשירות לאומי מכלל הבוגרים 

המועמדים לשירות צבאי ב"חסות הנוער"

8567%-77%12/2018-

שיעור הנושרות והנושרים מצה"ל ומהשירות 
הלאומי מבין בוגרות ובוגרי "חסות הנוער"

8619%-8715%12/2018-

סך כל מחזור המכירות במיזמי "העסק שלנו" 
במסגרות שיקום נוער

 1,280,000 1,085,000 2,170,00012/2018-

סך כל השכר לבני הנוער העובדים במיזמי 
"העסק שלנו" במסגרות שיקום נוער88

 281,000 303,000 606,00012/2018
-

תכניות חסות הנוער מתייחסות לתקופה שבין ספטמבר 2017 לאוגוסט 2018.  79
קבוצה מחוזית/ארצית שישולבו בה נערות ונערים ממספר מסגרות. קיום מדד זה הינו תלוי תקציב.  80

כיום בוגרות ובוגרי "חסות הנוער" מלווים במסגרת תכנית "מחסות לעצמאות" שנתיים לאחר סיום שהותם במסגרת חסות הנוער. לעתים   81
עובר זמן מסוים בין השהות במסגרת ועד לגיוס, כך שהליווי אינו כולל את כל תקופת השירות. 

כלל המגויסים בשירות צבאי או בשירות לאומי בוגרי "חסות הנוער", אשר ילוו על-ידי מדריכים.  82
השתלבות בחברה במסגרת תכניות "יתד" תימדד על-פי שילוב הצעיר באחת התכניות שהן בתחומי החיים: השכלה; תעסוקה ומיומנויות;   83

רווחה רגשית; קיום פיזי )קורת גג, אמצעי קיום כספיים בסיסיים( ומוגנות; השתייכות משפחתית וקהילתית.
מתוך כלל הצעירים בסיכון המלווים )ראו הערת שוליים לעיל(.  84

מתוך 278 צעירים יהודים 99 התגייסו לצבא )36%( ו-87 (31%( השתלבו בשירות לאומי.  85
מתוך 107 שגויסו, קיים מידע לגבי 84. מהם 19% נשרו במהלך השירות הצבאי או השירות הלאומי ו-81% השלימו שירות מלא.   86

לשם השוואה – ב-2016 נשרו משירות צבאי כ-16% מהצעירים ו-7.5% מהצעירות, בקרב כלל האוכלוסייה.   87
כ-100 בני נוער משתתפים בתכנית "העסק שלנו".  88
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יעד 6: צמצום תופעת האלימות במשפחה ובחברה ופיתוח מענים לנפגעים ולפוגעים

משימות מרכזיות:
הובלת התכנית הבין-משרדית למניעה ולטיפול באלימות במשפחה89 ■
ביצוע הערכות מסוכנות והפעלת תכניות לשיקום מונע לעברייני מין90  ■
בתי משפט קהילתיים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

העברה לאישור המנכ"ל של טיוטה להחלטת 
ממשלה ולנוהל בין-משרדי בנושא הרחבת 

סמכויות הוועדה הבין-משרדית לבדיקת 
רצח במשפחה91

ג-
-6/2018-

גיבוש מענה בנושא אלימות במשפחה 
במוקד הלאומי 92118

-12/2018ג--

כוננויות בתחום האלימות במשפחה שנוספו 
לרשויות המקומיות93

-12/2018ג--

 ביצוע סקר לאומי94 במסגרת התכנית 
הבין-משרדית לטיפול ולמניעת אלימות 

במשפחה
-12/2018ג--

חוקרי משטרה בתחום האלימות במשפחה, 
דוברי שפות ומודעים להבדלים תרבותיים95

---12/2019

רשויות מקומיות שניתן בהן טיפול לילדים 
ולנוער הנפגעים וחשופים לאלימות 

במשפחה, במסגרת התכנית הבין-משרדית 
לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה

---12/2019 80

פעולה  ושיתופי  ושיקומיים  טיפוליים  מענים  רצף  של  ובפיתוח  בהרחבה  בהקמה,  תעסוק  הרווחה  משרד  בהובלת  הבין-משרדית  התכנית   89
בין-משרדיים לנפגעים ולפוגעים – משפחות, נשים, גברים, ילדים ואזרחים ותיקים. התכנית תעסוק בפיתוח הכשרות ומודלים אבחוניים 
וטיפוליים, בביצוע התאמות תרבותיות ובהרחבת מערך המניעה, ההסברה והעלאת המודעות בציבור. כמו כן יקודמו תיקוני חקיקה בהתאם 
לצורך. התכנית אושרה על-ידי הממשלה בהחלטה מס' 1249 מיום 10/3/2016, ויוצאת לפועל בשנת 2018. שנת 2018 תוקדש למיפוי הצרכים 
וליצירת שיתופי הפעולה בין המשרדים השותפים לתכנית, וכן לטיוב התיאום והטיפול בתופעת האלימות במשפחה. התכנית הבין-משרדית 
מאגמת מגוון תכניות, המבקשות לתת מענה לקשת רחבה של צרכים. חלק מתכניות אלו נמצאות בשלבי תכנון, ובמהלך שנת העבודה הקרובה 

ייקבעו עבורן מדדי תפוקה ותוצאה. 
על-פי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. החוק מטיל על שר הרווחה את האחריות לפרק השיקום: הקמת מרכזים לשיקום מונע של   90
עברייני מין בקהילה, על-פני רצף השיקום, וכן גיבוש תכניות לשיקום מונע של עברייני מין, המבוססות על הערכת המסוכנות. כיום מורשעים 
כ-800 עברייני מין בשנה. התכניות השונות המפורטות ביעד זה נותנות מענה בפריסה ארצית בקהילה, תוך התייחסות למאפיינים ייחודיים של 

עברייני המין, כגון - הנמכה קוגניטיבית, התמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים, שייכות תרבותית, שפה ועוד.
סמכויות הוועדה כיום נוגעות רק במקרים של רצח על-ידי בני זוג.  91

מוקד 118 של משרד הרווחה נותן מענה חירום במגוון תחומים. לאחר אפיון המענה הנדרש, כולל הממשקים הרצויים לרשויות נוספות כגון   92
המשטרה, יופעל במוקד מענה ייחודי לכל סוגי האלימות במשפחה.

מחלקות הרווחה מפעילות כוננים בזמנים שבהם המחלקות סגורות לטיפול במקרי חירום של ילדים בסיכון. לאחר גיבוש קריטריונים לעבודה   93
יתוגברו הרשויות המקומיות בכוננים המומחים בתחום אלימות במשפחה.

בקבוצות  ומאפייניה  התופעה  היקף  את  לאמוד  יאפשר  המתוכנן  הסקר   .2000 בשנת  נערך  במשפחה  אלימות  בנושא  אחרון  לאומי  סקר   94
האוכלוסייה השונות במדינה.

יופעל דרך המשרד לביטחון פנים. בעת הגשת תלונה יש חשיבות גדולה ליכולת של קורבן האלימות לשוחח עם חוקר הדובר את שפתו ומכיר   95
את תרבותו.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

גיבוש תורה ובחינת מודלים לטיפול בגברים 
במעגל האלימות במשפחה 

-12/2018ג--

-85047095012/2018עברייני מין שבוצעו עבורם הערכות מסוכנות96

קבוצות ייעודיות לטיפול בעברייני מין 
בפריסה ארצית, בתוך שירות המבחן 

וברשות לשיקום האסיר
22-972412/2018

מטופלים עברייני מין המשולבים במרכזים 
לטיפול ייעודי98

26030035012/2018-

מטופלים ביחידה החוץ-ביתית לעברייני מין 
מכורים לסמים ולאלכוהול99

681012/2018-

מסגרות חוץ-ביתיות לעברייני מין גבוליים, 
שהוקמו והופעלו )בשיתוף מינהל מוגבלויות(

 -
-612/2018-

-13012/2018 82110 מטופלים ב"מרכז מעגלים"100

512/20196 34 בתי משפט קהילתיים 

-30035037512/2018מטופלים בבתי המשפט הקהילתיים

משתתפים בתכניות "אפיקים" ו"בשבילי" 
במסגרת בתי המשפט הקהילתיים101

102165 220 25012/2019300

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור מניעת הרצידיביזם103 בקרב מקבלי 
המענה בתכניות לשיקום מונע לעברייני מין104

 105100%-10690%12/2018-

כל עבריין מין, המורשע במסגרת חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, עובר הערכת מסוכנות באחד משלבי ההליך הפלילי. לפי   96
הערכת המסוכנות נבנית תכנית לשיקום מונע ומתקבלת החלטה על תנאי הפיקוח והמעקב. האחריות על ביצוע הערכות המסוכנות היא של 
משרד הבריאות מתוקף החוק, ובמימון משרד הרווחה עבור אוכלוסיית שירות המבחן והרשות לשיקום האסיר. הפיקוח הינו משותף לשני 

המשרדים.
20 קבוצות יופעלו על-ידי שירות המבחן למבוגרים ו-4 על-ידי הרשות לשיקום האסיר. בכל קבוצה כ-10 משתתפים.  97

ניתנים מענים לקבוצות אוכלוסייה  ייעודי הינו מרכז, הנותן טיפול לעברייני מין לשם הפחתת המסוכנות המינית. בין היתר,  מרכז לטיפול   98
בעלות אפיון ייחודי )בהתאם לצרכים מיוחדים, שיוך תרבותי, קרבה גיאוגרפית וכו'(. 

היחידה החוץ-ביתית היא מסגרת כוללנית ייחודית, הנותנת מענה לעברייני מין, המתמודדים עם התמכרות לסמים ולאלכוהול. היחידה יכולה   99
להכיל עד 10 מטופלים בכל עת. משך זמן הטיפול הוא שנה.

100 "מרכז מעגלים" הינו מודל, הכולל את כל רצף השיקום לעברייני מין: הוסטל, מרכז יום בשלבים וטיפול תרופתי. המרכז נותן מענה רחב ולאורך 
זמן. משתתף בתכניות "מרכז מעגלים" יוכל להשתתף בהן עד 3 שנים, תוך מעבר בין השלבים השונים לפי הצורך.

101 "אפיקים" - תכנית לשילוב צעירים בסיכון בתעסוקה; "בשבילי" - תכנית לצעירים בסיכון, המעניקה מענים ממוקדים ונחוצים לצעירים תוך 
שילובם בסביבה ובקהילה.

102 55 מטופלים בכל בית משפט.
103 רצידיביזם – חזרה על ביצוע עבירות.

104 מחקר שנערך על-ידי פרופ' מלי שחורי-ביטון ב-2012 ועקב אחר מטופלים שסיימו טיפול במרכזי היום מצא, שבטווח של עד 5 שנים מתום 
הטיפול נמצאו פחות מ-3% של רצידיביזם )מטופל אחד( וכן נמצאה הפנמה ניכרת של תוכני הטיפול. מטרת התכניות בטווח הארוך היא 
ש-90% ממסיימי התכניות לא יבצעו עבירות עד לסיום צו המבחן. בחלק מהתכניות מוקם מערך מדידה, שיאפשר לשפר את המעקב אחר 

הנתונים ובחלק מהן ייבדקו הנתונים לפי רישום פלילי.
105 המידע הקיים כיום לגבי רצידיביזם מתייחס לכל סוגי העבירות. במהלך 2018 תעודכן שיטת המעקב ותאפשר פילוח לפי סוג העבירה.

106 שיעור המטופלים שלא יבצעו עבירות מין עד לסיום צו המבחן. ייבדק לפי רישום פלילי )מי שהוגשה נגדו תלונה(.
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יעד 7: המשך ההעדפה לפיתוח של שירותים בקהילה עבור אוכלוסיות בסיכון ובמצוקה 

משימות מרכזיות:
הפעלת התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון107  ■
טיפול בנערות ובנערים המנוצלים בזנות ובצעירות ונשים במעגל הזנות  ■
שירות משלים למשפחות של ילדים ובוגרים עם מוגבלות – מרכזים למשפחה108   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ילדים ובני נוער המקבלים מענה במסגרת 
התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון109

56,284-63,0008/2018-

הורים המקבלים שירות במסגרת התכנית 
הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

35,054-41,0008/2018-

שיעור המענים המופעלים, מתוך סך המענים 
שנקבעו בתכנית הלאומית לילדים ולנוער 

בסיכון110
87%-90%8/2018-

-4-111512/2018מרכזים טיפוליים עבור נשים בזנות 

מרחבי הל"ב לטיפול בבני ובבנות נוער 
וצעירות המנוצלים בזנות112

14171132012/2018-

נערות, נערים וצעירות שטופלו במרחבי 
הל"ב

7608701,00012/2018-

מרכזים יישוביים לשירות משלים עבור 
משפחות עם ילדים ובוגרים עם מוגבלות114 

30405012/202895

107 התכנית משותפת לחמישה משרדי ממשלה, בהובלת משרד הרווחה - משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה והמשרד 
לביטחון פנים. שותפים מחוץ לממשלה: המרכז לשלטון מקומי ו"ג'וינט-אשלים". התכנית מבוססת על הקצאת משאבים לרשויות, והמענים 
הפועלים הם באחריות כל אחד מהמשרדים השותפים. התכנית מופעלת כיום ב-185 רשויות מקומיות, הכוללות את כלל הרשויות באשכולות 

סוציו-אקונומיים 1-5 ובשכונות מצוקה בערים גדולות.
108 מטרת המרכזים היא להוות מסגרת תומכת לבני משפחתו של האדם עם מוגבלות וחיזוקם למען עצמם ולמען בן המשפחה עם המוגבלות. בין 

התכניות הפועלות במרכזים - מיצוי זכויות, פיתוח מנהיגות הורים, "הורים להורים", קבוצות הורים, קבוצות אחים.
109 תכניות התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון פועלות לפי שנת הלימודים. חישוב המדדים הוא לכן על התקופה שבין ספטמבר לאוגוסט.

110 מאגר התכניות של "התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון" כולל תכניות מגוונות שמציעים משרדי הממשלה השותפים לתכנית. מהן, 
התקציב  ניצול  בחינת  תוך  בפועל,  המענים  הפעלת  שיעור  את  לבחון  היא  המדד  מטרת  שתפעיל.  התכניות  את  מקומית  רשות  כל  בוחרת 

שהועבר לרשויות לצורך הפעלתם.
111 מתוכננת הקמת מסגרת יום טיפולית בעיר ירושלים, שמוכרות בה כ-150 נשים בזנות.

112 מרחבי הל"ב מופעלים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ, שאותרו בהן קטינות וצעירות בזנות בגילאי 13-25. המרחב מעניק כתף תומכת, אוזן 
קשבת, ארוחה חמה, מקלחת, טיפול וליווי למיצוי זכויות. זאת, במקביל לעבודת איתור ויישוג של עובדי התכנית, כאשר בחלק מהמרחבים 
אף יוצאים העובדים לסיורים ברשות המקומית כדי לאתר את הנערות ולהביאן למרחב הטיפולי. בתל-אביב מופעל מרחב הל"ב, הפתוח 24/7, 
אשר מאתר קטינות וקטינים צעירות וצעירים, המנוצלים בזנות ומביאם למרחב – שבו הם מקבלים ארוחות, יכולים לנוח, להתקלח, לכבס 
את בגדיהם, לקבל קונדומים, ובהמשך להיכנס לתהליך ליווי וטיפול מקיף. המרכז הארצי מפעיל קו סיוע טלפוני ומערך אינטרנטי לתמיכה 
ולאיתור צעירים אלה וכן הלנת חירום. יצוין, כי בשני המרחבים הוותיקים בלבד – תל-אביב וחיפה – יש טיפול בנערים. כל היתר, בשלב זה, 

מיועדים לבנות.
113 בשנת 2017 נערך מיפוי שעל-פיו מתוכנן פיתוח מערך מרכזי הל"ב ברשויות המקומיות. 

114 במיפוי שנערך על-ידי שירות נוער, צעירות וצעירים במשרד הרווחה לפני כשלוש שנים, ההערכה למספר הנערות, הנערים והצעירות עד גיל 
25 המנוצלים בזנות, על כל הרצף שלה, הייתה של 970 בכל רחבי הארץ. ההערכה היא שכיום המספרים גבוהים בהרבה. התכנון הוא, שב-2028 

יופעלו מרכזים ב-70% מהערים ומהרשויות המקומיות שיש בהן כ-8,000 תושבים ויותר.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

יישובים שבהם הופעל פיילוט של מרכז 
אזורי לשירות משלים עבור משפחות לילדים 

ובוגרים עם מוגבלות 
-3115512/202811645

מנהלי מרכזים שעברו או עוברים הכשרה 
ייעודית )קורסים וליווי פרטני(

-305012/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור הילדים המשתתפים בתכניות 
התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון 

שיצאו ממצבי סיכון במהלך שנת 
הלימודים117

17%-17%8/2018-

שיעור הילדים המשתתפים בתכנית שעברו 
ממצב סיכון מורכב יותר למצב סיכון מורכב 

פחות במהלך שנת הלימודים118
14%-14%8/2018-

שיעור הנערות, הנערים והצעירות במרחבי 
הל"ב שפחתו לגביהן גורמי הסיכון119

12085%-70%12/2018-

שיעור הנערות, הנערים והצעירות שהתמידו 
בהגעה למרחבי הל"ב121

62%-70%12/2018-

שיעור הנערות, הנערים והצעירות במרחבי 
הל"ב שחלה אצלם הפחתה במעורבות בזנות 

מכלל המקבלים מענה ב"מרחבי הל"ב"122
54%-50%12/2018-

 5 יופעלו  )עד 8,000 תושבים(. במסגרת הפיילוט  ובמועצות מקומיות קטנות  115 המרכזים האזוריים מכוונים לאוכלוסייה במועצות האזוריות 
מרכזים ב-3 מודלים שונים, שנבנו לאחר למידת מודלים שונים המופעלים על-ידי משרד הרווחה ומשרדים אחרים. לתכנית זו מחקר הערכה, 

המלווה על-ידי ארגון "ג'וינט-אשלים".
116 התכנון הוא שב-2028 יופעלו מרכזים אזוריים ב-70% מהמועצות האזוריות. עבור 114 הרשויות שבהן פחות מ-8,000 תושבים יופעלו כ-7 

מרכזים אזוריים.
117 על סמך השוואה בין כמות הילדים שהיו במצבי סיכון בתחומים השונים בעת בדיקה ראשונה לבין כמות הילדים בסיכון בבדיקה שנייה.

118 מעבר הילדים למצב סיכון מורכב פחות פירושו ירידה במספר תחומי הבעיה.
119 שיפור בלפחות אחד מגורמי הסיכון שעמם הגיעו למרחב, כגון: הזנחה בריאותית, היגיינה ירודה, קשרים פוגעניים, הריונות לא רצויים, שימוש 

לרעה בחומרים פסיכו-אקטיביים, שוטטות, מספר לקוחות.
2018 תורחב  הל"ב בתל אביב. במהלך  מרחב  לגבי  רק  נבדקו  בזנות  בנוער המנוצל  מדדי התוצאה בתחום הטיפול  של   2017 120 הערכים בסוף 

המדידה גם למרחבי הל"ב נוספים. מדדי התוצאה הצפויים לסוף 2018 מתייחסים גם למרחבים הנוספים.
121 התמדה נמדדת בקשר טיפולי מתמשך ועקבי שנוצר עם עובדת סוציאלית מטפלת ושנבנתה תכנית אישית. מדד זה מופיע כמדד תוצאה, 

שכן היכולת להיכנס לקשר, לבנות אמון ולהיכנס לתהליך של שינוי הוא צעד אקטיבי משמעותי ביותר עבור נערות ונערים המנוצלים בזנות.
122 מידע לגבי מדד זה קיים רק לגבי מרחב הל"ב בתל-אביב.
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יעד 8: שיפור המשילות של המשרד

משימות מרכזיות:
שיפור תהליכי הפיקוח של המשרד ■
ביצוע בקרה על הטמעת המדיניות החדשה של הוועדות לתכנון, טיפול והערכה  ■
הבאה לאישור של תיקון חוק האימוץ לפי מסקנות דו"ח גרוס123 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-הקמת אגף פיקוח ובקרה

שיעור הרשויות שבוצעה בהן בקרה על 
הטמעת המדיניות החדשה של הוועדות 

לתכנון, טיפול והערכה124
-  30% 45%12/2018-

-6/2018-ג125-הגשת תזכיר חוק אימוץ ילדים

123 ועדת גרוס היא ועדה ציבורית שמונתה על-ידי שרת המשפטים ושר הרווחה והשירותים החברתיים לבחינת חוק האימוץ שנחקק ב-1981 
לשרת  הוגשו  ומסקנותיה  הועדה  דו"ח  החדשניים.  והידע  המחקר  הישראלית,  בחברה  השינוי  תהליכי  לאור  בישראל,  ילדים  אימוץ  והליכי 

המשפטים ולשר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים באוגוסט 2016, במטרה לערוך תיקון מקיף בחוק האימוץ.
124 המפקחים המחוזיים יבדקו באיזו מידה יושמה מדיניות הוועדות וזאת בהתאם לתכנית העבודה שלהם.

125 במסגרת עתירה לבג"צ, משרדי המשפטים והרווחה הצהירו על כוונה להפיץ תזכיר חוק עד מחצית 2018.
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עיקרי תכנית העבודה בתחום העבודה

הרחבת מעגל ההשתתפות בשוק העבודה   1

משימות מרכזיות:
בינוי מעונות יום ■
הפעלת מרכזי הכוון לאוכלוסיות יעד והרחבתם ■
הפעלת מרכזי תמיכה למעסיקים לעידוד תעסוקת אנשים עם מוגבלות ■
שילוב יוצאי אתיופיה בתעסוקה וקידומם126  ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-134-10812/2018מעונות יום שנבנו

מרכזי הכוון תעסוקתי למיעוטים )כולל מזרח 
ירושלים(, שהוקמו והופעלו127

22-2412/2018-

משתתפים במרכזי הכוון תעסוקתי מקרב 
בני המיעוטים

12,000-14,00012/2018-

משתתפים במרכזי הכוון תעסוקתי מקרב 
האוכלוסייה החרדית128

13,000-12913,00012/2018-

משתתפים במרכזי הכוון תעסוקתי לאנשים 
עם מוגבלות

60035080012/2018-

מעסיקים של עובדים עם מוגבלות שקיבלו 
שירות במרכז התמיכה למעסיקים

2,0007501,50012/2018-

משתתפים במרכזי הכוון תעסוקתי מקרב 
אוכלוסיית יוצאי אתיופיה

660-75012/2018-

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

55.1%12/202063%-51.1%שיעור תעסוקת גברים חרדים )גילאי 25-64(

36.9%12/202041%-34.9%שיעור תעסוקת נשים ערביות )גילאי 25-64(

בחברה  אתיופיה  יוצאי  של  המיטבי  שילובם  לקידום  ממשלתית  מדיניות  בנושא   ,29/10/2015 מיום   609 מס'  ממשלה  להחלטת  בהתאם   126
הישראלית - תכניות משרד החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות וצוות יישום ומעקב אחרי התכנית.

127 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 922 מיום 30/12/2015, בנושא פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020.
128 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 869 מיום 20/12/2015, בנושא קידום המלצות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה.

129 בכפוף להארכת הסכמי הפעלה ולביקושים בשטח.
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פיתוח הון אנושי מיומן ואיכותי בהתאם לצרכים המתקדמים של המשק   2

משימות מרכזיות:
הגדלה של היקף ההכשרות המקצועיות המתוקצבות, בדגש על מקצועות עתירי תשתיות  ■
פתיחת שני בתי ספר מקצועיים לנוער  ■
עדכון ובחינה של תכניות לימודים להנדסאים והקשר שלהן לשוק העבודה ■
בניית תהליך אקרדיטציה בין קורסים ותכניות לימוד של הצבא ושל הכשרה מקצועית לבין  ■

הלימודים במכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע )מה"ט(
שילוב אקדמאים ואקדמאיות בני מיעוטים בתעשייה עתירת ידע130 ■
הגדלת מספר הנשים המוכשרות בתחומי התכנות131 ■
הקמת ועדות מקצועיות בשיתוף מעסיקים לתחומי הרכב ובדיקות התוכנה ■
הפקת קורס מקוון לאנגלית תעסוקתית לחרדים ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

תלמידים חדשים בקורסי הכשרה 
מתוקצבים

4,084-4,00012/2018-

-1-212/2018בתי ספר מקצועיים לנוער שנפתחו

תכניות לימודים להנדסאים שעודכנו 
והותאמו לצרכי המשק

42612/2018-

תכניות לימוד חדשות להכשרה מקצועית 
שנפתחו בהתאם לניתוח צרכים ובקשות 

קונקרטיות של גורמים רלוונטיים
10-1012/2018-

תכניות לימוד וקורסים צבאיים שעברו 
אקרדיטציה לטובת הכרה במכון הממשלתי 

להכשרה בטכנולוגיה ומדע
43912/2018-

משתתפים בתכנית לשילוב מיעוטים 
בתעשייה עתירת ידע

620-70012/20202,100

משתתפות בהכשרות בתחום התכנות 
במסגרת המיזם לשילוב נשים בהייטק

--80012/20204,000

וועדות מקצועיות שהוקמו בשיתוף 
מעסיקים לתחומי הרכב ובדיקות התכנה

--212/2018-

הפקת קורס מקוון לאנגלית תעסוקתית 
לחרדים

-12/2018ג--

130 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2292 מיום 15/01/2017, בנושא תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק.

131 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2292 מיום 15/01/2017, בנושא תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק.
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדד תוצאה:

מושמים בקרב בני מיעוטים בתעשיית 
ההיי-טק

480-50012/20201,500
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אסדרת שוק העבודה תוך הגנה על זכויות העובד   3

משימות מרכזיות:
תכנית למיקוד אכיפה למקבלי שכר נמוך  ■
קידום ייחוד של הפעולות בתחומי הבטיחות במבנים )דו"ח זיילר(132 ■
הגברת המודעות לזכות לשוויון הזדמנויות בעבודה ■
עידוד גיוון והכלה בסקטור הפרטי והציבורי ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-175-24012/2018חברות שמירה, אבטחה וניקיון שנבדקו

הגשת המלצה לשר בעניין קידום ייחוד 
פעולות )דו"ח זיילר(

-12/2018ג-ג

תכניות עומק להטמעת שוויון וגיוון בחברות 
ציבוריות ופרטיות שהתבצעו

-91112/2018-

הרצאות, הדרכות והכשרות לעובדים 
להעלאת המודעות לזכויות עובדים 

שהתקיימו
1105511012/2018-

הרצאות הדרכות והכשרות למעסיקים בנושא 
גיוון תעסוקתי שהתקיימו

133-2412/2018-

132 ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור )הידועה גם בשם ועדת זיילר( היא ועדת חקירה ממלכתית, 
שמונתה בשנת 2001 לבדוק את תחום הבנייה והתכנון בישראל, בדגש על בטיחות המבנה הן של מבנים חדשים והן של בניינים קיימים ועל 

האחריות על בטיחות המבנים של הגורמים העוסקים בתחום.
133 ההרצאות, ההדרכות וההכשרות אשר תוכננו )בתכנית העבודה לשנים 2017-18( להתבצע בשנת 2017 נדחו לשנת 2018.
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קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית בענפים עתירי סיכון   4

משימות מרכזיות:
יישום הצו להגברת האכיפה בבטיחות בעבודה  ■
עיבוי המערך לטיפול בעיצומים כספיים ■
הגדלת כמות הבודקים המוסמכים בבטיחות ■
הגדלת מספרם של מוסדות ההכשרה בבטיחות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הודעות שניתנו על "כוונת הטלת עיצום 
כספי"134

-6001,30012/2018-

צווי בטיחות שהוטלו על-ידי מנהל 
הבטיחות135

1,7066751,35012/2018-

-6,5963,5007,20012/2018ביקורי פיקוח שבוצעו באתרי בנייה
-36-6512/2018בודקים בבטיחות שהוסמכו136

-1-212/2018מוסדות ההכשרה בבטיחות שאושרו137

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

הרוגים בתאונות עבודה 
 57

)ממוצע 
)2013-2017

-
ירידה של 

10%
12/2018-

134 מתוקף סעיף 5 וסעיף 3 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011, ניתנה סמכות למנהל הבטיחות להודיע על כוונה להטיל עיצום 
כספי על מי שהפר הפרות בטיחות בתחום העבודה.

135 הירידה במספר צווי הבטיחות המוטלים מוסברת על-ידי השימוש בעיצומים כספיים.
136 בודקים המוסמכים לבצע בקרות בטיחות בתחומים הבאים: רעש, קרינה, מזהמי אוויר, עגורני צריח, בודקי מעליות וכלים טעוני בדיקה.

הדרישות  את  הקובע  המשרד,  של  פנימי  לנוהל  בהתאם  השונים  הבטיחות  לתחומי  ספר(  )בתי  הכשרה  מוסדות  מאשר  הבטיחות  מינהל   137
ממוסדות ההכשרה.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

תכנית עבודה לשנת 2018   |   475



476   |   תכנית עבודה לשנת 2018



משרד העלייה והקליטה
תכנית עבודה לשנת 2018
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הקדמה: שרת העלייה והקליטה
חה"כ סופה לנדבר

מכובדיי,

בשנת 2017 עלו לישראל כ-29,000 עולים ושבו לישראל יותר מ-5,300 תושבים חוזרים. השנה נמשכה העלייה 
המסיבית מאוקראינה, אך העלייה מצרפת פחתה. במהלך השנה ביצענו ניתוח אסטרטגי, אשר סייע באיתור 
חלק מהגורמים שהאטו את קצב העלייה מצרפת. בהתאם לכך, ביצענו מהלכים לשיפור המצב. קיימנו יריד 
עלייה בפריז בהשתתפות עובדי המשרד ונציגי קופות החולים. בתקצוב המשרד נפתחו בפריז כ-150 כיתות 

אולפן ללימוד השפה העברית למיועדים לעלייה. 

פעילות עידוד העלייה נמשכה, כמו כן נמשכה הפעילות לשיפור הקליטה ולהטבת התנאים לעולים נזקקים. 
בתחום עידוד העלייה הקים המשרד מרכז מידע, המעניק מענה לעולים ולתושבים חוזרים ב-7 שפות שונות, 
ומסייע בכך למתעניינים בקבלת החלטות מהירות יותר בנוגע לעלייתם או חזרתם לישראל. בנוסף, המשיך 
המשרד לפעול לעידוד האכלוס של הנגב והגליל. בתחום הקליטה - בכל הקשור לצורכי דיור, השנה הגדיל 
המשרד את ההשתתפות בשכר דירה לקשישים הנמצאים בתור לדיור ציבורי. בניית הדיור הציבורי לעולים 
הסתיימה.  שבנייתן  דירות  כ-250  עוד  באשדוד  יאוכלסו  זו  שנה  סוף  ועד  נמשכה,  חומה  קרקע  על  נזקקים 
בנוסף, הגדלנו את פעילותנו בתחום קליטת העלייה במגוון נושאים: הורחבו פרויקטים לתמיכה באוכלוסיות 
מיוחדות; בשיתוף עם משרד החינוך הורחבה תכנית לתגבור לימודים לילדי עולים ולילדי תושבים חוזרים; 

תקציב התמיכה בעמותות הוגדל במידה ניכרת; והוכפלו המענקים למשתתפים בקורסים מקצועיים.

עולים  של  העלייה  בממדי  לגידול  תביא  זו  ששנה  מצפה  אני   .2018 שנת  פני  צופים  קדימה,  הפנים  עם  אנו 
ושל תושבים חוזרים. אני בטוחה ובוטחת בכל עובדי משרד העלייה והקליטה, מתנדבי העמותות, הרשויות 
ישראלי".  "אופק  חברת  הציונית,  ההסתדרות  היהודית,  הסוכנות  עלייה,  המעודדים  הגופים  המוניציפליות, 

בשילוב ידיים ובמאמץ משותף נשיג כל יעד ומטרה. 

הקליטה החמה והמחבקת מהווה כרטיס ביקור לעידוד העלייה. 

בברכה ,

חה"כ סופה לנדבר

שרת העלייה והקליטה
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הקדמה: מנכ"ל משרד העלייה והקליטה
אלכס קושניר

אני גאה להגיש את תכנית העבודה המשרדית לשנת 2018 של משרד העלייה והקליטה. 

במהלך שנת העבודה 2017 עבר המשרד שינוי ארגוני, אשר מטרתו העיקרית הייתה יצירת סינרגיה בין גופי 
המטה השונים לצורך טיוב תהליכי העבודה ושיפור תכניות הסיוע לעולים החדשים ולתושבים החוזרים. אני 
שמח לציין, כי המשרד השיג את רוב היעדים, אשר הציב לעצמו בתוכנית העבודה לשנת 2017. זאת בזכות 
עבודה מאומצת של כלל עובדי המשרד - הן עובדי השטח, אשר מהווים את חוד החנית של פעילות המשרד, 

והן עובדי המטה והנהלת המשרד.

בסיס  היוותה  אשר  משרדית,  מצב  הערכת  של  בבנייה  החל   2018 לשנת  עבודה  תכניות  של  הבנייה  תהליך 
לתכנון נכון ויעיל של כל אגף ואגף. בבניית התוכניות התייחסנו לארבעה פרמטרים עיקריים: )1( הגדרת קהל 
היעד לכל תכנית, )2( מיפוי הצרכים שלו, )3( מידת תרומתה של כל משימה לצמצום אי-הוודאות בחוויית 
הקליטה של העולה, ו-)4( רמת ההיתכנות לביצוע. מעבר לכך הצבנו לעצמנו מדדי תפוקה ותוצאה מאתגרים 

ביותר. כל זאת במטרה להביא לידי ביטוי את כלל יכולות המשרד.

במהלך שנת העבודה הבאה נמשיך לשפר את רמת השירות לעולים ולתושבים החוזרים, נסיים את מהפכת 
השירות הדיגיטלי אשר התחלנו השנה, נהדק קשרי עבודה עם השותפים העיקריים שלנו בתחום של עידוד 

וקליטת העלייה ונפעל להרחיב את מניפת הסיוע שהמשרד מעניק לפרט. 

בשנת 2018 נציין 70 שנות עצמאות למדינת ישראל וכן 50 שנה להקמת משרדנו. להצטלבות של שני מועדים 
של  ובבסיסה  הציונית  התנועה  של  ביסודה  עמד  העלייה  שמפעל  ספק  אין  הרי  סימבולית;  משמעות  אלה 
הקמת מדינת ישראל, ובעשורים האחרונים מהווה אחד ממנועי הצמיחה הכלכליים והחברתיים העיקריים 

של מדינת ישראל.

אני מאחל לכולם שנת עבודה פורייה, מאתגרת ומהנה ומבקש שנעשה הכל כדי שהעולים ירגישו בבית. 

בברכה,

אלכס קושניר

המנהל הכללי

משרד העלייה והקליטה
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד1  

מגמה20172018

29,00030,000עולים12
30,000 | 2020 30,000 | 2019

6,9717,500תושבים חוזרים23
6,500 | 2020 6,500 | 2019

10,62410,000צעירים עולים34
10,000 | 2020 10,000 | 2019

עסקים שהורחבו ונפתחו באמצעות הלוואות 4
171200שניתנו לעולים5

7,9565,700מושמים בעבודה באמצעות תכניות המשרד56

המשרד החליט שבשלב זה לא יכלול את המדד המרכזי "פתרונות דיור לקשישים עולים שנחתם חוזה לבנייתם" והמשימה שאליה הוא משויך   1
"בניית פתרונות דיור לקשישים על קרקע חומה" בתכנית העבודה לשנת 2018 משתי סיבות מרכזיות. ראשונה, המשרד זיהה, כי התגלו קשיים 
רציניים למימוש התכנית כתוצאה מעלות ההשתתפות של המדינה בהקמת יחידות הדיור. הסיבה השנייה היא, כי המשרד סיכם עם אגף 

התקציבים במשרד האוצר על הקמת צוות חשיבה בשנת 2018 למתן מענים לבעיה.
הגידול הצפוי במספר העולים מתבסס על פעולות ייחודיות לעידוד העלייה. בין פעולות אלו אשר לציין במיוחד פעילויות, כגון אולפני עברית   2
וסמינרים וסדנאות במדינות שקיימים בן ריכוזים גדולים של זכאי עלייה. פעילויות אלו מתקיימות במערב אירופה ובמזרחה, בדרום אמריקה 
ובמרכזה, ובשיתוף פעולה עם גורמים נוספים באמצעות חברת "אופק ישראלי" )חל"צ(. התחזית מבוססת על ירידה במספר העולים מצרפת 
בשנת 2017 ומגמת עלייה במספר העולים מאוקראינה. בנוסף, התחזית לשנת 2018 לוקחת בחשבון חידוש מגמת העלייה מארצות שונות 

והגברתה בעקבות מאמצי המשרד לעידוד עלייה.
אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ששבו לישראל. מספר התושבים החוזרים השבים נמצא בשנים האחרונות במגמת ירידה מאז סיומו של   3
המבצע האחרון לתושבים חוזרים ב-2012. על פי נתוני המשרד, בשנת 2016 שבו לישראל 6,284, לעומת כ-5,500 בשנת 2017. העלייה הצפויה 
במספר התושבים החוזרים בשנת 2018 נובעת מהשקת מבצע מיוחד לעידוד חזרה לרגל 70 שנה להקמת מדינת ישראל. בשנים לאחר מכן יהיה 

המספר מותנה במדיניות הממשלה.
2015 עמד מספר הצעירים  מספר צעירים עולים מתוך כלל העולים. מספר הצעירים העולים נשמר יציב בשלוש השנים האחרונות. בשנת   4

העולים על 10,660, ב-2016 - על 10,366 וב-2017 הוא צפוי להגיע לכ-10,000.
עסקים שהורחבו ונפתחו באמצעות הלוואות, שניתנו לעולים על-ידי קרן ההלוואות הממונפת, בהתבסס על ספירת מספר ההלוואות בפועל.   5

בשנת 2016 ניתנו 213 הלוואות.
באמצעות תכניות אגף תעסוקה - הכשרה באמצעות שוברים )Voucher(, קידום העסקה, מרכזי תעסוקה ועוד, וכן באמצעות אגף קליטה   6
במדע להשמת מדענים. בשנת 2018 צפויה מגמת ירידה במספר המושמים בעבודה, בין היתר בשל השינוי בתמהיל העולים. פרופיל העולים 
בשנת 2018 צפוי לכלול מספר גדול יותר של עולים ללא משלח יד מוגדר. עולים אלו זקוקים הן לסיוע בשיפור מיומנויות והן לסיוע בהשמה, 

אשר יחד אורכים זמן ממושך יותר. על כן, השמתם של חלק מהעולים בשנת 2018 תימשך גם בתום שנת העבודה.
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עיקרי תכנית העבודה7

הגדלת מספר העולים והתושבים החוזרים   1

יעד 1.1: הגדלת החשיפה לאפשרויות העלייה ולמסלולי הקליטה בקרב מועמדי העלייה

משימות מרכזיות:
"אופק ישראלי" - פרויקט לאומי לעידוד עלייה8 ■
הכרה במדענים בטרם עלייתם/חזרתם לישראל  ■
הפעלת מרכז תעסוקה מעבר לים לעולים ולתושבים חוזרים9  ■
עריכת סמינרי הסברה בחו"ל לתושבים חוזרים על-ידי "הבתים הישראליים" ■
קיום ירידי מידע בחו"ל לצעירים המועמדים לעלות וללמוד בישראל  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-4080%12/2018 -אחוז ביצוע תכנית "אופק ישראלי"

מדענים עולים שהוכרו בטרם עלייתם10
 24

)2016(
122412/2018-

מועמדי עלייה המקבלים ייעוץ תעסוקתי 
מעבר לים11

- -40012/2018-

משתתפים בסמינרי ההסברה ב"בתים 
הישראליים"12

- 20040012/2018-

-2412/2018 -סמינרי ההסברה בשנה ב"בתים הישראליים"

שיעור ההשתתפות של נציגי המינהל בירידי 
מידע לצעירים בחו"ל13

90%-90%12/2018-

הנתונים  התקבלו  טרם  התכנית  כתיבת  שבמועד  מכיוון  וזאת,   ,2017 לשנת  הערך  מופיע  לא  העבודה  תכנית  לאורך  מהמדדים  חלק  עבור   7
העדכניים עבור מדדים אלו. הנתונים יפורסמו במלואם בהמשך שנת העבודה.

חברת "אופק ישראלי" )חל"צ( קמה על בסיס החלטת הממשלה מס' 1736 מיום 22/6/2014 להקמת פרויקט לאומי לעידוד עלייה. החברה   8
עוסקת בהפעלת תכניות לעידוד עלייה במדינות רוסיה, אוקראינה, צרפת, בריטניה, בלרוס, מולדובה, ארצות הברית, ארגנטינה וברזיל. פעילות 

החברה הוארכה במסגרת החלטת הממשלה מס' 3181 מיום 23/11/2017.
המרכזים התעסוקתיים מעבר לים מספקים ייעוץ ראשוני בנושא תעסוקה למתעניינים בעלייה או בחזרה לישראל בשפות אנגלית, רוסית   9

וצרפתית באמצעות הדואר האלקטרוני.
המושג "מדענים תושבים חוזרים" מתייחס לישראלים השוהים בחו"ל, מועמדים פוטנציאליים לשוב לישראל. מתוך מספר המדענים העולים   10

שהוכרו טרם עלייתם, 7% עלו לישראל. מתוך המדענים הישראלים השוהים בחו"ל שהוכרו כמדענים, 40% שבו לישראל.
מספר מועמדי עלייה המקבלים ייעוץ בנושא תעסוקה הוא פונקציה של כמה גורמים, כגון: נגישות העולים למידע בנושא תעסוקה, מדינת   11
המוצא של העולים, קשריהם עם קרובי משפחה או מכרים בישראל, שליטה בשפות ועוד. גורמים אלו יכולים להשפיע על גידול או ירידה 

במספר מקבלי השירות.
מחוץ  החיים  הישראלים  עם  הקשר  לשמירת  ייחודי  פרויקט  בחו"ל  והקונסוליות  השגרירויות  באמצעות  מפעיל  והקליטה  העלייה  משרד   12
לישראל - "הבית הישראלי". ייעודו העיקרי לספק ייעוץ והכוונה למתעניינים באפשרויות השיבה הביתה ולהעניק ליווי וייעוץ אישי בתכנון 
הישראלים  בפניות  טיפול  הינו  הישראליים"  "הבתים  רכזי  פעילות  עיקר  לישראל.  מחוץ  ישראליים"  "בתים   13 יפעלו   2018 בשנת  החזרה. 
המעוניינים לשוב לישראל. בנוסף, בכל "בית ישראלי" מתקיימות פעילויות שונות בהתאם לפרופיל קהילת הישראלים השוהה באותה מדינה. 

דוגמאות לפעילויות אלו הן: תכניות ללימודי עברית, הרצאות בנושא אקטואליה, שעות סיפור, "מבשלים עברית", פעילות סביב חגים ועוד.
עלייה,  זכאי  לצעירים  לימודים  תומך  וחברתי  לימודי  סיוע  במתן  העוסק  והקליטה,  העלייה  במשרד  אגף  הינו  עולים  לסטודנטים  המינהל   13
מידע  מתן  לצורך  נחוצה  ונוכחותם  עולים  לסטודנטים  המינהל  נציגי  השתתפות  בישראל.  גבוהה  להשכלה  במוסדות  ללמוד  המעוניינים 
המותאם לרקע של כל אחד מהמשתתפים בירידים. זהו מידע חשוב ומהותי עבור מועמדי העלייה, מכיוון שבעזרתו הם יכולים לקבל החלטה 

על עלייתם ולבחור בתכניות קליטה רלוונטיות עבורם. ירידים אלו מאושרים על-ידי המשרד לאוכלוסייה הנדונה.

משרד העלייה והקליטה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור המדענים החוזרים הפוטנציאליים 
שהוכרו בטרם חזרתם מתוך הפונים בשנה 

הקודמת14

53%
)2016(

-65%12/2018-

שיעור המדענים החוזרים שהוכרו בטרם 
חזרתם מתוך הפונים בשנה השוטפת15

53%
)2016(

-55%12/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור שביעות הרצון מסמינרי ההסברה 
ב"בתים הישראליים"16

- -80%12/2018-

-1,800-2,00012/2018פונים לשירות טרם עלייה בעקבות החשיפה

יעד 1.2: הגדלת מספר תכניות ההכנה לעלייה הפועלות בחו"ל כגורם מעודד עלייה

משימות מרכזיות: 
הפעלת תכניות לגיוס ועלייה לישראל - "צבר"17 ■
הפעלת תכניות לגיוס ועלייה לישראל - "איתנו"18 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-320-32012/2018חניכים בתכנית "צבר"

-160-16012/2018חניכים בתכנית "איתנו"

ההחלטה של מדענים ישראלים השוהים בחו"ל לשוב לישראל יכולה להתקבל בטווח של בין כמה חודשים לשנה מיום הפנייה. לכן, החל משנת   14
2018 שיעור השבים נבדק הן ביחס למדענים שהוכרו בשנת הפעילות באותה שנה והן ביחס למדענים שהוכרו בשנה קודמת. המדד נמדד על-

ידי ספירה של האישורים שניתנו למדענים פוטנציאליים חלקי מספר הפונים בפועל. קיימים ערכים לסוף 2016 בלבד.
2018 חולק המדד לשני מדדים: אחד, המודד את שיעור  בשנת 2016 המדד היה "שיעור המדענים העולים שהוכרו בטרם חזרתם". משנת   15

המדענים העולים מסך הפונים באותה שנה, והשני - מתוך אלו שפנו בשנה הקודמת.
שיעור המדווחים על שביעות רצון טובה עד טובה מאוד מתוך המשיבים לסקר שנשלח באמצעות נציגויות "הבתים הישראליים" למשתתפים   16

בסמינרי הסברה.
תכנית "צופים גרעין צבר” הינה פרויקט ייחודי, המספק תמיכה וליווי לצעירים יהודים ובני ישראלים שבחרו לחזור או לעבור לחיות בישראל   17
על-מנת לשרת שירות מלא ומשמעותי בצה"ל. במסגרת התכנית נקלטים חברי הגרעין על-ידי תנועת "הצופים" ועוברים להתגורר בקיבוץ/

יישוב מאמץ, אשר משמש להם בית חם ותומך. משתתפי התכנית עוברים תהליך של הכנה נפשית ומנטאלית ומקבלים ליווי עוד במדינות 
המוצא שלהם, החל בתהליכים המקדימים לגיוס ועד קליטתם בחברה הישראלית. ליבת התוכנית מתבצעת במהלך שירותם הצבאי, שבו 

הצעירים חיים בקבוצה.
תכנית "איתנו" לליווי חיילים עולים בודדים )במסגרות קבוצתיות(. במסגרת התכנית, קבוצות צעירים וצעירות יהודים ובני ישראלים עולים,   18
אשר לא חלפה לגביהם שנה מתאריך קבלת המעמד "עולה", עוברים תהליך הכנה לצה"ל וליווי לכל אורך השירות הצבאי, כולל סיוע במגורים 
בקיבוצים/יישובים קולטים. זכאים לתכנית בוגרי תכניות שונות, כגון "נעל"ה" ) נוער לפני הורים(, "מסע", "אולפן קיבוץ", "אולפן עציון", 
משמעותי  לשירות  לצה"ל  להתגייס  מעמדם,  לשנות  ומעוניינים  הוריהם  ללא  בישראל  הנמצאים  וכד',  הורים(  לפני  )סטודנטים  "סל"ה" 
ולהשתלב בחברה הישראלית כאזרחי מדינת ישראל. התכנית מיועדת גם לעולים בודדים, למועמדים לשירות ביטחון שאינם בוגרי תכניות, 

שעלו ללא הוריהם ולא חלפה עבורם שנה מתאריך קבלת המעמד "עולה".
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור המשפחות שמקבלות תשלום שלישי 
בגין מעבר/עלייה לנגב19

20--80%12/2018-

שיעור החניכים הנשארים בישראל )עולים 
או קטינים חוזרים( בתום השנה השנייה 
 להשתתפותם בתכנית גיוס לצבא "צבר" 

או "נטע" )מרכז חיים בארץ( מתוך כלל 
החניכים המשתתפים התכנית21

-70%12/2018-מדד חדש

שיעור שביעות הרצון של חיילים מהתכנית 
לשירות צבאי ועידוד עלייה

--70%12/2018-

יעד 1.3: העלאת שיעור העולים מסך המתעניינים ושיעור המתעניינים מסך זכאי העלייה

משימות מרכזיות: 
הפעלת קורסים ומתן ייעוץ ליזמים עולים ותושבים חוזרים )"ביזנס IL" מערב(22 ■
הפעלת קורסים למתן ייעוץ ליזמים עולים ותושבים חוזרים )"ביזנס IL" מזרח(  ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4ערך 232017מדדי תפוקה:

עולים ותושבים חוזרים )פוטנציאליים( 
המקבלים ייעוץ בתכנית "ביזנס IL" מערב

1,3005501,30012/2018-

 "IL קורסים, סמינרים ומפגשים ב"ביזנס
מערב

1141212/2018-

עולים ותושבים חוזרים )פוטנציאליים( 
המקבלים ייעוץ ב"ביזנס IL" מזרח

50035070012/2018-

 "IL קורסים, סמינרים ומפגשים ב"ביזנס
מזרח

1161212/2018-

התשלום השלישי בתכנית עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל ישולם לאחר 12 חודשים מיום העלייה/מעבר ליישוב הנכלל ביישובי   19
הנגב והגליל והצגת טופס אישור תושבות או אישורי תשלומי מסים על שם הזכאי, לרבות ארנונה מהרשות שבה העולה מתגורר. 

הערך יתקבל ברבעון הראשון לשנת 2018.  20
המדד נמדד מתוך כלל החניכים המשתתפים בתכנית.  21

IL" מערב מסייעים בשירותי ייעוץ עסקי לעולים ולתושבים חוזרים פוטנציאליים עוד בהיותם בחו"ל וטרם עלייתם/חזרתם  מרכזי "ביזנס   22
המוענקים  השירותים  בין  בישראל.  השקעה  ו/או  עצמאי  עסק  ובהקמת  לישראל  חזרה  ו/או  בעלייה  התעניינותם  הביעו  אשר  לישראל, 
במרכזים: מתן ייעוץ וליווי עסק, הפעלת קורסים וסדנאות בחו"ל, הפעלת ירידים וכנסי יזמות עסקית בחו"ל לעידוד עלייה וחזרה לישראל. 
המרכזים פועלים בארצות מערב אירופה וצפון אמריקה, כגון: צרפת, אנגליה, ארצות הברית וקנדה. מרכזי "ביזנס IL" מזרח פועלים ברוסיה, 
באוקראינה, בבלרוס ובמולדובה. הפעילות בשני המרכזים מתקיימת גם בארצות נוספות במזרח ובמערב אירופה, בהתאם לצרכים המשתנים 

ולמדיניות המשרד.
מרבית הערכים המופיעים לשנת 2017 ביעד זה מבוססים על הערכה.  23

משרד העלייה והקליטה
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

 "IL תושבים חוזרים שקיבלו סיוע מ"ביזנס
מערב, חזרו והקימו עסק בישראל

1006010012/2018-

 "IL תושבים חוזרים שקיבלו סיוע מ"ביזנס
מזרח בחו"ל, חזרו והקימו עסק בישראל

241041012/2018-

יעד 1.4: חיזוק הזיקה והקשר של קהילת הישראלים השוהים בחו"ל למדינת ישראל

משימות מרכזיות: 
תכנית ללימוד עברית לבני ישראלים בחו"ל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-4-56/2019בתי ספר שמתקיימים בהם לימודי עברית

"בתים ישראליים" שמתקיימת בהם התכנית 
ללימודי עברית

3- 46/2019-

משתתפים בתכנית ללימודי עברית במסגרת 
הפעילות של "הבתים הישראליים"

4002505006/2019-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור שביעות הרצון של ההורים מלימודי 
העברית המופעלים על-ידי "הבתים 

הישראליים"
--75%12/2018-

שיעור המשפחות המדווחות כי הן שוקלות 
לחזור לישראל בהווה או בעתיד

--20%12/2018-

נובע  IL" מערב  IL" מזרח לבין בוגרי תכנית "ביזנס  ההבדל במספר התושבים החוזרים שחזרו לארץ והקימו עסק בין בוגרי תכניות "ביזנס   24
מהבדלים בהיקף הפעילות של המרכזים בשני האזורים. בשנת 2017 התכנית במזרח פעלה בהיקף פעילות מצומצם מכיוון שהופסקה באופן 
יזום על-ידי הספק. מאחר שהפסקת הפעילות לא הייתה מתוכננת, היה צורך בזמן התארגנות ליציאה למכרז חדש והתקשרות עם ספק חדש.
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יעד 1.5: עידוד חזרה לישראל בקרב ישראלים השוהים בחו"ל

משימות מרכזיות:
הפעלת תכניות סיוע לעידוד חזרה של ישראלים השוהים בחו"ל  ■
חשיפה ושמירה על קשר עם מדענים ישראלים השוהים בחו"ל  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

כנסי הסברה בחו"ל במסגרת מבצע לעידוד 
עלייה וחזרה לרגל 70 שנה להקמת מדינת 

ישראל
-2412/2018-

-12/2018---משתתפים בכנסי הסברה לעידוד עלייה

מדענים המצטרפים25 כל שנה לעמותת 
Science Abroad לשמירה על קשר עם 

מדענים26
715501,0003/201927600

שיעור המדענים המשתתפים ב"וובינרים" 
)סמינרים באמצעות האינטרנט( כל שנה, 

במסגרת פעילות לשמירה על קשר עם 
מדענים

282221624873/2019650

שיעור המדענים בחו"ל שפתחו את הניוזלטר 
של ארגון Science Abroad מסך המקבלים 

60%- -3/201965%

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-6,7773,7507,50012/2018תושבים חוזרים בשנת 2018

 Science Abroad ולקשר עם מדענים ישראלים באמצעות עמותת  111, מתוך 370. הפעלת תכנית בחו"ל לחשיפה  2017 הצטרפו  עד מחצית   25
ו"הבתים הישראליים". לתכנית יש נציגויות ב-18 מרכזים בארה"ב ובקנדה. התכנית מפעילה אתר אינטרנט, מאגר, קבוצה בטוויטר, בפייסבוק 

ובלינקדין.
ארגון המדענים הישראלים בחו”ל Science Abroad הוא ארגון ללא כוונות רווח, הפועל מאז 2006 לשמירת קשר עם חוקרים ישראלים בעולם   26
יותר מ-2,600 חוקרים ישראלים ב-300 קמפוסים ברחבי העולם. הארגון מפעיל  והשבת המוחות לישראל ומהווה קהילה בינלאומית עבור 
מרכזים בארה”ב, בקנדה ובישראל המנוהלים על ידי מדענים מתנדבים. הארגון מעניק כלים, מפתח קשרים ופותח דלתות למדענים ישראלים 
המבקשים לשוב לישראל על מנת שיביאו עמם את הידע, הכישרון, הניסיון והקשרים שצברו לאקדמיה ולתעשייה כמנוע צמיחה לישראל. 

חברי Science Abroad מעורבים בפרויקטים לשיפור תדמיתה של ישראל ומיתוגה של ישראל כמדינת מחקר ופיתוח. 
הירידה הצפויה במספר המצטרפים מוסברת בכך, ששנת 2017 הייתה שנת פעילות יוצאת דופן מבחינת מספר המצטרפים.  27

נכון למחצית שנת 2017.  28
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 יעד 1.6: שיפור הקליטה של העולה/התושב החוזר החל משלב עידוד העלייה, 
תוך קליטתו בישראל 

משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית קליטה ראשונית עבור עולי בני המנשה ■
פעולות בהתאם לחוק, המסייעים לנטרול פעולות צ'רנוביל29 ■
תהליכי תכנון לקליטת עולים ותושבים חוזרים עם צרכים מיוחדים  ■
טיפול פרטני בעולים שנקלעו למצבי מצוקה שונים ■
פיתוח, הרחבה ושדרוג של מערכות הליבה   ■
יצירת רצף טיפול בעולה  ■

ערך במועדמועד סיוםQ4Q2 2017מדדי תפוקה:

שיעור עולי בני המנשה העוזבים את מתחם 
הקליטה תוך חודשיים וחצי

-100%-12/2018-

מסייעים לנטרול פעולות צ'רנוביל שקיבלו 
מענק בהתאם לחוק

1,3701,340-12/2018-

-302415-201012/2018מסייעים לנטרול פעולות צ'רנוביל שהוכרו 

פניות בשנה של מועמדי עלייה ותושבים 
חוזרים בעלי צרכים מיוחדים

 
-

70- 12/2018-

שיעור המענה לפניות בנושא עולים ותושבים 
חוזרים בעלי צרכים מיוחדים

-12/2018 -100%מדד חדש

התערבויות31 )למשפחות( שנעשו על-ידי 
עובדים סוציאליים בקרב עולים שנקלעו 

למצבי מצוקה שונים
 321,3942,400-12/2018-

-12/2018 -810שירותים מקוונים שעלו לאוויר33

שיעור השיבוץ של מועמדי עלייה ליועצי 
קליטה טרם העלייה, מסך מועמדי העלייה 

-30%-12/2018-

המשרד מעניק סיוע למנטרלים מצ'רנוביל שעלו לישראל לאחר התמוטטות ברית-המועצות, אשר עסקו בפעולות לנטרול תוצאות אסון   29
צ'רנוביל. סיוע זה ניתן מכוח חוק "המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א-2001". הזכאים לסיוע מקבלים מענק שנתי חד-פעמי.

בשנת 2017 - מתוך 38 בקשות אושרו 24. חלק מהבקשות שלא אושרו נדחו לדיון חוזר וחלקן נדחו בשל אי-עמידה בתנאי הזכאות.  30
זכויות,  מיצוי  על  הסבר  מתן  מצב,  והערכת  התרשמות  שיחות,  כגון:  עולים,  משפחות  מול  הפגישות  במספר  הכוונה  "התערבויות",  במונח   31
והפניות לגורמי משרד ומחוץ למשרד. קיימות  התייעצות עם איש מקצוע, שיחת תמיכה, מתן טיפול פסיכוסוציאלי, בניית תכנית טיפול 
התערבויות פנימיות וחיצוניות. דוגמאות להתערבויות פנימיות: סיוע של קרן מנהל המחוז במשרד העלייה והקליטה, המלצה לוועדת דיור, 
המלצה לוועדה לביטול חובות וכד'. דוגמאות להתערבות חיצונית: פנייה לגורם חיצוני, פנייה לקרנות לסיוע כלכלי, פנייה לגורם חוץ כגון ביטוח 

לאומי, הפנייה למשרד החינוך, שירותי רווחה. ביקור בית, ביקור במסגרת שיקום. 
נכון לאוקטובר 2017.  32

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2097 מיום 10/10/2014.  33
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 יעד 1.7: שיפור והרחבה של המידע המונגש לעולה ולתושב החוזר הפוטנציאלי 
עוד בהיותו בחו"ל

משימות מרכזיות:
הפעלת מרכז מידע טלפוני ■
חשיפה ופרסום של מרכז המידע הטלפוני ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

ממוצע הפניות היומיות למרכז המידע 
הטלפוני 

130-25012/2018-

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

שיעור שביעות הרצון מפעילות מרכז המידע 
הטלפוני )נמדד על-ידי שליחת SMS מיד 

בתום השירות(
-55%12/2018-מדד חדש

משרד העלייה והקליטה
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שיפור הצלחת הקליטה של העולים והתושבים החוזרים   2

יעד 2.1: הגדלת היקף השתלבותם של עולים ותושבים חוזרים בשוק העבודה34

משימות מרכזיות:
קידום העסקה של עולים ותושבים חוזרים35 ■
הפעלת "מרכזי תעסוקה" לעולים ולתושבים חוזרים לצורך השמתם בעבודה  ■
ארגון, הפעלה ומימון קורסי הכנה לרישוי  ■
הכשרת עולים ותושבים חוזרים לתחומים הנדרשים בשוק העבודה בארץ ■
הפעלת שירות ייעוץ והכוונה אישית ליצירה והרחבה של הרישות המקצועי ברשת האינטרנט  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

עולים ותושבים חוזרים המשולבים בשוק 
העבודה )כולל מקצועות רישוי( באמצעות 

קידום העסקה )סבסוד למעסיקים(
90048090012/2018-

עולים ותושבים חוזרים המופנים למרכזי 
תעסוקה36

1,0008301,50012/2018-

עולים ותושבים חוזרים העוברים קורסי הכנה 
לרישוי בסיוע המשרד 

530-60012/2018-

2,0109862,01012/20182,010עולים ותושבים חוזרים שקיבלו וואוצ'רים37

 מדענים המופנים להכשרה בנושא רישות 
מקצועי באינטרנט

-4518012/2018מדד חדש

חלק ממשימות בתכנית העבודה מקדמות את הסוגיה האסטרטגית טיפוח ומיצוי ההון האנושי.  34
כולל מקצועות רישוי.  35

מרכזי התעסוקה, המופעלים באמצעות אגף תעסוקה של המשרד, פועלים כדי לסייע לעולים ולתושבים חוזרים לבסס את קליטתם בארץ   36
השמה  וכן  תעסוקתי  ואבחון  ייעוץ  שירותי  מספקים  התעסוקה  מרכזי  כישוריהם.  את  ההולמות  ובמשרות  בתעסוקה  שילובם  באמצעות 

למקומות עבודה. מרכזי התעסוקה פרוסים בעשרות מוקדים ברחבי הארץ.
הזכאים לשירות – עולים עם ותק של עד 10 שנים בארץ ותושבים חוזרים עם ותק של עד שנתיים בארץ שהינם אקדמאים ובעלי מקצוע,   
שאינם עובדים במקצועם או שעובדים במשרות חלקיות ומעוניינים להגדיל את היקף עבודתם, וכן כאלה הנמצאים בתת-תעסוקה )פוטנציאל 

שכר אינו ממוצה(.
שוברי תשלום לקורסי הכשרה והסבה מקצועית.  37
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור המועסקים מקבלי קידום העסקה 
לאחר תום תקופת הסיוע תוך 3-6 חודשים 

)ללא מקצועות רישוי(
45%-45%12/2018-

שיעור השמות במרכזי תעסוקה חדשים 
בשנה

60%-62%12/2018-

שיעור עולים ותושבים חוזרים בוגרי הכשרות 
)וואוצ'רים( העובדים בתקופה שבין 6-18 

חודשים מיום סיום הקורס
55%-55%12/2018-

שיעור המדענים העולים שהשתלבו 
בעבודה בתום השנה מתוך אלו שהופנו 

בחציון הראשון להכשרה ברישות מקצועי 
באמצעות האינטרנט

-40%12/2018 - מדד חדש

יעד 2.2: הרחבת פתרונות הדיור לעולים הזכאים

משימות מרכזיות:
אכלוס פתרונות דיור38  ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

הפניות לראיית דירות
 2,400

)מחצית 
)2017

1,5003,00012/2018-

משפחות שמימשו הפניות אכלוס
 936

)מחצית 
)2017

7501,50012/2018-

זכאים לפתרונות דיור )דיור ציבורי( משפחות וקשישים, על פי נהלי הזכאות של המשרד.   38

משרד העלייה והקליטה

תכנית עבודה לשנת 2018   |   491



יעד 2.3: קידום וחיזוק השתלבותם של עולים בתחומי השפה

משימות מרכזיות:
קיום אולפני קיץ בשיתוף המוסדות להשכלה גבוהה ■
השתתפות המשרד במימון מעונות יום של עולים  ■
הקניית עברית תעסוקתית לעולים בעלי מקצועות רישוי  ■
הקניית עברית תעסוקתית לעולים, למעט בעלי מקצועות רישוי ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-237-20012/2018סטודנטים באולפני הקיץ

שיעור התינוקות שנכנסו למסגרות של 
מעונות יום מסך התינוקות הזכאים נכון 

ל-31.12
-- %9012/2018-

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

-90%12/2018-90%שיעור מסיימי אולפן קיץ

עולים המסיימים בהצלחה קורס עברית 
מתקדמת למקצועות רישוי

-29975012/2018-

עולים המשתתפים בכיתות לעברית 
תעסוקתית למעט לבעלי מקצועות רישוי

-8731,50012/2018-

שיעור העולים המדווחים על שביעות רצון 
טובה עד טובה מאוד מהקורס עברית 

תעסוקתית )למעט מקצועות רישוי(
50%-50%12/2018-
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יעד 2.4: חיזוק והעמקת הזהות והזיקה של העולים לישראל, לצד הגברת המודעות 
לתרבות ולמורשת העולים

משימות מרכזיות:
"קול קורא" ברשויות - תכניות לקליטת עולים בקהילה39 ■
פעילות של הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות40 ■
"קול קורא" רשויות - הפעלת חדרי הוקרה והנצחה וציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית ■
קיום פעילות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה: פעילויות חברתיות, פעילויות  ■

לזהות יהודית ישראלית, פעילויות להכרת הארץ
קידום תכניות ברשויות המקומיות לעולי אתיופיה עד 15 שנים בארץ41   ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

עולים שהשתתפו בפעילויות של תכניות 
לקליטת עולים בקהילה42

--
מדידה 
חדשה43

12/2018-

תיקים שהוגשו לוועדות של הרשות לאסירי 
ציון במהלך השנה

-8417012/2018-

-12/2018ג --קיום אירוע הוקרה לאסירי ציון והרוגי מלכות

-5001,00012/2018-פניות שטופלו ברשות לאסירי ציון
12/2018ג--קיום צעדה ארצית בירושלים44

משתתפים בתכניות לעולי אתיופיה 
ברשויות45

- - 20,00012/2018-

 

בנוגע לכל "הקולות הקוראים" המופיעים בספר תכניות העבודה - ידווח ביצוע במחצית 2019.  39
בהתאם לחוק התגמולים לאסירי ציון, במשרד לקליטת העלייה פועלת הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות. הרשות מוסמכת להכיר או לא   40
במשרד  זכאותם  לתקופת  קשר  ללא  מלכות  הרוגי  ובשארי  במשפחותיהם  ציון,  אסירי  באוכלוסיית  ומטפלת  ציון"  כ"אסיר  במבקש  להכיר 

הקליטה.
הפעילות מיועדת לעולים שעלו מאתיופיה ב-15 השנים האחרונות. זאת, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 324 מתאריך 31/7/2015 בנושא   41
שילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה. "הקול הקורא" כולל דגשים במגוון תחומי הקליטה, ובהם מורשת העולים וחיזוק הזהות של העולים לישראל. 
עם זאת, יש דגשים ב"קול הקורא" שלא עונים ליעד שאליה שויכה המשימה. עם זאת, המשימה שויכה ליעד זה מכיוון שלא ניתן לפצל את 
המשימה לפי הדגשים שלה. כך, לדוגמה, בין הדגשים של "הקול הקורא" אפשר למנות: אוריינות ומעבר לכיתה א'; פעילות קיץ וקייטנות לילדי 
העולים מאתיופיה בגילאי 5-14, אשר הם או לפחות אחד מהוריהם עלו לארץ ב-15 השנים האחרונות; תכניות בתחום המורשת התרבותית 
האתיופית, הזהות היהודית והישראלית; סדנאות בתחומים כמו: העצמת נשים וגברים, אלימות במשפחה, מניעת שימוש באלכוהול ;עידוד 

הורים למעורבות בחינוך ילדיהם.
מספר המשתתפים הצפויים להשתתף בפעילויות תחת "הקול הקורא", המבוסס על הגשת בקשות של הרשויות המקומיות.   42

עם השלמת בדיקת הבקשות שהוגשו על ידי הרשויות המקומיות להפעלת תכניות, יעודכן ערך המדד.  43
צעדת וטרנים לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית.  44

הרבעון  בסוף  מתקבלים  מהרשויות  שהדיווחים  מאחר   ,2019 במחצית  יתקבל  ביצועה  על  הדיווח  אך   ,2018 בדצמבר  מסתיימת  זו  משימה   45
הראשון לשנת 2019.

משרד העלייה והקליטה
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

רשויות שקיימו אירוע או סדרת אירועים 
לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית

- -6012/2018-

חדרי ההנצחה שמופעלים ברשויות במהלך 
השנה

- - 5012/2018-

-1,9821,4601,96012/2018סטודנטים המשתתפים בפעילויות חברתיות

יעד 2.5: הפחתת מצבי סיכון בקרב בני נוער עולים ומשפחותיהם באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין גורמי מגזר שלישי ורשויות

משימות מרכזיות:
הפעלת התכנית הלאומית לטיפול בילדים ובני נוער במצבי סיכון46 ■
ייעוץ ותמיכה "רגישת תרבות" לנוער עולה ■
ליווי וסיוע לבני נוער עולים עוברי חוק והוריהם  ■
תכנית קייסים47 ■
הפעלת תכניות למניעת שימוש לרעה באלכוהול ובסמים  ■
הפעלת תכניות לעידוד יזמות וחיזוק גורמי הגנה וחוסן48 ■
הפעלת תכנית "עולים לדרך" - טיפול במשפחות במשבר  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

ילדים ובני נוער עולים המשתתפים בתכנית 
הלאומית לטיפול בילדים ובנוער במצבי 

סיכון
4,500-4,50012/2018-

בני נוער עולים אשר הסתייעו בשירותי ייעוץ 
ותמיכה "רגישת תרבות"

2,000-2,10012/2018-

יישובים שפועלים בהם מרכזי מידע וייעוץ 
לנוער עולה

12-1312/2018-

בני נוער עוברי חוק המשתתפים בתכנית 
למניעת עבריינות חוזרת47

440- 350-40012/2018-

הורים המשתתפים בתכניות למניעת 
עבריינות חוזרת

140- 10012/2018-

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 4244 )חכ/258( מיום 9/2/2012.   46
הקייסים, כחלק מהנהגת העדה, מקיימים מפגשי הסברה בנושא מניעת אלימות במשפחה.  47

תכניות המקדמות חוסן ומיקוד שליטה פנימית.  48
התכנית פעלה כמיזם משותף עם עמותה שהפסיקה את פעילותה בשנת 2017. על כן ירד מספר היישובים שמתקיימת בהם הפעילות, ומכך   49

נובעת הירידה הצפויה במדדי התכנית.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

יישובים שפועלות בהם התכניות למניעת 
עבריינות חוזרת

45-3212/2018-

קבוצות של עולי אתיופיה המשתתפות 
במפגשי הסברה למניעת אלימות במשפחה 

המועברים על-ידי הקייסים 
- -3012/2018-

קבוצות שפעלו במסגרת התכניות השונות 
למניעת שימוש לרעה באלכוהול ובסמים

27- 20-3012/2018-

בני נוער והורים המשתתפים בתכניות 
השונות למניעת שימוש לרעה באלכוהול 

וסמים
370-50012/2018-

בני נוער עולים המשתתפים בתכניות לעידוד 
גורמי הגנה וחוסן

200- 200-30012/2018-

משפחות המשתתפות בתכנית "עולים 
לדרך" 

40- 40-5012/2018-

יעד 2.6: שיפור והידוק תהליך הליווי והמעקב אחר קליטתו של העולה/התושב החוזר

משימות מרכזיות:
הפעלת מרכזי קליטה ■
בניית תכנית תעסוקתית פרטנית לעולים ולתושבים חוזרים50 ■
בניית תכנית תעסוקתית פרטנית לעולים ולתושבים חוזרים הנמצאים עד חצי שנה בארץ ■
ליווי ותמיכה אישית בסטודנטים על-ידי צוותי מדריכים בשטח בקמפוסים51 ■
"קול קורא" ברשויות - פרויקטים לבני המנשה52 ■
"קול קורא" ברשויות - פרויקטורים )מלווי עולים(53 ■

תכנית תעסוקתית הינה תכנית, המסייעת לעולה להגשים את מטרותיו התעסוקתיות בישראל. במסגרת התכנית נלקח בחשבון הפרופיל   50
התעסוקתי של העולה, הכשרתו, השכלתו ניסיונו וצרכיו האישיים ונבנית עבורו תכנית אישית, השואפת למקסם את רצונות העולה בתחום 

התעסוקתי בהתאמה לאפשרויות התעסוקה בארץ.
צוותי מדריכים חברתיים, המלווים סטודנטים עולים באמצעות מפגשים פרטניים וקבוצתיים בקמפוסים במכללות ובאוניברסיטאות.  51

על-פי החלטת הממשלה מס' 1652 מיום 10/7/2016 בנושא תכנית סיוע מיוחדת קריית ארבע וליישוב היהודי בחברון, משרד העלייה והקליטה   52
הונחה להפעיל תכנית לסיוע בקליטה ובהשתלבות של עולים מ"בני המנשה" בקריית ארבע.

הפרויקטור הוא איש קשר ומתאם בין כל הגופים הרלוונטיים למימוש קליטה מוצלחת של העולה ברשות. הוא מסייע בתהליכי הקליטה של   53
העולה מול הרשות בתחומים שונים, כגון: סיוע ברישום לאולפן, סיוע בהתארגנות לדיור קבע, סיוע בהבנת מערכת החינוך וכד'.

משרד העלייה והקליטה
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

שיעור המשתתפים באולפני עברית מסך 
המתגוררים במרכזי קליטה בני 17 ומעלה 

שהיו אמורים לסיים עד סוף תקופת האולפן
-80%12/2018-מדד חדש

שיעור העולים המשתתפים בסדנאות 
במרכזי קליטה )לימודי יהדות, חגים, 

מורשת, פתיחת חשבון בנק וכד'(
-40%80%12/2018מדד חדש

 תכניות תעסוקתיות פרטניות הנבנות 
-14,0007,00014,02012/2018לעולים ולתושבים חוזרים

תכניות תעסוקתיות הנבנות לעולים 
-8,5004,2508,61012/2018ולתושבים חוזרים עד חצי שנה בארץ

שיעור הסטודנטים שעמם קיימו צוותי 
המדריכים שיחת היכרות קצרה, מתוך 

כלל הסטודנטים בשנה א' בטיפול מינהל 
הסטודנטים במשרד העלייה והקליטה

82%80%-6/2018-

ילדים מקהילת בני המנשה המשתתפים 
- 10012/2018 - -בפעילות בקריית ארבע 

-12/2018 95- -פרויקטורים ברשויות

-12/2018 50- -רשויות שבהן עובדים פרויקטורים

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

-90-100%12/2018-100%שיעור העולים שעברו תהליך גיור54

שביעות רצון מהאירוע "עולים כיתה" לילדי 
-80%12/2018--העולים

שיעור עולים ותושבים חוזרים מתוך כלל 
העולים והתושבים החוזרים עד חצי שנה 

בארץ, בעלי תכניות תעסוקתית
40%45%46%12/2018-

שיעור הסטודנטים שדיווחו על שביעות רצון 
במידה רבה עד רבה מאוד משירותי מינהל 

הסטודנטים במשרד העלייה והקליטה
80%-80% 12/2018-

סטודנטים עולים שהצהירו כי הם מתכוונים 
-85-90%12/2018-97%להישאר בארץ לאחר סיום לימודיהם55

שיעור העולים בני המנשה שהשתתפו 
-60%12/2018--בפעילויות ברשויות, מסך הזכאים

 - -עולים בטיפול56 הפרויקטורים ברשויות 
מדידה 
חדשה57

12/2018- 

המתגוררים במרכזי קליטה.   54
הנתונים מבוססים על סקר בקרב סטודנטים שסיימו את לימודיהם בתשע"ח.  55

מספר העולים בטיפול הפרויקטורים מדווח באמצעות דיווח חודשי. הטיפול כולל פגישות ייעוץ, ליווי משפחות לפגישות עם גורמי חינוך וכד'.  56
ערך המדד יעודכן ברבעון הראשון לשנת 2018.  57
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יעד 2.7: שיפור מצבם של העולים הנמצאים במצוקה כלכלית

משימות מרכזיות:
הארכת התקשרות למקבצי דיור ומרכזי קליטה58 ■
"קול קורא" ברשויות - פרויקט "מחוברים" לנוער מתגודד59 ■
קליטה מיטיבה - תכניות לליווי עולים שנקלעו למצבי מצוקה בתהליך קליטתם ■
הפעלת קרן מנהל מחוז60   ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

מקבצי דיור ומרכזי קליטה שהוארכה 
ההתקשרות בגינם בשנת העבודה61

28- 2812/2018-

משפחות המשתתפות בתכנית "קליטה 
מיטבית"

מדד 
חדש62

-30012/2018-

-650325500-65012/2018עולים שקיבלו סיוע מקרן מנהל המחוז

יחידות דיור שהמשרד חתם על המשך 
השכירות שלהן

 1,390
)מחצית 
 )2017

-4,19912/2018- 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור הדו"חות שהוגשו בזמן על-ידי 
הרשויות בפרויקט "מחוברים" לנוער 

מתגודד
- - 70%12/2018-

הארכת משך שכירות המבנים לאכלוס קשישים עולים הזכאים לפתרונות דיור ציבורי, וכן הארכת משך השכירות של מרכזי קליטה עבור   58
עולים מאתיופיה.

התוכנית "מחוברים", המיועדת לאיתור, ליישוג, למניעה ולטיפול בתופעת ההתגודדות והשוטטות בקרב בני נוער עולים. התוכנית מיועדת   59
לטפל בבני נוער המצויים על-פני הרצף הנע בין בני נוער עולים נורמטיביים ועד בני נוער עולים במצבי סיכון, המשוטטים ומתגודדים בלילות 

בגנים ובמקומות ציבוריים ומפגינים התנהגויות סיכון. 
סיוע חד-פעמי לעולים הנקלעים למצבי מצוקה, הניתן לעולים חדשים עד 5 שנים בארץ.  60

המשרד שוכר 75 מקבצי דיור ו-5 מרכזי קליטה.  61
התכנית הופעלה בעבר על-ידי גורם אחר, המשרד יוצא במכרז חדש. התכנית עוסקת בליווי אישי של משפחות עולים ממצב סוציו-אקונומי   62

נמוך. הליווי כולל מלווה אישי, עובד סוציאלי טיפולי וסל תקציב גמיש לסיוע.

משרד העלייה והקליטה
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יעד 2.8: הנגשה של המידע ושל השירות לעולה ולתושב החוזר בכל מקום ובכל זמן

משימות מרכזיות:
"נושאי מידע" - הפקה והפצה של פרסומים בנושאים ובשפות שונות63 ■
הטמעת תהליך הגשה עצמית באמצעות האינטרנט של מועמדות להכרה כמדען  ■
תרגום והתאמה תרבותית של מידע בשפות שונות לאתר האינטרנט, לפרסומים וליחידות המשרד  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-1412/2018 -12נושאי הפרסום בשפה האנגלית

 נושאי הפרסום בשפה הספרדית, 
האמהרית ורב-לשונית

11- 1212/2018-

-712/2018 -7נושאי הפרסום בשפה העברית

-10-812/2018נושאי הפרסום בשפה הצרפתית

-1912/2018 -18נושאי הפרסום בשפה הרוסית

 בקשות להכרה כמדען שמולאו עצמאית 
על-ידי מועמדים

-4012012/2018 מדד חדש

יעד 2.9: שיפור רווחתם ומיצוי זכויותיהם של צעירים עולים חיילים

משימות מרכזיות:
כנסי הסברה לחיילים ולמועמדים לשירות ביטחון )מלש"בים( עולים ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

 כנסי הסברה לחיילים ולמלש"בים 
)מועמדים לשירות ביטחון(

1031012/2018-

דוגמאות לנושאי הפרסומים: צעדים ראשונים, חיילים עולים, חינוך ולימודים גבוהים, דיור ובריאות.  63
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טיפוח ההון האנושי ושיפור הישגיות בקרב העולים   3

יעד 3.1: קידום הישגי התלמידים העולים ובני תושבים חוזרים

משימות מרכזיות:
אישור מלגות דוקטורט לעולים ותושבים חוזרים ■
הפעלת תכנית פנימייה ללימוד מסלול "משטרה" לעולי אתיופיה ■
הפרויקט הלאומי - סיוע לימודי ומרכזי נוער לעולים מאתיופיה64 ■
תכנית "יע"ל" )ילדים עולים לומדים - סיוע לימודי לתלמידי בתי ספר יסודיים(65 ■
תכנית "פל"א" )פעילות לימודית אחרת - סיוע לימודי לתלמידי בבתי ספר תיכוניים( ■
תשלום סל חינוך66  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-122512/2018 -מקבלי מלגות תלמידי מחקר – שנה א'

שיעור בעלי תעודת בגרות מתוך בוגרי תכנית 
הפנימייה ללימודים במסלול "משטרה"67

--70%10/2018-

שיעור בוגרי מסלול "משטרה" המתגייסים 
לשירות צבאי

-95-100%10/2018-מדד חדש 

רשויות שבהן פועל הפרויקט הלאומי – סיוע 
לימודי לעולי אתיופיה 

32-3212/2018-

תלמידים המשתתפים בתכנית לסיוע לימודי 
לעולי אתיופיה )הפרויקט הלאומי(68

--2,77312/2018-

קבוצות המופעלות ברחבי הארץ במסגרת 
תכנית "פל"א" )פעילות לימודית אחרת(

-26012/2018 - מדד חדש

קבוצות המופעלות ברחבי הארץ במסגרת 
תכנית יע"ל )ילדים עולים לומדים(

- -21112/2018-

ילדים הלומדים בפרויקט פל"א )פעילות 
לימודית אחרת(

- -2,70012/2018-

תלמידים עולי אתיופיה עד 15 שנים בארץ 
המקבלים סיוע 

-6988412/2018 -כ-10,000

שיעור התלמידים המקבלים סיוע בפועל מתוך 
סך הזכאים לסיוע, באמצעות תשלום סל חינוך 

-85%12/2018- מדד חדש

הפרויקט פועל על בסיס החלטת ממשלה מס' 414 מ-12/7/2001.  64
התכנית מסייעת לעולים בגילאי 6-12 שהגיעו לארץ ב-10 השנים האחרונות מכל הארצות, ולעולים בגילאי 6-12 מאתיופיה או מקהילת בני   65

המנשה שהגיעו לארץ ב-15 השנים האחרונות.
תשלום סל החינוך מעניק למשפחות עולות אתיופיה סבסוד בתשלום סל חינוך חובה. סבסוד זה הינו משמעותי לאוכלוסייה זו, אשר מאופיינת   66

ברמות השתכרות נמוכות מאוד ביחס לכלל קבוצות העולים.
הלימודים כוללים לימודים על עבודת המשטרה, אזרחות, משמעת ותרומה למשטרה.  67

בשנת תשע"ו השתתפו בתכנית 3,814 תלמידים. הירידה במספר התלמידים נובעת מהגדרה מחדש של אוכלוסיית היעד )עולים עד 15 שנים בארץ(.  68
הירידה נובעת משינוי בקהל היעד של המשרד, שלפיו המשרד יפעיל את התכניות בקרב עולי אתיופיה עד 15 שנים בארץ. זאת, כחלק מיישום   69
החלטת הממשלה מס' 324 מיום 31/7/2015 בנושא מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית. 

משרד העלייה והקליטה

תכנית עבודה לשנת 2018   |   499



 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור תלמידי המחקר הממשיכים משנה א' 
לשנה ב' 

90%- 90%12/2018-

שיעור תלמידי המחקר הממשיכים משנה ב' 
לשנה ג'

90%-95%12/2018-

שיעור מסיימי שנה ג' הממשיכים ללא סיוע 
להשלמת הדוקטורט

92%- 92%12/2018-

שיעור התלמידים המשתתפים בפרויקט 
הלאומי הזכאים לבגרות מתוך המשתתפים 

בפרויקט שסיימו את לימודיהם השנה
74%- 76%12/2018-

ציוני התלמידים העולים המשתתפים 
בפרויקט "פל"א"

-- 12/2018-

 שיעור צמצום הפער בשיעור הזכאות 
לבגרות בין עולי אתיופיה עד 15 שנים בארץ 

לבין האוכלוסייה הכללית
-- 1%12/2018-

יעד 3.2: עידוד יזמות ותמיכה ביזמים להקמת עסקים מצליחים

משימות מרכזיות: 
אישור הלוואות מהקרן הממונפת באמצעות ועדת אשראי70 ■
הפעלת מרכז מידע עסקי לעולים ותושבים חוזרים לאחר העלייה והחזרה ■
הפעלת סדנאות בנושאים עסקיים רחבים בישראל ■
הפעלת מרכזים עסקיים לעולים ולתושבים חוזרים )מעל"ות( ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

עולים ותושבים חוזרים שהגישו בקשה לקרן 
הממונפת למתן הלוואות

30016040012/2018-

עולים שאושרה להם הלוואה מהקרן 
הממונפת

171100200-22012/2018-

עולים ותושבים חוזרים שקיבלו שירות 
ממרכז המידע העסקי 

6015030012/2018-

-40020042012/2018סדנאות בנושאים עסקיים רחבים

העולה/התושב החוזר מקבל באמצעות המשרד סיוע בבניית תכנית עסקית שמוגשת לוועדת אשראי. מטרת ההלוואות היא סיוע מימוני   70
לפתיחת עסקים ולהרחבתם. ההלוואות ניתנות בתנאים מיוחדים. התנאים לזכאות: לעסק בהקמה - שנתיים מיום ההקמה, לעסק קיים - עד 

4 שנים מיום ההקמה.

500   |   תכנית עבודה לשנת 2018



ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

משתתפים בסדנאות בנושאים עסקיים 
רחבים )הקמה והפעלה של עסקים(71

2,0009001,80012/2018-

מקבלי ליווי עסקי במסגרת המרכזים 
העסקיים לעולים ולתושבים חוזרים 

)מעלו"ת(
1,200600

1,300-
1,800

12/2018-

תכניות עסקיות שנבנו במסגרת המרכזים 
העסקיים לעולים ולתושבים חוזרים 

)מעל"ות(
350200-225400-45012/2018-

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4 מדדי תוצאה:

שיעור העסקים השורדים יותר משנתיים 
מאז מתן ההלוואה72

65%-60-65%12/2018-

שיעור מקבלי השירותים ממרכז המידע 
עסקי שדיווחו על שביעות רצון ברמה טובה 

עד טובה מאוד
75%- 75%12/2018-

שיעור משתתפים בסדנאות בנושאים 
עסקיים רחבים שדיווחו על שביעות רצון 

ברמה טובה עד טובה מאוד
75%-75%12/2018-

עסקים שנפתחו או הורחבו בתמיכת 
המרכזים העסקיים לעולים ולתושבים 

חוזרים
50030065012/2018-

שיעור מקבלי השירותים בנושא הלוואות 
בשנת 2017 שדיווחו על שביעות רצון ברמה 

טובה עד טובה מאוד
70%-75%12/2018-

הערך הצפוי נשמר יציב ואף יורד מעט מאחר שנכנס ספק חדש להפעלת התכנית ונדרש זמן להתארגנות.  71
הנתונים יתייחסו לעסקים שנפתחו בסיוע המשרד החל משנת 2015.  72

משרד העלייה והקליטה
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יעד 3.3: קידום השתלבותם של אקדמאים וסטודנטים עולים בלימודים ובשוק 
העבודה במקצועם

משימות מרכזיות: 
סיוע אקדמי בשיתוף המוסדות להשכלה גבוהה ■
מתן מלגות לימוד לסטודנטים עולים, עולי אתיופיה ויוצאי אתיופיה ■
מתן מלגות קיום לאוכלוסיות מיוחדות )קיימים וממשיכים( ■
קיום תק"א )תכנית קדם-אקדמית( - תכנית קדם-אקדמית לעולים חדשים ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

סטודנטים שנעזרו בסיוע האקדמי )שיעורי 
עזר( במהלך שנת הלימודים

1,0393167367012/2018-

סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה 
גבוהה בסיוע המינהל לסטודנטים עולים

5,4505,2206,43012/2018-

-2,4091,7302,40912/2018סטודנטים מקבלי מלגת קיום

סטודנטים המשתתפים בתכניות קדם-
אקדמיות לעולים חדשים

2008822612/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

 -85%12/2018-85%שיעור מסיימי תכניות קדם-אקדמיות

שיעור המסיימים את לימודיהם מקרב כלל 
הסטודנטים יוצאי אתיופיה ועולי אתיופיה74

69%-70%12/2018-

שיעור המסיימים את לימודיהם מקרב כלל 
הסטודנטים שהינם עולים חדשים

74%-72%12/2018-

שיעור המסיימים את לימודיהם מקרב 
כלל הסטודנטים מקבלי סיוע )כלל העולים 

החדשים ויוצאי אתיופיה(
71%-71%12/2018-

הירידה במספר הסטודנטים שנעזרו בסיוע אקדמי נובעת מיישום החלטת הממשלה מס' 324 מיום 31/7/2015 בנושא שילוב מיטבי של   73
יוצאי אתיופיה. בהתאם לכך, המשרד הפסיק בהפעלת מערך הטיפול והתמיכה )מעטפ"ת( של המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה 
והקליטה בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות אלה, אשר כלל, בין היתר, סיוע אקדמי. במקום סיוע זה, בשנת הלימודים הנוכחית 

תפעיל המועצה להשכלה גבוהה תכנית הנגשה ליוצאי אתיופיה במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה, אשר תעניק מענה לצורך. 
המשרד ממשיך במימון לימודיהם של סטודנטים עולי אתיופיה ויוצאי אתיופיה בשנת 2018.  74
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יעד 3.4: קידום עולים ותושבים חוזרים בתחומי אמנות וספורט לטובת מדינת ישראל

משימות מרכזיות: 
הפעלת מרכז לקליטת אומנים עולים ותושבים חוזרים ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

-1,10012/2018 -1,100עולים המשתלבים בפרויקטים אמנותיים75

משרד העלייה והקליטה תומך בהופעות של כ-1,100 אמנים בפרויקטים אמנותיים.   75

משרד העלייה והקליטה
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הגדלת תרומתם של העולים והתושבים החוזרים לכלכלה ולחברה והגברת    4
המודעות לכך

יעד 4.1: הגברת החשיפה לתרומתם של העולים לחברה, למדע ולכלכלה

משימות מרכזיות:
קיום טקס אזכרה ממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם ■
הפעלת מוקד סטארט-אפ לעולים ותושבים חוזרים76 ■
"קול קורא" ברשויות לציון יום העלייה ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

 מיזמים טכנולוגיים שגובשו ונבנתה להם 
תכנית עסקית/מודל עסקי

40-2212/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

קיום טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של 
יהודי אתיופיה שנספו בדרכם

-12/2018ג --

-5512/2018--רשויות המקיימות אירוע לציון יום העלייה

שיעור מקבלי השירותים בשנת 2017 במוקד 
סטארט-אפ, שדיווחו על שביעות רצון ברמה 

טובה עד טובה מאוד
-75%12/2018 - מדד חדש

קיום אירוע מרכזי לזכרם של יהודי אתיופיה 
שנספו בדרכם

-12/2018ג--

אגף יזמות עסקית במשרד העלייה והקליטה מאפשר ליזמים טכנולוגיים, למדענים, לאנשי היי-טק וביו-טק המעוניינים בהקמת סטארט-  76
אפים בתחום המדעים וההיי-טק בישראל לקבל סיוע באמצעות מסלול מיוחד בתחום זה. הזכאים נהנים משירותים ומתמיכה מקצועית, כגון: 
בדיקת היתכנות עסקית, ייעוץ וליווי עסקי צמוד, סיוע בגיבוש המודל העסקי, מימון הלוואות בתנאים מועדפים, הכנת תכנית עסקית בעלות 

מסובסדת, קורס הקמה וניהול חברות סטארט-אפ, ייעוץ במיסוי לעולים ולתושבים חוזרים.
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יעד 4.2 : הגדלת היקף העולים והתושבים החוזרים המשתקעים באזורי עדיפות 
לאומית

משימות מרכזיות:
הכנה והפעלה של תכניות לעידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל ■
מתן תמריצים לבעלי עסקים הפותחים עסקים באזורי עדיפות לאומית  ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

יזמים עולים שקיבלו תמריצים לפתיחת 
עסקים באזורי עדיפות לאומית77

25-1-2512/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

משפחות שעלו לנגב ולגליל במסגרת 
התכנית לעידוד עלייה לנגב ולגליל

בתי אב 
800

משפחות 
 782,400

-  79-12/2018-

שיעור המשפחות שמקבלות תשלום שלישי 
בגין מעבר/עלייה לנגב80

--80%12/2018-

יעד 4.3: שילוב מדענים במחקר ובאקדמיה הישראלית ומימוש הידע הייחודי של 
העולים לצורכי המחקר והפיתוח של מדינת ישראל

משימות מרכזיות:
שילוב מדענים בפרויקטים ביטחוניים ■
השמת מדענים עולים ומדענים חוזרים לתעסוקת מחקר ו/או פיתוח בישראל ■
שילוב מועמדים בתכניות "קמ"ע" )קליטת מדענים עולים(81 ■

באזורי ירושלים )על-פי הוראת שעה 364(, הנגב והגליל ונפת הגולן )על-פי החלטת הממשלה מס' 1739 מיום 22/6/2014(. במידה ושיתוף   77
הפעולה עם המשרד לענייני ירושלים ימשיך, הצפי לערך המדד בתום שנת 2018 הוא לפי הטווח העליון המוצג. בהתאם להוראת שעה 364, 
המשרד מעניק תמריץ עד לגובה 43 אלף ש"ח ליזמים שהקימו עסק בירושלים. המשרד מקיים ועדות ובוחן את הבקשות, ובהתאם להחלטות 

הוועדה מאשר/דוחה את הבקשה למענק. המשרד מעביר ליזמים את המענק אשר אושר להם דרך מערכת "עולים".
נתונים לא סופיים לשנת 2017. בשנת 2016 עלו לנגב ולגליל 340 בתי אב ו-979 נפשות.  78

המדד יעודכן במהלך הרבעון הראשון של שנת 2018.  79
התשלום השלישי בתכנית עידוד עלייה לעולים המתיישבים בנגב ובגליל ישולם לאחר 12 חודשים מיום העלייה/מעבר ליישוב הנכלל ביישובי   80

הנגב והגליל והצגת טופס אישור תושבות או אישורי תשלומי מסים על שם הזכאי, לרבות ארנונה מהרשות שבה העולה מתגורר.
"מטרת תכנית "קמ""ע" )קליטה, מדענים, עולים( הינה לקלוט מדענים עולים במוסדות להשכלה גבוהה כחוקרים.  81

תכנית "קמ""ע" דור ב' - מיועדת למדענים שייקלטו בתום התכנית )5 שנים( בסגל האקדמי הבכיר במסלול קביעות.   

משרד העלייה והקליטה
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-4-412/2018מועמדים לתכנית "קמ"ע" דור ב'82

מדענים הנחשפים לצרכי מערכת הביטחון 
במסגרת השתתפות בימי עיון

90-10012/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

-1091312/2018מדענים המשתתפים בפרויקטים ביטחוניים

שיעור המדענים העולים והתושבים החוזרים 
שהושמו מתוך כלל הפונים שהוכרו כמדענים

61%
 )2016(

- 70%12/2018-

שיעור המדענים העולים שהושמו מתוך כלל 
הפונים שהוכרו כמדענים בשנה הקודמת

-60%12/2018 - מדד חדש

שיעור השמת מדענים )עולים ותושבים 
חוזרים( במגזר העסקי, מתוך כלל ההשמות 

למדענים באותה תקופה

 45% 
)2016(

- 40%12/2018-

שיעור השמת מדענים עולים במגזר העסקי, 
מתוך כלל המדענים שהושמו באותה תקופה

-50%12/2018 - מדד חדש

בתכנית "קמ"ע" דור ב', משרד העלייה והקליטה תומך במוסדות להשכלה גבוהה המעוניינים לקלוט לסגל האקדמי הבכיר מדענים עולים   82
בכירים באמצע הקריירה, באמצעות מענקים לקליטת מדענים. מאז הקמת התכנית ב-2011 תמך המשרד ב-13 מדענים.
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מיצוב המשרד כגורם מוביל ומנחה בתהליכי העלייה והקליטה בישראל  5

יעד 5.1: חיזוק שיתופי פעולה עם גורמי חוץ בנושא עידוד עלייה

משימות מרכזיות:
קיום ימי מידע לגורמי חוץ ■
מיסוד שיטת פיקוח ובקרה על ארגונים מעודדי עלייה ■
ביצוע פעולות ויצירת שיתופי פעולה עם גורמים מעודדי עלייה לצורך ייעול תהליך הקליטה  ■

הראשוני בנתב"ג

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

הדרכות לגורמי חוץ )ארגונים עולים, ארגונים 
מעודדי עלייה( בנושא עידוד עלייה וקליטה

-212/2018-מדד חדש 

קבלת דו"חות בקרה בנושא עבודה עם 
ארגונים מעודדי עלייה

-12/2018ג -מדד חדש

שיעור העולים שעלו ארצה, אשר תיק העלייה 
שלהם הוזן מראש למערכת של המשרד 

-- 25%12/2018-

יעד 5.2 : שיפור המקצועיות של הרשויות המקומיות בהתמודדות עם גלי העלייה 
המגיעים אליהן

משימות מרכזיות:
"גשרים" - תכנית מניעה, לאיתור ולטיפול במניעת אלימות במשפחה בקרב עולים  ■
תכנון והכנה של נוהלי עבודה חדשים לשנת התקציב 2019 ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

עובדים סוציאליים דוברי שפות העולים 
במרכזים למניעת אלימות במשפחה

40- 30-4012/2018-

עולים המטופלים במרכזים למניעת אלימות 
במשפחה

1,738-1,80012/2018-

פרסום נוהל רשויות לשנת 2019 לפי הוראות 
החשב הכללי83

-12/2018ג--

פרסום נוהל תמיכות בעמותות לשנת 2019 
לפי הוראות החשב הכללי

-12/2018ג- -

נוהל תמיכות ברשויות הינו נוהל, התומך בפעילות בקרב עולים, המבוצעת על-ידי הרשויות המקומיות ברחבי הארץ. בנוהל מפורטים תחומי   83
הפעילות שבגינן מתקבלת התמיכה, קהלי היעד וקריטריונים נוספים להגשת הבקשות ולהפעלת הפעילות.

משרד העלייה והקליטה
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יעד 5.3: שיפור יכולת המיפוי והניתוח של המשרד בנוגע לצרכים ולמגמות בקרב 
מועמדי עלייה ולמצב הקליטה בארץ ככלי לתכנון מדיניות ופיתוח 

משימות מרכזיות:
ביצוע מחקרים רב-שנתיים בנושאי תעסוקה, יזמות, עידוד עלייה ■
ביצוע פעולות לשיפור יכולת התכנון של המשרד ■
מחקר חלוץ בנושא "דור וחצי"84 ■
מחקר שוטף לבחינת איכות השירות לעולים ולתושבים חוזרים  ■
מחקר שוטף לבחינת נושא המידע בחוברות ובאינטרנט )משולב במחקר איכות השירות( ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

סיום מחקר בנושא יזמות, תעסוקה, עידוד 
עלייה

-12/2018ג- -

-12/2018ג --הגשת הערכת מצב משרדית

יצירת אמנת שירות עם הלמ"ס לעבודה 
משותפת - כבסיס וכלי לשיפור התכנון

-12/2018ג --

-12/2018ג - -סיום מחקר בנושא "דור וחצי"

-12/2018ג - -סיום מחקר בנושא איכות השירות

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור הגידול במשימות מתוך תכנית 
העבודה, שצוינו בהן נקודות ייחוס85

- -10%12/2018-

מטרת המחקר למפות את צורכיהם של עולי "דור אחד וחצי", צעירים שהגיעו לארץ בגיל נוער, שבמחצית חייהם חיו בארץ המוצא ואז עלו   84
לישראל.

נקודת ייחוס - הכוונה למדד על-אודות רציונל המשימה בקרב אוכלוסיות אחרות או מקומות אחרים בארץ או בעולם, המהווה בסיס להשוואה   85
בנוגע למדד ולערך שנקבע לאותה משימה. לדוגמה, שיעור העסקים השורדים יותר משנתיים מהקמתם בקרב האוכלוסייה הכללית מהווה 

נקודת ייחוס למדד שיעור העסקים השורדים יותר משנתיים מאז הקמתם בקרב העולים.
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קידום איכות השירות של המשרד בדגש על המטה, המחוזות והמרחבים  6

יעד 6.1: הנגשת המידע וניהול הידע באמצעות פלטפורמה ישירה ובלתי אמצעית 

משימות מרכזיות:
הכשרת יועצי הקליטה במרחבים ■
פיתוח, הפקה והנגשה של מידע ראשוני לעולים בנתב"ג על תהליך הקליטה ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-1112/2018- -מרחבים שהשתתפו בהדרכה ורענון מקצועי86

עותקי פרסום בנושא צעדים ראשונים 
שהודפסו וחולקו בנתב"ג

5,33210,6664/201916,000מדד חדש 

שיעור העולים המדווחים על שביעות רצון 
טובה עד טובה מאוד מהקליטה בנתב"ג

65%4/201965% - מדד חדש

יעד 6.2: קידום ההתמקצעות של עובדי המשרד

משימות מרכזיות:
ביצוע הדרכות למנהלים ועובדים בנושא הערכת עובד במתכונת החדשה ■
ביצוע פעילות )בדיקות וסקרים( לשיפור השירות הניתן לעולים ולתושבים חוזרים  ■
הדרכה והכשרה לרכזים העובדים ב"בתים הישראליים" ■
הכנת אמנת שירות לעובדי המרחבים ■
הכנת תכנית העבודה המשרדית לשנת 2019 ■
פיתוח לומדות הדרכה ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

סדנאות חשיפה שהתקיימו לעובדים 
לתהליך החדש להערכת עובדים

-15040012/2018מדד חדש 

גיבוש והצגה של טיוטת אמנת שירות 
לפורום הנהלת המשרד

-12/2018ג --

הקמת קהילת ידע ברשת האינטרנט לעובדי 
ה"בתים הישראליים" 

-12/2018ג -מדד חדש 

-12/2018ג --קיום הדרכה לרכזי "הבתים הישראליים"

-12/2018ג --השלמת ניסוח אמנת שירות למרחבים 

מתוך 11 מרחבים.  86

משרד העלייה והקליטה
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

פיתוח לומדת הדרכה בנושא כללי הסיוע 
היסודיים

-12/2018ג --

שיעור המשימות שהמדדים שלהן עברו 
ממדדים מוחלטים למדדים איכותיים 

במסגרת תהליך הכנת תכניות העבודה
-10%12/2018 -מדד חדש 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור שביעות הרצון של העולים משירותי 
המשרד - על-פי סקר של היחידה לשיפור 

השירות במשרד ראש הממשלה
-90%12/2018 - מדד חדש 

שיעור שביעות הרצון מאיכות השירות הניתן 
במרחבים – על-פי סקר של המשרד 

70%- 75%12/2018-

שיעור שביעות הרצון מהשירות הניתן על-
ידי הרכזים העובדים ב"בתים הישראליים"

-12/2018 80% -מדד חדש 

שיעור המשימות שהמדדים שלהן עברו 
ממדדים מוחלטים למדדים איכותיים 

במסגרת תהליך ההכנה של תכניות העבודה
-10%12/2018 -מדד חדש 

יעד 6.3: התאמת השירות על-פי אוכלוסיית יעד87

משימות מרכזיות:
פיתוח אזור מידע אישי באינטרנט לעולים ■
פיתוח זימון תורים באינטרנט ובמובייל ■
 פיתוח מערכות להתייצבויות באמצעות קיוסקים של המערכת לניהול תורים88 ■
 פיתוח מערכת ליצירת ממשק בין העולים הקשישים לבין מערכות המידע של הביטוח הלאומי  ■

על מנת להקל עליהם בהגשת תביעה לקבלת פנסיה מרוסיה

בשנת תשע"ח יפתח המשרד מגוון רחב של מערכות דיגיטליות וממוחשבות, שמטרתן לתת מענה לצרכים של קבוצות שונות של עולים על-  87
פי גיל ו/או ארץ מוצא, או צרכים מיוחדים: צעירים, קשישים, אנשים בעלי מוגבלויות ואחרות בהתייצבותם לקבלת מידע ושירותים מהמשרד.

עולים יוכלו להזמין תור בקלות באינטרנט ולהתייצב במועד הנוח להם בהעברת כרטיס בעמדות ה"קיוסק".  88
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

פיתוח של אזור אישי לעולה באתר 
האינטרנט של המשרד למעקב אחר 

הזכאויות שלו
-12/2018ג -מדד חדש

פיתוח של מערכת לזימון תורים באינטרנט 
ובמובייל

-12/2018ג-מדד חדש

פיתוח תת-מערכת לתמיכה בהתייצבות של 
עולים באמצעות עמדות ממוחשבות לניהול 

תורים
-12/2018ג -מדד חדש

פיתוח מערכת ליצירת ממשק בין העולים 
הקשישים לבין מערכות המידע של הביטוח 

הלאומי לצורך הגשת תביעה לפנסיה 
מרוסיה

-12/2018ג-מדד חדש

יעד 6.4: ייעול ופישוט ההתנהלות של העולה והתושב החוזר מול המשרד

משימות מרכזיות:
ביצוע פעולות לצורך ייעול תהליך הקליטה הראשוני בנתב"ג ■
הפעלת ממשק אינטרנט להצטרפות לשנת הסתגלות )בשיתוף עם רשות המסים(89 ■
מיסוד הליך הטיפול במדענים בטיפול באמצעות מערכת "עולים"90 ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

שיעור העולים שעלו ארצה אשר תיק העלייה 
שלהם הוזן מראש במערכת של המשרד 

-- 25%12/2018-

העולים ותושבים חוזרים שנרשמו לשנת 
הסתגלות 

80308512/2018-

ראיונות הכוונה ראשוניים שבוצעו למועמדים 
הכולל אישור הפרופיל המקצועי במערכת 

"עולים" של המשרד 
-307012/2018 מדד חדש

בשנת הסתגלות המדינה מעניקה לעולים תקופה של שנה לצורך הסתגלות והתאקלמות. באותה שנה העולים יכולים לבחור לא להיחשב   89
כתושבי ישראל לעניין פקודת מס הכנסה. המשרד מאפשר לעולים, בשיתוף פעולה עם רשות המסים, להירשם לשנת ההסתגלות באמצעות 

אתר האינטרנט של המשרד.
תיעוד הטיפול במדענים באמצעות המערכת הממוכנת של המשרד יאפשר שקיפות לעולה/תושב חוזר בנוגע לטיפול שלו וישפר את הבקרה   90

במטרה לחזור למדענים שהטיפול בהם טרם הסתיים.

משרד העלייה והקליטה
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יעד 6.5: שיפור תנאי העבודה של עובדי המשרד 

משימות מרכזיות:
הגדלת מאגר איכותי וכמותי של מתנדבי השירות הלאומי ■
הפעלת ממוני איכות מחוזיים לביצוע בדיקות לאיכות השירות הניתן במרחבים לעולים  ■

ולתושבים חוזרים
הפעלת שיטות לתגמול ולתמרוץ עובדים ■
הפעלת תהליך קליטת עובד חדש עד תום תקופת הניסיון91 ■
קיום פעילויות להעלאת המודעות למניעת הטרדה מינית בעבודה ולמניעת אלימות במשפחה  ■
ביצוע פעולות לקידום שוויון בין המינים וייצוג ההולם  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

פעולות חשיפה ושיווק המשרד בקרב בני 
ובנות השירות הלאומי92

-212/2018 - מדד חדש

עולים שעמם נפגשו ממוני האיכות 
המחוזיים 

22022545012/2018-

השלמת בחינת שיטת חישוב שכר העידוד 
במטה הראשי ובמחוזות

-12/2018ג--

סיום הטמעת תהליך קליטת עובד חדש 
בארגון

-12/2018ג--

ימי עיון במחוזות ובמשרד בנושא העלאת 
המודעות למניעת הטרדה מינית ואלימות

3- 312/2018-

עובדי המרחבים המשתתפים בימי עיון 
בנושא מתן שירות איכותי 

-10025012/2018מדד חדש 

קורסים לפיתוח עתודה ניהולית בהיבט 
מגדרי לקידום השוויון והייצוג ההולם 

1-212/2018-

תהליך קליטת עובד חדש כולל מערך אוריינטציה, שיחות כניסה לתפקיד, שיחות הערכה וחוברות מידע התומך בקליטה מיטבית של העובד   91
במשרד.

השתתפות המשרד בפעולות חשיפה ושיווק במסגרת ימי חשיפה לארגונים שבהם בנות ובני שירות לאומי יכולים להתנדב.  92
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור הגידול בקרב בני ובנות השירות 
הלאומי המתעניינים בשירות במשרד

-4%10%12/2018-

-12/2018ג  הטמעת תהליך קליטת עובד חדש בארגון

שיעור הגידול בשביעות רצון העולים 
מהשירות הניתן, על-פי סקר שביעות רצון93

-- 10%12/2018-

שיעור שביעות הרצון מהיחס הניתן לעולים 
על-ידי יועצי הקליטה )על-פי סקר בקרב 

עולים( 
- - 75%12/2018-

השיפור צפוי כתוצאה מהפקת לקחים בעקבות עבודת ממוני האיכות וכתוצאה מהשתתפות יועצי הקליטה ביום עיון בנושא מתן שירותי   93
איכותי לעובדי המרחבים.

משרד העלייה והקליטה
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

מדענים
עולים או תושבים חוזרים בעלי תארים גבוהים 
שנרשמו במרכז לקליטה במדע ונמצאו זכאים 

לסיוע
2/2018

אמנים
אמנים עולים בתחומי הספורט, המוזיקה 

והתיאטרון שהוכרו במשרד העלייה והקליטה
5/2018

סיוע כספי ששולם לעולים
מידע על סיוע כספי שעולים קיבלו במסגרת 

עלייתם לישראל, כגון סל קליטה והבטחת הכנסה 
8/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
מידע על עולים שעלו לישראל לפי יבשות, ארצות מוצא, גיל, ועודעולים 

תושבים חוזרים
מידע על ישראלים שחיו בחו"ל לפחות שנתיים והוכרו במשרד 

הקליטה כתושבים חוזרים

סטודנטים
מידע על סטודנטים עולים המקבלים סיוע בשכר לימוד מהמינהל 

לסטודנטים עולים של משרד העלייה והקליטה

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות ממשרד העלייה והקליטהתמיכות
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המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 
תכנית עבודה לשנת 2018

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אריה מכלוף דרעי
מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אריאל משעל

2018



הקדמה: השר לפיתוח הפרפריה, הנגב והגליל
חה"כ אריה מכלוף דרעי

מטרת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל במתכונתו הנוכחית הינה להעניק סיוע נקודתי לא רק ליישובים 
בנגב ובגליל - כפי שעשה מאז היווסדו - אלא גם ליישובים ולשכונות הנמצאים תחת ההגדרה של פריפריה 
חברתית, מתוך מטרה לחזק את החוסן החברתי בפריפריה החברתית, להגדיל את הצמיחה הכלכלית, להביא 

לצמצום בפערי ההזדמנויות ולשפר את איכות החיים ביישובים אלו. 

והפיתוח  הדיור  הבלתי-פורמלי,  החינוך  בתחומי  פועל  השונים,  הממשלה  משרדי  עם  בתיאום  המשרד, 
העירוני, התעסוקה, איכות החיים, תרבות הפנאי ובתחום החברתי-קהילתי.

במקביל, המשרד ממשיך לעסוק בתנופת עשייה בנגב ובגליל: יישומה של התוכנית האסטרטגית לפיתוח 
הצפון; עידוד יזמים ומשקיעים להעתיק את פעילותם הכלכלית לנגב ולגליל תוך ליווי וסיוע צמוד של המשרד 
תרבות,  חברה,  תיירות,  תעשייה,  חינוך,  התיישבות,  תעסוקה,  בתחומי  מפנה  מחוללי  פרויקטים  וקידום 
תשתיות וטיפול בצורכי המגזר הלא-יהודי; יצירת מקומות תעסוקה חדשים בנגב ובגליל כתוצאה מביסוס 
האוכלוסייה הקיימת ומהגירה חיובית ליישובים. בין שלל הפרויקטים ניתן למנות את פורטל העסקים, קידום 

מיזמים כלכליים ברשויות והקמת למעלה מ-50 "האבים" לטובת צעירי האזור.

פערי  צמצום  ובהמשך  תיירות  נתיבי  בפיתוח  וחברה,  תרבות  אירועי  בסבסוד  ממשיכים  אנחנו  זה,  כל  לצד 
הבריאות בשיתוף עם ארגוני החירום. כמו כן, המשרד הקים עשרות מרכזי צעירים, שנועדו לסייע לצעירים 

בתחומי החינוך, התעסוקה והפנאי.

המשרד ימשיך בהובלת פרויקטים אלו ורבים אחרים, אשר ימשכו אוכלוסייה חדשה לאזורים אלו ויחזקו את 
האוכלוסייה הקיימת על-מנת להגשים חזון זה.

בברכת הצלחה

אריה מכלוף דרעי
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הקדמה: מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 
אריאל משעל 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל הפך לגורם משמעותי ביותר בצמצום פערים ובמתן שוויון הזדמנויות 
לתושבי הפריפריה.

בשנתיים וחצי האחרונות הרחבנו את פעילות המשרד גם לפריפריה החברתית, הכוללת ערים ושכונות במרכז 
וסיוע לאוכלוסיות מוחלשות  הארץ, כאשר המשימה הלאומית העומדת לפנינו היא מתן שוויון הזדמנויות 

במגוון תחומים.

בשנה הנוכחית המשרד ישים דגש מרכזי על תחומי התעסוקה, הפיתוח הכלכלי, פיתוח הדור הצעיר והחינוך 
ולאומיים  על-ידי דחיפת מנועי צמיחה מקומיים  תעסוקה  ליצירת מקומות  הבלתי-פורמלי. נמשיך לפעול 
באמצעות  זאת  כל  החברתית,  ובפריפריה  בגליל  בנגב,  העסקים  לבין  הכלכליות  ההזדמנויות  בין  וחיבור 
פרויקטים שונים, המעניקים חכות לתושבים ומסייעים לפיתוח עסקי של האזור. בין הפרויקטים ניתן לציין 

את פורטל העסקים, קידום מיזמים כלכליים ברשויות והקמת יותר מ-50 "האבים" לטובת צעירי המקום.

המשרד משקיע רבות בחינוך הבלתי-פורמלי ושואף להעניק לילדי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית מסגרות 
העשרה חינוכיות בתחומים שונים, מתוך רצון ליצור הזדמנות שווה לזו שמקבלים ילדי מרכז הארץ. נמשיך 
YSCHOOL, סבסוד קייטנות, מערך חונכויות ומרכזי מצוינות. בשנת  ליזום פרויקטים ייחודיים בתחום כמו: 
2018 יקים המשרד 3 מרכזי מצוינות נוספים באשכולות בגליל, שיאפשרו לילדי האזור ליהנות מחוגי העשרה 

בשעות אחר הצהריים. 

עבור אוכלוסיית הצעירים, נמשיך לקדם תכניות ייחודיות, אשר מחברות בין מעסיקים לסטודנטים. בנוסף, 
נמשיך להפעיל את מרכזי הצעירים הפרוסים ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית, המספקים תמיכה 
מנהיגי  להצמחת  שיסייעו  קהילה,  חיי  ובפיתוח  חברתית  במעורבות  מקומית,  במנהיגות  קריירה,  בפיתוח 

העתיד באזור. כמו כן, המשרד יקים מרכזי צעירים נוספים לטובת המגדר החרדי והמגזר הלא יהודי. 

החזון והיעד העומדים לנגד עינינו הם להוביל, להעצים ולממש את עתידה של הפריפריה. רק צמצום הפערים 
ומתן שוויון הזדמנויות יעניקו אפשרות לצמיחה של מנהיגות מקומית מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

אריאל משעל 

מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מגמה20172018

מקומות תעסוקה חדשים, שנוצרו בנגב, בגליל 1
ופריפריה החברתית כתוצאה מפעילות המשרד 

1,5002,500לצמצום פערים1

4,000 | 2020 3,000 | 2019

מוסדות הציבור בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, 2
475700שהמשרד מסייע בבנייתם או בשיפוצם2

1,100 | 2020 900 | 2019 

משתתפים בתכניות לצמצום פערי הבריאות בין 3
2,5003,300יישובי הנגב והגליל למרכז הארץ3

8,000 | 2020 3,300 | 2019 

משתתפים בתוכניות לחיזוק הלכידות והמנהיגות 4
250,000250,000בקרב קהילות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית4

250,000 | 2020 250,000 | 2019

רשויות מקומיות שבהן פועלות תכניות במסגרת 5
15יישום תכנית הצפון5

15 | 2020 15 | 2019 

הפעלת תכניות חדשות וייעודיות במטרה ליצור מקומות תעסוקה חדשים ואיכותיים להוצאת אנשים ממעגל האבטלה. המדד יימדד על-סמך   1
נתונים שיהיו בידי המשרד בדבר השתתפות בתכניות השונות וקליטה במקומות עבודה.

המשרד מסייע לרשויות מקומיות באמצעות כמה נהלים לבנייה ולשיפוץ של מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות. המדידה מתבצעת לפי מספר   2
מוסדות הציבור, שאושר להם תקציב סיוע לבנייה או לשיפוץ. 

נמדד על-פי מספר המשתתפים בקורסים שמופעלים על-ידי המשרד ושותפים שונים, כגון קורסים לעזרה ראשונה, הכשרה לפרמדיקים,   3
מד"א וכד׳. מטרת הקורסים הינה להכשיר את המשתתפים למתן מענה רפואי מהיר ואיכותי במקרי חירום רפואיים, כאמצעי לצמצום פערים 

ולחיזוק מערך הרפואה.
פעילויות בקהילה בשעות אחר הצהריים לחיזוק המנהיגות המקומית ולחיזוק חיי התרבות, הפנאי והקהילה.  4
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מגמה20172018

משתתפים בתוכניות חינוך בלתי-פורמלי בנגב, 6
320,000350,000ובגליל ובפריפריה החברתית 

400,000 | 2020 375,000 | 2019 

בהתאם להחלטת הממשלה מס׳ 2262 מיום 8/1/2017, שעניינה פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה. התכניות המופעלות   5
במסגרת התכנית הן: הרחבת המכללה לחינוך ״אוהלו״, הקמת שני מרכזי שיקום תעסוקתי והפעלת תכנית לצמצום ההגירה השלילית ב-12 

רשויות מקומיות.

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
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מטרות ויעדים לשנת 2018

הגדלת היצע התעסוקה בנגב ובגליל ובפריפריה החברתית   1
יעד 1.1: הקמה והפעלה של מרכזי עסקים ויזמות )"האבים"(

יעד 1.2: הקמה וליווי של עסקים זעירים בנגב ובגליל ובפריפריה החברתית

יעד 1.3: יצירת הזדמנויות תעסוקה לסטודנטים

יעד 1.4: סיוע לחברות הפועלות בנגב ובגליל ובפריפריה החברתית

יעד 1.5: פיתוח שירותים תומכי תעסוקה

יעד 1.6: עידוד עסקים קטנים באמצעות פעילויות שיווק ומיתוג

קידום פרויקטים פיזיים ותשתיתיים ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית   2
יעד 2.1: שדרוג מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות בערים

יעד 2.2: שדרוג מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות במועצות האזוריות

יעד 2.3: הפעלת תכניות לשילוט רחובות

יעד 2.4: פיתוח מיזמים כלכליים ברשויות מקומיות

צמצום פערי הבריאות בין יישובי הנגב והגליל למרכז הארץ   3
יעד 3.1: שיפור היכולת למתן מענה מהיר ואיכותי במקרי חירום רפואיים בנגב ובגליל 

יעד 3.2: השארת מתמחים במקצועות הרפואה בבתי חולים בנגב ובגליל

יעד 3.3: קידום ספורט ואורח חיים בריא בקרב אוכלוסיות הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

יעד 3.4: קידום מחקרים קליניים בקרב בתי החולים בגליל

חיזוק הלכידות והמנהיגות בקרב קהילות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית   4
יעד 4.1: צמצום פערים והבטחת זכויות סוציאליות

יעד 4.2: פעילות במרכזי צעירים, הממוקדת באוכלוסייה מחוללת שינוי 

יעד 4.3: עידוד מנהיגות מקומית

יעד 4.4: חיזוק חיי התרבות ביישובי הנגב והגליל והפריפריה החברתית

יעד 4.5: הנגשת אזורי פנאי משפחתיים וקהילתיים 
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יישום התכנית לפיתוח הצפון   5
יעד 5.1: בינוי מכללות לחינוך ופיתוחן

יעד 5.2: קידום הקמה של מרכזים לטיפול ולתעסוקה של בעלי מוגבלויות

 יעד 5.3: הפעלת תכניות ופרויקטים לעידוד ולחיזוק ההתיישבות בגליל בקרב רשויות בעלות 

מאזן הגירה שלילי 

צמצום פערי חינוך באמצעות הנגשת פעילויות חינוך בלתי-פורמלי בנגב,    6 
בגליל ובפריפריה החברתית

יעד 6.1: צמצום פערים ועידוד מצוינות בקרב ילדים ובני נוער

יעד 6.2: שיפור נגישות האוכלוסייה לפעילויות בלתי-פורמליות 

יעד 6.3: הנגשת שעות חונכות לימודית ורגשית בקרב משפחות מעוטות יכולת 
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עיקרי תכנית העבודה

הגדלת היצע התעסוקה בנגב ובגליל ובפריפריה החברתית   1

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

 מקומות תעסוקה חדשים שנוצרו בנגב 
ובגליל ובפריפריה החברתית

 1,500-2,50012/2018-

יעד 1.1: הקמה והפעלה של מרכזי עסקים ויזמות )"האבים"( 

משימות מרכזיות:
הקמת "האבים"6 ■
בחירת זכיין לליווי מקצועי של היזמים שעושים שימוש ב"האבים" ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

קביעת הרשויות שיקבלו תמיכה להקמת 
ותפעול "האבים" 

-6/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-204412/2018-"האבים" שהוקמו 

-5502,20012/2018-יזמים שעושים שימוש ב"האבים"

הקמת חללי עבודה ברשויות המקומיות, שיושכרו לבעלי מקצועות שונים במחירים מוזלים.  6
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יעד 1.2: הקמה וליווי של עסקים זעירים בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

משימות מרכזיות:
 סיוע בהקמת עסקים זעירים חדשים ■
מתן ליווי מקצועי לעסקים זעירים קיימים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

בחירת הרשויות שיקבלו תמיכה להקמת 
עסקים זעירים

-6/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

-8025012/2018-עסקים זעירים שהוקמו ושקיבלו ליווי

-22512/2018--מועסקים חדשים בעסקים זעירים שהוקמו

יעד 1.3: יצירת הזדמנויות תעסוקה לסטודנטים הלומדים בנגב ובגליל 

משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית "סטודנטים בונים עתיד"7 ■
יצירת מקומות תעסוקה עבור סטודנטים הלומדים בנגב ובגליל  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

מעסיקים המשתתפים בתכנית "סטודנטים 
בונים עתיד"

30-3512/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

סטודנטים הלוקחים חלק בתוכנית 
"סטודנטים בונים עתיד"

700-85012/2018-

תכנית המחברת בין סטודנטים בשנה האחרונה ללימודיהם למעסיקים, הקולטים אותם כמתמחים ומתחייבים להעסקתם למשך שנתיים   7
מסיום לימודיהם.
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יעד 1.4: סיוע לחברות הפועלות בנגב ובגליל ובפריפריה החברתית 

משימות מרכזיות:
פרסום נוהל סיוע לחברות8  ■
קליטת עובדים חדשים בחברות בהתאם לנוהל ולבקשות שהוגשו  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--פרסום נוהל סיוע לחברות 

-10121312/2018חברות אשר מקבלות סיוע מהמשרד

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-20024035012/2018משרות בחברות המקבלות סיוע9

יעד 1.5: פיתוח שירותים תומכי תעסוקה 

משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית "שירותים תומכי תעסוקה"10 ■
גיבוש ופרסום של נהלים לרשויות מקומיות לשירותים תומכי תעסוקה - בניית צהרונים ■
גיבוש ופרסום של נהלים לחברות לשירותים תומכי תעסוקה – היסעים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

רשויות מקומיות המשתתפות בתוכנית 
"שירותים תומכי תעסוקה"

1061212/2018-

חברות המשתתפות בתוכנית "שירותים 
תומכי תעסוקה" 

10-1212/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

מקומות תעסוקה חדשים כתוצאה מתוכניות 
"שירותים תומכי תעסוקה"

100-13012/2018-

מועסקים שהעסקתם השתנתה מהעסקה 
במשרה חלקית להעסקה במשרה מלאה

1006013012/2018-

נוהל הסיוע מציע לחברות סיוע תקציבי בהצטיידות, בהכשרות, בהיסעים וכד', בכפוף להעסקת 20 עובדים חדשים לכל הפחות.  8
על-פי הערכה של 20 משרות לכל חברה.  9

מטרת התכנית הינה לסייע בקליטת עובדים חדשים בתעסוקה באמצעות הסרת חסמים, כגון מימון הסעות ובניית צהרונים.  10
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יעד 1.6: עידוד עסקים קטנים באמצעות פעילויות שיווק ומיתוג

משימות מרכזיות:
גיבוש תכנית הסברה ושיווק רחבה ופרטנית לעסקים קטנים ברחבי הפריפריה החברתית  ■
הקמת אתרי אינטרנט עבור עסקים קטנים ושיווקם  ■
פעילויות שיווק ומיתוג לעידוד ולחיזוק העסקים הקטנים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

פרסום "קול קורא" לקידום עסקים קטנים 
ברשויות 

-12/2018ג--

-10012/2018--אתרי אינטרנט שהוקמו עבור עסקים קטנים
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קידום פרויקטים פיזיים ותשתיתיים ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית   2

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

מוסדות הציבור בנגב, בגליל ובפריפריה 
החברתית שהמשרד מסייע בבנייתם או 

בשיפוצם11
475-70012/2018-

יעד 2.1: שדרוג מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות בערים  

משימות מרכזיות:
פרסום "קול קורא" לבנייה ולשיפוץ של מוסדות ציבור בערים ■
תחילת ביצוע העבודות לבניית המוסדות ולשיפוצם ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

ערים המקבלות תמיכה תקציבית לבנייה 
ולשיפוץ של מוסדות ציבור 

30-3012/2018-

מוסדות הציבור שהמשרד מסייע בבנייתם 
או בשיפוצם

200-20012/2018-

יעד 2.2: שדרוג מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות במועצות האזוריות 

משימות מרכזיות:
פרסום "קול קורא" לבנייה ולשיפוץ של מוסדות ציבור במועצות האזוריות  ■
תחילת ביצוע העבודות לבניית המוסדות ולשיפוצם ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

מועצות אזוריות המקבלות תמיכה תקציבית 
לבנייה ולשיפוץ מוסדות ציבור 

20-2012/2018-

מוסדות ציבור במועצות האזוריות שהמשרד 
מסייע בבנייתם או בשיפוצם 

100-10012/2018-

המשרד מסייע לרשויות בבנייה ובשיפוץ של מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות. המדידה מתבצעת לפי מספר מוסדות הציבור שאושר להם   11
תקציב סיוע לבנייה או לשיפוץ. 
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יעד 2.3: הפעלת תכניות לשילוט רחובות12 

משימות מרכזיות:
ביצוע עבודה למיפוי רשויות מקומיות שחסרים בהן שמות רחובות  ■
מתן שמות לרחובות ומספרים לבתים בוועדות מקומיות  ■
בחירת הרשויות המקומיות שיוצב בהן שילוט ותחילת עבודות השילוט  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

יישובים שמתבצע בהם מיפוי של שמות 
רחובות ומספרי בתים 

25143012/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

-52512/2018רשויות שהוצב בהן שילוט ומספרי בתים 

יעד 2.4: קידום מיזמים כלכליים ברשויות המקומיות 

משימות מרכזיות:
גיבוש "קול קורא" לקידום מיזמים כלכליים ופרסומו13  ■
הרחבת עסקים קיימים ויצירתם של מקומות תעסוקה חדשים ■
עידוד חברות או יזמים להשקעה בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--פרסום "קול קורא" לקידום מיזמים כלכליים 

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

-152512/2018-מיזמים כלכליים שאושרו לפיתוח 

-5020012/2018-מקומות תעסוקה חדשים במיזמים כלכליים

התכנית נובעת בחלקה מהחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10/1/2016, בנושא תכנית לפיתוח ולהעצמה של היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים   12
לשנת 2016-2019.

מיזמים כלכליים כוללים הן פרויקטים לקידום תעסוקה והן פרויקטים פיזיים-תשתיתיים, המקדמים פיתוח כלכלי.  13
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צמצום פערי הבריאות בין יישובי הנגב והגליל למרכז הארץ     3

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

משתתפים בתוכניות לצמצום פערי 
הבריאות בנגב ובגליל14

2,500-3,30012/2018-

יעד 3.1: שיפור היכולת למתן מענה מהיר ואיכותי במקרי חירום רפואיים בנגב ובגליל 

משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית הכשרה לחובשים/נהגי אמבולנס, בשיתוף עם מד"א  ■
הפעלת תכנית להכשרת האוכלוסייה הכללית למתן עזרה ראשונה ולהחייאה, בשיתוף עם מד"א  ■
הכשרת מתנדבים קבועים בהכשרה ארוכת טווח לעזרה ראשונה, להחייאה ולהצלת חיים,  ■

בשיתוף עם "איחוד הצלה" 

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה: 

קורסי הכשרה לנהגי אמבולנס ולחובשים 
בנגב ובגליל

1620-6/2018-

קורסי הכשרה לעזרה ראשונה ולהחייאה 
בנגב ובגליל 

3850-6/2018-

קורסי הכשרה ארוכת טווח למתנדבים 
קבועים 

1417-6/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

נהגי אמבולנס וחובשים שהוכשרו לעבודה 
בנגב ובגליל 

400660-6/2018-

בוגרי קורסי ההכשרה לעזרה ראשונה 
ולהחייאה 

1,3001,500-6/2018-

מתנדבים קבועים שהוכשרו למתן שירותי 
עזרה ראשונה, החייאה והצלת חיים 

180300-3/2018-

נמדד על-פי מספר המשתתפים בקורסים שמופעלים על-ידי המשרד ושותפים שונים, כגון קורסים לעזרה ראשונה, הכשרה לפרמדיקים,   14
מד״א וכד׳. מטרת הקורסים הינה להכשיר את המשתתפים למתן מענה רפואי מהיר ואיכותי במקרי חירום רפואיים, כאמצעי לצמצום פערים 

ולחיזוק מערך הרפואה.
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יעד 3.2: השארת מתמחים במקצועות הרפואה בבתי החולים בנגב ובגליל 

משימות מרכזיות:
המשך הפעלת התכנית הקיימת בנגב והרחבתה  ■
גיבוש והפעלה של תכנית תמריצים להשארת מתמחים בגליל   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-2-212/2018 תכניות תמריצים למתמחים15

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

-30-3012/2018מתמתחים בנגב בתכנית התמריצים 

-40-4012/2018מתמחים בגליל בתכנית התמריצים 

יעד 3.3: קידום הספורט ואורח חיים בריא בקרב ילדים ובני נוער

משימות מרכזיות:
פיתוח מיזמים ותוכניות ייחודיות לקידום ספורט ואורח חיים בריא בקרב ילדים ובני נוער  ■
הפעלת תכנית "מפעלות חינוך" ברשויות16  ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

-18-1812/2018רשויות הלוקחות חלק ב"מפעלות החינוך"

-2,600-2,60012/2018משתתפים בתכנית "מפעלות חינוך" 

מתמחים המשתתפים בתכנית תמריצים מחויבים להישאר לעבוד בנגב/בגליל במשך 3 שנים מסיום ההתמחות.   15
התכנית כוללת חוגי ספורט בשעות אחר הצהריים.  16
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יעד 3.4: קידום מחקרים קליניים בקרב בתי החולים בגליל

משימות מרכזיות:
פרסום "קול קורא" לביצוע מחקרים קליניים בקרב בתי החולים בגליל  ■
מתן מענקי מחקר  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

פרסום "קול קורא" לביצוע מחקרים קליניים 
בקרב בתי החולים בגליל 

-12/2018ג--

מלגות שמוענקות למחקרים במסגרת "הקול 
הקורא"

12-1212/2018-

-1,280-1,28012/2018היקף מלגות המחקר שחולקו )אלש"ח(
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חיזוק הלכידות והמנהיגות בקרב קהילות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית    4

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

 משתתפים באירועי התרבות, הנתמכים 
על-ידי המשרד 

500,000-600,00012/2018-

-2,0007,00012/2018-משתתפים בקבוצות מנהיגות מקומית 

משתתפים בקבוצות מנהיגות מקומית 
בקרב העדה הדרוזית

3,500-3,50012/2018-

יעד 4.1: צמצום פערים והבטחת זכויות סוציאליות

משימות מרכזיות:
הנגשת זכויות סוציאליות וסיוע במימושן בקרב אוכלוסיות מוחלשות בנגב, בגליל ובפריפריה  ■

החברתית
סיוע במקרי מצוקה בנושאים פיננסיים, בדיור ומול רשויות ממשלתיות בקרב אוכלוסיות  ■

מוחלשות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

-5171012/2018-מרכזי זכויות אזוריים

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

מקבלי שירות מקרב התושבים במרכזי 
הזכויות האזוריים18

-10,000
25,000

12/2018-

משתתפים בסדנאות בנושא התנהלות 
כלכלית נבונה וכד'19

-1,2003,00012/2018-

שמונה מרכזי מיצוי זכויות ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, ושני מרכזים ניידים – עבור אזור הגליל התחתון וכפרים ועבור   17
הפזורה הבדואית. 

מחושב על-פי הערכה של כ-2,000-3,000 תיקים המטופלים בשנה בממוצע בכל מרכז.  18
מחושב על-פי הערכה של כ-300 משתתפים בסדנאות בשנה בכל מרכז.  19
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יעד 4.2: פעילות במרכזי צעירים הממוקדת באוכלוסייה מחוללת שינוי

משימות מרכזיות:
הפעלת תכניות העשרה ופיתוח אישי וקהילתי בקרב צעירים בני 18-40 בנגב, בגליל ובפריפריה  ■

החברתית 

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

רשויות המפעילות מרכזי צעירים בנגב, 
בגליל ובפריפריה החברתית

43-4912/2018-

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

משתתפים בפעילויות במרכזי הצעירים 
בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

200,000-300,00012/2018-

יעד 4.3: עידוד מנהיגות מקומית

משימות מרכזיות:
הקמת קבוצות מנהיגות מקומיות באמצעות סטודנטים בני מקום בשיתוף הרשויות המקומיות,  ■

במטרה לעודד צעירים להישאר בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-6-612/2018קבוצות מנהיגות שהוקמו ברשויות

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

משתתפים בפעילות קהילתית המבוצעת 
על-ידי הקבוצות

3,100-7,00012/2018-
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יעד 4.4: חיזוק חיי התרבות ביישובי הנגב והגליל והפריפריה החברתית 

משימות מרכזיות:
תמיכה באירועי תרבות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית בהתאם לבקשות המתקבלות  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

אירועי תרבות בנגב ובגליל, הנתמכים על-ידי 
המשרד 

437-50012/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

משתתפים באירועי תרבות בנגב ובגליל, 
הנתמכים על-ידי המשרד 

500,000-600,00012/2018-

יעד 4.5: הנגשת אזורי פנאי משפחתיים וקהילתיים

משימות מרכזיות:
הקמת גני שעשועים ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

פרסום "קול קורא" לתכנון, לביצוע, לאספקה 
ולהתקנה של גני שעשועים 

-2/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-8012/2018--יישובים שהוקמו בהם גני שעשועים 

-40012/2018--מתחמים שהוקמו ברשויות
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יישום התכנית לפיתוח הצפון20   5

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי הצלחה:

רשויות המקבלות סיוע עבור בינוי ופיתוח 
מכללות לחינוך

--112/2018-

רשויות המקבלות סיוע עבור מרכזי תעסוקה 
לבעלי מוגבלויות

--212/2018-

רשויות בעלות מאזן הגירה שלילי, המקבלות 
סיוע במיזמים ייחודיים

--1212/2018-

יעד 5.1: בינוי מכללות לחינוך ופיתוחן

משימות מרכזיות:
הרחבת מכללת "אוהלו" כחלק מהאיחוד עם מכללת "תל-חי" ■
פיתוח תכניות חינוך נרחבות  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

תכניות לימוד לתארים בחינוך ובהוראה, 
שנפתחו במכללת "אוהלו" כתוצאה 

מההרחבה 
---12/20194

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך והוראה 
במכללת "אוהלו"

---12/2019150

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017, שעניינה פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה.  20
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יעד 5.2: קידום הקמה של מרכזים לטיפול ולתעסוקה של בעלי מוגבלויות

משימות מרכזיות:
פרסום "קול קורא" לתקצוב בינוי בתחום השירותים החברתיים ■
תחילת ביצוע העבודות להקמת רצף מרכזי טיפול ותעסוקה לאנשים עם מוגבלויות  ■
מתן שירותים וטיפול לאנשים עם מוגבלויות  ■
יצירת הזדמנויות תעסוקתיות והשתלבות בקהילה של אנשים עם מוגבלויות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

פרסום "קול קורא" לתקצוב בינוי בתחום 
השירותים החברתיים

-6/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

מרכזים שהוקמו לטיפול ולתעסוקה של 
בעלי מוגבלויות 

--212/2018-

יעד 5.3: הפעלת תכניות ופרויקטים לעידוד ולחיזוק ההתיישבות בגליל בקרב רשויות 
בעלות מאזן הגירה שלילי 

משימות מרכזיות:
העצמה וחיזוק התושבים בקרב רשויות בעלות מאזן הגירה שלילי באמצעות סל תכניות  ■

ופרויקטים 
יצירת מקומות תעסוקה חדשים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

פרסום "קול קורא" להפעלת תכניות 
ופרויקטים בקרב רשויות בעלות מאזן הגירה 

שלילי
-6/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

רשויות בעלות מאזן הגירה שלילי שמפעילות 
תכניות ופרויקטים 

--1212/2018-

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
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צמצום פערי חינוך באמצעות הנגשת פעילויות חינוך בלתי-פורמלי בנגב, בגליל    6
ובפריפריה החברתית

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

ילדים ובני נוער המשתתפים בתוכניות חינוך 
בלתי-פורמלי 

200,000-300,00012/2018-

יעד 6.1: צמצום פערים ועידוד מצוינות בקרב ילדים ובני נוער 

משימות מרכזיות:
גיבוש והפעלה של תכנית לעידוד מצוינות בקרב ילדים ובני נוער לאחר שעות הלימודים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

רשויות מקומיות המשתתפות בתכנית 
לעידוד מצוינות בקרב ילדים ובני נוער

16-2212/2018-

תחומים שבהם פועלות תכניות לעידוד 
מצוינות בקרב ילדים ובני נוער21

10-1512/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

ילדים ובני נוער המשתתפים בתוכניות 
מצוינות 

20,000-25,00012/2018-

כגון: רובוטיקה, אלקטרוניקה, עיצוב, אדריכלות, אסטרונומיה.  21
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יעד 6.2: שיפור נגישות האוכלוסייה לפעילויות בלתי-פורמליות

משימות מרכזיות:
סיוע לרשויות מקומיות ולתושבים בהפחתת הוצאות בגין קייטנות - סיוע בתקציב לסבסוד  ■

קייטנות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרסום "קול קורא" לרשויות לסבסוד 
קייטנות 

-6/2018-ג-

-81-9512/2018רשויות שקיבלו סבסוד קייטנות 

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי הצלחה:

-112,500-130,00012/2018משפחות שקיבלו סבסוד קייטנות 

יעד 6.3: הנגשת שעות חונכות לימודית ורגשית בקרב משפחות מעוטות יכולת 

משימות מרכזיות:
גיבוש והפעלה של תכנית חונכויות בקרב ילדים ובני נוער לאחר שעות הלימודים  ■
הקמה והפעלה של מערך חונכויות עבור ילדים ובני נוער כאמצעי להגברת נגישות ולצמצום  ■

פערים22 

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תפוקה:

-40-4012/2018רשויות הלוקחות חלק בתוכנית החונכויות 

ערך במועדמועד סיום 2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

ילדים ובני נוער המקבלים שירותי חונכויות 
שונים 

10,000-12,50012/2018-

שעות העבודה המוקצות לחונכויות 
באמצעות הרשויות המקומיות 

200,000-250,00012/2018-

המערך יפעל בתחומי קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית, שיעורי עזר ועוד.  22

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
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הקדמה: שר הפנים 
אריה מכלוף דרעי

שיפור איכות החיים של תושבי ישראל מהווה עיקרון מנחה בפעילויותיו השונות של משרד הפנים, ותפיסה זו 
עומדת גם השנה במרכז עשייתו של המשרד, כפי שמבטאת תכנית העבודה המוצגת בפניכם. שיפור השירות 
המרכזיות  ממטרותיו  שתיים  הם  בישראל  המקומיות  הרשויות  בין  הפערים  וצמצום  לתושב  המוניציפלי 
וארגוני,  כלכלי  פיתוח  על-ידי  החלשות  הרשויות  העצמת  המשרד.  של  העבודה  בתכנית  ביותר  והחשובות 
הרחבת שיתופי פעולה אזוריים וחלוקה צודקת של משאבים תאפשרנה לרשויות מתן שירותים מתקדמים 

וטובים יותר לתושביהן. 

במהלך השנה החולפת הוקמו, כמתוכנן, שש הוועדות הגיאוגרפיות הקבועות. הקמתן והפעלתן של הוועדות 
הקבועות מהוות חלק מרכזי בתהליך אסטרטגי של המשרד להגשמת הייעוד המרכזי של צמצום הפערים 
בין הרשויות השונות בישראל. במסגרת הוועדות נידונים הנושאים של שינויי גבולות וחלוקת הכנסות בין 
הרשויות, באופן שמונגש בשקיפות מלאה לציבור. ועדות אלו, יחד עם קרן הארנונה הממשלתית החדשה 
והגדלה משמעותית של מענק האיזון, מאפשרות חלוקה צודקת יותר של הכנסות בין הרשויות המקומיות. 
במקביל, משרד הפנים ממשיך לפעול למינוף מיזם האשכולות האזוריים, המעודד שיתופי פעולה בין רשויות 

מקומיות, ובכך מקדם התייעלות כלכלית ומעלה את רמת השירות לתושב.

2018 היא קיום הבחירות ברשויות המקומיות. השנה, בשונה  וייחודית של המשרד בשנת  משימה מרכזית 
זה  שינוי  המקומיות.  ובמועצות  בעיריות  האזוריות,  במועצות  במקביל  הבחירות  ייערכו  קודמות,  משנים 
מעמיד לפתחו של המשרד אתגר לא רק ברמה הלוגיסטית, אלא גם ברמה המהותית של קידום שלטון החוק 
הדמוקרטי בישראל. לקראת הבחירות, במהלכן ומיד לאחר סיומן ימשיך המשרד לפעול לחיזוק הרשויות על-
ידי פיתוח ההון האנושי ועל-ידי פיתוח מנועי צמיחה כלכליים, על-מנת לחזק את המשילות והעצמאות של 

השלטון המקומי ועל-מנת לאפשר לכל רשות להשקיע את זמנה בתושביה באופן מיטבי. 

תמצית תכנית העבודה המונחת לפניכם מייצגת את העשייה המשמעותית המתוכננת של עובדי משרד הפנים 
כלל היחידות  זו של  המסורים לשנה הקרובה. באמצעות עבודתו של האגף הבכיר לתכנון מדיניות, עשייה 

המקצועיות במשרד מתוכננת בסטנדרטים הגבוהים ביותר, מבוקרת ומפורסמת לציבור הרחב.

מיצובו של משרד הפנים כמשרד מוביל יאפשר לנו להמשיך לחזק את השלטון המקומי ולדאוג לרווחתם של 
זו, נמשיך לפעול למען שיפור איכות החיים של אזרחי ישראל ולשים  אזרחי מדינת ישראל. בהתאם לרוח 

אותם בראש סדרי העדיפויות.

שר הפנים

אריה מכלוף דרעי 
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הקדמה: מנכ"ל משרד הפנים 
מרדכי כהן

 ,2017 לשנת  שהוגדרה  העבודה  לתכנית  ישיר  המשך  מהווה   2018 לשנת  הפנים  משרד  של  העבודה  תכנית 
והיא מתבססת על מדיניות מרכזית שהתווה שר הפנים, הרואה את התושב במרכז. בעקבות בחינה מעמיקה 
ותוך התחשבות בסוגיות האסטרטגיות בפן  והשלטון המקומי  של האתגרים העומדים בפני משרד הפנים 
החברתי-כלכלי, התמצית המצורפת שמה דגש על שיפור השירות לתושב, על צמצום הפערים בין הרשויות 

ועל שיפור התהליכים ברשויות המקומיות.

השנה היא גם שנת בחירות ברשויות המקומיות. בחירות אלה, אשר ייערכו בסוף אוקטובר ולראשונה במועד 
הקרובה.  בשנה  המשרד  של  לפתחו  העומד  מרכזי,  אתגר  מהוות  המוניציפלי,  השלטון  רשויות  לכלל  אחיד 
השמירה על ההליך הדמוקרטי ברמה המקומית היא ראשונה במעלה, וכדי לחזקו בשנה זו נשקיע מאמצים 

בקידום השקיפות ברשויות לצד חיזוק כלי הפיקוח והבקרה.

ביסוס  עיקריים:  תחומים  במספר  מאמצים  המשרד  ישקיע  השנה  גם  אשתקד,  שהחל  למהלך  בהמשך 
תהליכי פיתוח ארגוני לצד השקעה בתכניות צוערים ותכניות נוספות לחיזוק ההון האנושי, שיפור היכולת 
והגברת  אזוריים  פעולה  שיתופי  עידוד  על-ידי  היתר  בין  לתושביהן,  מיטביים  שירותים  לתת  הרשויות  של 
המוכנות וההיערכות לחירום. כמו כן, יורחב מודל "מהבראה להמראה" להגדלת מקורות ההכנסה של הרשויות 
לצמצום  הקרן  פעילות  קידום  על  ונוסף  המקומיות,  הרשויות  בין  פערים  לצמצום  המאמץ  בשם  ולחיזוקן. 
פערים, הקים ומלווה המשרד את שש הוועדות הגיאוגרפיות הקבועות, להן ניתן המנדט לדון בנושא שינויי 
ממדיניות  כחלק  לציבור.  מלאה  בשקיפות  מונגשים  אשר  דיונים  הרשויות,  בין  ההכנסות  וחלוקת  הגבולות 
המשרד, במהלך השנה הקרובה נטמיע את הרפורמה ברישוי עסקים, אשר מביאה עמה בשורה של ממש 

בקרב הרשויות ובעלי העסקים.

ברצוני להודות לאגף הבכיר לתכנון מדיניות על עבודתו המקיפה בתכנון, בתכלול ובבקרת העשייה המשרדית 
המעודד  מוביל,  כמשרד  עצמו  את  למצב  כמטרה  שם  הפנים  משרד  בפרט.  העבודה  תכניות  וביישום  בכלל 
מינהל תקין, שקיפות וחדשנות, הן ברשויות המקומיות והן במשרד עצמו, ולתכניות העבודה המתפרסמות 

לציבור חלק מרכזי בקידומה של מטרה חשובה זו. 

אני מאמין, כי באמצעות שיתוף פעולה, נחישות, תכנון מבוקר והרבה עבודה קשה של עובדי המשרד, נצליח 
להשיג את יעדינו ובכך לתרום לשיפור איכות חייו של האזרח בישראל. 

משרד הפנים
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד

מגמה201620172018

שיעור הגירעון המצטבר ברשויות 1
8.9%8.2%8%המקומיות מתוך סך ההכנסות1

7.27% | 2019

93רשויות מקומיות איתנות ויציבות22
)25 איתנות 
ו-68 יציבות(

93
)25 איתנות 
ו-68 יציבות(

93
)25 איתנות 
ו-68 יציבות( 2019 | 93 )25 איתנות ו-68 יציבות(

 שיעור מקורות ההכנסה העצמיים 3
של כלל הרשויות המקומיות מסך 

ההכנסות הכולל3
58%61%61.5%

4
 רשויות מקומיות מוחלשות שהגדילו 

את הכנסותיהן העצמיות כתוצאה 
121618מחלוקת הכנסות/שינוי גבולות4

20 | 2020

רשויות מקומיות הנמצאות בכשירות 5
159173185טובה למצבי חירום5

200 | 2020

השקעה ברשויות מקומיות מוחלשות 6
3,9384,5004,515)מלש"ח(

גירעון מצטבר מעיד על מצב הרשויות המקומיות בישראל מבחינת איזון תקציבי. הנתון לשנת 2017 למעשה מעיד על שיעור הגירעון בשנה   1
החולפת, בהתאם למועד הפקת הדו"חות המבוקרים, המפורסמים באתר משרד הפנים.

בישראל יש כיום כ-257 רשויות מקומיות. רשות מקומית יציבה היא רשות העומדת בקריטריונים של ניהול כספי תקין, המאפיינים יציבות   2
תפקודית. רשות זו זכאית להקלות בנושאים רגולטוריים שבסמכות המשרד )כגון הקלות בדיווח התקציב, הקלות באישורי תקציב ועוד(. 
מחיקת  )כגון  רגולטוריים  בנושאים  לפטור  וזכאית  וחוסן,  עצמאות  של  בקריטריונים  העומדת  מקומית,  רשות  היא  איתנה  מקומית  רשות 

חובות, עסקאות מקרקעין ואישור תקציב(, על-פי החוק לתיקון פקודת העיריות.
גידול במקורות ההכנסה העצמיים של הרשויות המקומיות )כגון ארנונה ואגרות( מצביע על יציבות כלכלית.  3

הוועדות הגיאוגרפיות עוסקות, בין היתר, בחלוקת הכנסות מאזורים מניבים )כגון בסיסי צה"ל, אזורי תעשייה משותפים ומחצבות(. בשנה   4
הקרובה צפויות להיות מוגשות המלצות של כמה ועדות, אשר צפויות לחלק הכנסות ממקורות אלו לרשויות במעמד סוציו-אקונומי נמוך.

כשירות הרשויות המקומיות למצבי חירום נמדדת על-סמך קריטריונים קבועים של משרד הפנים/מינהל החירום כגון: מחסן וציוד חירום,   5
איוש תפקיד ממונה חירום, הפעלת מוקד/מרכז הפעלה ממוגן, הימצאות ציוד חירום )גנרטור, ערכת חפ''ק, ציוד מיגון אישי( ומוכנות מערך 

הפס"ח )פינוי, סעד, חללים( ברשות. קיימות 3 רמות כשירות: טובה, בינונית ונמוכה.
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מגמה201620172018

שיעור ההצבעה הכללי בבחירות 7
52%לרשויות המקומיות

)2013(58%
60% | 2023

רשויות שנרשם בהן שיעור הצבעה 8
הנמוך משיעור ההצבעה הכללי ב-62013

30
)2013(23

5511מספר האשכולות האזוריים9
14 | 2019

רשויות המאוגדות באשכול אזורי חדש 10
5959116ו/או קיים

140 | 2019

היקף הפעילות התקציבית של 11
1545220האשכולות האזוריים )מיליוני ש"ח(

270 | 2019

85136186צוערים שהושמו ברשויות המקומיות12
236 | 2019

רשויות מקומיות המשתתפות בתכנית 13
5862לפיתוח ארגוני

65 | 2019

שיעור הגרעון )העודף( התקציבי השנתי 14
2.3%0%0%הכולל של הרשויות המקומיות7

0% | 2019

בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו ב-2013 עמד שיעור ההצבעה הכללי על 52%. ב-30 רשויות נרשם שיעור הצבעה הנמוך משיעור ההצבעה   6
הכללי.

הגרעון השוטף מייצג את עודף ההוצאה השנתית של הרשויות המקומיות על ההכנסה השנתית. שיעור הגרעון השוטף משקף את היחס בין   7
עודף ההוצאה לבין ההכנסה. הנתון בכל שנה, מתייחס לדו"חות התקציביים המבוקרים של השנה החולפת. 

משרד הפנים
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עיקרי תכנית העבודה

שיפור השירות לתושב   1

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור מדד השקיפות באתרים של
הרשויות המקומיות8

74%-75%12/2018-

150-15512/2020160חופי רחצה מוכרזים שפתוחים לציבור

יעד 1.1: חיזוק ממשקי הגומלין בין התושב לרשות

משימות מרכזיות:
הגברת הביקורת על גופים לשירותי דת, הכפופים למשרד: ועדי נאמנים, מועצה דתית, ועד העדה  ■

השומרונית
פרסום ידיעון חודשי - אבטחת מידע ■
שיפור ההנגשת הקלפיות לבעלי מוגבלויות בבחירות לרשויות המקומיות ■
התאמת תכנית הסברה לקראת הבחירות, על בסיס מאפיינים מגזריים ודפוסי ההצבעה בבחירות  ■

הקודמות
העמדת מוקדי שירות לתושב לאיתור מוקדי הצבעה ■
הנגשת תקציבי הרשויות המקומיות לציבור וביצוע "האקתון" במעמד פרסומם9  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ביקורות שבוצעו על גופים לשירותי דת 
הכפופים למשרד10

--612/2018-

ידיעונים חודשיים שפורסמו בנושא אבטחת 
מידע

-61212/2018-

שיעור הגידול במספר הקלפיות שהועמדו 
עבור בעלי מוגבלויות ברחבי הארץ

3,314
)2013(

-15%11/2018-

פרסום תכנית הסברה מגוונת שפונה 
לאוכלוסיות היעד השונות, בהתאם לליקויים 

שזיהה מבקר המדינה בבחירות 2013
-9/2018ג--

המדד לקוח מתוך מדד השקיפות באתרי הרשויות המקומיות של עמותת "שקיפות בינ"ל-ישראל" וחל רק על עיריות )74 רשויות(. לאור   8
הקפיצה הגדולה שעשו הרשויות במדד השקיפות בין 2016 ל-2017, היעד ל- 2018 הינו שמרני יחסית.

משרד הפנים פועל בשנה האחרונה לקידומה של מדיניות שקיפות אקטיבית, הן פנימית של המשרד והן לצורך עידוד שקיפות של הרשויות   9
המקומיות. כחלק מכך, פועל המשרד בשלב ראשון למפות ולהנגיש את מאגרי המידע שברשותו. כצעד פומבי והצהרת כוונות בתחום זה, 
המשרד מעוניין לקיים במהלך 2018 האקתון, שבו ינתחו ארגונים חברתיים וחברות את מאגרי המידע שיפרסם המשרד ויציעו כלים לשימוש 

בנתונים לצורך הנגשתם לציבור.
הביקורות מבוצעות בתדירות שנעה בין שנה ל-4 שנים.  10

משרד הפנים
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור הפניות בנוגע לזכות ההצבעה ומיקום 
ההצבעה, שקיבלו מענה במדיומים השונים 

)SMS, טלפון, אינטרנט(
 11--100%11/2018-

-6/2018-ג-ביצוע "האקתון" תקציבי רשויות מקומיות

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

רשויות שנרשם בהן שיעור הצבעה הנמוך 
משיעור ההצבעה הכללי ב-122013

30
)2013(

-2311/2018-

יעד 1.2: קידום חדשנות מוניציפאלית 

משימות מרכזיות:
גיבוש מודל להפעלת "מעבדת חדשנות" ברשויות ובאשכולות ■
גיבוש תכניות דיגיטליות באשכולות ותקצובן )בשיתוף "ישראל דיגיטלית"(  ■
הכשרת מאיצים ומובילים דיגיטליים ברשויות המקומיות13 ■
הפעלה וביסוס של קהילת החדשנות המוניציפלית ברשויות המקומיות ■
ליווי פרויקטים דיגיטליים ברשויות הלוקחות חלק ב"מובילים דיגיטליים" ■
התנעת פרויקט "מגדלור" )265( - פרויקט איגום וריכוז של ידע בתחום דיגיטציה וערים חכמות  ■

ברשויות המקומיות

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

גיבוש ואישור המודל להפעלת 'מעבדת 
חדשנות' ברשויות ובאשכולות14

-9/2018ג--

תכניות דיגיטליות שגובשו ותוקצבו 
באשכולות

-5-6/2018-

-31312/2018הכשרות דיגיטליות שהתקיימו

-1212/2018-מפגשים של קהילת החדשנות המוניציפלית 

-17-2012/2018פרויקטים דיגיטליים ברשויות שקיבלו ליווי

במהלך הבחירות לרשויות המקומיות שנערכו ב-2013, לא נמדדו מספר הפניות שלא קיבלו מענה.  11
בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו ב-2013 עמד שיעור ההצבעה הכללי על 52%. ב-30 רשויות נרשם שיעור הצבעה הנמוך משיעור ההצבעה   12

הכללי.
לדרגי  דיגיטליים"  "מאיצים  הבכיר;  לדרג  דיגיטליים"  "מובילים  שונות:  רמות  בשלוש  דיגיטליים  למאיצים  הכשרות  מקיים  הפנים  משרד   13

הביניים ו"צוערים דיגיטליים" עבור צוערי תכנית הצוערים לשלטון המקומי ובוגריה.
מעבדות חדשנות הינן זירת עבודה שמטרתה לקדם ולהתנסות ביישום פתרונות חדשניים וטכנולוגיים לאתגרים שונים הניצבים בפני הרשויות   14

המקומיות.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מפגשי איגום ידע ושיתוף ציבור שהתקיימו 
ברשויות המקומיות לפיתוח הידע בתחום 

דיגיטציה וערים חכמות
-2312/2018-

פרסום גרסה ראשונית ומתעדכנת של 
'מדריך הידע הדיגיטלי ברשויות המקומיות'

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

פרויקטים ומוצרים דיגיטליים שיצרו חברות 
עסקיות/חברות הזנק כתוצאה מפעילות 

קהילת החדשנות המוניציפאלית
--512/2018-

יעד 1.3:הגברת השקיפות, שיתוף הציבור והנגשת המידע

משימות מרכזיות:
הנגשת המידע הרלוונטי לבחירות, לרבות נוהלי המינויים של מנהלי הבחירות, מזכירי הקלפיות  ■

ויתר בעלי התפקידים בבחירות, לציבור הרחב באתר המשרד
תפעול יום הבחירות בכפר המכביה כולל חמ"ל תקשורתי ■
הפקת קמפיין לפרסום עבודתן של הוועדות הגיאוגרפיות, המונגשת לציבור באתר המשרד ■
הפקת קמפיין לפרסום האשכולות ופעולותיהם ■
העלאת מפרטים אחידים נוספים בתחום רישוי העסקים להערות הציבור15  ■
יצירת מרכז מידע במשרד הפנים בתחום המיפוי )GIS( עם נתונים בתחום שינוי הגבולות וחלוקת ■
ההכנסות  ■
הטמעת מערכת GIS ב-5 האשכולות הקיימים ■
הנגשת שלבי היישום של החלטת הממשלה להעצמת הרשויות הבדואיות בנגב )החלטת  ■

ממשלה 2397(16

המפרטים האחידים מאפשרים: שקיפות, נגישות לבעלי העסקים ואחידות בקביעת מתן רישיון העסק.  15
פרסום המפרטים האחידים תלוי בנותני האישור השונים: כבאות, משרד הבריאות, משטרה, משרד הגנת הסביבה ואחרים.  

אגף רישוי עסקים במשרד הפנים מתכלל את כל נותני האישור בפרקים המופיעים במפרט האחיד.   
יונגשו לציבור: תכניות  יישום ההחלטה  12/2/2017 לפיתוח הרשויות הבדואיות בנגב. בתהליך  במסגרת החלטת הממשלה מס' 2397 מיום   16
העבודה, המידע התקציבי ומצב התקדמות הפרויקטים הנבחרים בתכנית להעצמת הרשויות הבדואיות בנגב. בנוסף, יתקיים תהליך שיאפשר 

שיתוף הציבור הבדואי במשוב על הפרויקטים שבחרו הרשויות לבצע.

משרד הפנים
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרסום נוהלי התקצוב והעסקת כוח-אדם 
לקראת הבחירות, באתר משרד הפנים

-
-9/2018ג-

פרסום התנהלות ותוצאות הבחירות לציבור 
בזמן אמת17

-10/2018ג--

-12/2018ג--פרסום קמפיין - הוועדות הגיאוגרפיות

-12/2018ג--פרסום קמפיין - האשכולות ופעולותיהם

מפרטים אחידים נוספים שהועלו להערות 
הציבור

47-7012/2018 -

השלמת האפיון של מאגר המידע בתחום 
המיפוי, עם נתוני שינוי גבולות וחלוקת 

הכנסה
-12/2018ג--

העלאה לאוויר של מרכז המידע בתחום 
המיפוי לאתר האינטרנט של המשרד

ג6/2019---

GIS 312/2018--אשכולות שהוטמעה בהם מערכת-

דו"חות שיפורסמו לציבור באתר האינטרנט 
שמלווה את יישומה של החלטת הממשלה 
להעצמת הרשויות הבדואיות בנגב )הנגשת 

שלבי היישום של החלטת הממשלה(

-1212/2021- 

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שירותים נתמכי GIS באשכולות
-

-712/2019-

יעד 1.4: קידום הסובלנות הבין דתית והבין עדתית

משימות מרכזיות:
קיום אירועים דתיים על-ידי המשרד )שבירת צום הרמדאן, קבלת פנים לראשי העדות הנוצריות  ■

בבית הנשיא, שבת האור(
הוצאת ספר "קבלת האחר" ■
קיום קורס גישור לאנשי דת ■
קיום פעילות סובלנות בין דתית בבתי ספר18 ■
קיום הכנס השנתי של מועצת ראשי הדתות ■

במהלך יום הבחירות יפרסם משרד הפנים את נתוני הבחירות בזמן אמת, לרבות: סטטוס קלפיות, כמות הקלפיות וכמות בעלי זכות בחירה,   17
אחוזי ההצבעה ותוצאות הבחירות הראשוניות.

בהמשך לימי הסובלנות שהתקיימו ב-31 בתי ספר במהלך 2017, השנה יתקיימו בבתי הספר פעילויות להפנמת מסרי הסובלנות הבין-עדתית   18
והבין-דתית.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-3-312/2018אירועים דתיים שהתקיימו בהובלת המשרד

הוצאה לאור והפצה של ספר "קבלת האחר" 
על-פי 4 הדתות, לאנשי הדת העובדים 

במשרד הפנים19
-12/2018ג--

-12/2018ג--ביצוע קורס גישור לאנשי דת מכלל הדתות

בתי ספר שהתקיימו בהם פעילויות לקידום 
הסובלנות 

31-3112/2018-

-12/2018ג--קיום הכנס השנתי של מועצת ראשי הדתות

יעד 1.5: פיתוח חופי רחצה 

משימות מרכזיות:
ביצוע ביקורות בחופי רחצה מוכרזים על-ידי פקחים ארציים20  ■
ביצוע ביקורות שנתיות בחופים אסורים לרחצה ■
יישום התכנית הרב-שנתית לפיתוח חופי רחצה חדשים ■
הפקה ופרסום של קמפיין "רחצה בטוחה" לעונת הקיץ ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-28814428812/2018 ביקורות שבוצעו בחופי רחצה מוכרזים

-142-14212/2018ביקורות שבוצעו בחופים אסורים לרחצה 
-6-1112/2018חופים חדשים שנפתחו במהלך השנה21

-5/2018-ג-פרסום קמפיין "רחצה בטוחה" לעונת הקיץ

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

150-15512/2020160חופי רחצה מוכרזים שפתוחים לציבור

מקרי הטביעה בחופי הרחצה המוכרזים 
בעונת הרחצה המוגדרת בחוק

30-2512/2018-

מטרתו של הספר היא להפגיש את אנשי הדת המרכזיים בישראל עם תפיסת קבלת האחר כפי שהיא מתבטאת ב-4 הדתות, במטרה לאפשר   19
את פתחון הלב הבין-דתי והבין-עדתי.

כיום קיימים 150 חופים מוכרזים המצויים תחת פיקוחו של משרד הפנים. הביקורת של משרד הפנים על החופים המוכרזים מתבצעת פעמיים   20
בשנה.

5 החופים שמתכנן משרד הפנים לפתוח במהלך השנה: פולג דרום נתניה; בלו ביי נתניה; קזבלנקה טבריה; גולן מקטע 13 א.ע כנרת; ברניקי   21
א.ע כנרת.

משרד הפנים
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צמצום פערים בין רשויות מקומיות   2

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

רשויות מקומיות נוספות ששולבו באזורי 
תעשייה משותפים )רשויות בדירוג סוציו-

אקונומי 1-5 הזכאיות למענק איזון(22
 --512/2018-

שיעור עמידת הרשויות ביעדים שהוצבו 
ליישום התכנית להעצמת הרשויות 

הבדואיות בדרום לשנת 2018 - החלטת 
ממשלה מס' 2397 

--60%12/2018-

שיעור העמידה בכלל יעדי התכנית להעצמת 
הרשויות הבדואיות בדרום: 2018-2022

---12/202270%

שיעור מקורות ההכנסה העצמיים של רשויות 
מקומיות בדירוג סוציו-אקונומי 231-3

31%-31.5%12/2018-

שיעור הגירעון המצטבר ברשויות המקומיות 
מתוך סך ההכנסות

8.2%-8%12/2018-

יעד 2.1: פיתוח מנועי צמיחה כלכליים להגדלת הכנסות עצמאיות

משימות מרכזיות:
הגדלת כמות התאגידים העירוניים ככלי לפיתוח ולהשבחה של שירותים מוניציפאליים ■
עידוד יזמות בתאגידים עירוניים ברשויות מוחלשות ■
פרסום המדריך להגדלת הכנסות ברשויות המקומיות ■
פרסום קטלוג פרויקטים לפיתוח מנועי צמיחה להגדלת הכנסות ■
ליווי הפרויקטים שאושרו לשנת 2018 בתכנית להעצמת הרשויות הבדואיות בנגב )החלטת  ■

ממשלה 2397(
יישום מודל תכניות ההמראה ברשויות מקומיות נוספות ■
■ 24BOT פרסום נוהל לאישור פרויקטים מסוג
קידום מתווה להפחתת מספר הרשויות המקומיות הקטנות )עד 6,000 תושבים( ■

אזורי תעשייה משותפים הינם אזורי תעשייה המשותפים למספר רשויות במטרה ליצור איגום של מקורות הכנסה עצמיים למספר רשויות   22
מקומיות, מקורות הכנסה אזוריים ויצירת מקורות תעסוקה ופנאי לאזור. במסגרת ועדות הגבולות, יחולקו במהלך השנה הקרובה הכנסות 
מאזורי תעשייה משותפים קיימים ועתידיים, מהלך שצפוי לצמצם את אי-השוויון בין הרשויות הללו. המדד בוחן רק רשויות בדירוג חברתי-

כלכלי 1-5 על-מנת לבדוק בפועל עד כמה צומצמו הפערים בין הרשויות.
גידול במקורות ההכנסה העצמיים של הרשויות המקומיות )כגון ארנונה ואגרות( מצביע על יציבות כלכלית.  23

BOT - שיטה של שותפות ציבורית-פרטית למימון פרויקט, שבה גוף פרטי מקבל זיכיון מגוף ציבורי כדי לממן, לתכנן, לבנות ולהפעיל מתקן   24
ציבורי לתקופה קצובה.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תאגידים עירוניים חדשים ברשויות 
מוחלשות )דרוג חברתי-כלכלי 1-5(

4850-6/2018-

פרסום "קול קורא" ובחירת מיזמים הנותנים 
מענה לאתגרי המרחב הציבורי, אשר יבוצעו 

על-ידי תאגידים עירוניים
-12/2018ג--

פרסום המדריך להגדלת הכנסות ברשויות 
המקומיות 

-12/2018ג--

פרסום קטלוג פרויקטים לפיתוח מנועי 
צמיחה ולהגדלת הכנסות ברשויות 

המקומיות
ג12/2019---

שיעור הפרויקטים שהותנעו מכלל 
הפרויקטים שאושרו לשנת 2018 )החלטת 

ממשלה 2397(
--60%12/2018-

רשויות מקומיות נוספות שנכנסו לתכנית 
המראה

1-412/2018-

פרסום הנחיות לבחינה ואישור של
 BOT פרויקטים בשיטת

-3/2018-ג-

השלמת שלב התכנון בתכנית לצמצום 
מספר הרשויות המקומיות הקטנות 

-9/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-70-7712/2018פרויקטים מניבי הכנסות ברשויות מיעוטים

רשויות מיעוטים שיצאו לתהליך מדידת 
GIS נכסים והטמעת

--4012/2018-

שיעור הפרויקטים שהושלמו מכלל 
הפרויקטים שאושרו לשנת 2018 )במסגרת 

התכנית ליישום החלטת ממשלה מס' 2397(25
--

20%
12/201955%

שיעור העלייה ביחס בין הכנסות מארנונה 
שלא למגורים להכנסות מארנונה למגורים26

---12/202015%

היעד שנקבע לשנת 2018 הוא יעד נמוך, שכן מרבית הפרויקטים הינם רב שנתיים ועל כן לא צפויים להסתיים יותר מ-20% עד סוף 2018.   25
יש ערך כלכלי רב, שכן הן מעידות על פעילות  ארנונה שלא למגורים מהווה מקור הכנסה חשוב עבור הרשויות המקומיות. להכנסות אלו   26
עירונית-כלכלית חיובית ואף מייצרות רווח חיובי לרשות. זאת, להבדיל מארנונה למגורים, שבהינתן אספקת שירותים סדירה על-ידי הרשות 

לתושביה, מהווה הפסד כלכלי ביחס להוצאות.

משרד הפנים
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יעד 2.2: חיזוק ההון האנושי ברשויות המקומיות

משימות מרכזיות:
שיפור ביכולות הניהול של מנכ"לים בתאגידים עירוניים ■
שילוב צוערים במסגרת תכנית "צוערים לשלטון המקומי" ברשויות המקומיות27 ■
בניית עתודה ניהולית בשלטון המקומי  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קורסי הכשרה מחייבת למנכ"לים חדשים 
בתאגידים עירוניים

11212/2018-

שיעור ההשמה של צוערים ברשויות 
המקומיות, מתוך כלל בוגרי התכנית

100%90%100%12/2018-

השמה של בוגרי תכנית "משפיעים" – 
מצטיינים חרדים לשירות המדינה והשלטון 

המקומי – ברשויות המקומיות28
-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

136-18612/2019236צוערים שהושמו ברשויות המקומיות

יעד 2.3: הרחבת שיתוף פעולה בין אזורי

משימות מרכזיות:
אסדרת האשכולות הקיימים לפי חוק האשכולות החדש29 ■
ביסוס תכנית האשכולות האזוריים והרחבתה30 ■
הגברת שיתוף פעולה אזורי באזורי תעשייה משותפים  ■
תיקוני חקיקת המשנה – צווי כינון הנדרשים להקמתם של איגודי ערים מסוג אשכול פי חוק  ■

איגודי ערים

תכנית "צוערים לשלטון המקומי" היא תכנית שמוביל משרד הפנים בשיתוף עם משרד האוצר, עמותת "עתידים" והמרכז לשלטון מקומי,   27
שמטרתה הכשרת עתודה ניהולית לשלטון המקומי. התכנית משלבת לימודים אקדמיים לתואר ראשון או שני עם תהליכי פיתוח קבוצתיים 
רשויות  במגוון  משתלבים  התכנית  בוגרי  מקומיות.  יוזמות  ולהוביל  פעולה  שיתופי  ליצור  שתוכל  עמיתים,  רשת  ליצור  על-מנת  ואישיים 
)כגון עוזרי מנכ"ל או ראש רשות(,  וכן ברשויות פריפריאליות, בתפקידים משמעותיים בדרגי הכניסה  ובעיקר ברשויות חלשות  מקומיות, 

ומסייעים להוביל תהליכי פיתוח אסטרטגיים וכלכליים ברשויות אלה.
מתוך כלל הבוגרים המיועדים למסלול השלטון המקומי.  28

בחוק ההסדרים של 2017 הוכנס תיקון לחוק איגודי ערים, המקנה מעמד סטטוטורי לאשכולות, שיוגדרו מעתה כ"איגוד ערים מסוג אשכול".   29
המבנה המשפטי של האשכולות הקיימים יוסב במהלך 2018 למבנה החדש.

תכנית האשכולות הינה תכנית משרדית, שמטרתה יצירת שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות לצורך יצירת התייעלות כלכלית, צמצום פערים,   30
הנגשת שירותים חדשים ופיתוח אזורי, תוך איגום משאבים ויצירת יתרון לגודל, זאת באמצעות הקמת איגודי ערים, הכוללים מספר רשויות 

שכנות.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-512/2018--אשכולות קיימים שהוסדרו לפי החוק החדש

 רשויות המאוגדות באשכול אזורי חדש 
ו/או קיים

59-11612/2018-

-5-1112/2018אשכולות חדשים שהוקמו

צווים לכינון איגוד ערים מסוג אשכולות 
שהובאו לאישור השר

--512/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

פרויקטים ושירותים המופעלים על-ידי 
אשכולות בסיוע משרד הפנים

20-2712/2018-

5-1112/201914מספר האשכולות האזוריים

יעד 2.4: חלוקה צודקת של משאבים

משימות מרכזיות:
פרסום נוהל לתמיכה בבנייה ובשיפוץ של בתי מועצות ■
הקמת מערכת ממוחשבת למעקב ולבקרה של בקשות למימון הרשימות והמועמדים לרשויות  ■

המקומיות31 
הקצאת משאבי הקרן לצמצום פערים בין הרשויות המקומיות )סוציו-אקונומי 1-3( ■
קידום תהליכי הבראה ברשויות המקומיות )סוציו-אקונומי 1-4( ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרסום המסקנות של עבודת המטה לבחינת 
סוגיית הבנייה של בתי מועצות ושיפוצם

-12/2018ג--

העלאת מערכת הממוחשבת למעקב 
ולבקרה של בקשות מימון לאתר המשרד

-
-6/2018-ג

רשימות שלא הגישו בקשות למימון עד 
המועד האחרון הקבוע בחוק

1,200
)2013(

-90011/2018-

המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים אחראי על חלוקתם של כספי מימון הבחירות על-פי חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(. כדי   31
לקבל מימון על הרשימות להגיש בקשות מימון עד 5 ימים לפני הבחירות. בבחירות 2013 סיעות רבות לא הגישו בקשות במועד הקבוע בחוק, 
או שהגישו בקשות לקויות, ועל כן לא קיבלו מימון לכיסוי הוצאות הבחירות. הבקשות נשלחות בצורה מקורית בדואר רשום )או מגיעים פיזית 
ליחידה(, ועל כן אין מידע טרם הגעת הבקשה. בשל כך המשרד מקים מערכת ממוחשבת למעקב ולבקרה של בקשות מימון. יחידת המימון 
תקבל מידע מהמערכת בנוגע לבקשות בכל רגע נתון )מי הגיש בקשה ומי לא, מי הגיש בצורה לקויה, מיפוי ליקויים וכו'(. מידע זה יאפשר 

ליחידה לפנות לרשימות טרם המועד האחרון להגשת בקשות ויפחית הישנות מקרים מסוג זה.

משרד הפנים
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור הכספים שהוקצו לרשויות בדירוג 
סוציו-אקונומי 1-4, מתוך סך כספי הקרן 

לצמצום פערים
--60%12/2018-

רשויות מקומיות שהושלמו בהן תכניות 
הבראה

--212/2018-

-10-1012/2018רשויות מקומיות שנכנסו לתכניות הבראה
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שיפור תהליכים ברשויות המקומיות   3

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-25-2512/2018רשויות מקומיות איתנות

שיעור הצבעה כללי בבחירות לרשויות 
המקומיות

 52%
)2013(

- 58%12/2018-

יעד 3.1: התייעלות מערך הבחירות בשלטון המקומי

משימות מרכזיות:
קיום הבחירות ברשויות המקומיות בהתאם לשינויי החקיקה, וביצוע סבב ב' של הבחירות בכלל  ■

הרשויות שלא הגיעו לכדי הכרעה בסבב א'32
הפעלת מערך הבחירות לרשויות המקומיות בבתי האבות, בבתי הסוהר ובבתי המעצר ברחבי הארץ33 ■
בניית המערך הלוגיסטי המלא לתכנון ולביצוע הבחירות ברשויות המקומיות  ■
ניתוח נתוני בחירות 2018 והפקת לקחים לקראת בחירות 2023 ■
גיוס, הכשרה, שיבוץ וליווי של בעלי התפקידים בבחירות ■
הפקה ופרסום של קמפיין לעידוד הצבעה בקרב תלמידי תיכון ■
הפקה ופרסום של קמפיין לעידוד הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות ■
הקמה ותפעול של חמ"ל תקשורתי ליום הבחירות34 ■
ניהול מערך הממשקים והשותפויות עם הגורמים השונים לטובת ביצוע הבחירות )גורמים לרבות:  ■

צה"ל, משטרת ישראל, ש"בס, כנסת ישראל, מבקר המדינה, הלמ"ס והרשויות המקומיות(

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

השלמת איסוף הנתונים לקראת הפקת דו"ח 
לקחים ותובנות מבחירות 2018

-12/2018ג--

-35012/2018--מנהלי בחירות שגויסו, הוכשרו ושובצו

-15,00012/2018--מזכירי קלפיות שגויסו, הוכשרו ושובצו

פרסום קמפיין לעידוד הצבעה בקרב תלמידי 
תיכון

-9/2018ג--

פרסום קמפיין לעידוד הצבעה בבחירות 
לרשויות המקומיות

-9/2018ג--

-11/2018ג--תפעול של חמ"ל תקשורתי ליום הבחירות 

באוקטובר 2018 יתקיימו לראשונה הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות באותו מועד. מדובר על 255 רשויות בהן יתקיימו בחירות   32
במקביל. כמו כן לראשונה יום הבחירות יוגדר כיום שבתון.

לראשונה במסגרת הבחירות לרשויות המקומיות תתקיים הצבעה בבתי סוהר, בתי מעצר ובתי אבות.  33
במהלך יום הבחירות עצמו המשרד יפרסם לציבור את נתוני הבחירות: סטטוס קלפיות, כמות קלפיות וכמות ובעלי זכות בחירה, אחוזי הצבעה,   34

תוצאות ראשוניות ונתונים נוספים.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הקמת פורום נאמני בחירות בהובלת יחידת 
הפיקוח הארצי )לרבות: צה"ל, משטרת 

ישראל, שב"ס, כנסת ישראל, מבקר המדינה, 
הלמ"ס והרשויות המקומיות(

-6/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור הירידה במספר הקלפיות שזוהו 
בהן ליקויים במהלך בחירות 2018 לעומת 

בחירות 2013
--80%12/2018-

יעד 3.2: שיפור במידת העמידה של הרשויות בכללי מינהל תקין

משימות מרכזיות:
בקרה ופיקוח על תקציבי הבחירות ברשויות המקומיות ■
הגברת מידת העמידה של תאגידים עירוניים בנוהל האסדרה ■
הגדלת כמות התאגידים המוסדרים על-פי נוהל האסדרה ■
חיזוק ביקורת הפנים ברשויות המקומיות ■
קידום התחום של רישוי העסקים ברשויות המקומיות באמצעות פרס השר לניהול כספי תקין  ■
תיקוני חקיקת משנה לצורך קביעת תקנים ותקציב שנתי ללשכת מבקר עירייה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור הרשויות שאושרו להן תקציבי 
הבחירות של הרשויות המקומיות

--100%9/2018-

-15017022012/2018תאגידים נבדקים במסגרת תכנית הבדיקה35

תאגידים עירוניים36 המוסדרים על-פי נוהל 
האסדרה

27728729212/2018-

פרסום דו"ח תמצית נתונים כספיים 
מבוקרים לשנת 2017

-12/2018ג--

פרסום דו"ח ממצאי ביקורת עיקריים לשנת 
הכספים 2017

-12/2018ג--

ייבחנו מספר נושאים, דוגמת  2018 תבחן את יחסי הגומלין בין הרשות המקומית לבין תאגידיה. במסגרת הבדיקה  תכנית הבדיקה לשנת   35
הסכמים בין התאגיד לרשות המקומית, עבודת הדירקטוריון/הוועד המנהל, אסדרה )רגולציה( של התקנון, ביקורת פנים של הרשות המקומית 

על התאגיד ועוד.
תאגידים עירוניים כהגדרתם בפקודת העיריות בסעיף 249א – "פעלה העירייה על-פי סמכויותיה לפי סעיף 249(30( והוקמה חברה, עמותה,   36
ויש בידי העיריה לפחות מחצית ההון או מחצית כוח  אגודה שיתופית או אגודה אחרת שמטרותיה במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה, 

ההצבעה בתאגיד כאמור )להלן – תאגיד עירוני(".
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

רשויות מקומיות העומדות בתנאי רישיון 
עסק לפרס השר לניהול כספי תקין37

122-10412/2018-

הבאת התקנות בעניין קביעת תקנים 
ותקציב ללשכת מבקר עירייה לאישור השר 

לצורך הבאתם לוועדה לביקורת המדינה
-12/2018ג--

     

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור העסקים בעלי רישיונות עסק 
ברשויות38

71%-68%12/2018-

-27-2112/2018רשויות בעלות גירעון שוטף39

יעד 3.3: הפחתת הנטל הרגולטורי

משימות מרכזיות:
השלמת האפיון למערכת מקוונת אחידה בין כל הרשויות למערך רישוי עסקים ■
ארגון ימי הדרכה מקצועיים למחוזות משרד הפנים בנושא הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים. ■
ארגון ימי עיון לרשויות המקומיות לצורך קידום הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים ■
ביצוע 2 פיילוטים, בשתי רשויות מקומיות, למערכת המקוונת האחידה למערך רישוי העסקים ■
קמפיין רישוי עסקים דפרינציאלי – הפקה ופרסום הרפורמה לציבור  ■
קידום חוזרי מנכ"ל לטיוב הרגולציה על הרשויות המקומיות ■
בחינת האפשרות לרגולציה דיפרנציאלית על הרשויות המקומיות, על בסיס סטטוס היציבות  ■

המוניציפלית של הרשות

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

השלמת האפיון למערכת מקוונת אחידה בין 
כל הרשויות למערך רישוי עסקים

-2/2018-ג-

פיילוטים למערכת המקוונת ברשויות 
מקומיות נבחרות, שהותנעו

--212/2018-

ימי עיון שקוימו לרשויות בתחום הטמעת 
הרפורמה ברישוי עסקים

32412/2018-

במהלך 2018 תתבצע ביקורת של רו"ח על הרשויות המקומיות. הצפי הוא, שבעקבות הביקורת ישתפרו הדיווחים של הרשויות ברמת הדיוק.   37
דבר זה יוביל, מצד אחד לתמונה מדויקת יותר של מצב רישוי העסקים ברשות, אך מנגד עשוי לגרום לכך, ששיעור הרשויות העומדות בתנאי 

רישיון עסק יפחת. 
כאמור, במהלך 2018 תתבצע ביקורת של רו"ח על הרשויות המקומיות. הצפי הוא שבעקבות הביקורת הדיווחים של הרשויות ישתפרו ברמת   38
הדיוק. דבר זה יוביל מצד אחד לתמונה מדויקת יותר של מצב רישוי העסקים ברשות, אך מנגד עשוי לגרום לכך, ששיעור העסקים העומדים 

בתנאי רישיון עסק יפחת.
הגירעון השוטף נמדד על בסיס הדו"חות המבוקרים של הרשויות המקומיות  39
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ימי ההדרכה שעברו המחוזות בתחום 
הרפורמה ברישוי עסקים

--312/2018-

-6/2018-ג-פרסום קמפיין רישוי עסקים דפרינציאלי 

גיבוש מסמך המלצות לגיבוש רגולציה 
דיפרנציאלית על הרשויות 

-12/2018ג--

יעד 3.4: פיתוח ושיפור תשתיות ארגוניות ברשויות המקומיות

משימות מרכזיות:
ניהול תהליכי פיתוח ארגוני מלאים במסגרת התכנית לפיתוח מצוינות ארגונית ■
כתיבת מודל היערכות ארגונית להסכמי גג ■
הובלה של תהליכי פיתוח ארגוני ברשויות מקומיות, המוגדרות בהחלטות ממשלה ובתכניות  ■

מיוחדות40
הקמת מערכת "מאיר" – מצוינות ארגונית ברשויות המקומיות41 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

רשויות מקומיות שאושרו בהן כיווני פעולה 
לתהליכי פיתוח ארגוני42

--4012/2018-

הבאת מודל ההיערכות הארגונית להסכמי גג 
לאישור הנהלת המשרד

-12/2018ג--

רשויות מקומיות המשתתפות בתוכנית
לפיתוח ארגוני

58-6212/2018-

עלייה לאוויר של המודול הראשון של מערכת 
"מאיר"

-12/2018ג--

; 1741 מיום 22/6/2014  במסגרת החלטות הממשלה: 922 מיום 30/12/2015 בנושא פיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020   40
בנושא פיתוח והעצמה של המועצה המקומית חצור הגלילית; 1298 מיום 9/2/2014 בנושא העצמה ופיתוח העיר טייבה; 870 מיום 20/12/2015 
בנושא סיוע בהקמת העיר חריש; החלטת ממשלה 959 מיום 10/01/2016 בנושא פיתוח והעצמה של היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 
2016-2019; 1480 מיום 2/6/2016 בנושא העצמה וחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים בצפון לשנים 2016-2010; 2262 מיום 8/1/2017 
בנושא פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה; 2397 מיום 12/2/2017 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה 

הבדואית בנגב 2021-2017.
מערכת "מאיר" היא מערכת ממוחשבת לניהול ולמעקב אחר שלבי ההתקדמות בתכניות לפיתוח מצויינות ארגונית שמפעיל שמקדם משרד   41

הפנים ברשויות המקומיות
נכון לינואר 2018, יש 65 רשויות מקומיות שהוגדר לגביהן מיקוד מאמץ ממשלתי בתחום הפיתוח הארגוני. המיקוד הוא מתוקף החלטות משרד   42

הפנים ומתוקף החלטות הממשלה הרלוונטיות: 922, 2262, 1741, 1298, 870, 959, 1480)ערב/3( ו-2397.

560   |   תכנית עבודה לשנת 2018



הגברת המוכנות וההערכות לחירום    4

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

רשויות מקומיות הנמצאות בכשירות טובה 
למצבי חירום43

173-18512/2020200

רשויות מקומיות בכשירות לקליטת 
אוכלוסייה ולטיפול בחללים44

170-23012/2018-

יעד 4.1: שיפור הטיפול באוכלוסייה מפונה ובחללים אזרחיים במצבי סיכון על-פי 
תרחיש הייחוס המצרפי 

משימות מרכזיות:
השתתפות בתרגילי קליטת אוכלוסייה ברשויות המקומיות ■
השתתפות בתרגילי תחנת ריכוז חללים מרחבית ■
השתתפות בביקורות במתקני קליטה ארציים ■
הכשרת צוותים למתקני קליטה ברשויות המקומיות ■
הכשרת הרשויות לקליטת אוכלוסייה ולטיפול בחללים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תרגילי קליטת אוכלוסייה שבוצעו ברשויות 
המקומיות

1291812/2018-

תרגילי "תחנת ריכוז חללים" )תר"ח( מרחבית 
שבוצעו ברשויות המקומיות45

9121312/2018-

קורסי מנהלי פס"ח שהתקיימו ברשויות 
המקומיות

11212/2018-

-102012/2018-ביקורות שבוצעו במתקני קליטה ארציים

צוותים למתקני קליטה שהוכשרו ברשויות 
המקומיות46

20040060012/20201,323

כשירות הרשויות המקומיות למצבי חירום נמדדת על-סמך קריטריונים קבועים של משרד הפנים/מינהל החירום כגון: מחסן וציוד חירום,   43
איוש תפקיד ממונה חירום, הפעלת מוקד/מרכז הפעלה ממוגן, הימצאות ציוד חירום )גנרטור, ערכת חפ''ק, ציוד מיגון אישי( ומוכנות מערך 

הפס"ח )פינוי, סעד, חללים( ברשות. קיימות 3 רמות כשירות: טובה, בינונית ונמוכה.
רשות עליונה לפס"ח )פינוי, סעד, חללים( במשרד הפנים אחראית על קביעת התורה והנהלים ועל הכשרת בעלי התפקידים ברשויות בתחום   44
של פס"ח. מערך הפס"ח של רשות מקומית פועל בעת הכרזת הממשלה על "מצב מיוחד בעורף" ותפקידו להפעיל את תקנות החירום ברשות 
ותרגול  פס"ח  לוועדת  אדם  כוח  איוש  בהם:  קריטריונים,  ממספר  מורכב  בחללים  ולטיפול  אוכלוסייה  לקליטת  הכשירות  מדד  המקומית. 
הוועדה; איוש כוח אדם לצוות תחנת ריכוז חללים ותרגול הצוות; עמידה ביכולת קליטה של לפחות 4% ממספר התושבים ברשות; איוש 
צוות מתקנים, הכשרתו ותרגולו; ומצאי של 1% ציוד לינה מיכולת הקליטה, כולל רמת הטיפול והאחזקה של הציוד. כשירות הרשויות נמדדת 

במחזוריות של אחת לשלוש שנים.
משרד הפנים אמון על 13 תחנות ריכוז חללים ומבצע בהן תרגילים מרחביים במחזוריות של אחת ל-3 שנים.   45

כפי  ולא רק 4-5 מתוכו,  כל חברי הצוות במתקן  כך שיוכשרו  זו השתנתה שיטת העבודה,  נוהל 24. החל משנה  ההכשרה מתבצעת על-פי   46
שהתבצע בשנים קודמות. 

משרד הפנים

תכנית עבודה לשנת 2018   |   561



      

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

אזרחים שניתן יהיה לתת להם מענה במצב 
חירום במסגרת מתקני קליטה לשעת חירום

300,000-300,00012/2018-

יעד 4.2: הגברת מוכנות הרשויות המקומיות למצבי חירום בנושאים שבתחום אחריות 
משרד הפנים

משימות מרכזיות:
קליטה וארגון של מחסני ציוד חדשים ■
קידום תכנית רב-שנתית למוכנות לחירום ברשויות במגזר המיעוטים ■
הכשרת קב"טים וממוני חירום ברשויות המקומיות ■
חלק ב' של פרויקט היערכות לחירום, בדגש על רשויות המיעוטים – כתיבת תיקי נהלים47 ■
איוש משרת ממונה חירום וביטחון ברשויות המקומיות ■
פיקוח על מפעלים ביטחוניים  ■
בדיקת רמת החוסן הקיברנטי במערכות השלטון המקומי והתנעת תהליך קידום החוסן  ■

הקיברנטי ברשות המקומית
■ )SIEM/SOC( הקמת מערכת סייבר רוחבית לאיסוף מידע, לניטור ולתגובה ברשויות המקומיות
התנעת ההיערכות הקיברנטית ברשויות המקומיות   ■
פיקוח על מפעלים ביטחוניים   ■
שיפור מניעה סביבתית והיערכות לאירועי חירום במפעלים מסוכנים ■

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 922 מיום 30/12/2015, בנושא פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020.  47
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-20212212/2018מחסני ציוד חדשים שגויסו, נקלטו ואורגנו

תכניות רב-שנתיות למוכנות לחירום 
ברשויות במגזר המיעוטים, אשר הושלמו

27-6712/2018-

-12/2018ג--קיום הכשרה מחייבת לקב"טים

-12/2018ג--קיום הכשרה בסיסית לממוני ביטחון

-37-6712/2018רשויות מיעוטים שנכתבו עבורן תיקי נהלים 

ממוני חירום וביטחון ברשויות המקומיות 
שנבחרו באמצעות מכרז

246-25712/2018-

שיעור המפעלים טעוני הרישוי שבוצעה בהם 
ביקורת משולבת תקופתית

73%-57%12/2018-

שיעור המפעלים טעוני הרישוי שבוצעו בהם 
ביקורות מקצועיות

100%-88%12/2018-

רשויות מקומיות שבוצע בהן מבדק חוסן 
קיברנטי

608511012/2021257

רשויות שבוצע בהן מבדק ראשוני לרמת 
ההיערכות הקיברנטית

-125012/2018-

כתיבת הנחיות אבטחת מידע במסגרת 
תהליך קליטת רשות מקומית ל"ישראל 

דיגיטלית"
-12/2018ג--

ביקורות משולבות שבוצעו במפעלים 
ביטחוניים

41154112/2018-

ביקורות מניעה סביבתית והיערכות לאירועי 
חירום שנערכו במפעלים מסוכנים

43104312/2018-

      

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-47-8512/2018רשויות ערביות שהוטמעו בהן נהלים לחירום

משרד הפנים
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מיצובו של משרד הפנים כמשרד מקצועי מוביל   5

יעד 5.1: הגברת האמון בין משרד הפנים וזרועותיו לרשויות המקומיות

משימות מרכזיות:
בחינת השפעתם של הסכמי הגג והתכנית האסטרטגית לדיור על חוסנן הכלכלי של הרשויות  ■

המקומיות
הנגשת מאגר מתעדכן של "הקולות הקוראים" והצעות התמיכה עבור הרשויות המקומיות באתר  ■

משרד הפנים 
התכנית להעצמת הרשויות הבדואיות בנגב: העברת הסמכות לניהול התקציבים של החלטת  ■

הממשלה והפרויקטים הנגזרים ממנה לרשויות המקומיות הבדואיות 
הגברת האמון בין הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב למשרד הפנים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרסום ממצאי הבחינה בנוגע להשפעתם של 
הסכמי הגג על חוסנן הכלכלי של הרשויות 

המקומיות
-12/2018ג--

השלמת איסוף ועיבוד הנתונים, באמצעות 
המודל הכלכלי, בנוגע להשפעת התכנית 
האסטרטגית לדיור על חוסנן הכלכלי של 

הרשויות

-12/2018ג--

הבאה לאישור הנהלת המשרד את 
ממצאי הבחינה בנוגע להשפעת התכנית 
האסטרטגית לדיור על חוסנן הכלכלי של 

הרשויות המקומיות

-12/2018ג--

השלמת הבניה של מערכת אוטומטית 
לאיתור הצעות תמיכה עבור הרשויות 

המקומיות
-12/2018ג--

שיעור הגידול בכמות הכניסות החודשית 
הממוצעת למאגר "הקולות הקוראים" 

והצעות התמיכה 
--50%12/2018-

ביצוע סקר עמדות בקרב עובדי הרשויות 
הבדואיות המשתתפות בתכנית ותושביהן 

)החלטת ממשלה מס' 2397(
-3/2018-ג-
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור העלייה ברמת האמון של הרשויות 
הבדאיות בנגב במשרד הפנים48

---12/202225%

יעד 5.2: העצמת מחוזות משרד הפנים 

משימות מרכזיות:
ביצוע פיילוט להעברת סמכויות על תקציבים מהמטה למחוזות משרד הפנים ■
גיבוש המתווה לביזור הסמכויות לאישור ולניהול תהליכי פיתוח ארגוני ברשויות המקומיות,  ■

מהמטה למחוזות משרד הפנים
בניית מנגנון יישום מחוזי במחוז דרום של משרד הפנים ליישום התכנית להעצמת הרשויות  ■

הבדואיות בנגב49

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פיילוטים שבוצעו, להעברת סמכויות 
לשחרור תקציבי הפיתוח לאחריות המחוזות 

הנבחרים
--29/2018-

הבאת המתווה לביזור סמכויות לאישור 
ולניהול תהליכי פיתוח ארגוני לאישור 

הנהלת המשרד
-6/2018-ג-

השמת פרויקטור ייעודי ליישום החלטת 
ממשלה מס' 2397 במחוז דרום

-12/2018ג--

פגישות שהתקיימו עם כל רשות מהרשויות 
הנכללות בהחלטת ממשלה מס' 2397, 

בממוצע50
-2112/2018-

הפעלת מנגנון היישום של החלטת ממשלה 
מס' 2397 במחוז דרום

-6/2018-ג-

יהווה את נקודת  זה  יותנעו הפרויקטים של החלטת הממשלה מס' 2397. סקר  2018 מתקיים סקר אמון של המצב הנתון, בטרם  בתחילת   48
הייחוס, שלפיה ייקבעו ערכי המדד המתוכננים לאורך שנות יישום החלטת הממשלה 2018-2022. 

המנגנון יכלול את ניהול חברת הבקרה ותהליכי הבקרה; יכולות התקצוב של הפרויקטים השונים וליווי תוך מעקב ובקרה של הרשויות.  49
בשל הבחירות ברשויות המקומיות בסוף 2018, צפויה האטה בקצב התקדמותה של החלטת הממשלה במחצית השנייה של 2018.  50

משרד הפנים
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יעד 5.3: התייעלות ושיפור תהליכים פנים משרדיים

משימות מרכזיות:
קידום פרויקט הת"ל )הסדרת תיקון ליקויים העולים מדו"חות מבקר המדינה( ■
הסדרת מערך השטח של משרד הפנים – מערכת המפעמים51 ■
שיפור יכולות ניהול ומיצוי יעיל של התקציב המשרדי ■
שיפור תהליכי הרכש הפנימיים, נורמות מוסר התשלומים והתנהלות מול הספקים השונים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קיום תחרות של הסדרת ליקויים בין יחידות 
המשרד

-12/2018ג--

יישום המלצותיה של ועדת ההיגוי 
המשרדית לבחינת מודל הפעולה ליחידות 

השטח של המשרד )מערכת המפעמים(
-12/2018ג--

סיום הכנת מדריך לדורש הרכש במשרד 
הפנים

-12/2018ג--

מערכת המפעמים היא מערכת הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי, המופעלת על-ידי משרד הפנים. המערכת מבוססת על שמונה מרכזי פיתוח   51
בפריסה גיאוגרפית, כאשר כל מפעם מלווה את הרשויות במרחב שלו, וכן מפתח תוכן מקצועי בהתאם לתחומי התמחותו )באופן רוחבי(. 

במסגרת תהליך ההסדרה ייבחנו מודל ההפעלה של המערכת, תהליכי ההדרכה והפיתוח, פריסת תחומי ההתמחות ועוד.

566   |   תכנית עבודה לשנת 2018



נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 522018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

בקשות מאושרות של רשויות 
מקומיות המוגשות לאישור 

משרד הפנים 

מדובר במאגר המורכב מ-21 מאגרים של 21 
סוגי בקשות ביניהן: בקשה לאישור תקציב 
רשות, בקשה לאישור תב"ר, בקשה לשינוי 
תעריפי ארנונה ועוד. הבקשות יפולחו לפי 

סוג בקשה/שנים/רשות.
במהלך 2018 צפוי משרד הפנים להנגיש 

מאגרים של 10 סוגי בקשות. 

12/2018

פרטי רשויות
מאגר פרטים מרכזיים על הרשות, כגון: סוג 

רשות )מועצה מקומית, עירייה וכד'(, שם 
ראש הרשות, טלפון, אתר אינטרנט ועוד. 

6/2018

תוצאות בחירות ברשויות 
מאגר של תוצאות בחירות לראש רשות 

ולרשימות, מפולחות לפי סוג בחירות/שנת 
בחירות/רשות.

כיום בסיס הנתונים מנוהל 
על-ידי רשות האוכלוסין 
וההגירה. החל תהליך של 

הקמת מערכת חדשה 
לניהול הבחירות במשרד 
הפנים. המערכת תהיה 
פעילה בבחירות 2023.

הנגשת מידע ממאגרים שונים 
במערכת BI מוחצנת לציבור: 

"דף רשות"

דף רשות מאפשר בחירה של רשות מובילה, 
רשות להשוואה ויצירה דינאמית של קבוצת 
רשויות להשוואה. הדו"ח כולל מאות נתונים 

ומדדים מחושבים, המאפשרים לקבל 
תמונה רחבה על מצב הרשות המקומית 
ועל הרשויות המושוות אליה. הדף מרכז 

מידע ממגוון מקורות נתונים, בהם: הדו"חות 
הרבעוניים של הרשויות המקומיות, הדו"חות 

המבוקרים, מערכת מרכב"ה, מערכת זווית 
מקומית, הלמ"ס ורשות האוכלוסין וההגירה. 

2/2018

 .https://data.gov.il/organization/interior_affairs :משרד הפנים ,data.gov-קישור ל  52

משרד הפנים
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מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
מאגר דו"חות מבוקרים של הרשויות 

המקומיות
מאגר הדו"חות הכספיים המבוקרים של הרשויות המקומיות לשנים 

2014 ו-2015. )נתוני 2016 יתקבלו בקיץ 2017 וייתוספו(.

מאגר של חופי ים לפי רשות, כולל פרטים על החוף. חופי ים

תשלומים בגין מענקים לרשויות לפי 
שנת תקציב

מאגר של תשלומים שהועברו לרשויות המקומיות ממשרד הפנים, 
מפולח לפי שנת תקציב/רשות.

מאגר כלל התאגידים העירוניים, מפולח על-פי שיוך לרשותתאגידים עירוניים

מסגדים
מאגר המסגדים בארץ ,מפולח לפי רשויות וכולל מידע בסיסי על כל 

מסגד.
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רשות האוכלוסין וההגירה
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה
פרופ' שלמה מור-יוסף

לרשות האוכלוסין וההגירה יש נגיעה לכל תושב במדינת ישראל ולכל נתין זר הבא בשעריה. 

הנושאים עליהם הרשות אמונה נמצאים באופן תדיר במרכז סדר היום הציבורי. 

עם תחומי פעילותה הראשיים של הרשות נמנים:

ניהול מרשם האוכלוסין והנפקת תיעוד מהמרשם, הסדרת מעמד ומתן אזרחות ואשרות.  ■

הסדרת העסקתם של העובדים הזרים והעובדים הפלשתינאים. ■

אכיפת החוקים המתייחסים לשהות זרים ולהעסקת זרים.  ■

תפעול מעברי הגבול הבינלאומיים וביצוע ביקורת גבולות.  ■

הם   2018 לשנת  הרשות  של  העבודה  בתכנית  המרכזיים  הנושאים  להקמתה.  עשור  הרשות  מציינת  השנה 
אתגרים העומדים בלב העשייה שלה מיום היווסדה. לאורך השנים נדרשה הרשות באופן תדיר להתאים את 
פעילותה למציאות המשתנה על-מנת לתת מענה הולם לאתגרים אלו, וכך נעשה גם לקראת השנה הקרובה.

בהתאם לזאת, הדגשים שהוגדרו בתכנית העבודה של הרשות לשנת 2018 הם:

שיפור השירות לציבור בדגש על הנגשת השירות וצמצום זמני המתנה, באמצעות פיתוח  ■
שירותים דיגיטליים מתקדמים בלשכות הרשות, במעברי הגבול הבינלאומיים של מדינת ישראל 

ובתהליכי הטיפול במתן היתרי העסקה והארכת רישיונות לעובדים זרים.

ביסוס הסכמים בי-לטראליים כמנגנון הסדרה מרכזי לגיוס ולהעסקה של עובדים זרים באמצעות  ■
המשך יישום הסכמים קיימים וחתימה על הסכמים חדשים, בדגש על ענף הבניין. 

צמצום מספר השוהים הלא חוקיים והטיפול בתופעת ההסתננות בדגש על סיוע ליציאה מרצון  ■
ועל הגברת האכיפה על שוהים לא חוקיים ועל מעסיקי זרים.

אני מבקש להודות לעובדי רשות האוכלוסין וההגירה, הפועלים בנאמנות ובמסירות לביצוע משימותיה של 
הרשות בהצלחה.

בברכה,

פרופ' שלמה מור-יוסף
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה

מגמה20172018

1
שיעור עובדי הבניין בארץ, שהגיעו במסגרת 

הסכמים בי-לטראליים והסדרים בהתאם 
להחלטות ממשלה, מקרב כלל העובדים הזרים 

בענף הבניין1
70%100%

100% | 2020 100% | 2019

שיעור עובדי החקלאות בארץ, שהגיעו במסגרת 2
הסכמים בי-לטראליים, מקרב כלל העובדים 

96%100%הזרים בענף החקלאות2

100% | 2020 100% | 2019

3,375410,000מסתננים שיצאו מרצון33
10,000 | 2020 10,000 | 2019

מדידה שביעות רצון מהשירות הניתן בלשכות האוכלוסין45
חדשה

מדידה שביעות רצון מאתר האינטרנט56 
חדשה

היעד לשנים 2017-2018 מוגדר בהתאם למכסת העובדים הזרים התקפה בענף הבניין, כפי שקבעה הממשלה )החלטות הממשלה מס' 317   1
וסין(, והחלטת  ובכפוף ליישום ההסכמים שנחתמו )עם: מולדובה, רומניה, בולגריה אוקראינה  מיום 20/9/2015 ומס' 1236 מיום 8/3/2016( 
הממשלה מס' 597 מיום 25/10/2015 בעניין העסקת עובדים זרים בענף הבניין באמצעות חברת "יילמזלר", וכן יישום החלטת ממשלה מס' 

1321 )דר/60( מיום 30/6/2016, בנושא הבאת חברות בנייה זרות לענף הבניין.

.)TIC במסגרת יישום ההסכם בין ממשלת ישראל לממשלת תאילנד )הסכם  2
מסתננים ממדינות אפריקה, שיצאו בסיוע היחידה לעזיבה מרצון במינהל אכיפה וזרים.  3

היעד לשנת 2018 וכן היעדים לשנים הבאות נקבעו בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3326 מיום 3/1/2018.   4
בהתאם לממצאי המדידה של שביעות הרצון מהשירות הפרונטאלי בלשכות האוכלוסין, שתבוצע על-ידי היחידה לשיפור השירות הממשלתי   5

לציבור החל מיום 1/1/2018. הערכים הרצויים לשנים הבאות ייקבעו בהמשך שנת העבודה.
מיום  החל  לציבור  הממשלתי  השירות  לשיפור  היחידה  על-ידי  שתבוצע  האינטרנט,  מאתר  הרצון  שביעות  של  המדידה  לממצאי  בהתאם   6

1/1/2018. הערכים הרצויים לשנים הבאות ייקבעו בהמשך שנת העבודה.
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

הסדרת העסקתם של העובדים הזרים   1
יעד 1.1: הגברת העסקתם של עובדים זרים באמצעות הסכמים בי-לטארליים והסדרים שנקבעו 

בהחלטות ממשלה7
יעד 1.2: הסדרת העסקתם של העובדים הפלשתינאים8

יעד 1.3: הסדרת העסקתם של עובדים זרים, ישראלים חוזרים וזכאי שבות בתעשיית ההיי-טק9

צמצום מספר השוהים הלא חוקיים במדינת ישראל   2
יעד 2.1: עידוד יציאה מרצון של מסתננים לארץ מוצאם או למדינה שלישית10

יעד 2.2: הגברת יכולת ההרחקה של שוהים לא חוקיים

יעד 2.3: הגברת האכיפה על מעסיקים ככלי מרכזי לצמצום מספר השוהים הלא חוקיים ושמירה על 

זכויות העובדים החוקיים

שיפור השירות   3
יעד 3.1: צמצום הצורך בהגעה פיזית של פונים לרשות

יעד 3.2: צמצום זמני המתנה

יעד 3.3: צמצום הנטל הבירוקרטי

החלטת הממשלה מס' 3453 מיום 10/7/2011 קבעה כי הבאת העובדים הזרים לישראל תיעשה ממדינה אשר התקשרה עם מדינת ישראל   7
בהסכם או בהסדר בי-לטראלי להבאת עובדים זרים. לצד זאת, לגבי ענף הבניין קבעה החלטת ממשלה מס' 1321 )דר/60( מיום 30/6/2016 את 
הקמתו של מאגר חברות בנייה זרות, שיוכלו להגיע מחו"ל לישראל כחברות בנייה אורגניות, על עובדיהן הזרים, לצורך ביצוע פרויקטים של 

בניה למגורים.
נושא זה מוסדר לאור החלטות ממשלה מרובות שהאחרונות שבהן: החלטה מס' 1236 מיום8/3/2016, החלטה מס' 1660 מיום 14/7/2016,   8

והחלטה מס' 2174 מיום 18/12/2016, החלטה מס' 2469 מיום 5/3/2017.
מיום  זה,  בנושא   2292 מס'  הממשלה  להחלטת  בהתאם  היי-טק,  לתעשיית  מיומן  אדם  כח  להגדלת  הלאומית  התכנית  קידום  במסגרת   9

.15/1/2017
החלטת הממשלה מס' 960 מיום 24/11/2013 כוללת שורת צעדים ופעולות להתמודדות עם תופעת ההסתננות לישראל מתוך הבנה כי תופעה   10
זו מהווה איום גובר והולך על חוסנה החברתי של המדינה. אחד הערוצים להתמודדות עם תופעת ההסתננות היא עידוד יציאתם מרצון של 
מסתננים השוהים בישראל באמצעות מתן סיוע ותמריצים כספיים ליציאה מרצון. המתווה לתכנית היציאה מרצון נקבע בהחלטת הממשלה 

מס' 3326 מיום 3/1/2018.
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נספח – מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 112018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע

)XML | CSV( קובץ רחובות
רשימת רחובות קיימים לפי שמות יישובים.

מתעדכן מדי תקופה.

)CSV | XML( קובץ רחובות עם סינונימיים
רשימת רחובות קיימים לפי שמות יישובים, כולל שמות 

לא רשמיים.
מתעדכן מדי חודש.

קובץ ארצות המוכרות על-ידי מדינת 
)XML | CSV( ישראל

רשימת ארצות מוכרות על-ידי מדינת ישראל.
מתעדכן מדי תקופה.

)CSV( קובץ תושבים בישראל לפי יישובים וגיל
מספר תושבים רשומים לפי כל יישוב בארץ )בחלוקה 

נוספת של נפה, לשכת מנ"א( וקבוצות גיל. 
מתעדכן מידי חודש.

)CSV | XML( קובץ יישובים
רשימת יישובים בישראל )בחלוקה נוספת של נפה, לשכת 

מנ"א, שם מועצה אזורית(.
מתעדכן מידי תקופה.

בהמשך שנת העבודה יוחלט על מאגרי המידע שיונגשו לציבור בשנת 2018.  11
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משרד ראש הממשלה
תכנית עבודה לשנת 2018

ראש הממשלה חה"כ בנימין נתניהו
מנכ"ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר

2018



הקדמה: מנכ"ל משרד ראש הממשלה
אלי גרונר

אני מתכבד להציג את תכנית העבודה של משרד ראש הממשלה לשנת 2018. 

תכנית העבודה בשנת 2018 שמה דגש על שני צירים מרכזיים – מודרניזציה של השירות הציבורי והבאת כלל 
האוכלוסייה לנקודת זינוק שווה. 

במסגרת הציר הראשון פועל משרד ראש הממשלה לקדם הנגשת שירותים ממשלתיים לציבור באמצעים 
מקוונים בהתאם לתפיסת "האזרח במרכז". אנו משפרים את השירות לאזרח באמצעות מיקור חוץ, מטמיעים 
חדשנות בעשייה של השירות הציבורי ומקדמים שיתופי פעולה חשובים בין המגזר הציבורי למגזר העסקי. 
במסגרת פעולות אלה השיק השנה משרד ראש הממשלה את האתר האחוד הממשלתי, המנגיש לציבור את 
כלל השירותים והמידע הממשלתי. בנוסף, רשות התקשוב שוקדת על פיתוח אזור אישי מקוון לכל אזרח, 
ממשיך  המשרד  אלה,  לצד  הזכויות.  ובמיצוי  הממשלתי  השירות  בשיפור  אמתית  למהפכה  להביא  שעתיד 
לפעול להפחתת הנטל הרגולטורי ולשימוש בכלים מתקדמים ליצירת רגולציה פשוטה, בהירה וקלה ליישום.

הציר השני שאותו הציב משרד ראש הממשלה לפניו השנה הוא הבאת כלל האוכלוסייה לנקודת זינוק שווה. 
במסגרת ציר זה, פועל משרד ראש הממשלה ליישום התכנית הלאומית להשתלבותם של יוצאי אתיופיה; 
הלאומית  בתכנית  ולהשקעה  עזה;  עוטף  ביישובי  חירום  לשעת  וההיערכות  הביטחוני  השיקום  להשלמת 
לתחבורה חכמה, שעתידה לשפר את הזמינות והנגישות של אמצעי תחבורה שונים לטובת כל אזרחי ישראל, 

גם אלו שאינם מחזיקים ברכב פרטי.

משרד ראש הממשלה הוא משרד מטה, ומשכך, תכנית העבודה שלו אינה ניתנת לחיזוי באופן מלא מראש. 
חלק בלתי נפרד מעשיית המשרד הינו קידום נושאים לאומיים, העולים על שולחן הממשלה, תכלול נושאי 
רוחב, הסרת חסמים ופתרון מחלוקות בין-משרדיות. סוגיות בוערות כמשבר קצבאות הנכים, שינויים בתקציב 
הביטחון, או מחלוקות בין-משרדיות על חיבור מפעלים לגז טבעי מוטלות חדשות לבקרים לפתחו של משרד 
ראש הממשלה, במטרה שיגבש מתווה לפתרון מושכל, מאוזן ואחראי. עם זאת, משרד ראש הממשלה רואה 
חשיבות רבה בגיבוש תכנית עבודה סדורה, המבטאת את מטרותיו המרכזיות - הגדלת הצמיחה הכלכלית 

ושיפור איכות החיים של אזרחי ישראל. 

תכניות העבודה השנתיות הינן כלי ניהולי, שמסייע לנו לגבש ולמקד את המטרות שאנו מבקשים להשיג. אך 
לא די בכך, כעת עלינו להפשיל שרוולים ולוודא, שהמטרות שהצבנו לעצמנו כמשרד אכן מתממשות במלואן, 

לשביעות רצוננו ולטובת כלל אזרחי מדינת ישראל. 

בברכה,

אלי גרונר

מנכ"ל משרד ראש הממשלה
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מגמה20172018

 תחומים בהם הופחת נטל רגולטורי בשיעור של 1
125%4560

4יישומים חדשים ב"אזור האישי"22
12 | 2019

472%573-75%שיעור הביצוע הממוצע של החלטות ממשלה33

שיעור יחידות הקצה המבצעות את הפעילויות 4
מתוך התכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי 

אתיופיה, על-פי דרכי הפעולה שנקבעו6
70%

פרסום תכנית ממשלתית עדכנית לפיתוח 5
תשתיות לציבור7

חישוב שיעור ההפחתה נעשה בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2118 מיום 2014/10/22 בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי ובהתבסס על דיווחי   1
המשרדים. תחומים אשר כפופים להחלטת הממשלה, אך לא כפופים לשיעור ההפחתה המחייב, נספרים אף הם ביעד.

ממשק "האזור האיש" הינו ריכוז מידע ואספקת שירותים מקוונים לאזרח בצורה ידידותית ומאובטחת, תוך התאמה אישית לצורכי האזרח   2
לפי נתוניו האישיים. האזור האישי יתבסס על תשתית הזדהות חכמה ויאפשר נגישות מלאה לשירותים בכל הערוצים, שמירת מידע רק פעם 

אחת, שקיפות מול האזרח והתייעלות בתהליכי עבודה במשרדים. 
המדד בוחן את שיעור סעיפי החלטות הממשלה שבוצעו במלואם, החל משנת 2015. ב-2015 עמד הנתון הראשוני על %65. הדיווח על עמידה   3

בהחלטות ממשלה מתקבל בשנה העוקבת לשנת הביצוע.
הדיווח מתייחס לדו"ח ביצוע החלטות הממשלה לשנת 2016, ומתייחס להחלטות ממשלה שמועד דיווחן היה בשנים 2016-2015.  4

הדיווח מתייחס לדו"ח ביצוע החלטות הממשלה לשנת 2017, הנתון מתייחס להחלטות ממשלה שמועד דיווחן היה בשנים 2017-2015.  5
התכנית הכלל-ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית פועלת בהתאם להחלטות הממשלה   6
מיום   1107 מס'  החלטה   ;2015/11/8 מיום  מס' 666  החלטה  מיום 2015/10/29;  מס' 609  החלטה  מיום 2015/7/31;  מס' 324  החלטה  הבאות: 
2016/2/4; החלטה מס' 1957 מיום 2016/8/19. מדד זה בודק את שיעור הרשויות המקומיות ויחידות הקצה שלוקחות חלק ביישום התכנית 
ומבצעות את הפעולות הנדרשות במסגרתה. ליתר מדדי התכנית הכלל-ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

בחברה הישראלית – ראו נספח.
https://www.gov.il/BlobFolder/news/spoketashtit310817/he/% - תכנית התשתיות הלאומיות פורסמה לראשונה במהלך שנת 2017. לצפייה  7

.D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%94%202017.pdf
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מגמה20172018

5.1 PPP-שיעור הפרויקטים שעברו בחינת התאמה ל
בעידוד התכנית ממשלתית העדכנית לפיתוח 

תשתיות8
15%20%

990,000120,000כלי רכב המונעים בהנעות חלופיות ברחבי ישראל6

40,000דפים הנצפים באתר ארכיון המדינה מדי חודש710

תכנית התשתיות הלאומיות פורסמה לראשונה במהלך שנת 2017. במסגרת התכנית נקבע בממשלה, כי לכל פרויקט תשתיות בעלות של יותר   8
https://www.gov.il/BlobFolder/news/spoketashtit310817/he/%D7%AA%D7 - למעלה מ–100 מלש"ח תיבחן שיטת המימון והביצוע. לצפייה

.%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%94%202017.pdf
בין היתר, הממשלה מבצעת פרויקטי תשתיות באמצעות שיטת (PPP )Private Public Partnership – שיטה שמשולב בה השוק הפרטי. המדד   
אינו קובע כי שיטת המימון והביצוע של הפרויקט צריכה להיות PPP מלכתחילה, אלא מודד את בחינת ההתאמה ושיפור ההתאמה של שיטת 

המימון והביצוע לפרויקט.
חלופית,  בהנעה  המונעים  ההיברידים,  הרכבים  של  תרומתם  לאור  אולם  ההיברידיים,  הרכבים  את  כלל  לא  אשר  מדד,  נקבע   2017 בתכנון   9

להפחתת השימוש בנפט בתחבורה, הוחלט לכלול אותם במדד. 
המדד משקף את מספר הצפיות של אזרחים בתכני האתר. השינוי במדידת מספר המשתמשים באתר ארכיון המדינה החדש, ביחס לתכנית   10

העבודה לשנת 2107, נובע מחסם טכני במדידת הנתון.
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מטרות ויעדים לשנת 2018

יצירת תשתיות לצמיחה כלכלית ארוכת טווח   1
יעד 1.1: פיתוח משאבים ותשתיות לצמיחה כלכלית ארוכת טווח

יעד 1.2: הפחתה משמעותית בחלקו של הנפט בסקטור התחבורה בישראל

יעד 1.3: הפיכת ישראל למרכז ידע מחקרי ותעשייתי מוטה טכנולוגיה בתחום התחבורה החכמה ותחליפי 

הדלקים והפצת החזון והידע בעולם 

יעד 1.4: חיזוק קשרים כלכליים בין ישראל למדינות מפתח ושווקים מתפתחים

טיוב, תיאום ושיפור של הרגולציה הממשלתית    2
יעד 2.1: הפחתת נטל הרגולציה על העסקים והאזרחים

יעד 2.2: הטמעת 11RIA בהליכי קבלת החלטות רגולטוריות בממשלה

יעד 2.3: קידום רפורמות רגולטוריות

קידום קבוצות חברתיות וחיזוק הפריפריה החברתית והגיאוגרפית   3
יעד 3.1: חיזוק הפריפריה ופיתוח אזורי 

יעד 3.2: קידום מדיניות בין-משרדית לטיפול ממשלתי בקבוצות אוכלוסייה נבחרות

יעד 3.3: קידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית

יעד 3.4: חיזוק הקשר בין צעירי העם היהודי בתפוצות למדינת ישראל

יעד 3.5: שיפור האיכות של תהליך הגיור והשירות הניתן למתגייר 

חיזוק המשילות ודרכי הפעולה של הממשלה   4
יעד 4.1: קידום תרבות של תכנון, בקרה והערכה במשרדי הממשלה

יעד 4.2: קידום החשיבה הממשלתית לטווח בינוני וארוך בתחומים החברתיים והכלכליים

יעד 4.3: קידום שיתוף הפעולה בין הממשלה לבין החברה האזרחית והמגזר העסקי הפועל למטרות 

ציבוריות

יעד 4.4: פיתוח והפעלה של תשתית לשיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות בעבודת הממשלה ויישומן

יעד 4.5: שיפור מכרזים לאספקת שירותים חברתיים והבקרה עליהם

יעד 4.6: משילות IT – הגברת הסינרגיה בין גורמי התקשוב בממשלה וגיבוש תמונה כלל-ממשלתית 

בתחום התקשוב

Regulatory Impact Assessment, הערכת השפעות רגולציה.  11

משרד ראש הממשלה
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קידום היכולת הלאומית במרחב הדיגיטלי   5
יעד 5.1: התייעלות כלכלית וחיסכון תקציבי באמצעות הטמעה של טכנולוגיות תקשוב

יעד 5.2: שיפור השירותים הדיגיטליים לאזרחים ולעסקים 

יעד 5.3: שיפור השירות הממשלתי לציבור ומימוש חזון "האזרח במרכז"

יעד 5.4: "המידע הממשלתי כנכס" – שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים 

לציבור 

יעד 5.5: קידום המאמצים להגנת הסייבר בתשתיות ובמערכות מידע במשרדי ממשלה

איסוף, שימור, הנגשה והנחלה של מידע    6
יעד 6.1: הרחבת ההנגשה של מידע לציבור

קידום מדיניות הממשלה בישראל ובעולם באמצעות כלי הסברה ותקשורת   7
יעד 7.1: חיזוק התמיכה הציבורית בארץ ובעולם במדיניות ממשלת ישראל ובפעילותה

יעד 7.2: שיפור התיאום בין כלל גופי ההסברה בישראל בעתות שגרה וחירום

יעד 7.3: פיתוח ואספקת מעטפת של שירותי תקשורת לכתבים זרים, לרבות חומרי הסברה, יזמות 

וחדשנות ישראלית 

יעד 7.4: ביסוס לשכת העיתונות הממשלתית כמרכז עבודה מקצועי לאנשי תקשורת ולדוברים
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עיקרי תכנית העבודה

יצירת תשתיות לצמיחה כלכלית ארוכת טווח   1

יעד 1.1: פיתוח משאבים ותשתיות לצמיחה כלכלית ארוכת טווח

משימות מרכזיות:
פרסום דו"ח מעקב אחר יישום הערכת המצב האסטרטגית משנת 122015 ■
גיבוש העקרונות להערכת המצב האסטרטגית הבאה ■
 הקמת מכון לחקר בחינת האפקטיביות של תכניות כלכליות ממשלתיות ■
תיאום תחזיות דמוגרפיות13 ■
ריכוז תכנית תשתיות רב-שנתית14 ■
מעקב אחר ביצוע התכנית הרב-שנתית לפיתוח תשתיות ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

פרסום דו"ח מעקב אחר יישום הערכת 
המצב האסטרטגית משנת 2015

-3/2018-ג-

-9/2018ג--סיום גיבוש של טיוטת הערכת מצב

-6/2018-ג-פרסום המכרז למכון לחקר אפקטיביות

-12/2018ג--הקמת פורום לתיאום תחזיות דמוגרפיות

פרסום מסמך, הממפה את הגופים העושים 
שימוש בתחזיות דמוגרפיות אזוריות

-12/2018ג--

פרסום תכנית רב-שנתית מעודכנת לפיתוח 
תשתיות

-12/2017ג--

משרדי ממשלה המופיעים בתכנית הרב-
שנתית לפיתוח תשתיות

5-712/2018-

שיעור הפרויקטים בתכנית הרב-שנתית 
לפיתוח תשתיות, אשר יש דיווח על 

התקדמותם בהתאם למועדים המתוכננים, 
המופיעים בתכנית

--70%12/2018-

שיעור הפרויקטים בתכנית הרב-שנתית 
לפיתוח תשתיות, אשר יש דיווח על 

התקדמותם בהתאם לתקציבים המתוכננים, 
המופיעים בתכנית

--70%12/2018-

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 145 מיום 28/6/2015, בנושא אימוץ הערכת המצב האסטרטגית הכלכלית-חברתית לממשלה ה-34.  12
גיאוגרפיים שונים בישראל לשם מיפוי צורכי התשתיות באזור בהתאם למספר האזרחים  תחזיות אוכלוסייה, שנערכות בחלוקה לאזורים   13

המשתמשים בתשתית באותו אזור.
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 3012 מיום 3/9/2017, בנושא תכנית רב-שנתית לפיתוח תשתיות בישראל.  14

משרד ראש הממשלה
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

שיעור הפרויקטים שעברו בחינת התאמה 
15PPP-ל

15%-20%12/2018-

שיעור הפרויקטים בתכנית הרב-שנתית 
לפיתוח תשתיות, אשר דווח כי התקדמו 
בהתאם למועדים המתוכננים המופיעים 

)On-Time( בתכנית

--12/2018-

שיעור הפרויקטים בתכנית הרב-שנתית 
לפיתוח תשתיות, אשר דווח כי התקדמו 

בהתאם לתקציבים המתוכננים, המופיעים 
)On-Budget( בתכנית

--12/2018-

יעד 1.2: הפחתה משמעותית בחלקו של הנפט בסקטור התחבורה בישראל 

משימות מרכזיות:
מתן תמיכה לפריסת תשתיות תדלוק להנעות חלופיות  ■
■ 16CNG-ליווי הקמה של תחנות תדלוק ב
עידוד ביקושים להנעות חלופיות בשוק המקומי ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

-1012/2018--תחנות טעינה ציבוריות לרכבים חשמליים

-312/2018--תחנות תדלוק CNG פעילות

כלי רכב המונעים בהנעות חלופיות ברחבי 
ישראל17

90,000-120,00012/2018-

בין היתר, הממשלה מבצעת  והביצוע של פרויקטי תשתית.  במסגרת פרסום תכנית התשתיות הלאומית, פורסמו לציבור שיטות המימון   15
פרויקטי תשתיות באמצעות שיטת (PPP )Private Public Partnership – שיטה שמשולב בה השוק הפרטי. המדד אינו קובע כי שיטת המימון 

והביצוע של הפרויקט צריכה להיות PPP מלכתחילה, אלא מודד את בחינת ההתאמה ושיפור ההתאמה של שיטת המימון והביצוע לפרויקט.
גז דחוס טבעי )CNG( משמש כדלק לתחבורה מזה שנים רבות במקומות רבים בעולם. חשוב לציין, במיוחד לאור בלבול העולה מן השטח, כי גז   16
טבעי דחוס אינו גז פחממני מעובה )גפ"ם(, המוכר לציבור הישראלי מתחנות תדלוק ואינו מאפשר חניה בחניונים תת-קרקעיים. הגפ"ם אינו 

עולה על נפט ביתרונותיו הסביבתיים ואינו מפחית את התלות בו, על כן מדינת ישראל עוברת לגט"ד.
המדד כולל רכבים היברידים, אשר מונעים בהנעה חלופית באופן חלקי, וזאת לאור תרומתם להפחתת השימוש בנפט בתחבורה.  17
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יעד 1.3: הפיכת ישראל למרכז ידע מחקרי ותעשייתי מוטה טכנולוגיה בתחום 
התחבורה החכמה ותחליפי הדלקים והפצת החזון והידע בעולם18

משימות מרכזיות:
קידום חברות ישראליות בתחום התחבורה החכמה ותחליפי הדלקים ■
הוצאה לפועל של תכנית לימודית בתחום תחליפי הדלקים והתחבורה החכמה ■
קידום והוצאה לפועל של התכנית הלאומית לתחבורה חכמה ■
תמיכה בפיילוטים ובפרויקטי מחקר ופיתוח בתחום תחליפי הדלקים והתחבורה החכמה ■
השתתפות בצוותי יישום של התכנית הלאומית לתחבורה חכמה ■
קיום כנס "פסגת תחליפי הדלקים ותחבורה חכמה" ■
הענקת פרס ראש הממשלה לחדשנות עולמית בתחום תחליפי דלקים ע"ש אריק ושילה סמסון ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

חברות ישראליות שנחשפו בפני חברות 
בינלאומיות 

19--10012/2018-

תלמידים שנחשפו לתכנית הלימוד בתחום 
התחבורה החכמה ותחליפי הדלקים20

1,200-1,50012/2018-

-2012/2018--כבישי ישראל שמופו ברזולוציה גבוהה21

מאגרי מידע בתחום התחבורה החכמה 
שיונגשו לציבור 

--2012/2018-

-12/2018ג--הקמת מרכז מחקר לאומי לתחבורה חכמה

-20-2012/2018פרויקטי חלוץ22 והדגמה אשר זכו לתמיכה

משתתפים בכנס "פסגת תחליפי הדלקים 
ותחבורה חכמה", שנחשפו לחדשנות 

ולפיתוחים בתחום תחליפי הדלקים 
והתחבורה החכמה

2,500-2,50012/2018-

מיום   2790 מס'  הממשלה  והחלטת  חכמה  לתחבורה  הלאומית  התכנית  בנושא   22/1/2017 מיום   2316 מס'  הממשלה  להחלטת  בהמשך   18
30/1/2011. תחבורה חכמה הוא שם כולל למהפכה העוברת על עולם התחבורה בשנים האחרונות. הווקטורים המרכיבים את המגמה הם: 
(1( הנעה חשמלית שאינה פולטת מזהמים ברמת האגזוז ויעילה ממנוע הבעירה הפנימי; )2( חיבוריות בין כלי רכב לבין עצמם ובינדם לבין 
תשתית המאפשרת העברת נתונים דו-כיוונית במהירויות גבוהות; )3( תחבורה כשירות: שם כולל למודלים שיתופיים ולמודלים של נגישות 
לשירות לעומת בעלות על מוצר; )4( כלי רכב אוטונומיים שיוכלו לנווט עצמם ללא עזרה של נהג אנושי. למהפכה זו יש פוטנציאל להפחית 
וזיהום, ולאפשר את הגדלת הרווחה לחברה כולה. בנוסף,  את העלויות החיצוניות הנובעות משימוש בתחבורה, כגון תאונות דרכים, גודש 
בזכות יתרונות יחסיים של המשק הישראלי, מדינת ישראל יכולה להשתמש במהפכה זו כמנוע צמיחה כלכלי למשק באמצעות הגדלת מספר 

החברות והמועסקים בסקטור זה.
בשנת 2017 לא בוצעה מדידה ולכן אין ערך מדויק למדד.  19

תלמידי כיתות י', אשר עברו הכשרה בהיקף של 40 שעות לימוד במהלך שנת הלימודים.   20
מסדי נתונים, אשר יפורסמו ויועלו באתרי אינטרנט לשימוש הציבור.   21

פרויקטי חלוץ - פרויקטים בעלי חדשנות טכנולוגית ו/או יישומית להפחתת התלות בנפט בתחבורה.  22

משרד ראש הממשלה

תכנית עבודה לשנת 2018   |   585



יעד 1.4: חיזוק קשרים כלכליים בין ישראל למדינות מפתח ולשווקים מתפתחים

משימות מרכזיות:
הובלת שיתוף הפעולה של ממשלת ישראל עם מיזם "פאוור אפריקה"23 ■
הובלת צוות בין-משרדי לחיזוק הקשרים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים עם הודו24 ■
הובלת צוות המשימה )TASK FORCE( המשותף לחיזוק הקשרים הכלכליים בין סין לישראל ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

פרסום ארגז הכלים הממשלתי לחברות 
אנרגיה באפריקה

-12/2018-ג-

תכנית לשילוב חדשנות טכנולוגית מישראל 
במיזם "פאוור אפריקה"

-12/2018ג--

שיעור הסעיפים שבוצעו מתוך החלטת 
הממשלה מס' 2783 בנושא חיזוק הקשרים 

עם הרפובליקה של הודו
--80%12/2018-

שיעור הביצוע של התכנית התלת-שנתית 
של צוות המשימה, שנחתמה בין ישראל 

לסין25
--70%12/2018-

כחלק מיישום החלטת הממשלה מס' 1585 מיום 26/06/2016, בנושא חיזוק הקשרים הכלכליים ושיתופי הפעולה עם מדינות יבשת אפריקה.  23
כחלק מיישום החלטת הממשלה מס' 2783 מיום 25/06/2017, בנושא חיזוק הקשרים עם הרפובליקה של הודו.  24

עידוד  רחבי-היקף;  לאומיים  בפרויקטים  משותפת  ממשלתית  תמיכה  כלכליים;  לקשרים  התשתית  והרחבת  שיפור  את  כוללת  התכנית   25
השקעות הדדיות ופיתוח טכנולוגי מוכוון סין.
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טיוב, תיאום ושיפור של הרגולציה הממשלתית26   2

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

-45-6012/2018תחומים שהופחת בהם נטל רגולטורי

יעד 2.1: הפחתת נטל הרגולציה על העסקים והאזרחים

משימות מרכזיות:
יישום תכנית החומש להפחתת הנטל הרגולטורי27 ■
פרסום ספר רגולטורים מעודכן28  ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

פרסום ספר הפחתות הנטל הרגולטורי 
הממשלתי29

-6/2018-ג-

פרסום ספר רגולטורים באתר הרגולציה 
הממשלתי

-3/2018-ג-

יעד 2.2: הטמעת 30RIA בהליכי קבלת החלטות רגולטוריות בממשלה 

משימות מרכזיות:
פרסום דו"חות RIA אשר יתלוו לכל חקיקה רגולטורית שמתפרסמת ■
■ RIA פיתוח מתודולוגיית
■ 31PMR-במדד ה OECD-עבודה מול ה
קיום קורס רגולטורים  ■

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2118 מיום 22/10/2014 בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי.  26
יישום החלטת הממשלה מס' 2118 מיום 22/10/2014 בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי.  27

ספר הרגולטרים מציג את כלל הרגולטורים בממשלת ישראל תוך חלוקה למיקומם הארגוני בממשלה.  28
ספר הפחתות הנטל מציג את יישום החלטת הממשלה מס' 2118. בספר מוצג מעקב אחר היישום של התכניות אשר גובשו בשנים 2015-2016.   29

כמו כן, מוצגות התכניות שגובשו בשנת 2017 והתכניות שמשרדי הממשלה מתחייבים לגבש בשנת 2018.
תהליך (RIA )Regulatory Impact Assessment הינו תהליך להערכת השפעות של רגולציה חדשה בעת קביעת רגולציה חדשה בחקיקה.  30

Product Market Regulation - מדד השוואתי, הבוחן, בין היתר, את מידת הנטל הרגולטורי בשווקים.  31

משרד ראש הממשלה
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

תזכירי חוק ותקנות שעולים לאתר "קשרי 
32RIA ממשל" ללא דו"ח

--012/2018-

RIA ג6/2019---פרסום גרסה 2 למדריך

ג3/2019--קורס הכשרה לרגולטורים

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

ג3/2019---עלייה במדד ה-PMR ביחס לדירוג קודם33

יעד 2.3: קידום רפורמות רגולטוריות

משימות מרכזיות:
שיתוף פעולה עם משרד הפנים לפרסום תזכיר חוק רישוי עסקים34  ■
שיתוף פעולה עם משרד הפנים לפרסום טיוטת תקנות רישוי עסקים ■
שיתוף פעולה עם משרד הפנים לתיקון צו רישוי עסקים ■
פרסום 20 המפרטים הנפוצים ביותר ברישוי עסקים35 ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

פרסום תזכיר חוק רישוי עסקים להערות 
הציבור בשיתוף פעולה עם משרד הפנים

-3/2018-ג-

פרסום תקנות רישוי עסקים להערות ציבור 
בשיתוף פעולה עם משרד הפנים

ג3/2019---

יצירת צו רישוי עסקים מעודכן בהתאם 
להחלטת הממשלה בשיתוף פעולה עם 

משרד הפנים
-6/2018-ג-

מפרטי רישוי עסקים שפורסמו להערות 
הציבור

--209/2018-

משרדי הממשלה ויחידות הסמך מחויבים על בסיס החלטות הממשלה להעלות לאתר תזכירי חוק ותקנות שיש להם עלות רגולטורית, בצירוף   32
נספח RIA )ניתוח הערכת השפעת הרגולציה(.

הדירוג הקודם עמד על 2.15 – מקום 31 מתוך 32 מבין המדינות המפותחות.  33
מטרת הרפורמה ברישוי עסקים היא לשפר את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל האפשר על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים   34

חדשים. 
האחדה של הדרישות השונות של נותני האישור לרישוי עסק בתחומים נפוצים ופרסומם מראש.  35
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קידום קבוצות חברתיות וחיזוק הפריפריה החברתית והגיאוגרפית   3

יעד 3.1: חיזוק הפריפריה ופיתוח אזורי

משימות מרכזיות:
מעקב אחר יישום החלטת הממשלה מס' 2156 מיום 11/12/2016 בנושא תכנית לחיזוק החוסן  ■

האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 362017-2018 

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

מעקב אחר יישום הסעיפים הרלוונטיים 
 לשנת 2018 מתוך החלטת הממשלה 

מס' 372156
--382012/2018-

יעד 3.2: קידום מדיניות בין-משרדית לטיפול ממשלתי בקבוצות אוכלוסייה נבחרות

משימות מרכזיות:
סיוע ביישום תכנית החומש במגזר הבדואי בתחום ההשכלה הגבוהה39 ■
גיבוש מתווה סיוע לנכים וקידומו לכדי חקיקה40   ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

קידום חלופה מועדפת אל מול מוסדות 
להשכלה גבוהה41

-12/2018ג--

-6/2018-ג-גיבוש הצעה למתווה סיוע לנכים

הבאה לאישור הממשלה של החלטה בדבר 
גורם מתכלל וגורם מבצע לסקר מיצוי זכויות 

כלכליות ומיצוי מענים חברתיים לניצולי שואה
-3/2018-ג-

נוכח המצב הביטחוני השורר באזור עוטף עזה ומאפייני האוכלוסייה והאזור הייחודיים, ובהמשך לתכניות סיוע שמפעילה הממשלה ביישובים   36
אלו החל משנת 2004, החליטה הממשלה להמשיך להעניק סיוע והטבות גם בשנים 2017-2018. הסיוע וההטבות ניתנים בתחומים הבאים: 

חינוך, בריאות, מוניציפלי, הגנת הסביבה, חקלאות, מדע, תרבות וספורט.
לאזור עוטף עזה יש חשיבות גבוהה ברמה הלאומית הן מבחינה האסטרטגית והן מבחינת החוסן הלאומי. משרד ראש הממשלה רואה חשיבות   37

בפיתוח ושגשוג האיזור במיוחד לאור האתגרים הביטחוניים העומדים בפניהם ולכן לקחת על עצמו לבצע מעקב אחר יישום ההחלטה.
מעקב אחר 20 סעיפים, מתוך 25 סעיפים רלוונטיים.  38
מתוך החלטת הממשלה מס' 2397 מיום 12/2/2017.  39

המתווה הממשלתי גובש, אושר בממשלה ונמצא בהליכי חקיקה בכנסת ישראל.  40
הוצאת "קול קורא" למוסדות על-ידי מל"ג במעורבות ובשיתוף של המועצה הלאומית לכלכלה. "הקול הקורא" ממתין להערות סופיות בנוגע   41

להשלכה המשפטית של מל"ג בטרם יופץ למוסדות, וצפוי להיות מאושר בות"ת ב-2018/1/30.

משרד ראש הממשלה
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קידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית42 יעד 3.3:

משימות מרכזיות:
ניהול שיטתי של מערך היישום ברשויות המקומיות ליישום התכנית הכלל-ממשלתית לקידום  ■

שילובם המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית
יישום מלא ומותאם לאמות המידה של פעולות המשרדים במסגרת התכנית ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-6-612/2018כנסים ארציים ואזוריים שהתקיימו

רשויות שבהן פועל מתכלל ועובד על-פי 
תכנית העבודה

19-2412/2018-

רשויות המפעילות את התכניות התוספתיות 
על-פי התכנית

--2012/2018-

רשויות שביצעו מיפוי והגישו תכנית על-פי 
אמות המידה שנקבעו

--2412/2018-

ועדות רשותיות וועדות משנה ברשויות 
המקומיות, שפעלו ונפגשו באופן רציף

--2412/2018-

שיעור הפעולות המבוצעות מתוך כלל 
הפעולות הנכללות בתכנית הממשלתית 

--90%12/2018-

שיעור התקציב המבוצע בשנה שוטפת 
מתוך תקציב החלטות הממשלה בכל אחד 

מהמשרדים השותפים לתכנית
--75%12/201995%

שיעור יחידות הקצה המבצעות את 
הפעילויות מתוך התכנית על-פי דרכי 

הפעולה שנקבעו 
--70%12/2018-

ערך במועדמועד סיום2017Q2 Q4מדדי תוצאה:

שיעור מימוש מדדי התוצאה שהוגדרו 
על-ידי המשרדים בהחלטות הממשלה 

הרלוונטיות לתכנית 
--50%12/2018-

התכנית הכלל-ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית פועלת בהתאם להחלטות הממשלה   42
1107 מיום  8/11/2015; החלטה מס'  ; החלטה מס' 666 מיום  הבאות: החלטה מס' 324 מיום 31/7/2015; החלטה מס' 609 מיום 29/10/2015 
אתיופי  ממוצא  ישראל  אזרחי  של  המיטבי  שילובם  לקידום  הכלל-ממשלתית  התכנית  למדדי  מיום 19/8/2016.  מס' 1957  החלטה   ;4/2/2016

בחברה הישראלית – ראו נספח.
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יעד 3.4: חיזוק הקשר בין צעירי העם היהודי בתפוצות למדינת ישראל 

משימות מרכזיות:
תמיכה בפרויקט "תגלית" – פרויקט לחשיפת צעירי התפוצות למדינת ישראל43 ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

משתתפים בפרויקט "תגלית"
 44,000
)2016(

-46,00012/2018-

חווייתי- סיור  של  ימים  לעשרה   ,18-26 בגילאי  מהתפוצות,  צעירים  יהודים  לישראל  מגיעים  שבמסגרתו  פרויקט,  הוא  "תגלית"  פרויקט   43
חינוכי, במטרה לחזק את תחושת השייכות שלהם לעם היהודי ולמדינת ישראל. הפרויקט חושף את הצעירים לתרבות היהודית והישראלית 
ומחבר אותם לשורשיהם באמצעות סיורים ברחבי הארץ, מפגש עם חיילים וסטודנטים, היכרות עם עולם ההיי-טק הישראלי וכד'. חלקה 
של הממשלה במימון הפרויקט הוא עד שליש מעלות הפרויקט )ועד 241 מיליון ש"ח(. שאר התקציב ממומן על-ידי פילנתרופים וקהילות 

בתפוצות. הפרויקט פועל בהתאם להחלטות הממשלה הבאות: החלטה מס' 2050 מיום 15/7/2010 והחלטה מס' 958 מיום 10/1/2016.

משרד ראש הממשלה
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יעד 3.5: שיפור האיכות של תהליך הגיור והשירות הניתן למתגייר

משימות מרכזיות:
הקמת מרכז מידע ממוחשב לקליטה ומענה לפניות מתגיירים ■
ליווי קהילות שמאמצות מתגיירים ■
הנגשת תכנית ההכנה לקראת גיור אל מחוץ לכותלי הכיתה ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

ביצוע ניסוי ראשוני במוקד פניות ממוחשב 
והשקת המוקד

-12/2018ג--

קהילות המשתתפות בפרויקט ליווי 
המתגיירים

--312/2018-

הכנת תכנית עבודה לביצוע פרויקט גיור 
מחוץ לכותלי הכיתה

-12/2018ג--

הפקת ערכות דיגיטליות בהתאם להנחיות 
ועדת ההיגוי 

--1012/2018-
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חיזוק המשילות ודרכי הפעולה של הממשלה   4

יעד 4.1: קידום תרבות של תכנון, בקרה והערכה במשרדי הממשלה44

משימות מרכזיות:
פרסום ספר תכניות העבודה לשנת 2018 ■
פרסום תוצאות הבקרה על כלל המדדים מתוך ספר תכניות העבודה לשנת 2017 ■
המשך הטמעה של תרבות תכנון ובקרה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך ■
פרסום דו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה45 ■
הקמת מערכת ממוחשבת למעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה ■
ביצוע הליך סקירת הוצאות לשנת התקציב 462019 ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

יחידות ממשלתיות המפרסמות את תכניות 
העבודה שלהן לציבור במסגרת ספר תכניות 

העבודה
4045-2/2018-

-2/2018-ג-פרסום ספר תכניות העבודה לשנת 2018

קיום כנס חשיפה לתכניות העבודה עם 
ארגוני חברה אזרחית

-5/2018-ג-

פרסום הדיווח על ביצוע המדדים מתוך ספר 
תכניות העבודה לשנת 2017

-3/2018-ג-

יחידות סמך ותאגידים סטטוטוריים שקיים 
בהם תהליך תכנון, המחובר לתהליך 

הממשלתי
20-2312/2018-

משרדי ממשלה שפועל בהם אגף לתכנון 
מדיניות

25-2712/2018-

פרסום דו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות 
ממשלה לשנים 2015-2017

-4/2018-ג-

שיעור הגורמים המדווחים על ביצוע החלטות 
ממשלה בטווח הזמן שנקבע )עד סוף פברואר(

36%50%-4/2018-

מערכת ממוחשבת למעקב אחר ביצוע 
החלטות ממשלה זמינה לשימוש משרדי 

הממשלה
-12/2018ג--

פרסומים שונים הקשורים לתהליך התכנון במשרדי הממשלה, כולל ספרי תכניות העבודה, חומרי הדרכה ועוד אפשר למצוא באתר תכניות   44
.plans.gov.il - העבודה

לציבור:  מפורסמים  השנתיים  המעקב  דו"חות  הממשלה.  החלטות  כלל  אחר  מעקב  מבצע  הממשלה  ראש  משרד   ,2015 משנת  החל   45 
.http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/mesakem210617.pdf

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1882 מיום 11/8/2016.   46

משרד ראש הממשלה
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

מערכת ממוחשבת למעקב אחר ביצוע 
החלטות ממשלה זמינה לשימוש הציבור

ג6/2019---

מיפוי תחומי ההוצאה של הגופים הכלולים 
בתהליך סקירת הוצאות

-4/2018-ג-

עיגון מתווי ההתייעלות שגובשו במסגרת 
הליך סקירת ההוצאות בתכנית הרב-שנתית 

לשנים 2020-2022
-12/2018ג--

פרסום מתווי ההתייעלות בעקבות הליך 
סקירת ההוצאות לשנת התקציב 2019

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

שיעור מדדי התוצאה מתוך המדדים 
המרכזיים בספר תכניות העבודה

60%70%-2/2018-

-287,000-350,00012/2018צופים שנחשפו לתכניות העבודה47

צופים שנחשפו לפרסום נתוני הביצוע של 
תכניות העבודה48

50,000-100,00012/2018-

שיעור הביצוע של פעולות אשר מופיעות 
בדו"ח המעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה 

)משנת 2015 ואילך(
72%70-75%-4/2018-

שיעור החלטות הממשלה ה-34 שבוצעו 
ברובן

74%76%-4/2018-

שיעור הביצוע הממוצע של החלטות ממשלה 
)שנתי(

67%70%-4/2018-

שיעור החיסכון הצפוי מתוך סך תחומי 
ההוצאה שהוגשו להליך סקירת ההוצאות

--10%12/2018-

על-פי כניסה לאתר תכניות העבודה ולדף הפייסבוק "מחויבים לתוצאות".  47

על-פי כניסה לאתר תכניות העבודה ולדף הפייסבוק "מחויבים לתוצאות".  48
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יעד 4.2: קידום החשיבה הממשלתית לטווח בינוני וארוך בתחומים החברתיים 
והכלכליים 

משימות מרכזיות:
"עד הקצה" – שיפור ממשקי העבודה בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי כדי להבטיח הגעה  ■

של פעולות הנובעות ממדיניות הממשלה "עד לקצה" בהיקף המתוכנן, באופן הרצוי וברוח 
שהוחלט עליה

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-3/2018-ג-גיבוש מתווה עבודה לשנת 2018 

הגשת דו"ח בדבר צעדים מומלצים להבטחת 
יישום מדיניות הממשלה "עד הקצה" 

-12/2018ג--

יעד 4.3: קידום שיתוף הפעולה בין הממשלה ובין החברה האזרחית והמגזר העסקי 
הפועל למטרות ציבוריות

משימות מרכזיות:
פיתוח והטמעת תפיסה של שיתופי פעולה בין מגזריים במשרדי הממשלה וליווי המשרדים  ■

בביצועם
הפעלת השולחן העגול הבין-מגזרי49  ■
הקלת הנטל הרגולטורי על מלכ"רים50 ■
קידום פרויקט "שומרי הדרך" ומעקב אחר יישומו51 ■

השולחן הוקם כחלק מיישום החלטת הממשלה מס' 3190 מיום 24/2/2008 בדבר הסדרת היחסים בין הממשלה, המגזר השלישי ומהמגזר   49
.http://beinmigzari.pmo.gov.il/PMO-RoundTable/Pages/default.aspx - העסקי הפועלים להשגת מטרות ציבוריות. לפרטים נוספים

תכנית בהובלת משרד ראש הממשלה, אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים ורשות התאגידים, יחד עם רשות המסים והחשב   50
הכללי, במטרה להקל את הנטל הרגולטורי על עמותות ועל חברות לתועלת הציבור.

עבירות  החכם  הטלפון  באמצעות  מתעדים  נהגים  שבמסגרתו  בדרכים,  לבטיחות  הלאומית  הרשות  של  פרויקט  הוא  הדרך"  "שומרי  מיזם   51
תנועה, אשר עוברות לבקרה ברשות. לאחר בדיקה, העבירות החמורות )אלה המוגדרות כמסכנות חיים( עוברות לאגף התנועה במשטרת 
ישראל וככל שנמצא לנכון נשלח דו"ח לנהג שתועד. במסגרת החלטת הממשלה מס' 2779 מיום 25/6/2017, הטילה הממשלה על המשרד 
לביטחון פנים ומשטרת ישראל להקים יחידה מיוחדת באגף התנועה, שתקלוט את כל הדיווחים ממיזם "שומרי הדרך", תטפל בהם ותגדיל 
בהדרגה את כמות הדיווחים המטופלים. תפקיד משרד ראש הממשלה הוא לקדם את ביצוע ההחלטה וכן לפקח ולעקוב אחר יישומה. היעד 

שהוצב לשנת 2018 הוא עמידה ב-600 דיווחים חודשיים ממיזם "שומרי הדרך" שיטופלו על-ידי משטרת ישראל.

משרד ראש הממשלה
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

הנגשת פרטי עמותות המעוניינות לקחת 
חלק בתהליכים משתפים למשרדי 

הממשלה
-6/2018-ג-

פרסום דו"ח הקלת נטל רגולטורי על 
מלכ"רים )שלב א'(

-2/2018-ג-

פעולות שיושמו על-ידי הרגולטורים 
הממשלתיים בהתאם לתכנית העבודה 

להקלת נטל רגולטורי )על-פי דו"ח שלב א', 
מתוך 20 פעולות(

---6/201920

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

שיעור העמותות המשתתפות בתהליכי 
שיתוף שהממשלה יוזמת

מדידה 
חדשה

-12/2018-

דיווחים של מתנדבי "שומרי הדרך" 
המטופלים על-ידי משטרת ישראל

--60012/2018-
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יעד 4.4: פיתוח והפעלה של תשתית לשיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות 
בעבודת הממשלה ויישומן

משימות מרכזיות:
גיבוש מדדים לשיתוף ציבור ■
הקמת אתר שיתוף ציבור ממשלתי ■
ליווי משרדים בהפעלת תהליכי שיתוף ■
קיום הכנס השנתי בנושא שיתוף ציבור ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

גיבוש מדדים להערכת השפעתם של 
תהליכי השיתוף

-12/2018ג--

פיתוח מערכת ניטור אפקטיבית לאיסוף 
המידע על תהליכי השיתוף

-12/2018ג--

-12/2018ג--הקמת אתר שיתוף ציבור ממשלתי )שלב א'(

סדנאות ומפגשים עם נציגי משרדים לטובת 
ייעוץ בנושאי שיתוף ציבור, יצירת שיתופי 

פעולה ושותפויות, סיוע בתכנון תהליכי 
שיתוף והעלאת מודעות

25-4012/2018-

יחידות ממשלתיות העושות שימוש במכרז 
המרכזי לסיוע בתהליכי שיתוף ציבור 

3-1012/2018-

-12/2018ג--קיום הכנס השנתי בנושא שיתוף ציבור

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

שיעור המנהלים בממשלה שמעידים על 
ערך בביצוע תהליכי שיתוף ציבור )בהתאם 

למדדים שיגובשו(

מדידה 
חדשה

--12/2019

תהליכי שיתוף ציבור הפועלים במשרדי 
הממשלה

150-17012/2018-

משרד ראש הממשלה
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יעד 4.5: שיפור מכרזים לאספקת שירותים חברתיים והבקרה עליהם

משימות מרכזיות:
המשך יישום ומעקב אחר יישום החלטת הממשלה מס' 1950 מיום 11/9/2016 בנושא טיוב אופן  ■

האספקה של שירותים חברתיים במיקור חוץ

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

השלמת תהליך למידה בנושא מדדי תוצאה 
לשירותים חברתיים הניתנים במיקור חוץ 

באמצעות מחקר ודיון בין משרדי
-12/2018ג--

גיבוש תבנית בסיסית לדו"ח בקרה על 
שירותים חברתיים במיקור חוץ הפועלים 24 

שעות ביממה
-12/2018ג--

ימי הכשרה במסגרת גיבוש והפעלה של 
תכנית הכשרה לשם הטמעתה של תורת 

מיקור החוץ של שירותים חברתיים בקרב 
נציגי המשרדים החברתיים

2-612/2018-

פרסום ספר שירותים חברתיים במיקור חוץ 
לשנת 2018 על נתוני 2017

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

רכיבים של מכרזי דור ב' שהוטמעו במכרזי 
דגל של משרדים חברתיים52

--1212/2018-

יעד 4.6: משילות IT – הגברת הסינרגיה בין גורמי התקשוב בממשלה וגיבוש תמונה 
כלל-ממשלתית בתחום התקשוב 

משימות מרכזיות:
ליווי ובקרה אחר פרויקטים משמעותיים בתחום התקשוב ■
מתודולוגיה ממשלתית – כתיבת והפצה של הנחיות רשות התקשוב הממשלתי ■
בקרה במשרדים על הטמעת ההנחיות שפורסמו ויישומן ■

בין היתר: העמדת מקבל השירות במרכז, התייחסות למפעילים כאל שותפים, קביעת מדדים, הידוק הבקרה,  כוללים  ב'  דור  רכיבי מכרזי   52
תחרות ועוד. התכנון הוא להטמיע 12 רכיבים ב-6 מכרזי דגל לכל הפחות.
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

דו"חות ביצוע רבעוניים עבור פרויקטים 
משמעותיים במשרדי הממשלה

--412/2018-

-1212/2018--בקרות חדשות שבוצעו במשרדים

-1012/2018--בקרות חוזרות שבוצעו במשרדים

הנחיות שהופצו מטעם רשות התקשוב 
הממשלתי

44-1412/2018-

משרד ראש הממשלה
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קידום היכולת הלאומית במרחב הדיגיטלי   5

יעד 5.1: התייעלות כלכלית וחיסכון תקציבי באמצעות הטמעה של טכנולוגיות 
תקשוב

משימות מרכזיות:
הקמת תשתית טכנולוגית מבוססת ענן עבור כלל משרדי הממשלה53 ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

גיבוש מסמך המלצות לממשלה בנושא "ענן 
ממשלתי" 

-9/2018ג--

יעד 5.2: שיפור השירותים הדיגיטליים לאזרחים ולעסקים

משימות מרכזיות:
הקמת אזור אישי לאזרח, מבוסס על הזדהות חזקה ומאפשר שירותים מקוונים מזוהים - כולל  ■

סטטוסים, התראות, קבצים ועוד54
פיתוח שירותים חדשים על-גבי פלטפורמת יישומי קצה )טפסים( ■
GOV.IL – צירוף משרדים לאתר המאוחד ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-עלייה לאוויר של האזור האישי

-20,00012/2018--כניסות לאזור האישי

-412/2018--יישומים חדשים באזור האישי

-82204012/2018טפסים חדשים שפותחו למשרדי הממשלה

gov.il 33353812/2018משרדי ממשלה שנוספו לאתר-

הטמעת טכנולוגיה חדשה במשרדי הממשלה, אשר תחסוך עלויות עבור שירותי IT )שרתים, חדרי אחסון ועוד(.  53
ממשק "האזור האישי" הינו ריכוז מידע ואספקת שירותים מקוונים לאזרח בצורה ידידותית ומאובטחת, תוך התאמה אישית לצורכי האזרח   54
לפי נתוניו האישיים. האזור האישי יתבסס על תשתית הזדהות חכמה ויאפשר נגישות מלאה לשירותים בכל הערוצים, שמירת מידע רק פעם 

אחת, שקיפות מול האזרח והתייעלות בתהליכי עבודה במשרדים.

600   |   תכנית עבודה לשנת 2018



יעד 5.3: שיפור השירות הממשלתי לציבור ומימוש חזון "האזרח במרכז"

משימות מרכזיות:
מתן מענה ממשלתי מרכזי - מידע טלפוני לאזרח55 ■
הקמת מערכת ניהול ידע, שתשרת את מוקד המענה הממשלתי המרכזי ■
מדידה של איכות השירות הניתן על-ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך במגוון ערוצים ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--סיום הקמת מוקד מידע טלפוני לאזרח

סיום אפיון מפורט למערכת ניהול ידע, כולל 
בדיקות מסירה וקבלה

-6/2018-ג-

-12/2018ג--סיום יישום והטמעה של מערכת לניהול ידע

-9/2018ג--פרסום דו"ח על איכות השירות 2017

גופים המקיימים מדידה שוטפת של איכות 
השירות

-112312/2018-

יעד 5.4: "המידע הממשלתי כנכס" – שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי 
מידע ממשלתיים לציבור56

משימות מרכזיות:
השלמת עבודת המטה על "פאזל המידע הממשלתי" - הנעת תהליך של העברות המידע57 ■
יצירת סל שירותים לסיוע עבור משרדי הממשלה בתהליך ההנגשה של מאגרי המידע  ■

הממשלתיים וזיהוי מאגרים בעלי ערך רב

מענה טלפוני למידע ושירותים בכלל משרדי הממשלה, המשמש קו ראשון מול האזרחים.  55
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1933 מיום 30/8/2016 בנושא "שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור".   56

עבודת ניתוח למידע הנדרש בין המשרדים לצורך מתן שירותים לאזרח.  57

משרד ראש הממשלה
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ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

קיום אירוע "פאזל המידע" והעלאת כל 
הבקשות שמופו

-6/2018-ג-

בקרה על כל תהליכי השירות אשר אושרו 
במסגרתם העברות מידע, כך שנפסקה 

דרישת מסמכים ומידע בהם 
-12/2018ג--

תכניות עבודה להנגשת מאגרים במשרדים 
שייבחרו 

--512/2018-

תכניות עבודה מפורטות לביצוע הנגשת 
מאגרים לפי ההמלצות בכל אחד 

מהמשרדים הנבחרים
-2-6/2018-

קיום אירוע "האקאתון" לעידוד השימוש 
במאגרים ממשלתיים

-12/2018ג--

מעקב ובקרה אחר משרדים המקבלים 
תקציבים ליישום החלטת הממשלה מס' 

1933 בנושא הנגשת מידע
-12/2018ג--

יעד 5.5: קידום המאמצים להגנת הסייבר בתשתיות ובמערכות מידע במשרדי 
ממשלה

משימות מרכזיות:
חיבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך ל-SOC הממשלתי58  ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

 SOC-משרדים שהושלם חיבורם ל
הממשלתי 

5-1512/2018-

SOC-12/2018ג--קביעת מתודולוגיית הפעלה וחיבור ל-

חוקים ייעודיים שנכתבו לזיהוי דפוסי 
מתקפה59

--1012/2018-

מרכז שליטה ובקרה ממשלתי מול איומי סייבר במשרדי ממשלה ויחידות הסמך.  58
חוקים מבוססי תרחישים, היוצרים התרעה כשמתרחש אירוע, לצורך זיהוי של אירועי אבטחת מידע ותקיפות סייבר.  59
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איסוף, שימור, הנגשה והנחלה של מידע    6

יעד 6.1: הרחבת ההנגשה של מידע לציבור

משימות מרכזיות:
פרויקט הנצחת הנשיא לשעבר יצחק נבון ז"ל ■
שיווק והעלאת מודעות לאתר ארכיון המדינה  ■
גיוס עובדים מקרב האוכלוסייה החרדית לצורך פרויקט חשיפת חומר ארכיוני60 ■
חשיפת חומר ארכיוני באמצעות העלאת תיקים חשופים ומקוטלגים לאתר ארכיון המדינה ■
הקמת מרכז מבקרים בארכיון המדינה ■
פרויקט הנגשת משפט אייכמן61 ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

תיקים שפורסמו לציבור בנושא הנשיא 
לשעבר יצחק נבון ז"ל

1,420-8,0009/2018-

מועסקים מקרב האוכלוסייה החרדית 
בפרויקט חשיפת חומר ארכיוני

2-1512/2018-

-17,000-25,00012/2018תיקים שנחשפו לציבור

-12/2018ג--הקמת מרכז מבקרים בארכיון המדינה

פריטים שהונגשו לציבור באתר הארכיון 
בנושא משפט אייכמן

-- 5,80012/2018-

בהתאם לחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, לשילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים ובהמשך לסעיף 1.16 בדו"ח מבקר המדינה,   60
העוסק בגיוס האוכלוסייה החרדית לארכיון המדינה. 

החומר בעניין משפט אייכמן נחשף בחלקו לציבור בשיתוף עם "יד ושם" ומשרד המשפטים בשנים עברו, אולם התיקים המצויים בארכיון   61
המדינה לא היו חשופים ואינם מונגשים לציבור. לאור העניין הציבורי הרב בחומר הוכנסו כל התיקים לתהליך סריקה, מיון, הסרת כפילויות 

וכד'.

משרד ראש הממשלה
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קידום מדיניות הממשלה בישראל ובעולם באמצעות כלי הסברה ותקשורת   7

יעד 7.1: חיזוק התמיכה הציבורית בארץ ובעולם במדיניות ממשלת ישראל 
ובפעילותה

משימות מרכזיות:
מיצג וידיאו-ארט, המבוסס על אוסף התצלומים הלאומי בנמל התעופה בן גוריון לציון 70 שנה  ■

למדינת ישראל

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

-10,000,00012/2018--נחשפים למיצג הווידיאו-ארט

יעד 7.2: שיפור התיאום בין כלל גופי ההסברה בישראל בעתות שגרה וחירום

משימות מרכזיות:
ניטור וניתוח פרסומים וידיעות על ישראל בתקשורת הזרה ובשפות שונות באמצעות יחידת  ■

קשבים ייחודית62

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

כתבות של כתבים זרים בשפות שונות 
שנוטרו ונותחו63

20-12012/2018-

באמצעות הניטור, גופי הממשלה העוסקים בהסברה מקבלים דו"ח יומי/שבועי, לרבות ניתוח איכותי על-אודות הפרסומים על ישראל בכלי   62
תקשורת זרים. 

בשפות: אנגלית, צרפתית, גרמנית ורוסית.  63
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יעד 7.3: פיתוח ואספקת מעטפת של שירותי תקשורת לכתבים זרים, לרבות חומרי 
הסברה, יזמות וחדשנות ישראלית

משימות מרכזיות:
העמקת הידע התרבותי על ישראל בקרב עיתונאים זרים ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

-12012/2018--משתתפים באירועי תרבות64

יעד 7.4: ביסוס לשכת העיתונות הממשלתית כמרכז עבודה מקצועי לאנשי תקשורת 
ולדוברים

משימות מרכזיות:
הטמעת האתיקה העיתונאית בעידן הדיגיטלי בתקשורת הישראלית ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה:

משתתפים בקורסים, בהכשרות, בימי עיון, 
בכנסים וכו'

--15012/2017-

פעילות זו כוללת סיורים במוקדי חברה, תרבות וממשל, לרבות תדרוכי עיתונאים, ערכות הסברה וסרטונים ויראליים בכל הנושאים שאינם   64
קשורים לסכסוך הערבי-ישראלי.

משרד ראש הממשלה
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נספח א׳ - מדדי התכנית הממשלתית לקידום שילובם המיטבי של אזרחי 
ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית65 

משרד החינוך 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיס66מדדי תפוקה:

יחידות לימוד שהוטמעו בנושא תרבותה 
ומורשתה של יהדות אתיופיה

---12/20194

-408-60012/2018הורים המשתתפים בקבוצות הורים

-3,947-3,80012/2018ילדים המשתתפים בחוגים

נערים ונערות המשתתפים בתכניות תגבור 
לימודי

 5,664 -5,80012/2018-

-449-50012/2018ילדים המשתתפים בתכניות למצטיינים

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תוצאה:

שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות 
מתוך מסיימי כיתה י"ב

54%--12/201946%

שיעור התלמידים הזכאים לבגרות איכותית67 
מתוך מסיימי כיתה י"ב

38%--12/201938%

ילדים המופנים לחינוך מיוחד
2,877
)2017(

--12/20192,066

ילדים בכיתות ב' שאותרו כמחוננים 
ומצטיינים68

44--12/201988

12/201910,925--8,000משתתפים בתנועות ובארגוני נוער

מתנדבים לשנות שירות
301

)2017(
--12/2019

 250
בשנה

משתתפים במכינות קדם צבאיות 
301

)2017(
--12/2019250

מורים יוצאי אתיופיה המועסקים במערכת 
החינוך

300--12/2019600

התכנית הכלל-ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית פועלת בהתאם להחלטות הממשלה   65
1107 מיום  8/11/2015; החלטה מס'  ; החלטה מס' 666 מיום  הבאות: החלטה מס' 324 מיום 31/7/2015; החלטה מס' 609 מיום 29/10/2015 

4/2/2016; החלטה מס' 1957 מיום 19/8/2016.
התכנית פועלת החל משנת 2016, לכן מרבית ערכי הבסיס מתייחסים לשנה זו.   66

תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף לקבלה לאוניברסיטה.  67
ב-2016 הנתון באחוזים הוא %0.9, היעד הוא %2 מכלל תלמידי כיתות ב'.  68
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משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
זרוע רווחה

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תפוקה:

משפחות המשתתפות בתכניות "נושמים 
לרווחה" ובמרכזי עוצמה69

132--12/2019600

משפחות ויחידים המשולבים בשירותי 
הרווחה הקיימים בקהילה )תכניות לא 

ייחודיות(
2,380--12/20193,120

נערים/נערות המשולבים בתכניות "משפחה 
תומכת" ו"מעטפת"70

313--12/20191,210

 נערים/נערות המשולבים במערך השירותים 
לנוער בסיכון ברשויות71

---12/20192,160

ג12/2019---מאגר מתרגמים שעברו קורס הכשרה

משפחות המשולבות בתכנית הייחודית 
למשפחות 

649
)2017(

--12/20191,400

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תוצאה:

שיעור המשפחות שהשיגו את היעדים 
הטיפוליים מתוך המשפחות המשתתפות

---12/2019 50%

שיעור הנערים והנערות שיצאו ממצבי סיכון 
מתוך המשתתפים בתכניות לבני נוער 

בסיכון בקהילה72
---12/2019 7%

תכנית לאומית להוצאת משפחות ממעגל העוני. מדדי ההצלחה למשפחות יוצאות אתיופיה יהיו על-פי המדדים לכלל המשפחות המשתתפות   69
בתכנית.

תכנית לליווי משפחות ליצירת תחליף בקהילה להוצאה חוץ-ביתית של קטינים המופנים לשירות המבחן לנוער.  70
תכניות שייבחרו מתוך ספר התכניות של התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360.   71

תכניות ״מעטפת״, ״משפחה תומכת״ והתכניות שנבחרו על-ידי הרשויות מתוך המאגר של התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360.  72

משרד ראש הממשלה
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זרוע עבודה

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תפוקה:

12/201973650--350משתתפים שסיימו הכשרות מקצועיות 

משתתפים שקיבלו הכוונה תעסוקתית 
במסגרת תכנית "למרחק"

500--12/20191,000

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תוצאה:

שיעור המשתתפים בהכשרות מקצועיות 
ששכרם עלה לפחות ב-10%

---12/2019 70%

משתתפים בתכניות למנהיגות ומצוינות, 
שהושמו במשרות לבעלי תואר אקדמי 

---12/20197475%

משרד הכלכלה

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תפוקה:

-89-10012/2018יזמים שקיבלו ייעוץ עסקי

12/2019250---יזמים המקבלים הלוואות מהקרן הייעודית

כ-160 משתתפים בשנה.  73
המדד יעודכן באופן שנתי.  74
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משרד הבריאות 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תפוקה:

 מגשרים הפועלים במערכת הבריאות 
)מספר משרות(75

12--12/201920

הפעלת תכנית למניעת סוכרת באמצעות 
קופות החולים

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תוצאה:76

 מדווחים על קושי בקבלת שירות רפואי, 
 או המוותרים על שירות רפואי עקב 

אי-נגישות לשונית או תרבותית, במרפאות 
או בבתי-חולים שבהם הוצבו מגשרים

---12/2019
 ירידה 

של 50%

12/2019-- -שיעור חולי הסוכרת הבלתי-מאוזנים 

עד 10% 
מהממוצע 

הארצי 
המתוקנן

תפקיד המגשרים הוא לתווך על הפערים בין נותן ומקבל השירות בקופות/בתי חולים )קשיי שפה, תרבות ועוד(.  75
מדידה ראשונה של מדדי התוצאה תתבצע במהלך שנת 2018.  76

משרד ראש הממשלה
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משרד הביטחון 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תפוקה:

שיעור המתגייסים המאותרים טרם גיוסם 
לתפקיד איכותי בצה"ל77

6%
)2014(

--12/201910%

מלש"בים )מועמדים לשירות ביטחון( יוצאי 
אתיופיה, המשתתפים בפעילויות הכנה 

לצה"ל78

 2,400
79)2016-2017(--12/20192,960

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תוצאה:

שיעור הקצינים יוצאי אתיופיה מתוך כלל 
המתגייסים יוצאי אתיופיה 

2.1% גברים; 
4.7% נשים

--12/2019
עלייה ב-25%:
2.6% גברים; 

5.9% נשים

שיעור החיילים המתגייסים למערך 
המינהלה 

21% גברים; 
19% נשים

--12/2019
18% גברים; 
16.5% נשים

עלייה בנתוני האיכות של המתגייסים, 
מתוך המתגייסים החדשים יוצאי 

אתיופיה80

19.9% גברים; 
13.5% נשים

--12/2019
24% גברים; 
16.5% נשים

מתוך כלל המתגייסים יוצאי אתיופיה.   77
מתוך הרשויות שתתבצע בהן תכנית ההכנה, כך שהמספר לא יפחת מ-2,000 בני נוער בעשרה יישובים.  78

הנתון נמדד ממועד תחילת התכנית עד יוני 2017.  79
80  בעלי קב"א בינוני ומעלה.
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המשרד לביטחון פנים 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תוצאה:

שיעור יוצאי אתיופיה מתוך המשרתים 
בארגוני ביטחון הפנים 

1.8%--12/20193%

חברי הסגל הפיקודי במשטרת ישראל מקרב 
יוצאי אתיופיה 

27--12/2019

שיעור העונים בחיוב לשאלה "האם משטרת 
ישראל מפריזה בשימוש בכוח?" )מתוך 

סקר תחושות ועמדות יוצאי אתיופיה כלפי 
משטרת ישראל(

68%--12/2019

נציבות שירות המדינה 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תפוקה:

רשימה למאגר דיוור והפצה, אשר תכלול 
אקדמאים יוצאי אתיופיה לטובת הגברת 

הנגישות למועמדים למשרות בשירות 
המדינה

ג12/2019---

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4ערך בסיסמדדי תוצאה

שיעור המשרדים העומדים בחובת הייצוג 
ההולם ליוצאי אתיופיה 

22%--12/2019100%

אקדמאים יוצאי אתיופיה העובדים בשירות 
המדינה

270--12/2019470

משרד ראש הממשלה
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נספח ב׳ - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
דו"ח מסכם – דיווחי ביצוע על 

החלטות ממשלה
מעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה ה-34, שיועדו להתבצע בשנים 

.2015-17

דיווח הביצוע על תכניות העבודה 
לשנת 2018 

פירוט נתוני הביצוע של כלל המדדים, אשר פורסמו במסגרת ספר 
תכניות העבודה לשנת 2017.

מאגרי מידע הפתוחים לציבור 

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
דו"ח מסכם – דיווחי ביצוע על 

החלטות ממשלה
מעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה ה-34, שיועדו להתבצע בשנים 

.2015-16

תשתית לצמיחה 2017 - התכנית 
הרב-שנתית לפיתוח תשתיות

פרויקטים המופיעים בתכנית הרב-שנתית לפיתוח תשתיות של 
מדינת ישראל לשנים 2017-2021. התכנית כוללת רשימה של 

פרויקטי תשתית, שעלותם 100 מיליון ש"ח ויותר ושהקמתם צפויה 
להתחיל בשנים 2017-2021.

מיפוי מאגרים ממשלתיים
מיפוי כלל מאגרי המידע הממשלתיים כפי שהתבצע על-ידי משרדי 

הממשלה נכון לינואר 2018.
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: הסטטיסטיקן הלאומי ומנכ"ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
פרופ' דני פפרמן

הרשמי  הנתונים  מסד  של  ושמירתו  פיתוחו  יצירתו,  על  אמונה  )למ"ס(  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
הלאומי של מדינת ישראל. מסד הנתונים מאפשר קבלת החלטות מבוססת נתונים על-ידי גופי הממשלה 
השונים, מספק תשתיות מידע למחקרים בכל תחומי החיים, ומהווה מקור מידע אמין לציבור הרחב במגוון 

נושאים בעלי עניין.

על-פי פקודת הסטטיסטיקה, הלמ"ס מחויבת לפרסם את הסטטיסטיקה הרשמית של מדינת ישראל באופן 
מהיר, יעיל ומדויק, וכן לפעול לתיאום של כלל המערכת הסטטיסטית הלאומית. 

הלמ"ס שותפה בתהליכים ובפרויקטים בינלאומיים ונוטלת חלק משמעותי בפעילות הארגונים הבינלאומיים 
שהיא חברה בהם, כמו האו"מ, OECD, קרן המטבע הבינלאומית, הלשכה הסטטיסטית של האיחוד האירופי 
וכד'. כחלק מאותה שותפות, הלמ"ס אוספת, מעבדת ומעבירה מדדים ונתונים רבים אחרים לאותם ארגונים 

באופן שוטף.

ביצוע פעילות ענפה זו מחייב חידוש מתמיד בתהליכים של איסוף, ניתוח והפצת המידע, והדבר נכון שבעתיים 
הוא  הלמ"ס  בפעילות  נוסף  נדבך  כיום.  הקיימים  הגדולים  הנתונים  קובצי  ובשל  החדש  הטכנולוגי  בעולם 
הנגשת המידע באופן פשוט ויעיל לכל אדם, תוך העמדת מאגרי המידע הקיימים לשימושו של כל דורש, כולל 

במערכות גישה מרחוק, אך כל זאת, תוך הקפדה יתרה על אבטחת המידע ועל השמירה על הפרטיות.

הלמ"ס החלה להוביל תהליך של שיתוף פעולה בין כלל יצרני הסטטיסטיקה הרשמית בישראל, תוך הקמת 
מערכת סטטיטסיטת לאומית, שתאפשר עבודה לפי כללים מקצועיים אחידים עם כללי איכות מקובלים, 

ויצירת תיאום במידע המועבר למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.

פרופ' דני פפרמן

הסטטיסטיקן הלאומי ומנכ"ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה 

מגמה201620172018

מדדים לאיכות חיים, לקיימות ולחוסן 1
424965לאומי, המפורסמים באופן שנתי1

מחקרים בחדרי מחקר חדשים או2
5080100משודרגים2

הורדות של קובצי נתונים מאתר3
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

)במיליונים(
81012

מדד זה נבנה על-סמך החלטת הממשלה מס' 2494 מיום 19/4/2015, שבה החליטה הממשלה על פיתוח מערכת מדדים, שתאפשר מעקב אחר   1
איכות החיים של אזרחי ישראל וגיבוש תמונת מצב חברתית, כלכלית וסביבתית מהימנה. התמונה שתתגבש תהווה בסיס לעיצוב מדיניות, 

תאפשר את בחינת השלכותיה של מדיניות זו וכן תאפשר לציבור להעריך את ההתקדמות והשינוי באיכות חייו.
הלמ"ס מספקת לחוקרים סביבת מחקר מקצועית ומעודכנת לצורך ביצוע מחקרים מדעיים, המבוססים על נתוני הלמ"ס שאינם מתפרסמים   2

לקהל הרחב, כולל נתוני פרט בלתי מזוהים.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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מטרות ויעדים לשנת 2018

פרסום אינדיקטורים של מדדים לאומיים   1
יעד 1.1: אינדיקטור איכות התעסוקה - שביעות הרצון ממידת האיזון בין עבודה ופנאי

יעד 1.2: אינדיקטור ביטחון אישי - בריונות בכביש

יעד 1.3: אינדיקטור בריאות - תחלואה מסרטן

יעד 1.4: אינדיקטור בריאות - מידת האמון במערכת הבריאות

יעד 1.5: אינדיקטור בריאות - תוחלת חיים בריאים

יעד 1.6: אינדקס קידום בריאות )עישון, תזונה ופעילות גופנית(

יעד 1.7: אינדיקטור השכלה, חינוך וכישורים - שיעור בעלי תעודת בגרות בגיל 26

יעד 1.8: אינדיקטור השכלה, חינוך וכישורים - יחס הסיכויים להיות בעל השכלה גבוהה לפי

השכלת הורים

יעד 1.9: אינדיקטור השכלה, חינוך וכישורים - כישורי בוגרים: אוריינות, קריאה וכישורים מתמטיים

יעד 1.10: אינדיקטור השכלה, חינוך וכישורים - שביעות רצון מחינוך בגיל הרך

יעד 1.11: אינדיקטור השכלה, חינוך וכישורים - שביעות רצון מהסביבה הלימודית

יעד 1.12: אינדיקטור מעורבות אזרחית וממשל - מעורבות אזרחית )אינדקס(

יעד 1.13: אינדיקטור מעורבות אזרחית וממשל - אמון בממשלה

יעד 1.14: אינדיקטור מעורבות אזרחית וממשל - אינדקס יכולת השפעה: תחושת יכולת השפעה

על מדיניות הממשלה 

יעד 1.14: אינדיקטור מעורבות אזרחית וממשל - אמון במערכת המשפט

יעד 1.15: אינדיקטור רווחה אישית וחברתית - תחושת אפליה ואי-שוויון

יעד 1.16: אינדיקטור רווחה אישית וחברתית - אמון כללי

יעד 1.17: אינדיקטור פנאי, תרבות וקהילה - שביעות רצון מאיזון עבודה-פנאי

יעד 1.18: אינדיקטור רמת חיים חומרית - רמת העושר הפיננסי הממוצע

יעד 1.19: אינדיקטור פנאי, תרבות וקהילה - שיעור התנדבות

יעד 1.20: אינדיקטור טכנולוגיות המידע - שיעור השימוש באינטרנט לפי שימושים

ICT-יעד 1.21: אינדיקטור טכנולוגיות המידע - מועסקים בתחום ה

e-gov יעד 1.22: אינדיקטור טכנולוגיות המידע - שימוש בשירותי
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השבחת נתונים לציבור והנגשתם   2
יעד 2.1: שיפור השירות לגורמי ממשלה

יעד 2.2: קידום השירות לציבור )פרסומים בתקשורת, אתר האינטרנט(

יעד 2.3: שיפור השירות והמידע לחוקרים )חדר מחקר, עבודה מהבית תחת מגבלות וכד'(

הקמת מאגר נתונים מרכזי )לפי כללי מטה הסייבר/הרשות הממלכתית לאבטחת    3
מידע(

יעד 3.1: תיאום השירות לכלל צרכני הסטטיסטיקה הרשמית ושיפורו

יעד 3.2: עמידה בתקני איכות סטטיסטיים בינלאומיים

יעד 3.3: סטנדרטיזציה של קליטת נתונים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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מערך הסייבר הלאומי
תכנית עבודה לשנת 2018 

2018



הקדמה: ראש מערך הסייבר הלאומי
יגאל אונא

בתחום  ישראל  מדינת  של  הכוח  ובניין  הלאומית  המדיניות  גיבוש  הוא  הלאומי  הסייבר  מערך  של  ייעודו 
הסייבר, ייעוץ לראש הממשלה ולממשלה בתחום זה וחיזוק החוסן של המשק מפני איומי סייבר והגנה על 

מרחב הסייבר הישראלי.

2017 עמדה בסימן ביסוס והרחבת פעילות ההגנה האופרטיבית של המערך, לרבות השלמה  שנת העבודה 
של העברת האחריות על הנחיית הגופים בעלי מערכות מחשוב חיוניות, המוגדרים בחוק להסדרת הביטחון 
בעולם.  מקבילים  גופים  עם  הגנתיים  פעולה  שיתופי  ויצירת  המערך,  אל  התשנ"ח-1998,  ציבוריים,  בגופים 
בנוסף, השנה הוקמה והחלה פעילותה של היחידה לטכנולוגיות סייבר במסגרת המערך, כגוף תכנון, מחקר 
הפעילות  את  לתמוך  נועדה  סייבר  לטכנולוגיות  היחידה  פעילות  סייבר.  וטכנולוגיות  תשתיות  של  ופיתוח 
האופרטיבית של הרשות להגנת הסייבר ולאפשר לממשלה להמשיך ולשפר את רמת הגנת הסייבר במערכות 
במדינה  קריטיות  מחשוב  לתשתיות  הגנה  ופתרונות  טכנולוגיות  פיתוח  על  גם  אמונה  היחידה  הממשל. 
העברת  הוא   2017 בשנת  שהתרחש  נוסף  חשוב  דרך  ציון  הישראלי.  במשק  הסייבר  עמידות  לשיפור  וכלים 
היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים )לשעבר – יחידת הממונה על היישומים הביומטריים( ממשרד ראש 
ויישומים ביומטריים הם חלק מהגנת  כי הזדהות  והכרה,  הממשלה אל מערך הסייבר הלאומי, מתוך הבנה 

סייבר.

בסוף שנת 2017 התקבלה החלטת הממשלה מס' 3270 - "איחוד יחידות מערך הסייבר הלאומי", ובמסגרתה 
נקבע, שיחידות המערך – מטה הסייבר הלאומי )שאמון על גיבוש המדיניות ובניין הכוח( והרשות הלאומית 
להגנת הסייבר )שאמונה על הגנה מבצעית בסייבר – "הפעלת כוח"( תפעלנה תחת ראש אחד, אשר יישא 
באחריות הכוללת והמלאה לפעילות המערך, וזאת החל מ-1.1.2018, ושיאוחדו המטה והרשות, שפעלו עד 
הממשלה  ראש  הנחיית  בעקבות  התקבלה  זו  החלטה  אחת.  סמך  ליחידת  נפרדות,  סמך  יחידות  כשתי  כה 
לפעול לריכוז מאמץ בתחום הגנת הסייבר וכחלק ממדיניות הממשלה למקסום תועלות ולמיצוי אפקטיבי 
של משאבים. הדבר יסייע להתמודדות אחודה מול האיומים במרחב הסייבר, וכן יאפשר ראייה הוליסטית של 
האתגרים הדורשים מענה מבצעי מבוסס על פתרונות עילית טכנולוגיים, למימוש סינרגיה מיטבית מקצועית 

וארגונית וניצול ההזדמנויות הלאומיות הטמונות במרחב זה.

2018 ממשיכה במימוש חזון המערך – מיצובה של מדינת ישראל  תכנית העבודה של מערך הסייבר לשנת 
הן   2018 לשנת  המערך  של  המרכזיות  המשימות  ומבצעית.  טכנולוגית  עליונות  באמצעות  סייבר  כמעצמת 
זאת,  ובכלל  והממשלתי,  האזרחי  הסייבר  מרחב  של  ההגנה  ובניית  המבצעית  היכולת  של  הקמתה  המשך 
המשך המבצוע של מערכות טכנולוגיות שפותחו עבור משימה זו. בנוסף, ישקוד המערך על פיתוח יכולות 
ופורצי  מדידה אובייקטיביים לפעילות הגנת סייבר. לצד כל אלה, ימשיך המערך לפתח פרויקטים חדשים 
דרך, לקדם את יציבתה של ישראל בסייבר באמצעות פיתוח תשתיות הון אנושי, אקדמיה ותעשייה בסייבר 
ולפעול לשיתופי פעולה בזירה הבינלאומית. בנוסף, יקדם המערך את חקיקתו של חוק הגנת הסייבר, אשר 

יקנה את התשתית החוקית-רגולטורית לפעילות הגנת הסייבר.

בכבוד רב,

יגאל אונא

ראש מערך הסייבר הלאומי
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה1 

מגמה20172018

1 SOC-מספר הגופים הממשלתיים המחוברים ל
616הממשלתי2 )ב-CERT הלאומי3(

משתמשים ארגוניים במערכות שיתוף המידע של 2
300450המערך

 פניות שטופלו בחודש על-ידי המרכז לניהול 3
4 (CERT) 180400אירועי סייבר

מדדים כמיתים לפעילות הגנת סייבר שגובשו 4
2והופעלו 

הבאת הצעת חוק הגנת הסייבר לאישור הכנסת5

מחקרים אקדמיים של מרכזי המחקר5 בתחום 6
130160הסייבר

הפירוט הוא במגבלות הסיווג של חלק מהפעילות.  1
SOC - Security Operations Center: מרכז שליטה ובקרה ממשלתי למול איומי סייבר.  2

Cyber Event Response Teams: המרכז לניהול אירועי סייבר של הרשות הלאומית להגנת הסייבר, הממוקם בבאר שבע. CERT הינו גוף הקיים   3
בממשלות ובגופים פרטיים ברחבי העולם. המרכז לניהול אירועי סייבר נועד לחזק את הגנת הסייבר של המשק הישראלי באמצעות מתן סיוע 

ראשוני וטיפול באיומי סייבר, וכן ריכוז וקבלת מידע רלוונטי מכלל הגופים בישראל ובעולם והפצתו לצורכי הגנה.
פניות כוללות בתוכן הן מידע על אירועים שטופלו או נחסמו על-ידי מערכות ואנשי הגנת הסייבר והן פניות המובילות לטיפול באירועי סייבר   4

על-ידי הרשות הלאומית להגנת הסייבר.
מרכזי מחקר ייעודיים, שהוקמו כמיזמים משותפים של מטה הסייבר הלאומי ושל אוניברסיטאות המחקר.  5

מערך הסייבר הלאומי
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מטרות ויעדים לשנת 62018

בניית מרחב סייבר ישראלי כמרחב צמיחה כלכלי-חברתי משמעותי למדינת    1
ישראל, בטוח ושריד

יעד 1.1: קידום העמידות של מרחב הסייבר הישראלי

יעד 1.2: קידום טכנולוגיות ושימושים לפעולה ולהזדהות בטוחות, ובפרט באמצעות יישומים ביומטריים

יעד 1.3: פיתוח קונספט לערים חכמות מוגנות סייבר

הגנה על מרחב הסייבר בישראל   2
יעד 2.1: העלאת רמת החוסן של מרחב הסייבר המשקי והממשלתי 

יעד 2.2: התמודדות עם אירועי סייבר וניהולם

יעד 2.3: המשך ההקמה של הרשות הלאומית להגנת הסייבר במתווה התלת-שנתי

פיתוח יכולות וטכנולוגיות עילית להגנת סייבר   3
יעד 3.1: פיתוח והקמה של מערכות טכנולוגיות לצורכי פעולתה של הרשות הלאומית להגנת הסייבר

יעד 3.2: פיתוח והקמה של מערכות לחיזוק החוסן של מרחב הסייבר האזרחי בכלל והממשלתי בפרט

יעד 3.3: מחקר ופיתוח של טכנולוגיות מתקדמות בתחום הסייבר

הקמה ופיתוח של תשתיות פיזיות ואנושיות בתחום הסייבר   4
יעד 4.1: טיוב והגדלת ההון האנושי המדעי-טכנולוגי בתחום הסייבר

יעד 4.3: קידום וחיזוק המחקר האקדמי-מדעי בתחום הסייבר

פיתוח וקידום תחום הסייבר כמנוע צמיחה כלכלי   5
יעד 5.1: חיזוק הבסיס התעשייתי הישראלי בסייבר

יעד 5.2: חיזוק העיר באר שבע כמרכז סייבר דיגיטלי גלובלי7

קידום יציבתה הבינלאומית של מדינת ישראל בתחום הסייבר   6
יעד 6.1: העמקה וביסוס של שיתופי הפעולה הבין-מדינתיים של ישראל בתחום הסייבר

יעד 6.2: שותפות בגיבוש ההסדרה הבינלאומית של תחום הסייבר

הפירוט הוא במגבלות הסיווג של חלק מהפעילות.  6
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 528 מיום 6/9/2015 בנושא הטבה למעסיקים בתחום הגנת הסייבר בקריית הסייבר הלאומית בבאר שבע.  7
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נציבות שירות המדינה
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: מ"מ נציב שירות המדינה 
אהוד פראוור

לנציבות שירות המדינה שני תפקידים – הראשון, הידוע יותר, הוא היותה רגולטור פנים-ממשלתי, המופקד 
על כך, שגיוס כוח אדם, קידומו ותגמולו ייעשו משיקולים הוגנים, שיווניים ונקיים מכל שיקול חיצוני. השני – 
הבולט פחות בשיח הציבורי, וחבל שכך - היותה מופקדת על שיפור ההון האנושי באמצעות התהליכים האלה 

ממש - של גיוס, קידום ותגמול ובאמצעות הכשרה והדרכה. 

אין מדובר בתיאוריה – הנציבות וסמנכ״לי כוח האדם במשרדים מטפלים בעשרות אלפי ״אירועי כוח אדם״ 
בשנה. כך יוצא, שהוצאה לפועל של שני התפקידים האלה מחייבת מתן מענים בהיקף רחב מאוד. 

כל אחד מהתחומים האלה יוצר אתגר.

המרכיב הרגולטורי יוצר הכבדה ניכרת על אופן הפעולה של מנגנוני כוח האדם. מטיבו של כל רגולטור, שהוא 
מוסיף עוד ועוד. האתגר הראשון העומד בפני הנציבות הינו לברור את ההכרחי והנחוץ מתוך כלל הרגולציה 
שהיא קובעת ובפשטות להפחית אותה. הרגולציה אינה רק ה"מה לעשות", אלא גם ה"איך". בתחום זה ניכרת 

התקדמות מצד אחד ודרך ארוכה עוד ללכת בה מצד שני. 

יותר;  רחבה  לראייה  ונהלים,  תקנות  על  לשמירה  מעבר  להתרומם  הנציבות  את  מחייב  האדם  כוח  פיתוח 
להתחרות ביום-יום על-ידי מבט קדימה. השכנות בין אקלים רגולטורי לעולם של פיתוח אינה מקילה, היא 

האתגר והסיכוי גם יחד. היא הופכת את העבודה למורכבת ולמאתגרת. 

מתן השירות מחייב לזכור, כי מאחורי הנייר שנמצא על השולחן ודורש מענה עומד אדם המחכה לו. מערכות 
הנציבות נמצאות עדיין בפער של יכולות, לרבות יכולות טכנולוגיות, למתן המענה הזה. 

מכל אלו נגזרת תכנית העבודה של הנציבות. 

עם האתגרים הנוספים העומדים לפתחה של הנציבות נמנית גם השלמתה של הטמעת הרפורמה, שהובילה 
הממשלה בשנת 2012, ומטרתה לשפר את תהליכי הגיוס וההכשרה ולהתמודד עם לחצי היום-יום על-מנת 
לאפשר למשרדים לתכנן ולנהל הון אנושי. במלאת חמש שנים לרפורמה, יש לסיים את תהליכי הטמעתה 

ולהתחיל לחשוב על השלב הבא. 

נוספים למשרדים,  – בחלקו על-ידי העברת תחומי אחריות  נוסף של הנציבות הוא לשפר את השירות  יעד 
של  מחדש  לארגון  מהלכים  באמצעות  וכמובן  והפחתתה,  מטילים  שאנו  הרגולציה  בחינת  על-ידי  ובחלקו 

תהליכי עבודה. 

זו נכתבה כאשר בראש הנציבות עומד, מזה תשעה חודשים, ממלא מקום. היענות הנציבות  תכנית עבודה 
להכנת תוכנית מאתגרת בעת הזאת היא אות כבוד למסירותו של הצוות שלה.

אהוד פראוור,

מ"מ נציב שירות המדינה
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה 
מגמה20172018

שיעור הבכירים שכהונתם קצובה בקרב הסגל 1
50%56%הבכיר המוביל1

משכי הזמן בתהליכי הגיוס והמיון במכרז פומבי 2
8680)בימים(

משרדי ממשלה ויחידות סמך שמוטמע בהם 3
3751תהליך השינוי במנגנוני ניהול ההון האנושי2

שיעור הביצוע של הערכת עובדים במודל "בשביל 4
90%95%העתיד" במשרדי נחשון3

100% | 2020 100% | 2019

יישום הנוהל לתקופת הערכת ביצועים מיוחדת54

5617משרדים שהואצלו להם סמכויות בתחום התקן65
 33 | 2019

ביצוע מחקר לתיקוף יכולות ניבוי של תהליכי 7
האבחון למועמדים בשירות המדינה7

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2464 מיום 8/3/2015.   1
המשך הטמעת הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה בכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, בהתאם להחלטת הממשלה   2

מס' 3993 מיום 18/12/2011. הטמעת הרפורמה בכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך צפויה להסתיים עד סוף שנת 2019.
מודל הערכת עובדים "בשביל העתיד" – הערכת עובדים במודל דיפרנציאלי. ביצוע תהליך משוב ככלי לפיתוח אישי של עובדים בשירות   3

המדינה ובמטרה לקדם מצוינות והבטחת עמידה ביעדים המשימתיים של המשרד.
על-פי הנחיית נציב שירות המדינה בנושא תקופת הערכת ביצועים מיוחדת מיום 19/7/2017.  4

ביסוס התשתית המשפטית והמינהלית ליישום אצילת הסמכויות למשרדי הממשלה, בדגש על אצילה בתחום התקן.  5
בתכנית העבודה לשנת 2017 הוגדר יעד של 38 משרדים לשנת 2018. תהליך אצילת הסמכויות בתחום התקן בשנת 2017 הוגדר כפיילוט שעל   6

בסיס תוצאותיו תתקבל החלטה על המשך האצילה. לאור תוצאות הפיילוט הוחלט להרחיבו ל-12 משרדים בשתי פעימות במהלך השנה.
עריכת מחקר לבחינת מידת יכולתן של מערכות המיון להעריך את תפקודם העתידי של מועמדים לשירות המדינה. המחקר יתמקד במשרות   7

במדרג התיכון, במתח דרגות 41-43.

נציבות שירות המדינה
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מגמה20172018

שיעור הנשים בקרב העתודה הניהולית לסגל 8
50%50%הבכיר8

50% | 2020 50% | 2019

7%שיעור החרדים הנקלטים בשנה לשירות המדינה99
7% | 2020 7% | 2019

המדינה,  שירות  נציבות  הכינה  ההמלצות  בסיס  על  שטאובר.  דו"ח  המלצות  מעיקרי  אחד  היא  הבכיר  הסגל  בקרב  הנשים  שיעור  העלאת   8
באמצעות האגף לשוויון מגדרי, תכנית עבודה מפורטת ובה מכלול היעדים, המשימות ולוחות הזמנים לביצועם.

בתאריך  המדינה.  בשירות  החרדית  האוכלוסייה  לשילוב  המלצות  קידום  בנושא   ,20/12/2015 מיום   869 מס'  הממשלה  להחלטת  בהמשך   9
17/12/2017 הוחלט על-ידי הממשלה כי 7% מהמשרות החדשות בשירות המדינה ייועדו לחרדים.
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

שיפור השירות למשרדי ממשלה וליחידות סמך וקידום תהליכים שיתופיים    1
ומבוזרים

יעד 1.1: שיפור באיכות השירות וזמני התגובה הניתנים למשרדים

יעד 1.2: קיצור משכי הזמן בתהליכי הגיוס והמיון

יעד 1.3: הפחתת הנטל הבירוקרטי בתהליכים שוטפים בתוך הנציבות ולמול המשרדים

יעד 1.4: הטמעת התפיסה של "מיקוד ומכוונות לקוח" באגפי הנציבות

יעד 1.5: הרחבה והעמקה של אישור שינוי תקינה ופרט למשרדים )אצילת סמכויות(

יעד 1.6: פיתוח והטמעה של מערכות לניהול ולבקרה של ההון האנושי

קפיצת מדרגה ביעילות ואפקטיביות של ההון האנושי )תוך קידום תהליכי שינוי    2
לניהול מנגנוני ההון האנושי(

יעד 2.1: בניית "עמוד השדרה הניהולי" בשירות המדינה, תוך ביסוס איכותו ומקצועיותו, במיקוד על 

הסגל הבכיר המוביל ובעתודה הניהולית

יעד 2.2: התאמת מערך ההון האנושי לאתגרים הקיימים ולהשגת יעדי הממשלה באמצעות הטמעה של 

תהליכי תכנון ובקרה של ההון אנושי

יעד 2.3: הטמעת כלים לפיתוח ההון האנושי

יעד 2.4: עידוד עובדים ומנהלים להתפתחות מקצועית ואישית באמצעות תהליכי הכשרה, חניכה 

ומוביליות

יעד 2.5: עידוד ההישגיות, החדשנות והמצוינות בשירות המדינה

יעד 2.6: הטמעת תהליכי השינוי בנציבות שירות המדינה

קידום מינהל תקין, שקוף, שוויוני והוגן והגברת אמון הציבור בשירות הציבורי   3
יעד 3.1: יצירת מנגנוני הנגשה של מידע לציבור, בדגש על עובדי המדינה

יעד 3.2: אכיפה והטמעה של כללי המשמעת וטוהר המידות בשירות המדינה

יעד 3.3: הובלת הפיקוח והיישום של החוק למניעת הטרדה מינית בקרב כלל עובדי המדינה

יעד 3.4: קידום הגיוון התעסוקתי תוך מתן תנאים, המאפשרים שילוב מגוון האוכלוסיות בשירות המדינה

יעד 3.5 יישום דו"ח ועדת שטאובר, לרבות חתירה לשוויון הזדמנויות לשני המינים ודגש על ייצוג נשים 

בעתודות הניהול וקידומן לדרג הניהול הבכיר, יצירת אקלים עבודה מכבד ואיזון בית עבודה

יעד 3.6 בדיקות תקינותן של פעולות הארגון מבחינת שמירה על חוקים, על ניהול תקין, על טוהר המידות 

ועל החיסכון והיעילות

נציבות שירות המדינה
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שיפור התשתיות הטכנולוגיות והתורתיות, כך שיאפשרו ויתמכו בניהול, בתכנון    4
ובבקרה של ההון האנושי

יעד 4.1: המשך פיתוח והטמעה של תורת ניהול וכלים יישומיים והסדרת מדיניות יישומית

יעד 4.2: פיתוח תורת תקן

יעד 4.3: פיתוח והטמעה של תשתית טכנולוגית מאפשרת לניהול ההון האנושי
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

6/2018נתוני מכרזים ומועמדים לשירות המדינהמערכת הגיוס

נציבות שירות המדינה
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נתיב
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: ראשת נתיב
נטע בריסקין-פלג 

וזכאי  יהודים  בקרב  לפעול  הממשלה  של  ביצועית  זרוע  מהווה  הממשלה,  ראש  במשרד  סמך  יחידת  נתיב, 
עלייה במדינות ברית המועצות לשעבר. במטרה לסייע לעלייתם ולחזק את זיקתם למדינת ישראל, לציונות 

וליהדות.

מעמיקה  מצב  הערכת  של  נגזרת  הינה  זה,  ספר  במסגרת  הראשונה  הפעם  זו  המוגשת  העבודה,  תכנית 
ומתמשכת בזירת הפעילות, לצד השאיפה למימוש החזון הארגוני. המטרות והיעדים אשר נתיב הציב לעצמו 

לשנת 2018 הינם תוצר של תהליך תכנון ייסודי, המשלב את עבודת כל יחידות המטה והשלוחות בחו"ל. 

יישום תכנית העבודה ועמידה במדדי הצלחה ברורים, המובילים לתוצאות אפקטיביות, אינם אפשריים ללא 
תהליך בקרה איכותי ורציף לשם השגת היעדים שהצבנו לעצמנו. שנת 2018 תוקדש להטמעת התהליך.

נתיב מתמודדת עם משימות חדשות, הנגזרות מהתמורות הגיאופוליטיות והחברתיות, שחווה המרחב שבו 
פועל הארגון. שינויים אלה נותנים את אותותיהם גם באוכלוסיית היעד ומחייבים היערכות מקדימה לא רק 
לביקוש הגובר, אלא גם למצבים, שיחייבו מתן מענה מיידי לכל המבקש לממש את זכותו לעלות למדינת 

ישראל.

בהמשך לתהליך שהחל בשנת 2017, גם השנה הארגון שם לנגד עיניו את נושא הנגשת המידע עבור הפונה 
מתן  לצד  הקונסולרי,  הטיפול  לקבלת  ההמתנה  זמני  של  משמעותי  לצמצום  לפעול  וימשיך  הפוטנציאלי, 

שירות מקצועי, איכותי ומסביר פנים.

אוכלוסיית היעד של נתיב נתונה לתהליכי התבוללות מן המתקדמים בעולם היהודי. חיזוק הקשר בינה ובין 
העשייה.  בליבת  נמצא  והטכנולוגיה  המדע  בתחום  הרבות  והצלחותיה  מורשתה  תרבותה,  ישראל,  מדינת 

לפיכך, נתיב רואה חשיבות רבה בהרחבת פעילותה לאזור קווקז וגרמניה, כפי שנקבע בייעודה.

ברצוני להודות לכל עובדי הארגון, בארץ ובחו"ל, על ההירתמות היומיומית לעשייה, המהווה מפתח להמשך 
ההצלחה!

בברכה,

ראשת נתיב

נטע בריסקין-פלג
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה
מגמה20172018

14,00015,000אשרות עלייה שהונפקו11

6330משך ההמתנה לשירות הקונסולרי )בימים(22
20 | 2020 20 | 2019

20,00022,000פניות לשירות הקונסולרי33

הרחבת פעילות נתיב לגרמניה44

עולים לישראל מתוך כל המשתתפים בתוכניות 5
60%64%האקדמיות ארוכות הטווח בישראל5

שיעור המשתתפים שעברו בהצלחה את 6
מבחן משרד החינוך לרמת אולפן א' מבין כלל 

75%המשתתפים באולפן א'6

80% | 2019

נתיב היא בעלת הסמכות המקצועית הבלעדית, האמונה על בדיקת הזכאות לעלייה של ילידי מרחב ברית-המועצות לשעבר ומדינות מזרח   1
אירופה ומרכזה מתוקף חוק השבות, והיא המוסמכת להנפיק עבורם אשרות עלייה. 

נתיב אחראית על מתן אשרות עלייה למדינת ישראל לזכאי חוק השבות, ילידי ברית המועצות לשעבר ומדינות מזרח ומרכז אירופה, וזאת   2
לאחר ביצוע בדיקת הזכאות בהתאם לחוק השבות. קבלה קונסולרית קבועה מתקיימת ב-8 שלוחות נתיב ברחבי ברית המועצות לשעבר. 
משך זמן ההמתנה של הפונה לקבלה קונסולרית נמדד במערכת לניהול תורים, כאשר התקופה שבה נספרים כל תאריכי הפגישה לצורך קביעת 

סטיית התקן היא 4 חודשים.
בדיקת זכאות לעלייה במדינות ברית המועצות לשעבר: השירות מיועד לזכאי חוק השבות, אזרחי מדינות ברית המועצות לשעבר, אשר אינם   3

אזרחי ישראל, המבקשים לעלות למדינת ישראל מתוקף חוק השבות. 
מתוקף החלטת הממשלה מס' 2070 מיום 22/7/2007 והגדרת ייעודה של נתיב, הקמת מרכז תרבות ישראלי בחסות השגרירות בגרמניה.  4

תכניות ארוכות טווח אקדמיות מאפשרות לצעירים ממדינות ברית המועצות לשעבר השתלבות מיטבית במוסדות להשכלה גבוהה במדינת   5
ישראל. התכניות האקדמיות המוצעות לצעירים הן: תכנית "ייסוד" באוניברסיטה העברית, תכניות סייבר ובקרת איכות בטכניון, תכנית לרופאים 
2017 השתתפו  צעירים בטכניון, תכנית למינהל עסקים ומחקר באוניברסיטת אריאל ותוכניות לתואר שני בהוראה במכללת "אורנים". בשנת 
בתכניות ארוכות טווח בארץ 230 סטודנטים. מדד זה בוחן את נתוני העלייה שבוצעו בצמוד לסיומן של תכניות אקדמית בשנת 2017. חשוב לציין, 

כי ישנם צעירים המחליטים לעלות בעקבות השתתפות בתוכניות, אך חוזרים לארץ מוצאם לשם התארגנות, ונתונים אלו לא נכללים במדד.
בשנת 2017 החלה נתיב להפעיל אולפן א', בהיקף של 500 שעות לימוד, הזהה במתכונתו לאולפן א', המתקיים בארץ לעולים חדשים, מתוך   6
הנחה שקיומו של אולפן א' בשטח יאפשר הצלחה מהירה יותר בהתאקלמות העולה בארץ, פיתוח הביטחון העצמי בשפה העברית וחיזוק 
תחושת המסוגלות והיכולת לעשייה מקצועית במדינת ישראל. אולפן א' החל בספטמבר 2017 בערים מוסקבה וקייב ועומד להסתיים עד מרץ 

2018, על כן התוצאה הראשונה תהיה רק בשנת 2018.

נתיב
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

שיפור השירות והנגשת המידע לציבור הפונים לנתיב בארץ ובחו"ל   1
שיפור השירות לפונים לנתיב בארץ ובחו"ל יעד 1.1: 

הנגשת המידע לציבור יעד 1.2: 

הקמת מערך לטיפול בפניות ציבור יעד 1.3: 

צמצום זמן ההמתנה לקבלת השירות הקונסולרי עד חודש ימים יעד 1.4: 

פעילות לעידוד ולהגברת סיכויי עלייתם של זכאי העלייה מקרב יוצאי מרחב ברית    2
המועצות לשעבר למדינת ישראל

יעד 2.1: הגברת החשיפה לתרבות היהודית ולישראל

יעד 2.2: הרחבת הפעילות הפורמלית

יעד 2.3: הרחבת הפעילות הלא פורמלית

יעד 2.4: שיפור התשתית הארגונית ברחבי ברית המועצות לשעבר והרחבתה

יעד 2.5: שיפור תהליכי העבודה והבקרה בשלוחות נתיב

הרחבת הפעילות של נתיב לכלל היהודים יוצאי המרחב הפוסט סובייטי בכל העולם   3
יעד 3.1: הקמת תשתית ארגונית במדינות שקיים בהן ריכוז של יוצאי ברית המועצות לשעבר

יעד 3.2: הקמת נציגות באזור אסיה והקווקז ובאזור גרמניה

ייעול עבודת הארגון ויישום הליך ההסדרה הארגונית )השינוי הארגוני(   4
יעד 4.1: התאמת המבנה הארגוני החדש 

יעד 4.2: שיפור תהליכי התכנון והבקרה 

יעד 4.3: ניהול ושימור הידע בנתיב

יעד 4.4: פיתוח ארגוני ומשאבי אנוש

יעד 4.5: הסדרת נהלים לתפעול המחלקה הקונסולרית

יעד 4.6: פיתוח מערך מחשוב חדשני לתכלול עבודת הארגון בכל תחומי אחריותו 
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מיצוב נתיב כגוף אופרטיבי מוביל בתחומו בקרב היהודים וזכאי העלייה במרחב    5
הפוסט סובייטי ובכל העולם

יעד 5.1: מיצוב נתיב כזרוע הביצועית של הממשלה בקשר עם יהדות ברית המועצות לשעבר ובזכאים 

בכל העולם, יוצאי מרחב ברית המועצות לשעבר

יעד 5.2: שיפור התדמית של הארגון ומיתוג נתיב

נתיב
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המשרד לשוויון חברתי
תכנית עבודה לשנת 2018

השרה לשוויון חברתי חה"כ גילה גמליאל
מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי אבי כהן

2018



הקדמה: השרה לשוויון חברתי
חה"כ גילה גמליאל

חיזוק חוסנה ומצבה החברתי של מדינת ישראל הוא יעד אסטרטגי שהביא להקמת המשרד לשוויון חברתי.

כחלק מחזונו, שואף המשרד לפעול לחברה שוויונית בישראל, המבטאת את גווניה, וליצירת מציאות המאפשרת 
את העצמת הפרט והקהילה, תוך צמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות לכל.

מובילות  אשר  חברתי,  לשוויון  המשרד  שמקדם  אסטרטגיות  תכניות  מספר  כוללים  החזון  מימוש  מהלכי 
לשינויים משמעותיים במספר תחומים, לרבות חיזוק השוויון המגדרי, דאגה לרווחת האוכלוסייה הוותיקה, 
ואיראן  ערב  יהדות  מורשת  תיעוד  המיעוטים,  אוכלוסיית  של  כלכלי  פיתוח  הלאומית,  הדיגיטציה  העמקת 

ופיתוח עתידם של הצעירים במדינת ישראל.

החברתי  השוויון  לראשונה,  מרובות.  הזדמנויות  לצד  רבים  אתגרים  בחובה  טומנת  ואחת  העשרים  המאה 
הוא יעד בר-השגה. המשרד שואף להמשיך ולבסס את מעמדה של מדינת ישראל כמעצמה עולה כלכלית, 
ביטחונית וטכנולוגית, ובמקביל להבטיח את צמצום הפער הדיגיטלי, וכתוצאה מכך - גם את הפער החברתי 
והכלכלי בישראל. לצד ביסוס יעדי הקדמה של מדינת ישראל, דואג המשרד לשוויון חברתי שאף אחת ואחד 

לא יישארו מאחור במדינת ישראל.

אני קוראת לציבור לקחת חלק בפעילויות ובמיזמים רבים של המשרד.

שלכן ושלכם,

השרה לשוויון חברתי,

ח"כ גילה גמליאל
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הקדמה: מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי
אבי כהן

המשרד לשוויון חברתי חרת על דגלו לפעול לחברה שוויונית בישראל, המבטאת את גווניה, וליצירת מציאות, 
המאפשרת את העצמת הפרט והקהילה, תוך צמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות לכל. מטרות אלו נוגעות 

לכל אחד ואחת בחברה הישראלית ואנו פועלים במרץ רב להשגתן. 

כחלק מהשגת מטרות אלו המשרד מוביל ומנהל תכניות אסטרטגיות ממשלתיות בהיקפים חסרי תקדים: 
מיליארד  כ-15  של  בהיקף  הארץ  בצפון  הבדואים  ואוכלוסיית  הערבית  החברה  של  הכלכלי  לפיתוח  תכניות 
ש"ח וכ-900 מיליון ש"ח, בהתאמה. תכניות אלו מיושמות בשנתיים האחרונות בצורה מלאה על-פי המתוכנן. 
ומנהל היא התכנית הלאומית הדיגיטלית עבור ממשלת ישראל, אשר  נוספת שהמשרד מוביל  תכנית דגל 
מטרתה לצמצם פערים חברתיים, להאיץ את הצמיחה, לייעל את השירותים הממשלתיים לאזרח ולשפרם 

באמצעות כלים דיגיטליים. 

של  וכתוצר  המקומיות,  הרשויות  מול  אל  במשרד  משמעותית  עשייה  תשתית  בנינו  האחרונות  בשנתיים 
זו פרסמנו ארבעה "קולות קוראים", אשר מעניקים כלים ומשאבים לרשות המקומית לצורך מתן  תשתית 
וכן עבור התקנת פלטפורמות דיגיטליות  שירותים טובים במגוון תחומים: אזרחים ותיקים, צעירים ונשים 

ברשויות המקומיות.

לצד אלה הקים המשרד לראשונה "רשות צעירים" בישראל, צעד חשוב, אשר לראשונה מכיר בחשיבות כוחה 
של האוכלוסייה הצעירה ובהיותה מנוע צמיחה לחברה ולכלכלה בישראל. תחום חשוב שבחרנו להניף בו את 
הדגל בגאווה הוא "קהילות יוצאי מדינות ערב ואיראן", ובמסגרת זו אנו פועלים במגוון וקטורים חשובים, החל 
מהענקת פרס ראש הממשלה לעידוד המחקר, עבור בציון ממלכתי של יום היציאה והגירוש ממדינות ערב 

וכלה בפרויקט תיעוד ליוצאי הקהילות לצורך הבאת מורשתם ותרבותם לדורי דורות. 

כל אלו ועוד באים לידי ביטוי בתכנית העבודה של המשרד לשנת 2018. אני מלא אמונה וביטחון, כי מאמצים 
אדירים אלו יביאו לשינוי משמעותי של החברה בישראל ויקרבו אותנו צעד נוסף לעבר חברה שוויונית, אשר 

מעניקה שוויון הזדמנויות לכלל אזרחיה.

בברכה,

אבי כהן

מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי

המשרד לשוויון חברתי
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד  

מגמה20172018

שווי מימוש זכויות אזרחים ותיקים באמצעות 1
פרויקט "סגירת מעגלי טיפול" של המוקד הארצי 

לפניות אזרחים ותיקים )במיליוני שקלים(1
2728

שיעור הזכאים לתעודת בגרות בקרב המגזר 2
360.5%הערבי )מהלומדים בי"ב(2

73% | 2022 65.5% | 2019

הפעלת קורס פסיכומטרי מקוון34

רשויות מקומיות שפועלות בהן פלטפורמות 4
150דיגיטליות חדשות ומשודרגות5

720.4%21%שיעור האזרחים הוותיקים המועסקים בשכר56

הגשת תכנית לאומית לצעירים לאישור 6
הממשלה8

פרויקט ״סגירת מעגלי טיפול״ של המוקד הארצי לפניות אזרחים ותיקים מקדם מיצוי זכויות בקרב האוכלוסייה המבוגרת.  1
בהתאם ליעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה מס׳ 1560 מיום 19/6/2016, בנושא יעדים בתחום החינוך בקרב אוכלוסיית המיעוטים. אחוז זה   2
מתייחס לשיעור הזכאים לתעודת בגרות מהלומדים בכיתה י״ב. הנתון שהופיע בתכנית העבודה של 2017 נאמד באופן שונה, ומתייחס לאחוז 

הזכאים על-פי שכבת הגיל, על-פי נתוני משרד החינוך.
נתוני תשע״ז.  3

הפעלת קורס פסיכומטרי מקוון בעברית בחינם לציבור הרחב בלמידה משולבת.  4
למתן  דיגיטליות  מערכות  הינן  אלו  פלטפורמות  דיגיטליות.  פלטפורמות  שיקימו  מקומיות  ברשויות  לתמיכה  קורא״  ״קול  פרסם  המשרד   5
שירותים ברשויות המקומיות, לדוגמה: אתר אינטרנט, פייסבוק עירוני, מערכת ניהול קשרי לקוחות, מערכת מידע גיאוגרפי, טפסים מקוונים 

ועוד. 
שיעור זה כולל גם אזרחים ותיקים גברים, המועסקים על-פי חוק עד גיל 67.   6

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסמו לרגל ״יום הקשיש הבינלאומי״ ונכונים לסוף 2016.  7
בהתאם להחלטת הממשלה מס׳ 2880 מיום 23/7/17 בנושא הקמת רשות צעירים ושיתוף צעירים וצעירות בגופים שונים בקבלת החלטות   8

ובהתוויית מדיניות על רשות הצעירים להגיש לשולחן הממשלה תכנית לאומית לצעירים וצעירות בישראל.
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מגמה20172018

משתתפות בפעילות שמוביל המשרד לקידום 7
75,000שוויון מגדרי ולהעצמה נשית ברשויות המקומיות

צעירים המשתתפים בפעילות מעורבות חברתית 8
15,00030,000של המשרד במרכזי הצעירים9

משתתפים בתכניות פיילוט לקידום אוריינות 9
דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים ובקרב דורשי 

תעסוקה10
2,0003,500

עדויות מתועדות במסגרת הפרויקט הלאומי 10
לתיעוד עדויות חברי קהילות היהודים מארצות 

ערב ואיראן11
80400

פעילות מעורבות חברתית היא פעילות הכוללת רכיב של תרומה לחברה )על-פי נספח הגדרת תחום המעורבות החברתית של רשות הצעירים(.   9
בהתאם להחלטת ממשלה מס׳ 2733 מיום 28/6/2017, בנושא אישור התכנית הדיגיטלית הלאומית, קידום המיזם הלאומי ״ישראל דיגיטלית״   10
ותיקון החלטת הממשלה. מטרת הפיילוט היא להקנות אוריינות דיגיטלית )שפה, כלים, מיומנויות ומוטיבציה( לאזרחים ותיקים ובקרב דורשי 
תעסוקה. זאת על-מנת לצמצם פער דיגיטלי וחברתי, להרחיב נגישות לידע ומידע ולהעצים הזדמנויות למימוש עצמי בתחומי תעסוקה, 

פיננסים, בריאות וחברה.
מימוש החלטת הממשלה מס׳ 2157 מיום 11/12/2016, בנושא הפעלת מערך איסוף עדויות ויזואליות, אישיות וקבוצתיות של יוצאי מדינות   11

ערב ואיראן, לצד שימורן והנגשתן על-גבי פלטפורמה דיגיטלית אחודה.
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

צמצום פערים בחברה וקידום שוויון הזדמנויות בקרב אוכלוסיות היעד   1
יעד 1.1: יצירת תשתיות וכלים לקידום שוויון הזדמנויות באוכלוסיית היעד

יעד 1.2: העצמת הרשויות המקומיות לטובת שיפור המענים הניתנים לאוכלוסיית היעד

יעד 1.3: צמצום פערים מגדריים 

יעד 1.4: דיגיטציה של שירותים לציבור בדגש על הפריפריה

קידום מציאות המאפשרת צמיחה מכלילה   2
יעד 2.1: יצירת מנגנונים לשילוב אוכלוסיית היעד במגוון מעגלי תעסוקה

יעד 2.2: קידום יזמות ופיתוח עסקי בקרב אוכלוסיות היעד

יעד 2.3: קידום ממשל חכם וצמצום הבירוקרטיה

העצמת הפרט בקרב אוכלוסיות היעד באמצעות פיתוח ומימוש של שירותים    3
ייעודיים

יעד 3.1: הגברת הנגשה ומימוש ומיצוי זכויות

יעד 3.2: מתן כלים לשיפור איכות החיים של הפרט

יעד 3.3: תמיכה ומתן מידע, כלים ושירותים למיצוי הפוטנציאל ולהעצמה של צעירים וצעירות

קידום מתן ביטוי לרבגוניות בחברה ולעידוד הלכידות החברתית   4
יעד 4.1: מתן ביטוי לרב-גוניות חברתית-תרבותית

יעד 4.2: עידוד קשרי קהילה, קשר בין-דורי ומעורבות חברתית ואזרחית
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עיקרי תכנית העבודה

צמצום פערים בחברה וקידום שוויון הזדמנויות בקרב אוכלוסיות היעד   1

יעד 1.1: יצירת תשתיות וכלים לקידום שוויון הזדמנויות באוכלוסיית היעד

משימות מרכזיות:
פיתוח והפעלה של קורס פסיכומטרי מקוון12 ■
הענקת מלגות במסגרת קרן "ארתיקא" לעידוד השכלה גבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית  ■
קידום שיתוף של צעירים בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות13 ■
קידום פתרונות דיור ביישובי המגזר הערבי14 ■
קידום מיזם "קהילות דיגיטליות" לצמצום הפער הדיגיטלי  ■
שיפור התחבורה הציבורית המשרתת את יישובי המגזר הערבי15 ■
הפעלת "קמפוס" - המיזם הלאומי ללמידה מקוונת16 ■
הקמת מרכזי חדשנות דיגיטליים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית17 ■
יישום תכנית החומש להנגשת ההשכלה הגבוהה למיעוטים ■
קידום תכנית פדגוגית פורמלית ולא פורמלית ליישובי הבדואים בצפון18 ■
שיפור מנגנון העדפת עסקים בבעלות נשים במכרזים ממשלתיים ■
קידום של שינוי חקיקה, שיאפשר לאימהות יחידניות להיות כשירות לאימוץ19 ■
הקמת מאגר נשים מומחיות בתחומים שונים20 ■
מיצוב הרשות לקידום מעמד האישה ככתובת מרכזית למידע, ידע ולפניות ציבור בנושאי שוויון  ■

מגדרי בישראל )פניות מהארץ ומחו"ל(

והכשרות  העשרה  תוכני  אקדמיים,  קורסים  הכוללת  דיגיטלית,  ללמידה  פתוחה  לאומית  פלטפורמה   - "קמפוס"  מיזם  במסגרת  יבוצע   12
מקצועיות.

בהתאם לביסוס מהלכי שיתוף הציבור ברשות הצעירים וכחלק אפשרי מהתכנית הלאומית לצעירים.  13
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 922 מיום 30/12/2015 לאיגום ולהקצאת משאבים לפיתוח כלכלי של אוכלוסיות המיעוטים.  14
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 922 מיום 30/12/2015 לאיגום ולהקצאת משאבים לפיתוח כלכלי של אוכלוסיות המיעוטים.  15

.https://campus.gov.il :"אתר "קמפוס  16
מרכז חדשנות דיגיטלי הינו אזור ייעודי במתנ"סים בפריפריה. מרכזי החדשנות מעודדים יזמות ומאפשרים לבני כל הגילאים להתנסות בכלים   17

דיגיטליים מתקדמים, כגון יצירה באמצעות מדפסות תלת-ממדיות וכתיבת קוד מחשב.
התכנית פועלת במסגרת החלטת ממשלה מס' 1480 מיום 2/6/2016, בנושא תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים   18
הבדואיים בצפון לשנים 2016-2020. התכנית החלה בשנת 2016 וכוללת שעות הוראה תוספתיות, אבחונים דידקטיים, תגבור פרא-רפואי, חינוך 

טכנולוגי, תכנית מצוינות, פסיכומטרי, תגבור מקצועות ליבה, ליווי למנהלי בתי ספר, פעילות בתנועת "הצופים" וקייטנות קיץ.
בשיתוף משרד הרווחה ומשרד המשפטים. לפי חוק אימוץ ילדים תשמ"א-1981, סעיף 3, אם יחידנית אינה כשירה לאימוץ )"אין אימוץ אלא   19
על-ידי איש ואשתו יחד; ואולם רשאי בית משפט ליתן צו אימוץ למאמץ יחיד. )1( אם בן זוגו הוא הורה המאומץ או אימץ אותו לפני כן; )2( אם 

הורי המאומץ נפטרו והמאמץ הוא מקרובי המאומץ ובלתי נשוי."(.
בהתאם לחוק שיווי זכויות האישה, תשי"א-1951, סעיף 6ג.  20
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הפעלת קורס פסיכומטרי מקוון בחינם לציבור 
הרחב בלמידה משולבת

-10/2018ג --

מלגות המוענקות לסטודנטים ערבים 
במסגרת מלגת "ארתיקא"

650-65010/2018-

אישור תכנית העבודה של רשות הצעירים 
לשיתוף צעירים בתהליכי קבלת החלטות 

והתוויית מדיניות
-12/2018ג--

יחידות דיור שישווקו בבנייה רוויה למגורים 
ביישובי המגזר הערבי

1,500-3,00012/2018-

יחידות דיור ביישובי המגזר הערבי, שיקודמו 
במסגרת הותמ"ל )ועדה למתחמים מועדפים 

לדיור(
23,600-45,00012/2018-

פרסום "קול קורא" לרשויות מקומיות 
להפעלת מיזם "קהילות דיגיטליות"21

-9/2018ג--

קווי אוטובוס חדשים ומשודרגים שנוספו 
ביישובי המגזר הערבי22

--4012/2018-

-50-10012/2018קורסים פעילים במסגרת "קמפוס"

מרכזי חדשנות דיגיטליים שיוקמו בפריפריה 
החברתית והגיאוגרפית 

-3-6/2018-

שעות תוספתיות בשנה )תגבורים( במסגרת 
תכנית פדגוגית ביישובי הבדואים בצפון23

22,000-22,00012/2018-

עדכון טופס הגשת הצעה לוועדת מכרזים 
להצגת מגדר בעל/ת העסק24

-12/2018ג--

הבאה לאישור תיקון לחוק האימוץ שיאפשר 
לאמהות יחידניות להיות כשירות לאימוץ

-12/2018ג--

-2512/2018-תחומים להם יוקם מאגר נשים מומחיות25

-6/2018-ג-הקמת מאגר נשים לוועדות ציבוריות

השקת אתר האינטרנט החדש של הרשות 
לקידום מעמד האישה

-12/2018ג --

״קהילות דיגיטליות״ הינו מיזם עירוני, המאחד ארגונים ממגזרים שונים )ציבורי, עסקי ומגזר שלישי( למאמץ משותף לצמצום הפער הדיגיטלי   21
של תושבי רשויות נבחרות, המשקפות את אוכלוסיות היעד של המשרד, בדגש על רשויות שבהן רמת האוריינות הדיגיטלית נמוכה. 

הפעילות נמצאת באחריות משרד התחבורה.  22
הפעילות נמצאת באחריות משרד החינוך.  23

חוק חובת המכרזים, תשנ״ב-1992, סעיף 2ב )ב( קובע: ״פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר   24
תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, 
ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.״ עם זאת, אין מקום ייעודי בטופסי המכרז לציון מגדר בעלי העסק. מידע זה הינו תנאי הכרחי 

לוועדת מכרזים לצורך יישום הוראת החוק. 
תחומים נבחרים: ביטחון וחוץ, תקשורת, הנדסה, רפואה ופיננסים. המאגר ינגיש לגורמים שונים נשים הנמצאות בעמדות רלוונטיות לטובת   25

הופעה בתקשורת, חברות בוועדות ציבוריות, שכירת שירותי ייעוץ וכדומה.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

משתמשים בפלטפורמה הלאומית 
להכשרות מקוונות "קמפוס"

 27,000 - 50,000 12/2019100,000

שיעור הסטודנטים בקרב החברה הערבית 
המסיימים תואר ראשון26

15.2%--12/202117%

שיעור הזכאים לתעודת בגרות בקרב בני 
המגזר הערבי )מהלומדים בי"ב(

2760.5%--12/20222873%

יעד 1.2: העצמת הרשויות המקומיות לטובת שיפור המענים הניתנים לאוכלוסיית היעד

משימות מרכזיות: 
ניהול ותכלול של החלטות הממשלה מס' 922 ו-1480 להעצמת הרשויות במגזר הערבי ■
הקמת אזורי תעשייה חדשים והרחבת אזורי תעשייה קיימים ביישובים הערביים  ■
קידום פרויקטים כלכליים שנבחרו על-ידי הרשויות המקומיות במגזר הערבי ■
שיפור במיצוי משאבים על-ידי הרשויות המקומיות הערביות באמצעות העסקת רכזי פיתוח ■
קידום תכניות ייעודיות ברשויות המקומיות לשיפור איכות החיים של האזרחים הוותיקים  ■

ומעמדם בחברה
הקמת מוסדות ציבור ביישובים הערביים והבדואיים בצפון במסגרת החלטות ממשלה מס' 922 ו-1480 ■
הטמעת פלטפורמות דיגיטליות רוחביות ברשויות המקומיות ■

גיבוש תכנית למתן מענה לצרכים החברתיים-כלכליים של תושבי ערים מעורבות   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור מימוש תקציב החלטה 922 על-ידי 
משרדי הממשלה והרשויות השונו29

45%- 60%12/202180%

שיעור מימוש תקציב החלטה 1480 על-ידי 
משרדי הממשלה והרשויות השונות30

40%-60%12/202090%

פרויקטים כלכליים ברשויות המקומיות 
שנכנסו לביצוע31

--8512/2018-

בהתאם להחלטת הוועדה לתכנון ותקצוב המועצה להשכלה גבוהה )ות״ת-מל״ג(. תכנית ביוזמת הרשות לפיתוח כלכלי והמל״ג-ות״ת אשר   26
ותכניות ״צעד לפני כולם״(, תכניות להפחתת הנשירה  מפעילים אותה. התכנית כוללת רכיבים של טרום אקדמיה )הנגשה לנוער, מכינות 

במוסדות להשכלה גבוהה וכן הכנה לעולם הקריירה ומלגות לתארים מתקדמים.
נתוני תשע״ז.  27

היעד לשנת 2019 עומד על 65.5%. בהתאם ליעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה מס׳ 1560 מיום 19/6/2016 בנושא יעדים בתחום החינוך בקרב   28
אוכלוסיית המיעוטים.

10 מיליארד ש״ח שהוקצו במסגרת החלטת הממשלה מס׳ 922 מיום 30/12/2015 לאיגום  מימוש התקציב מתייחס לביצוע בפועל - מתוך   29
ולהקצאת משאבים לפיתוח כלכלי של אוכלוסיות המיעוטים.

מימוש התקציב מתייחס לביצוע בפועל - מתוך 900 מיליון ש״ח שהוקצו במסגרת החלטת הממשלה מס׳ 1480 מיום 2/6/2016 בנושא תכנית   30
ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואיים בצפון לשנים 2016-2020.

פרויקטים הנבחרים על-ידי הרשויות: 25 ברשויות מצטיינות ו-60 ברשויות אחרות.   31
דוגמאות לפרויקטים כלכליים: שדרוג חזיתות מסחריות בכבישים ראשיים, שיפוץ ופיתוח של גרעין הכפר והפיכתו למזמין ותיירותי, הקמת   

מבני מועצות מקומיות משולבים עם מסחר ופרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת.

המשרד לשוויון חברתי

תכנית עבודה לשנת 2018   |   649



ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

4012/201944 --רשויות מקומיות שיש בהן רכז פיתוח32

רשויות מקומיות שמופעלות בהן תכניות 
ייעודיות עבור אזרחים וותיקים33

20-15012/2018150

מבני ציבור ברשויות הערביות שהחלה 
בנייתם34

-- 3012/2018-

הבאה לאישור הממשלה של תכנית למתן 
מענה לצורכיהם של תושבי ערים מעורבות35

-6/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור העלייה בהכנסות העצמיות של 
הרשויות הערביות36

-  -- 12/202010%

רשויות מקומיות חדשות שפועלות בהן 
פלטפורמות דיגיטליות חדשות ומשודרגות37

--15012/2018-

משתתפות בפעילות שמוביל המשרד 
לקידום שוויון מגדרי והעצמה נשית 

ברשויות המקומיות
--75,00012/2018-

כלי סיוע לרשויות המקומיות הערביות והבדואיות לטובת יישום מיטבי ומיצוי משאביהן של החלטת הממשלה מס׳ 922 מיום 30/12/2015   32
לאיגום ולהקצאת משאבים לפיתוח כלכלי של אוכלוסיות המיעוטים והחלטה מס׳ 1480 מיום 2/6/2016 בנושא תכנית ממשלתית להעצמה 
ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואיים בצפון לשנים 2016-2020. מדובר במיזם משותף עם ״ג׳וינט ישראל״ להעסקה וליווי של מובילי 

פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשויות המקומיות. מתוך 86 רשויות מקומיות הרלוונטיות לפרויקט.
קידום תכניות ייעודיות ברשויות המקומיות לשיפור איכות החיים של האזרחים הוותיקים ומעמדם בחברה, באמצעות פרסום ״קול קורא״   33

לרשויות המקומיות, המכיל 29 תוכניות.
בהתאם להחלטת הממשלה מס׳ 922 מיום 30/12/2015 לאיגום ולהקצאת משאבים לפיתוח כלכלי של אוכלוסיות המיעוטים והחלטה מס׳ 1480   34
מיום 2/6/2016 בנושא תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואיים בצפון לשנים 2016-2020, שבמסגרתן הוקצו 
750 מלש״ח לטובת הקמת מוסדות ציבור ביישובי המיעוטים לפעילויות פנאי, תרבות, חברה, חינוך וכדומה. הפעילות נמצאת באחריות משרד 

השיכון.
מענה  להם  ניתן  שלא  מעורבות,  בערים  הערבית  החברה  מקרב  אזרחים  של  החברתיים-כלכליים  לצורכיהם  מענה  מתן  התכנית:  מטרת   35

בהחלטות ממשלה קודמות.
ביחס להכנסות הרשויות בשנת 2017.  36

פלטפורמות דיגיטליות הינן מערכות דיגיטליות למתן שירותים ברשויות המקומיות, לדוגמה: אתר אינטרנט, פייסבוק עירוני, מערכת ניהול   37
קשרי לקוחות, מערכת מידע גיאוגרפי, טפסים מקוונים ועוד.
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יעד 1.3: צמצום פערים מגדריים 

משימות מרכזיות:
ניתוח מגדרי של תקציב המדינה38 ■
קידום חשיבה מגדרית במגזר הציבורי ■
גיבוש תכנית להעמקת המודעות הציבורית בתחומי פעולתה של הרשות לקידום מעמד האישה ■
עידוד פעילויות ותכנים לחינוך לשוויון מגדרי בגני ילדים ■
גיבוש שיתופי פעולה עם משרדים לקידום מעמד האישה במדינות בעולם ■
גיבוש תכנית לאומית לצמצום הטרדות מיניות ■
עידוד שוויון מגדרי בתעסוקה  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

 שיעור הגופים הממשלתיים שהגישו 
תקציב לניתוח מגדרי

80%--12/2021100%

פרסום מדריך להטמעת חשיבה מגדרית 
במשרדי הממשלה וברשויות מקומיות39

-12/2018ג--

יועצות מגדר ברשויות המקומיות שיקבלו 
הכשרה להטמעת המדריך40

-- 18412/2018-

 קמפיינים שיעלו לאוויר בנושא פעילותה 
של הרשות לקידום מעמד האישה

-1312/2018-

 גיבוש סל תכניות לחינוך לשוויון מגדרי 
בגני ילדים41

ג6/2019---

 מדינות שיתקיימו איתן שיתופי פעולה 
בילטרליים לקידום מעמד האישה

-- 512/2018-

הבאה לאישור הממשלה של תכנית לאומית 
למיגור הטרדות מיניות

-12/2018ג --

יצירת מאגר יועצות לפיתוח תכניות לשוויון 
מגדרי במגזר העסקי במימון הרשות לקידום 

מעמד האישה
-6/2018-ג-

התכנית היא בשיתוף משרד האוצר, הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת ובליווי מרכז "אדווה" ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 2084 מיום   38
7/10/2014 בנושא אימוץ המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל. המדד בוחן הגשה מתוך 50 גופים ממשלתיים.

בהתאם להחלטת הממשלה מס׳ 2331 מיום 14/12/2014 בנושא קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית.  39

בהתאם להחלטת הממשלה מס׳ 2331 מיום 14/12/2014 בנושא קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית.  40
בשיתוף משרד החינוך. יבוצע באמצעות ״קול קורא״ לארגוני חינוך.  41

המשרד לשוויון חברתי
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יעד 1.4: דיגיטציה של שירותים לציבור בדגש על הפריפריה

משימות מרכזיות:
קידום "טלמדיסין" - מתן שירותי רפואה מרחוק על בסיס תקשורת דיגיטלית42 ■
בניית תיק לקוח רווחה דיגיטלי שיאפשר רצף טיפולי בכל הממשקים של הלקוח עם גורמי  ■

הרווחה השונים
מתן שירותי רווחה מרחוק על בסיס תקשורת דיגיטלית ■
אישור תכנית לאומית לבריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה בממשלה43 ■
הכשרת מובילים דיגיטליים לממשלה ולשלטון המקומי44 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

בתי חולים שבהם עלתה מערכת "טלמדיסין" 
לאוויר45

-3-6/2018-

השלמת בניית מערכת חדשה של נתוני 
יסוד לשימוש משרד הרווחה והרשויות 

המקומיות46
-12/2018ג --

ביצוע פיילוט "רווחה מרחוק" ב-60 בתי אב 
ומרכזי יום של אזרחים ותיקים

-6/2018-ג-

הבאה לאישור הממשלה של התוכנית 
הלאומית לבריאות דיגיטלית

-3/2018-ג-

מחזורים של תכנית להכשרת מובילים 
דיגיטליים שנפתחו

22- 5/2018-

"טלמדיסין": מתן ייעוץ רפואי על בסיס תקשורת דיגיטלית, במטרה להגדיל את היצע שירותי הרפואה ולצמצם את הפערים בין הפריפריה   42
למרכז.

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2733 מיום 11/6/2017 בנושא אישור התכנית הדיגיטלית הלאומית, קידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"   43
ותיקון החלטת הממשלה, שהוחלט בה על קידום תחום "הבריאות הדיגיטלית" כמנוע צמיחה לאומי )יצירת אקו-סיסטם למחקר ופיתוח 

רפואי, העושה שימוש בכלי נתוני-עתק )Big Data( במגזר העסקי ובאקדמיה( )סעיף 4 להחלטה(.
מובילים דיגיטליים: תכנית להכשרת בכירים בממשלה ובשלטון המקומי, המלמדת את משתתפיה כיצד למנף את ההזדמנויות של העידן   44

הדיגיטלי לטובת שיפור השירות לאזרח, צמצום פערים וייעול עבודת המגזר הציבורי.
בתי חולים שבהם עלתה מערכת ״טלמדיסין״: שיבא, פורייה, איכילוב. הפעילות נמצאת באחריות משרד הבריאות.  45

מערכת נתוני יסוד הינה בסיס הנתונים על המטופלים בשירותי הרווחה. המערכת תאפשר רצף טיפולי במסגרת תיק לקוח דיגיטלי.  46
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קידום מציאות המאפשרת צמיחה מכלילה  2

יעד 2.1: יצירת מנגנונים לשילוב אוכלוסיית היעד במגוון מעגלי תעסוקה

משימות מרכזיות:
קידום תכנית "דרוש ניסיון" - לעידוד ולשילוב אזרחים ותיקים בתעסוקה47 ■
מרכזי תעסוקה - קידום ושילוב של אזרחים ותיקים בשוק התעסוקה48 ■
הפעלת מרכזי הכוון לתעסוקה ביישובים הבדואיים בצפון49 ■
קידום מיזם "קולקטיב אימפקט" להעסקת בני המגזר הערבי בחברות מובילות במשק50 ■
קידום תקן אזרח ותיק - פיילוט להעסקת אזרחים ותיקים בשירות המדינה51  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מרכזי תעסוקה שהתווספו לתכנית קידום 
ושילוב אזרחים ותיקים בשוק התעסוקה

10-1412/2018-

משתמשים חדשים בשירותי מרכזי ההכוון 
לתעסוקה בישובים הבדואים בצפון

5,294- 5,86512/2018-

חברות המשתתפות במיזם "קולקטיב 
אימפקט"

--1012/2018-

תקנים מאוישים של אזרחים ותיקים 
בשירות המדינה52

-306012/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

השמות של אזרחים ותיקים במסגרת מיזם 
"דרוש ניסיון"

460200-3/2019550

12/202078% --77.3%שיעור התעסוקה בקרב גברים במגזר הערבי53

שיעור התעסוקה בקרב נשים במגזר הערבי 
)גילאי 25-64(54

35.1%--12/202041%

תכנית לעידוד ולשילוב אזרחים ותיקים בתעסוקה, הכוללת: פורטל מקוון ייעודי לחיפוש עבודה, מוקד טלפוני לליווי וסיוע בכתיבת קורות   47
חיים, סדנאות והכשרות לחזרה לשוק העבודה ועבודה פרטנית מול מעסיקים לפתיחת משרות לאזרחים ותיקים.

במסגרת התכנית ניתן מענה למחפשי עבודה בני +60 במקום מגוריהם. השירות ניתן על-ידי אגפי הרווחה ברשויות המקומיות וכולל הכשרות,   48
כתיבת קורות חיים, סדנאות הכנה לשוק העבודה, לימוד יישומי מחשב, ליווי, עבודה מול מעסיקים וקישור בין מחפשי העבודה למעסיקים.

או  העבודה  בשוק  משתתף  שאינו  למי  מיועדים  המרכזים  והשמה.  מקצועית  הכשרה  תעסוקתית,  הכוונה  שירותי  מעניקים  ההכוון  מרכזי   49
שמועסק בתחומים שאינם הולמים את כישוריו. המרכזים מעניקים שירותי הכוונה תעסוקתית, מקיימים הכשרות )הדרכות בעברית, לימוד 

יישומי מחשב, הכשרות מקצועיות בתחומים שונים( ומסייעים בהשמות.
מיזם משותף עם עמותת "מתן", אשר מטרתו לפתוח את החברות המובילות במשק בפני עובדים מהחברה הערבית.  50

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 834 מיום 18/6/2015, בנושא קידום הסוגיה האסטרטגית "היערכות להזדקנות האוכלוסייה" – שילוב מבוגרים   51
בתעסוקה.

מתוך 60 תקנים שהוקצו.  52
בהתאם להחלטת הממשלה מס׳ 922 מיום 30/12/2015 לאיגום ולהקצאת משאבים לפיתוח כלכלי של אוכלוסיות המיעוטים.  53
בהתאם להחלטת הממשלה מס׳ 922 מיום 30/12/2015 לאיגום ולהקצאת משאבים לפיתוח כלכלי של אוכלוסיות המיעוטים.  54

המשרד לשוויון חברתי
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יעד 2.2: קידום יזמות ופיתוח עסקי בקרב אוכלוסיות היעד

משימות מרכזיות:
עידוד הייצוא בקרב עסקים ממגזרי המיעוטים  ■
מתן הלוואת לנשים ערביות במסגרת קרן "מיקרו-פיננס"55 ■
קידום ופיתוח היזמות בתחום הטכנולוגיה וההיי-טק בקרב מגזר המיעוטים56  ■
עידוד פעילות תיירותית ביישובים הערביים וביישובים הבדואיים בצפון57 ■
הכשרת אזרחים ותיקים לפיתוח יזמות וידע עסקי58 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-70809012/2018עסקים המשתתפים בתכנית "תבל"59

עסקים חדשים שבעליהם מקרב מגזר 
המיעוטים, שיאושר להם תקצוב ממשלתי 

במסגרת תכנית "כסף חכם"60
16-1612/2018-

הלוואות שיינתנו לעסקים בבעלות נשים 
ערביות במסגרת קרן "מיקרו-פיננס"

6,0006,5007,00012/2018-

 חברות שיקבלו מענקים לפיתוח 
סטארט-אפים 

1161212/2018-

אירועי תיירות שיקודמו ביישובים הערביים 
וביישובים הבדואיים בצפון במהלך השנה

1-512/2018-

אזרחים ותיקים שישתתפו בתכניות 
להכשרה מקצועית בעולם היזמות

207014012/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-21%12/2018-20.4%שיעור האזרחים הוותיקים המועסקים בשכר

אשראי זעיר חוץ-בנקאי לנשים ממגזר המיעוטים להקמה או להרחבה של מיזמים כלכליים. מדובר במיזם משותף של הרשות לפיתוח כלכלי   55
של מגזר המיעוטים, קרן "קורת" והסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה.

בשיתוף רשות החדשנות.  56
ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואיים  בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1480 מיום 2/6/2016 בנושא תכנית ממשלתית להעצמה   57

בצפון לשנים 2016-2020, בתקצוב המשרד.
המיזם חושף את עולם היזמות בפני אזרחים ותיקים ומספק מענה להשתלבותם בשוק העבודה. המיזם כולל קורסי יזמות המותאמים לגיל   58
השלישי )בשיתוף מרכזי "מעוף" ברשות לעסקים קטנים( והשתלבות בתכנית שבה ירכשו האזרחים מיומנויות ופרקטיקה בתהליכי פיתוח 

מוצר ומיזם יחד עם בני נוער )בשיתוף עמותת "יוניסטרים", המפעילה מרכזי יזמות לצעירים(. 
תכנית ״תבל״ מיועדת לקידום חברות ממגזר המיעוטים שיש להן פוטנציאל בתחום הייצוא, אך הן חסרות את הניסיון והכלים הדרושים כדי   59
להצליח בתחום זה. התכנית מעניקה סיוע וליווי מקצועי ממושך בתהליכי הייצוא והשיווק בעולם. התכנית פועלת בשיתוף עם מכון הייצוא 

ומינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.
תכנית ״כסף חכם״ מעניקה סיוע לחברות ישראליות המשווקות לחו״ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות. הסיוע ניתן באמצעות   60

השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות ובאמצעות ליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד.
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יעד 2.3: קידום ממשל חכם וצמצום הבירוקרטיה

משימות מרכזיות:
הטמעת מערכת לרישום מלא של חברה בממשק אחד61  ■
הטמעת מערכת ניהול תורים בכלל חדרי המיון בישראל62 ■
הרחבת פרויקט "איתן" לשיתוף מידע רפואי מתיק המטופל בין ארגוני בריאות שונים63 ■
טרנספורמציה של תהליך רישוי עסקים64 ■
מתן מענה אינטגרטיבי לשיפור חוויית השירות של המטופל במערכת הבריאות ■
הפעלת מסלול תמיכה במיזמים דיגיטליים הנותנים מענה לאתגרי המגזר הציבורי ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-7/2018ג--עלייה לאוויר של המערכת לרישום חברות

בתי חולים שבהם עלה לאוויר פורטל זימון 
תורים65

--29/2018-

קופות חולים המשתמשות במערכת 
"איתן"66

--311/2018-

ביצוע הוכחת היתכנות למערכת מרכזית 
מקוונת לתהליך רישוי עסקים67

-12/2018ג--

מיזמים שיקבלו תמיכה במסגרת "קול 
קורא" למיזמים דיגיטליים הנותנים מענה 

לאתגרי המגזר הציבורי
--4010/2018-

וייעול התהליך של  המערכת תאפשר ניהול רישום מלא של חברה בממשק אחד, כולל רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי לצורך קיצור   61
רישום חברה, בהתאם לחוק ההסדרים.

מערכת ניהול תורים הינה מערכת ממוחשבת, המקצה לכל מטופל בחדר המיון מספר ייחודי, מלווה אותו לאורך הטיפול בחדר המיון ומציגה   62
למטופל ולגורם המטפל את מיקומו בתור ונתונים נוספים.

פרויקט "איתן הדור הבא" כולל שני חלקים עיקריים: הרחבה מהותית של תוכני המידע וחיבור לתיק הרפואי כדי לאפשר שיתוף מידע רפואי   63
מהותי.

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1007 מיום 17/1/2016 בנושא יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים.  64
גורמים שונים במערכת הבריאות לצורך שיפור השירות  בין  כחלק ממיזם ״המטופל במרכז״, המקדם מענה אדמיניסטרטיבי אינטגרטיבי   65

למטופל.
הפעילות נמצאת באחריות משרד הבריאות.  66

ביצוע פיילוט למערכת מרכזית מקוונת, אשר תתמוך בתהליכי רישוי עסקים, בשיתוף אגף רישוי עסקים במשרד הפנים.  67
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העצמת הפרט בקרב אוכלוסיות היעד באמצעות פיתוח ומימוש שירותים יעודיים   3

יעד 3.1: הגברת הנגשה, מימוש ומיצוי זכויות

משימות מרכזיות:
הפעלת מוקד 8840* לפניות אזרחים ותיקים68 ■
הפעלת מיזם "יחידות סגולה" לסיוע במימוש זכויות בבתי חולים69 ■
קידום קמפיינים למתן מידע על זכויות בשפה הערבית ■
הקמת מנוע זכויות לאומי, המספק מידע מותאם אישית לאזרח על זכויות שהוא עשוי להיות  ■

זכאי להן
הפעלת אתר אינטרנט מקיף )"כל זכות"(, אשר ינגיש מידע על זכויות לאזרחים דוברי ערבית ■
הפעלת אתר אינטרנט מקיף )"כל זכות"(, אשר ינגיש מידע על זכויות לאזרחים  ■
הנגשת זכויות לאימהות יחידניות  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פניות יזומות מהמוקד לאזרחים ותיקים 
לצורך סגירת מעגלי טיפול

60,00030,00061,00012/2018-

בתי חולים שבהם פועל מיזם "יחידות 
סגולה"

12-1712/2018-

העלאת קמפיינים המפרסמים מידע אזרחי-
חברתי לדוברי ערבית70

-12/2018ג--

עלייה לאוויר של גרסת בטא של מנוע זכויות 
לאומי 

-12/2018ג --

-1,60012/2018 -1,400דפים באתר "כל זכות" המתורגמים לערבית71

גיבוש תכנית עבודה למתן מענה לקשיים 
המרכזיים של אימהות יחידניות72

-12/2018ג--

הקמת אזור ייעודי, המרכז מידע וזכויות 
המגיעות לאימהות יחידניות באתר 

האינטרנט "כל זכות"
-6/2018-ג-

המוקד מהווה כתובת מרכזית לקבלת פניות של אזרחים ותיקים למתן מידע על כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים   68
הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.

יידוע ותכלול הזכויות מהמדינה ועזרה  ובני משפחותיהם בבתי החולים, הכוללים  זכויות בריאות לאזרחים ותיקים  יחידות סגולה - מוקדי   69
במיצוי הזכויות וברצף טיפולי גם בבית.

פרסום זכויות בערבית על-ידי רשויות ממשלתיות, כגון: נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ועוד.  70
מתוך 5,600 דפים בעברית באתר ״כל זכות״.  71

יבוצע לאור מחקר בנושא מיפוי צרכים של אימהות יחידניות.  72
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

פניות שיקבלו מענה במוקד לאזרחים 
ותיקים

 140,000 75,000 150,000 12/2018 - 

 שווי מימוש זכויות אזרחים ותיקים 
באמצעות פרויקט "סגירת מעגלי טיפול" 

של המוקד הארצי לפניות אזרחים ותיקים 
)במיליוני שקלים(73

 27 13 2812/2018-

יעד 3.2: מתן כלים לשיפור איכות החיים של הפרט 

משימות מרכזיות:
הפעלת תכניות לקידום אורח חיים בריא ביישובי הבדואים בצפון74 ■
איתור פתרונות דיור לאזרחים ותיקים75 ■
הקמת מרכזי הכוון רשותיים לתכנון ולניהול תקופת החיים החדשה לאחר הפרישה76 ■
מתן מידע וכלים לאזרחים הנמצאים לפני פרישה ■
הפעלת מיזמים ייעודיים לקידום זקנה פעילה של אזרחים ותיקים77 ■
הפעלת יועצים לענייני אזרחים ותיקים ברשויות המקומיות78 ■
גיבוש תכנית ממשלתית רב-שנתית לתחום הבריאות בחברה הערבית79 ■
קידום הכשרות לאוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים ובקרב דורשי תעסוקה80 ■

פרויקט ״סגירת מעגלי טיפול״ של המוקד הארצי לפניות אזרחים ותיקים מקדם מיצוי זכויות בקרב האוכלוסייה המבוגרת.  73
מינוי רכזים לקידום הבריאות ביישובים ולהפעלת תכניות מטעם משרד הבריאות במסגרת החלטת הממשלה מס' 1480 מיום 2/6/2016 בנושא   74

תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואיים בצפון לשנים 2016-2020.
הדיור המוגן הקיים כיום כולל דיור מוגן פרטי )המתאים לבעלי הכנסה גבוהה( ודיור ציבורי )המיועד לחסרי דירה(. ישנו מחסור בפתרונות דיור   75
לאזרחים ותיקים. על-פי החלטת הממשלה מס' 3237 )דר/165( מיום 7/12/2017, בנושא הקמת צוות בין-משרדי לקידום פתרונות דיור מוגן 
לאזרחים ותיקים, הוקמה ועדת היגוי בין-משרדית בראשות מטה הדיור לגיבוש פתרונות לאוכלוסיות נוספות. המשרד שותף בוועדה ומקדם 

סקר שוק בנושא. 
מטרת המרכזים לסייע בתכנון פרישה ולעודד אזרחים ותיקים בניהול תקופת החיים החדשה כאזרחים פעילים, עצמאיים ובעלי תרומה לפרט   76

ולחברה. 
המיזם נועד לאפשר לאזרחים הוותיקים לטייל, לצרוך תרבות, לבלות וליהנות באמצעות מועדון המעניק שלל הטבות. המיזם שואף לשנות את   77

התודעה בחברה הישראלית ביחס לאזרחים ותיקים ולהכיר בהם כקבוצה חזקה ומשמעותית בחברה. 
היועצים לענייני אזרחים ותיקים ברשויות המקומיות אחראים על תכלול התחום ברשות, הבאתו לסדר היום העירוני והפעלת תכניות עבור   78

האזרחים הוותיקים ב-150 רשויות ברחבי הארץ.
מטרת התכנית הינה צמצום הפערים בבריאות בין יהודים לערבים. בשיתוף עם משרד הבריאות.   79

מטרת הפיילוט היא הקניית אוריינות דיגיטלית )שפה, כלים, מיומנויות ומוטיבציה( לאזרחים ותיקים ובקרב דורשי תעסוקה. זאת על-מנת   80
לצמצם פערים דיגיטליים וחברתיים, להרחיב נגישות לידע ולמידע ולהעצים הזדמנויות למימוש עצמי בתחומי תעסוקה, פיננסים, בריאות 

וחברה.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

יישובים שבהם תפעל התכנית לקידום אורח 
חיים בריא ביישובי הבדואים בצפון

5-2012/2018-

גיבוש מודלים מומלצים לפתרונות דיור 
לאזרחים ותיקים ממעמד הביניים ומטה

-12/2018ג --

-1-612/2018מרכזי הכוון לאזרחים ותיקים שהוקמו

-27358012/2018סדנאות שהועברו לאזרחים לפני פרישה

-4005251,20012/2018משתתפים בסדנאות לפני פרישה
-110,000-230,00012/2018בעלי תעודות אזרח ותיק חדשות81

מימושים על-ידי אזרחים ותיקים במסגרת 
פרויקט "שלישי בשלייקס+"82

750,000 -800,00012/2018-

 שיעור הרשויות בהן פועלות לפחות 3 
תכניות לאזרחים ותיקים

-40%80%12/2018-

 הבאה לאישור הממשלה של תכנית 
רב-שנתית לבריאות בחברה הערבית

-12/2018ג--

משתתפים בתכניות פיילוט לקידום אוריינות 
דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים ובקרב 

דורשי תעסוקה 
2,000-3,50012/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

חברים רשומים במועדון הצרכנות "ותיקים 
ונהנים" 

90,000100,000150,00012/2018-

המשרד מתכנן לצאת בקמפיין שלפיו יינתנו הטבות לאזרחים ותיקים רק למציגי תעודת אזרח ותיק, הנושאת פס מגנטי. תעודות אלו הונפקו   81
לראשונה בנובמבר 2015. המשרד צופה כי במהלך 2018 תהיה עלייה חדה בביקוש להנפקת תעודות אזרח ותיק.

מימוש פרויקט ״שלישי בשלייקס+״ משמעותו השתתפותם של אזרחים ותיקים בסיורים ובאירועי שיא רשותיים ורכישת כרטיסי קולנוע   82
מוזלים.
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יעד 3.3: תמיכה ומתן מידע, כלים ושירותים למיצוי הפוטנציאל ולהעצמה של צעירים 
וצעירות

משימות מרכזיות:
כתיבת תכנית לאומית לצעירים83 ■
בניית מדד צעירים לאומי והשקתו84 ■
גיבוש מודל ההפעלה לפלטפורמה דיגיטלית לצעירים ■
הפעלת תכנית תל"מ )תעסוקה, לימודים, מיומנויות( לשילוב מיטבי של צעירים יוצאי אתיופיה  ■

בחברה

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הגשת תכנית לאומית לצעירים לאישור 
הממשלה

-12/2018ג- -

ג3/2019- --השקת המדד הלאומי לצעירים

שיעור הגופים המשפיעים בתחום הצעירים 
שהשתמשו במדד כבסיס לקבלת החלטות 

ולתכנון85
-- -6/20195%

אפיון בסיסי של פלטפורמה דיגיטלית 
ייעודית לצעירים לקבלת החלטות מבוססת 

מידע בצומתי חיים 
-7/2018ג- -

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-80%12/2018--שיעור המסיימים את תכנית תל"מ בהצלחה86

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2880 מיום 23/7/2017 בנושא הקמת רשות צעירים ושיתוף צעירים וצעירות בגופים שונים בקבלת החלטות   83
ובהתוויית מדיניות על רשות הצעירים להגיש לשולחן הממשלה תכנית לאומית לצעירים ולצעירות בישראל.

מדד זה ישמש "מד-דופק" לזיהוי, לניתוח ולהבנה של מגמות בקרב אוכלוסיית הצעירים.   84
מתוך רשימת 100 גופים משפיעים שייקבעו על-ידי רשות הצעירים.  85

משך התכנית הוא שנה. הנתון יימדד מתוך מספר הצעירים שהתחילו את התכנית החל מינואר 2018.  86
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קידום מתן ביטוי לרבגוניות בחברה ולעידוד הלכידות בחברתית   4

יעד 4.1: מתן ביטוי לרבגוניות חברתית-תרבותית

משימות מרכזיות:
הרחבת השימוש במאגר תמונות ממשלתי בפרסומים ציבוריים המבטאים את גווניה השונים של  ■

אוכלוסיית מדינת ישראל87
קיום ערבי מורשת לקהילות שונות88 ■
הפקת אירועי "פעמי המזרח", אירועי תרבות לקהילות יוצאי עדות המזרח בפריפריה וברחבי  ■

הארץ
הפרויקט הלאומי לתיעוד עדויות חברי קהילות היהודים מארצות ערב ואיראן89 ■
פרס ראש הממשלה לעידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן90 ■
קיום טקס מרכזי לציון יציאת היהודים מארצות ערב91 ■
תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להנצחת זכר השואה ולמוסדות ציבור הפועלים להשגת פיצויים  ■

לנרדפי הנאצים ועוזריהם92
הקמת "שכונת האפשרויות הבלתי מוגבלות": מתחם רב-ייעודי לקידום אנשים עם מוגבלות93 ■
תכנית מיקוד "חמש המדינות: מאמץ להשבת רכוש יהודי מתקופת השואה"94 ■
הכשרת נשים להופעה בתקשורת95 ■

בפרסומים  הישראלית  האוכלוסייה  ובמגוון  בעדות  בקהילות,  הייצוג  הגדלת  בנושא  מיום 8/5/2016  מס' 1445  הממשלה  להחלטת  בהמשך   87
מטעם הממשלה.

ערבי קהילות מתקיימים בשיתוף משרד החינוך ומדגישים את מורשת הקהילות השונות )קהילות לוב, טוניס, אלג'יר, מצרים ועוד( תוך חיבור   88
הדור הצעיר למורשתם. 

מימוש החלטת הממשלה מס' 2157 מיום 11/12/2016 בנושא הפעלת מערך איסוף עדויות ויזואליות, אישיות וקבוצתיות של יוצאי מדינות ערב   89
ואיראן לצד שימורן והנגשתן על-גבי פלטפורמה דיגיטלית אחודה.

מימוש החלטת הממשלה מס' 1941 מיום 4/9/2016 בנושא עידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן.  90
במסגרת פעילות המשרד לתיעוד מורשת יהדות ערב ואיראן מתקיים בכל שנה טקס מרכזי לאומי לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות   91

ערב ואיראן. 
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2534 מיום 4/11/2017 בנושא תכנית סיוע לניצולי שואה - תכנית לשינוי ולשיפור בקצבאות הזקנה ובגמלאות   92
הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים. המשרד לשוויון חברתי קיבל את הסמכות להפעלת מבחני תמיכה לארגונים הפועלים להשגת פיצויים וכן 

להנצחת זיכרון השואה. 
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2317 מיום 22/1/2017 בנושא הקמת מתחם רב-ייעודי לקידום אנשים עם מוגבלות, שבמסגרתה הוטל על   93
המשרד לשוויון חברתי לבחון את הצורך וכן את ההוצאה לפועל של מיזם מסוג זה. הפרויקט מופעל כמיזם משותף עם עמותת "אלין בית 

נעם".
ריכוז מאמץ, בשילוב עם משרד החוץ ועם הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש )איל"ר(, לקידום חקיקה והסרת חסמים כדי להיטיב עם ניצולי   94
השואה ועם יורשי הנספים, אשר רכושם נבזז והולאם במלחמת העולם השנייה, או לאחריה. חמש מדינות היעד הן: פולין, רומניה, הונגריה, 

קרואטיה וליטא.
מטרת הפעילות היא לייצר ייצוג נאות של נשים פרשניות ומומחיות בתחומים מגוונים וכן לייצר מגוון של נשים המופיעות בטלוויזיה בהיבטים   95

של גיל ומקצוע.
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-2,000-10,00012/2018תמונות במאגר התמונות הממשלתי

-30-4012/2018ערבי מורשת לקהילות שונות 

אירועי תרבות שהתקיימו במסגרת "פעמי 
המזרח" לקהילות יוצאי עדות המזרח 

30-6012/2018-

עדויות מתועדות של חברי קהילות היהודים 
מארצות ערב ואיראן

- -40012/2018-

הענקת פרס ראש הממשלה לעידוד והעצמת 
חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן

-2/2018 -ג-

קיום הטקס המרכזי לציון יציאת היהודים 
מארצות ערב

-11/2018ג --

ארגונים נתמכים, הפועלים להנצחת זכר 
השואה ומוסדות ציבור, הפועלים להשגת 

פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהם
22-2812/2018-

שיעור ההתקדמות בבינוי המתחם הרב-
ייעודי לקידום אנשים עם מוגבלויות 

- -50%12/2018-

10012/2022700- -נשים שיקבלו הכשרה להופעה בטלוויזיה 
2012/2021120 --נשים שהוכשרו והופיעו בתקשורת96

יעד 4.2: עידוד קשרי קהילה, קשר בין-דורי ומעורבות חברתית ואזרחית 

משימות מרכזיות:
עידוד מעורבות חברתית ברשויות המקומיות באמצעות מרכזי צעירים ■
עידוד יזמות חברתית במסגרת מיזם "קהילות משימה עירוניות"97 ■
עידוד מעורבות חברתית בכפרי סטודנטים  ■
הפעלת מיזמים לקיום מפגשים בין אזרחים ותיקים לבין צעירים ■
הפעלת תכנית "והדרת" להפגת הבדידות של אזרחים ותיקים בקהילה98  ■

בשיתוף חדשות ערוץ 10 וחדשות ערוץ 2.  96
חברי  בישראל.  הגיאוגרפית-חברתית  בפריפריה  בשכונות  קבע  בהתיישבות  הבוחרים  צעירים  של  קבוצות  הן  עירוניות"  משימה  "קהילות   97
בחברה  פערים  ולצמצום  הזדמנויות  שוויון  להובלת  וכיחידים  כקבוצה  ופועלים  משותף  לימוד  הכוללים  קהילה  חיי  מקיימים  הקהילות 

הישראלית.
"והדרת"– שירות לאומי ואזרחי למען אזרחים ותיקים החווים בדידות. המתנדבים מגיעים לבתי האזרחים הוותיקים ומעשירים את עולמם   98

באמצעות שיח, יצירה ופעילויות חברתיות, המסייעות ליצירת קשר בין-דורי. 

המשרד לשוויון חברתי
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

רשויות שמופעלת בהן תכנית מעורבות 
חברתית במרכזי הצעירים

60-10012/2018-

רשויות הפועלות להקמת מרכזי צעירים 
ולהפעלת תכנית מעורבות חברתית

20-3012/2018-

משתתפים בתכנית הכשרות שנתית לצוותי 
מרכזי צעירים

-- 14012/2018-

פרויקטים המופעלים על-ידי קהילות 
במסגרת מיזם "קהילות משימה עירוניות"

--309/2018-

-4012/2018 -34כפרי סטודנטים נתמכים

סטודנטים בכפרי הסטודנטים העוסקים 
בפעילות של קשר בין-דורי99

300- 40012/2018-

סטודנטים פעילים חברתית במסגרת כפרי 
הסטודנטים

1,100- 1,30012/2018-

סניפי תנועות נוער המשתתפים בתכנית 
"ותיקים בתנועה" לקיום מפגשים עם 

אזרחים ותיקים100
300- -6/2019500

בתי ספר המפעילים כיתות לאזרחים ותיקים 
במסגרת תכנית "כיתות ותיקים"101

120-20012/2018-

אזרחים ותיקים המשתתפים בתכנית 
"והדרת"

3,500-3,67512/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

צעירים המשתתפים בפעילות מעורבות 
חברתית של המשרד במרכזי הצעירים102

15,000-30,00012/2018-

צעירים החברים במיזם "קהילות משימה 
עירוניות"103

-- 4509/2018-

כפרי סטודנטים מהווים פלטפורמה לפעילות חברתית וקהילתית של צעירים. הסטודנטים בכפרים בוחרים לגור במהלך לימודיהם בפריפריה   99
הגיאוגרפית-חברתית של ישראל, ופועלים תמורת מלגה לקידום מטרות חברתיות וכן לקידום יזמות של צעירים ולקיחת אחריות קהילתית. 

100 במסגרת מיזם ״ותיקים בתנועה״ מתקיימים מפגשים בין-דוריים של חניכי תנועות הנוער בישראל עם אזרחים ותיקים.
ותיקים תוך חיזוק הקשר הבין-דורי שבין תלמידי בית ספר לבין האזרחים  101 מטרת התכנית היא לקיים מסגרות לימוד והעשרה לאזרחים 

הוותיקים. במסגרת התכנית, מבוגרים לומדים בשטחם של בתי ספר יסודיים ברחבי הארץ ומשתלבים בפעילות התנדבותית בבתי הספר.
102 פעילות למעורבות חברתית מוגדרת כפעילות הכוללת רכיב של תרומה לחברה )על-פי נספח הגדרת תחום המעורבות החברתית של רשות 

הצעירים(. 
103 הן בקהילות חדשות שהוקמו במסגרת המיזם והן בפעילות חדשה בקהילה קיימת. בשיתוף פעולה בין משרד השיכון, המשרד לשוויון חברתי 

וקרן ״שח״ף״.
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 1042018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור 

הסבר על המאגרשם מאגר המידע

קול קורא - ותיקים
פירוט תקצוב עבור פעילויות לאזרחים ותיקים ברשויות 

מקומיות )הונגש ב-28/12/2017(

קול קורא - צעירים
פירוט תקצוב עבור פעילויות רשות הצעירים ברשויות 

המקומיות )הונגש ב-28/12/2017(

"יחידות סגולה"105
מידע על פעילות מתנדבי יחידות סגולה למיצוי זכויות 

אזרחים ותיקים המאושפזים בבתי חולים )הונגש 
ב-31/12/2017(

104 המשרד לשוויון חברתי הינו משרד חדש. אגף מערכות מידע ומערכות המשרד, לרבות בסיסי הנתונים, מצויים בתהליך הקמה )עבודה ברשת 
2017(. לפיכך, מאגרי המידע במשרד נבנים בימים אלו. המשרד מתכנן להנגיש שני מאגרי מידע נוספים לכל הפחות  עצמאית החלה ביוני 

בשנת 2018, עליהם יוחלט בהמשך שנת העבודה. 
105 יחידות סגולה - מוקדי זכויות בריאות לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבתי החולים, הכוללים יידוע ותכלול הזכויות מהמדינה ועזרה 

במיצוי הזכויות וברצף טיפולי גם בבית.

המשרד לשוויון חברתי
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השר לשירותי דת חה"כ דוד אזולאי
מנכ"ל המשרד לשירותי דת עו"ד עודד פלוס

2018



הקדמה: השר לשירותי דת
חה"כ דוד אזולאי

"סוף מעשה במחשבה תחילה" )מתוך "לכה דודי" לרבי שלמה אלקבץ(

לשנה  לעצמו  שהציב  ובמשימות  ביעדים  עמידתו  את  דת  לשירותי  המשרד  בוחן  זו,  בתקופה  שנה  כמדי 
שחלפה ומציב יעדים חדשים ושאפתניים בתחום הנגשת שירותי הדת לציבור, מתוך חתירה לשיפור מתמיד 

לטובת האזרח.

אני שמח לבשר, שהמשרד לשירותי דת לא רק שעמד ביעדי המצוינות שהציב לעצמו בתחום הנגשת שירותי 
הדת לציבור, אלא אף חצה את הרף ועומד בראש המשרדים שנבחנו בתחום שיפור השירות לציבור. 

הפרסים  יעידו  זו  מצוינות  מגמת  על  הדת.  בשירותי  ממש  של  מהפכה  של  בעיצומה  עומדים  אנו  למעשה, 
שבהם זכה המשרד בשנים האחרונות, כפי שבא לידי ביטוי בין היתר בזכייה באות רשות התקשוב הממשלתי 
בתחום שיפור השירות לשנת 2015, באות ההוקרה על חדשנות בשירות המדינה לשנת 2016, ולפני כחודשיים 
הזכייה שוב במקום הראשון באות רשות התקשוב הממשלתי בתחום שיפור השירות לשנת 2016, עם הציון 

המתייחס לשביעות רצון הציבור של 9.7 )כאשר הצפי המשוער לציון היה 8.2(. 

בניגוד לתדמית התקשורתית, אנו רואים כי המועצות הדתיות מעניקות שירות ראוי, מקצועי ומתקדם בכל 
קנה מידה, גם בצד האנושי וגם בהיבטי הטכנולוגיה המתקדמת. בשנה החולפת הטמענו וביססנו ביתר שאת 
הדת  שירותי  אספקת  של  ואחיד  מקוון  לניהול  מתקדמת  טכנולוגית  פלטפורמה  הים",  "שירת  מערכת  את 
לאזרח, וכיום המערכת עובדת בהצלחה ומקצרת תהליכי עבודה ביותר מ-90 מועצות דתיות ברחבי הארץ. 
ב-130  הפרויקט  הטמעת   - לדרך  כשיצאנו  לעצמנו  שהצבנו  היעד  מימוש  את  צופים  אנו  הקרובה  בשנה 

המועצות.

מהלך חדשני אחר שהשלמנו, כמובטח, ואנו שמחים להשיק בימים אלה במסגרת המאמץ לשיפור מתמיד 
של השירות לציבור, הינו קו 0120*, קו טלפוני ייעודי, הפועל 24 שעות ביממה ומספק מענה ופתרונות בתחום 
חלק  שאינן  בשעות  הציבור  לפניות  מענה  לראשונה  נותן  והיצירתי  החדשני  המהלך  וקבורה.  נפטרים  פינוי 

משעות הפעילות הרגילות, ומסייע בהפחתת המצוקה והקושי של משפחת הנפטר בשעתה הקשה. 

כמו כן, במסגרת מגמת שיפור השירות, נמשיך לשים דגש מיוחד על פיתוח והטמעה של מסלולי הכשרה 
ייחודיים,  יותר מ-350 עובדים במסלולים  ייעודיים לנותני שירותי הדת. בשנה החולפת הכשרנו  מקצועיים 

כגון מנהלי מועצות דתיות, בלניות ומפקחי כשרות, ואנו צופים עלייה משמעותית במספרם גם בשנה זו. 

אחת מגולות הכותרת של העשייה בתחום זה הינה הוספת הכשרה לנשים משפיעות בקהילה ונשות רבנים 
מכהנים, מתוך תפיסה של חיזוק הקהילות ומתן כלים לסיוע בידי נשים, עבור נשים. המהלך, שזוכה לברכת 
והקהילה,  המשפחה  בחיי  ואתגרים  לפניות  ראשוני  וסיוע  מענה  למתן  יסייע  הראשיים,  הרבנים  של  הדרך 

והפניה לטיפול וסיוע מקצועי לפי הצורך.

כמו כן, נמשיך לפעול להנגשת תכנים מאוצרות הרוח היהודיים לכלל הציבור ולקדם מאות פרויקטים חברתיים, 
חינוכיים ומנהיגותיים ברחבי הארץ בתחום. 
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אני סמוך ובטוח, כי מנהלי המשרד לשירותי דת ועובדיו המסורים ימשיכו לעמול על פיתוח דרכים יצירתיות 
וחדשניות להנגשת שירותי הדת ולשיפור המענה המקצועי לרווחת הציבור הישראלי. 

בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו, ובתקווה לעשייה ברוכה ופורה, 

 ח"כ דוד אזולאי 

השר לשירותי דת 

המשרד לשירותי דת
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הקדמה: מנכ"ל המשרד לשירותי דת 
עו"ד עודד פלוס

כמדי שנה, אנו מתווים את הדרך ומגדירים את תכנית העבודה לשנה שבפתח, שנת 2018, כאשר לצד המשך 
מאמץ  ריכוז  השנה  צופים  אנו  העבר,  הישגי  על  ושמירה  האחרונות  בשנתיים  שהוגדרו  בתחומים  העשייה 

והתמקדות בשני תחומים מרכזיים:

פיתוח יוזמות חדשות א. 

הגברת שיתוף הפעולה בין האגפים והמחלקותב. 

הציפייה שלי מכל עובד ומנהל היא, כי לצד קידום הנושאים שבתחום אחריותו ישאל את עצמו מדי יום "במה 
אני יכול לחדש?", "כיצד ניתן להצעיד את שירותי הדת בתחום עשייתי קדימה ולפרוץ גבולות, לחשוב מחוץ 

לקופסא, ליזום וליצור?"

אותה  את  לייצר  ולהתקדם,  ידיים  לשלב  ימשיך  שחלפה,  השנה  הישגי  שימור  לצד  דת,  לשירותי  המשרד 
פלטפורמה של עליית מדרגה מתמדת. 

במלאכה,  העוסקים  הגורמים  כל  של  כיוון  ובהגדרת  פעולה  בשיתוף  מלוות  להיות  חייבות  ויצירה  חדשנות 
בליווי תחושת אחריות הדדית ומלאה להצלחתו.

תפיסת העבודה הינה, שכל עובד ומנהל מחויב לראות במשימה של עמיתו כמשימה שלו, כמשימה שהוא 
מחויב לה. בסיומו של כל יום, שבוע, חודש ורבעון, כל עובד ומנהל חייב לשאול את עצמו, "במה קידמתי את 

המשימות והמטלות שלי ובמה סייעתי לעמיתי לקדם את המשימות שלו?"

מנקודת מבטי כמנהל הכללי של המשרד, העובדים והמנהלים ייבחנו לא רק בקידום העשייה בתחומי אחריותם, 
אלא בסיוע שניתן על-ידם לקידום משימות האחר וביצירתיות, בחדשנות ובהוכחת מאמץ לקפיצת מדרגה 
בנושאים שעליהם הם מופקדים, לצד קידום והמשך עשייה בתחומים שהוגדרו על-ידי בתוכניות העבודה 

לשנים הקודמות.

 

בברכת חזק ואמץ,

עודד פלוס

המנהל הכללי
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מגמה20172018

מועצות דתיות שהוטמעה בהן פלטפורמה 1
טכנולוגית מתקדמת לניהול ולהנגשה של שירותי 

הדת- "שירת הים"1
90130

נותני שירותי הדת שעברו הכשרות ייעודיות 2
 377500משרדיות במהלך השנה2

 500 | 2020 500 | 2019

9.79.7ציון שביעות הרצון של הציבור משירותי הדת33
9.7 | 2020 9.7 | 2019

שיעור המועצות הדתיות שהסתיימה בהן אסדרה 4
25%של נושאי התקינה, השכר וכוח האדם4

 75% | 2020 50% | 2019

המשרד ממשיך במהפכה הטכנולוגית לייעול ולהנגשת שירותי הדת לטובת הציבור, בין היתר באמצעות הטמעת מערכת "שירת הים" בקרב   1
המועצות הדתיות. "שירת הים" הינה מערכת מחשוב ייחודית וחדשנית, הנותנת מענה לניהול כלל פעילותן של המועצות הדתיות באופן אחיד, 
מבוקר ויעיל, תוך הנגשה פשוטה ומהירה לציבור באמצעות פלטפורמות מתקדמות. בשנת 2017 הורחבה הטמעת המערכת ל-90 מועצות 
דתיות, והיעד לשנת 2018 הינו גמר הטמעה ב-130 המועצות. בשנים 2019-2020 צפויה מגמת שימור הטמעת המודולים הקיימים והוספת 
מודולים חדשים למערכת, כך שיוטמעו בקרב המועצות המחוברות. יודגש, כי המדד תלוי בנכונות המועצות הדתיות להצטרף למערכת שירת 

הים, לאור העובדה כי ההצטרפות הינה וולונטרית.
בשנים האחרונות פועל המשרד לשיפור ולהנגשה של שירותי הדת לציבור, ובפרט מרכז מאמץ בהעמקת ההכשרות וההדרכות שעוברים נותני   2
השירות לציבור. מאז שנת 2015 הוכשרו בהצלחה כ-900 נותני שירותי דת במועצות הדתיות ובפרט בלניות, מזכירים ומנהלים של מועצות 
דתיות, עובדי שירותי קבורה ומפקחי כשרות. בשנת 2017 הרחיב המשרד את סל ההכשרות לנותני שירותים נוספים, לרווחת הציבור, תוך 
צמצום עלויות ההכשרות. בהתאם לכך נבנו תכניות הכשרה ייחודיות, שבהן המועצות הדתיות מארחות מנחים, והמשרד מתווה את התכנים. 
מודל זה מאפשר לקיים יותר הכשרות, בעלות פחותה. לאור זאת, העלה המשרד את יעד ההכשרות לשנים הבאות מכ-300 הכשרות לכ-500 

הכשרות.
ראש  במשרד  השירות  שיפור  יחידת  על-ידי  שבוצע  הציבור  רצון  שביעות  לסקר  בהתאם   )2017( החולפת  השנה  נתוני  על  מתבסס  הצפי   3
יודגש, כי  הממשלה, שהושגה בו תוצאה של 9.7. נתון זה מתייחס לאחוז שביעות הרצון הממוצע של נשאלי הסקר מקרב הציבור הרחב. 
המשרד זכה במקום הראשון מקרב משרדי הממשלה בסקר שביעות הרצון, ועבר את היעד המקורי שהציב לעצמו לשנת 2017 )במקור הוצב 
רף עלייה שנתי, כאשר הערך המתוכנן לשנת 2017 עמד על 8, ולשנת 2018 עמד על 8.2(. לפיכך הועלה רף הצפי של ערכי המדד לשנים הבאות 
בהתאם, כאשר במקום צפי של 8.2 לשנת 2018 הועלה הרף ל-9.7 לשנת 2018 וליתר השנים בהתאמה. זאת מאחר והמשרד דוגל בהצבת רף 

גבוה ובשיפור מתמיד.
 2017 כוח האדם. במהלך שנת  ולפי התקן במצבת תקינת  לנוהלי המשרד, להנחיות הממונה על השכר באוצר  האסדרה מתבצעת בהתאם   4
ויצר כללים אחידים חדשים לאסדרה כוללת של התקינה  וכוח האדם  שינה המשרד לשירותי דת את אופן אסדרת תחום התקינה, השכר 
במועצות הדתיות. התצורה החדשה מכילה עבודת שטח, שנעשתה בשיתוף גורמי חוץ מקצועיים, ובמסגרתה הוגדרו מבנים ארגוניים גנריים 
למועצות הדתיות ומפתחות תקינה. זאת, כחלק מלקחי תהליך האסדרה בתצורתו הראשונית, כעבודה מקדימה לאסדרה מקיפה יותר של 
תחום התקינה של מצבת כוח האדם במועצות הדתיות. נכון לשנת 2016, בכ-50% מהמועצות הדתיות הסתיימה בהצלחה אסדרת התקינה 

בתצורתה הקודמת.

המשרד לשירותי דת
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מגמה20172018

1923מועצות דתיות שיצאו מתכנית הבראה55
 31 | 2020 27 | 2019

ביקורות העומק שנערכו בקרב המועצות הדתיות 6
2729וגופי הקבורה6

 30 | 2020 29 | 2019

גופים ורשויות שנתמכו על-ידי המשרד במטרה 7
400400לספק שירותי דת איכותיים ונגישים לציבור7

400 | 2020 400 | 2019

    

פרויקטים המקודמים בתחום הנגשת אוצר הרוח 8
125130היהודי8

 130 | 2020 130 | 2019

המשרד פועל להקטנת הגירעון המצרפי של כלל המועצות הדתיות ומעוניין שכמה שיותר מועצות דתיות תצאנה מתוכנית ההבראה. אחד   5
כן, הצפי הינו משוער בלבד, כי על אף הביקורת והבקרה שעושה  התנאים המרכזיים ליציאה הוא לא לסיים את השנה בגירעון שוטף. על 

המשרד בתחום זה, ייתכנו מועצות שלא יעמדו בתנאים ליציאה מתכנית ההבראה בשנת 2017.
המשרד פועל כרגולטור של המועצות הדתיות וחברות ה"קדישא", מסדיר ומפקח על פעילותן. ביקורות העומק נערכות כחלק משיפור הבקרה   6

והפיקוח.
זהו מדד חדש, שהציב המשרד לקראת שנת 2018. המדד כולל תמיכות של המשרד בבנייה ובשיפוץ של בתי כנסת, מקוואות, מבני מועצות   7

דתיות עירובין ובתי עלמין. 
זהו מדד חדש, שהציב המשרד לקראת שנת 2018. המדד כולל את תמיכות המשרד בפרויקטים של הנגשת תכנים מאוצר הרוח היהודי במוקדי   8

הפעילות ברחבי הארץ, וכמו כן תמיכה באירועי תרבות ומורשת יהודית ואירועים שמארגנים רבני קהילות.
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

שיפור שירותי הדת הניתנים על-ידי המועצות הדתיות   1
יעד 1.1: הנגשת שירותי הדת

יעד 1.2: הסדרה מינהלתית של מערך הכשרות

יעד 1.3: הכשרת נותני השירותים ודרגי הניהול במועצות הדתיות

יעד 1.4: מחשוב ושדרוג של תשתיות הידע ותהליכי העבודה במועצות הדתיות

העמקת ביצוע וטיוב מדיניות הרגולציה על המועצות הדתיות   2
 יעד 2.1: טיוב רגולציה: הפחתת הנטל הרגולטורי והסדרת נהלים, המתייחסים לפעילות 

המועצות הדתיות, חברות ה"קדישא" ומפוקחים נוספים

שיפור מערך הקבורה הארצי   3
יעד 3.1: פיתוח בתי העלמין לרווחת הציבור

יעד 3.2: חיזוק האכיפה והביקורת על גופי הקבורה והרחבת ההדרכות המקצועיות

יעד 3.3: ייעול ושיפור של מערך הקבורה בישראל בחירום

העמקת ההיכרות של כלל החברה הישראלית עם תכנים מאוצר הרוח היהודי   4
יעד 4.1: יצירת פלטפורמה, המאפשרת מפגשים עיוניים-חווייתיים עם תכנים יהודיים

 יעד 4.2: פיתוח חשיבה מנהיגותית וטיפוחה בקרב גופים ציבוריים ופרטיים על בסיס עקרונות 

מורשת ישראל

התייעלות ושיפור תהליכי העבודה במשרד   5
יעד 5.1: ביסוס יחידת ביטחון וחירום

המשרד לשירותי דת
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עיקרי תכנית העבודה

שיפור שירותי הדת הניתנים על-ידי המועצות הדתיות   1

יעד 1.1: הנגשת שירותי הדת9

משימות מרכזיות:
מיזם להקמת סוכות בבתי חולים לרווחת הציבור   ■
קידום והטמעה של מוקד 0120*10 לשיפור נגישות המידע ומתן פתרונות קבורה מעבר לשעות  ■

הפעילות המקובלות 
קיום תחרות "המקווה היפה" לעידוד שיפור השירות במקוואות ■
הפעלת מערך כוננים של עורכי חופה וקידושין בפריסה ארצית ■
יישום תקנות נגישות בעלי מוגבלויות בגופי הקבורה  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדד תפוקה:

-1212/2018--סוכות שהוקמו בבתי-חולים

-12/2018ג--הפעלת מוקד 0120* בצורה סדירה
-12/2018ג--קיום תחרות "המקווה היפה"11

פרסום נוהל של רשימת כוננים במועצות 
הדתיות 

-12/2018ג--

ביקורות שבוצעו לגופי הקבורה בנושא 
הנגשה לבעלי מוגבלויות

--412/2018-

המשרד לשירותי דת אחראי על פעילותן של 130 מועצות דתיות, אשר באמצעותן הוא מעניק שירותי דת בתחומים שונים, כגון: כשרות,   9
נישואין, קבורה ועוד. כמו כן, המשרד מסייע בתמיכה עבור פיתוח מבני דת, מקוואות ועירובין, בתי עלמין ועוד. המשרד חרת על דגלו את 

הנגשת שירותי הדת לכלל הציבור, ופועל להבטיח אספקה של שירותי דת איכותיים, נגישים וזמינים לכלל הציבור.
במסגרת המאמץ לשיפור מתמיד של השירות לציבור, הושק מוקד 0120* - קו טלפוני ייעודי, הפועל 24 שעות ביממה ומספק מענה ופתרונות   10
בתחום פינוי נפטרים וקבורה. המהלך החדשני נותן לראשונה מענה לפניות הציבור בשעות שאינן חלק משעות הפעילות הרגילות ומסייע 

בהפחתת המצוקה והקושי למשפחת הנפטר בשעתה הקשה.
תחרות "המקווה היפה" מתקיימת זה כמה שנים בשיתוף המועצה לישראל יפה. זאת כחלק ממהפכת השיפור בשירותי הדת ובהנגשתם   11
השירות  ולשיפור  המקוואות  לתחזוקת  השירותים  נותני  של  המודעות  הגברת  הינה  התחרות  מטרת  מוביל.  שהמשרד  לציבור,  המיטבית 

לרווחת ציבור הטובלות. המקוואות מנוקדים על-פי קריטריונים, כגון: חזות המקווה, שירות לטובלות והתייעלות אנרגטית. 
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יעד 1.2: הסדרה מינהלתית של מערך הכשרות

משימות מרכזיות:
הסדרה ארצית של מערכת השגחת הכשרות באמצעות איגודי ערים לכשרות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדד תפוקה:

השלמת מתווה מוסכם להסדרה ארצית של 
מערכת השגחת הכשרות12

-12/2018ג--

יעד 1.3: הכשרת נותני השירותים ודרגי הניהול במועצות הדתיות 

משימות מרכזיות:
הכשרת בלניות לטובת שיפור השירות במקוואות  ■
הכשרת הדרג הניהולי הבכיר במועצות הדתיות ■
העמקת ידע של נושאי תפקידים במועצה הדתית ■
קורסי הכשרה לנשות הרבנים13 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-40012/2018--בלניות שעברו הכשרה 

-1512/2018--זכאים לתעודה

-12/2018ג--קיום הכשרה לדרג המנהלי ולמפקחי כשרות 

-12/2018ג--קיום פיילוט להכשרה של מדריכות כלה

-212/2018--הכשרות שהתקיימו

המשימה מותנית בהסכמת משרד האוצר ובשיתוף עם הרבנות הראשית לישראל ועם גורמי הממשלה הרלוונטיים לנושא זה.  12
ולנשות רבנים מכהנים, מתוך תפיסה של חיזוק הקהילות ומתן כלים לסיוע ראשוני.  המשרד הוסיף הכשרה ל"נשים משפיעות בקהילה"   13
המהלך נועד לסייע במתן כלים בידי נשות הרבנים להכוונה ולסיוע ראשוני לפניות ולאתגרים בחיי המשפחה והקהילה, והפניה לטיפול ולסיוע 

מקצועי לפי הצורך. משימה זו הינה מותנית תקציב.

המשרד לשירותי דת
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יעד 1.4: מחשוב ושדרוג של תשתיות הידע ותהליכי העבודה במועצות הדתיות

משימות מרכזיות:
תפעול והטמעה של מערכת "שירת הים" - לניהול ולבקרה על מערך האספקה של שירותי הדת  ■

בכלל המועצות הדתיות14

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--עלייה לאוויר של מודול כספים 

-12/2018ג--עלייה לאוויר של מודול קבורה 

עלייה לאוויר של מודול משאבי אנוש, 
מקוואות ועירובין 

-12/2018ג--

המשרד ממשיך במהפכה הטכנולוגית לייעול ולהנגשה של שירותי הדת לטובת הציבור, בין היתר באמצעות הטמעת מערכת "שירת הים"   14
לניהול כלל פעילותן של המועצות הדתיות  ייחודית וחדשנית, הנותנת מענה  בקרב המועצות הדתיות. "שירת הים" הינה מערכת מחשוב 
באופן אחיד, מבוקר ויעיל, תוך הנגשה פשוטה ומהירה לציבור באמצעות פלטפורמות מתקדמות. בשנת- 2017 הורחבה הטמעת המערכת 
ל-90 מועצות דתיות, והיעד לשנת 2018 הינו גמר הטמעה ב-130 המועצות. בשנים 2019-2020 צפויה מגמת שימור הטמעת המודולים הקיימים 
והוספת מודולים חדשים למערכת, כך שיוטמעו בקרב המועצות המחוברות. יודגש כי המדד תלוי בנכונות המועצות הדתיות להצטרף למערכת 

שירת הים, לאור העובדה כי ההצטרפות הינה וולונטרית.
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העמקת ביצוע וטיוב מדיניות הרגולציה על המועצות הדתיות    2

יעד 2.1: טיוב רגולציה: הפחתת הנטל הרגולטורי והסדרת נהלים, המתייחסים 
לפעילות המועצה הדתית, חברות ה"קדישא" ומפוקחים נוספים

משימות מרכזיות:
טיוב רגולציה בהתאם לתכנית החומש הממשלתית15 ■
העמקה והטמעה של מדיניות בקרה כוללת מונחית סיכונים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

השלמת דו"ח המלצות מסכם לתחומים 
שנבחרו

-12/2018ג--

השלמת דו"ח המלצות יישומיות לטיוב 
מדיניות הבקרה הכוללת

-12/2018ג--

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2118 מיום 22/10/2014 בנושא "הפחתת הנטל הרגולטורי", המשרד פועל לבדיקת תחומי הרגולציה תחת   15
אחריותו. 

המשרד לשירותי דת
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שיפור מערך הקבורה הארצי    3

יעד 3.1: פיתוח בתי העלמין לרווחת הציבור

משימות מרכזיות:
קידום הקבורה האזרחית ■
הקמת מאגר מידע עדכני בעניין חלקות פנויות לעניין קבורה אזרחית ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-412/2018--בתי עלמין חדשים שהוקמו

חלקות פנויות לקבורה אזרחית, שעודכנו 
במאגר

--412/2018-

יעד 3.2: חיזוק האכיפה והביקורת על גופי הקבורה והרחבת ההדרכות המקצועיות

משימות מרכזיות:
עריכת ביקורות מקצועיות על גופי הקבורה ■
קיום הדרכות מקצועיות וליווי מקצועי לגופי הקבורה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-1212/2018--ביקורות שנערכו על גופי הקבורה

הדרכות שבוצעו לאנשי המקצוע בגופי 
הקבורה16

--712/2018-

במסגרת המאמץ למקצע את נותני שירותי הדת למען רווחת הציבור, פועל המשרד לשירותי דת להכשרת עובדי הקבורה באמצעות כנסים   16
והשתלמויות מקצועיות.
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יעד 3.3: ייעול ושיפור מערך הקבורה בישראל בחירום

משימות מרכזיות:
השלמת מוכנות המחוזות לתרחישי חירום ■
הקמה של מערך מתנדבים לסיוע בתרחישי קבורה בחירום ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מחוזות שבוצע בהם פיילוט מוכנות 
לתרחישי חירום

--512/2018-

השלמת הקמה של מערך מתנדבים לסיוע 
בתרחישי קבורה בחירום

-12/2018ג--

המשרד לשירותי דת
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העמקת ההיכרות של כלל החברה הישראלית עם תכנים מאוצר הרוח היהודי   4

יעד 4.1: יצירת פלטפורמה, המאפשרת מפגשים עיוניים-חווייתיים עם תכנים יהודיים

משימות מרכזיות:
השקת תכנית "חיילים משוחררים", שתהווה פלטפורמה למפגשי תוכן בתחום היהדות  ■
השקת תכנית "קרוב ללב", שתהווה פלטפורמה למפגשים בין משפחות חילוניות ודתיות בנושא  ■

זהות יהודית בדור העתיד

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-412/2018--ביקורות שבוצעו

-812/2018--ביקורות שבוצעו

יעד 4.2: פיתוח חשיבה מנהיגותית וטיפוחה בקרב גופים ציבוריים ופרטיים על בסיס 
עקרונות מורשת ישראל

משימות מרכזיות:
פיתוח תכנית "מנהיגות נשית בקהילה"17 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ביצוע פיילוט מצומצם לתכנית "מנהיגות 
נשית בקהילה"18

-12/2018ג--

המשימה מותנית בשיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי.  17
תכנית לעידוד ולהעצמת נשים בקהילה, בנושא מנהיגות וזהות יהודית.  18
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התייעלות ושיפור תהליכי העבודה במשרד   5

יעד 5.1: ביסוס יחידת ביטחון וחירום

משימות מרכזיות:
יצירת אוגדן הנחיות ביטחון לטובת עובדים ובעלי תפקידים במועצות הדתיות ■
פיתוח תכנית הכשרה לבעלי תפקידים בגופים המפוקחים בתחום החוסן החברתי וההיערכות  ■

לעתות חירום

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הכשרות בנושא חוסן חברתי והיערכות 
לחירום, שהועברו למנהלי בתי עלמין

--1012/2018-

הכשרות בנושא חוסן חברתי והיערכות 
לחירום, שהועברו ליושבי ראש ולמזכירי 

מועצות דתיות
--1012/2018-

 הכשרות בנושא חוסן חברתי והיערכות 
לחירום, שהועברו לנותני השירותים, 

לבלניות ולעובדי קבורה 
--1012/2018-

הכשרות בנושא חוסן חברתי והיערכות 
לחירום, שהועברו לרבני קהילות, ערים 

ושכונות
--1012/2018-

השלמת אוגדן של נוהלי ביטחון למועצות 
הדתיות

-12/2018ג--

המשרד לשירותי דת
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

מערכת "שירת הים" – בתי עלמין וגופי קבורה
איתור חברה/בית עלמין לצורך 

קבורת נפטר ואיתור חלקת קבר.
12/2018

מערכת "שירת הים" – ניהול רישום מקוואות
ניהול רישום של מקוואות – 

איתור מקווה, שעות פעילות וכו'.
12/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
פרסום זוגות שנרשמו לנישואין )למשך 3 ימי עסקים(.מערכת "שירת הים" – נישואין

איתור בתי עסק כשרים ובדיקת כשרות לבתי עסק.מערכת "שירת הים" – כשרות

דיווח דו"חות כספיים של המועצות הדתיות.מערכת "אורי"
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הנהלת בתי הדין הרבניים
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: מנכ"ל הנהלת בתי הדין הרבניים
הרב שמעון יעקבי

והמזכירים  הדין  בתי  הנהלת  של  ומחשבה  עמל  פרי  היא  בזה  לכם  המוגשת   2018 לשנת  העבודה  תכנית 
הראשיים. בתכנית זו הוצבו מטרות ויעדים, אשר מימושם יאפשר מתן שירות טוב יותר ללקוחות בתי הדין.

השגת המטרות והיעדים מחייבת סיוע ושיתוף פעולה של כל בעלי התפקידים.

בתי הדין אמונים על פעילות מתמדת, המבקשת לשפר את היחס ללקוח בתחום האנושי והבין־אישי. נמשיך 
ביתר שאת וביתר עוז בתהליכי השיפור והייעול של עבודתנו. נשרת את ציבור באי בתי הדין בדרך הראויה 

והמהירה ביותר האפשרית. נפעל להשיג את היעדים שהצבנו לנו הלכה למעשה ונקדש שם שמים ברבים.

נמשיך לפעול לשיפור התשתיות הפיזיות והטכנולוגיות בבתי הדין הרבניים.

יהי רצון שיתקיים בנו: "והשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה. אז יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה."

בברכה מרובה,

 הרב שמעון יעקבי
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה1 

מגמה20172018

משך הזמן הממוצע מפתיחת תיק ועד דיון ראשון 1
7575בתיק גירושין )בימים(2

65 | 2020 65 | 2019

משך הזמן הממוצע מפתיחת תיק ועד דיון ראשון 2
6960בתיק מזונות )בימים(3

50 | 2020 55 | 2019

משך הזמן הממוצע מפתיחת תיק ועד סגירתו 3
3434בתיק בירור יהדות )בימים(4

34 | 2020 34 | 2019

משך הזמן הממוצע מפתיחת תיק ועד סגירתו 4
6862בתיקים בנושא צו ירושה וצו קיום צוואה5

55 | 2020 58 | 2019

שיעור תיקי הגירושין שנפתחו בהסכמה מסך כל 5
48%53%תיקי הגירושין6

63% | 2020 58% | 2019

במהלך השנה האחרונה התקיים תהליך לטיוב המדידה בהנהלת בתי הדין הרבניים, אשר במסגרתו עודכנו המדדים המרכזיים.  1
הנתונים מתבססים על תיקים שנפתחו בכל בתי הדין בארץ, בסך הכול 12 במספר. הנתונים נכונים ליום 2/1/2018 ומתייחסים לשנת פתיחת   2

התיק. נתונים משנים קודמות: 2015 - 99 ימים, 2016 - 94 ימים.
הנתונים נכונים ליום 2/1/2018 ומתייחסים לשנת פתיחת התיק. נתונים משנים קודמות: 2015 - 90 ימים, 2016 - 82 ימים.  3
הנתונים נכונים ליום 2/1/2018 ומתייחסים לשנת פתיחת התיק. נתונים משנים קודמות: 2015 - 59 ימים, 2016 - 57 ימים.   4

הנתונים נכונים ליום 2/1/2018 ומתייחסים לשנת פתיחת התיק. נתונים משנים קודמות: 2015 - 94 ימים, 2016 - 82 ימים. בתי הדין הרבניים   5
מתייעלים בשירות הניתן לציבור בנושא צוואות וירושות. בעקבות שיפורים טכנולוגיים הצפויים בשנה הקרובה, הציפייה היא שמשך הזמן 

לסגירת התיק ימשיך להתקצר.
הנתונים נכונים ליום 2/1/2018 ומתייחסים לשנת פתיחת התיק. נתונים משנים קודמות: 2016 - 53%. חל גידול בפתיחת תיקי אישור הסכם   6
בעקבות הכנסת החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, תשע"ה-2014, ביולי 2016. כיוון שהחוק נמצא עדיין בבחינה, ההנחה 

היא, כי המגמה לא תשתנה בשנים הקרובות.

הנהלת בתי הדין הרבניים
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מגמה20172018

זמן המתנה ממוצע לקבלת שירות בהגעה לבית 6
13.4112הדין )בדקות(7

95,65795,000משתמשים במענה קולי בדיבור78
95,000 | 2020 95,000 | 2019

הנתונים נכונים ליום 2/1/2018.נתונים משנים קודמות: 2016 - 16.59 דקות.  7
מדד זה מציג את מספר המשתמשים במענה הקולי בדיבור, שבאמצעותו הציבור יכול לקבל מידע כללי או מידע אישי על סטטוס התיק   8
2015 - 118,890 משתמשים, 2016 - 109,005 משתמשים. הסברה היא כי הירידה בנתון זה נובעת ממתן  המשפטי. נתונים משנים קודמות: 

שירות טוב יותר לציבור באי בתי הדין.
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

שיפור השירות לציבור   1
יעד 1.1: ייעול מתן השירות לציבור )נגישות השירות, הרחבת סמכויות של בתי הדין הרבניים(

יעד 1.2: הפחתת זמן ההמתנה לקבלת שירות

יעד 1.3: שיפור הטיפול בעגונות

יעד 1.4: שיפור נגישות המידע

יעד 1.5: שיפור רמת האבטחה ושיפור ההיערכות למצבי חירום בבתי הדין

שיפור מערך ההון האנושי   2
יעד 2.1: שיפור הידע המקצועי והמיומנויות של עובדי בתי הדין

יעד 2.2: יישום מדיניות הרפורמה בהון האנושי בשירות המדינה

יעד 2.3: שיפור תנאי העבודה והרווחה לעובדים בבתי הדין

שיפור התשתיות הפיזיות והטכנולוגיות בבתי הדין   3
יעד 3.1: שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות

יעד 3.2: שיפור התשתיות הפיזיות בבתי הדין

יעד 3.3: שיפור התשתיות הטכנולוגיות בבית הדין

יעד 3.4: קידום חיסכון באנרגיה

הנהלת בתי הדין הרבניים
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

שמות גיטין

מאגר המכיל רשימת שמות 
פרטיים אופציונליים, המציג 

את ההטיות ההלכתיות 
הנכונות, כמקובל בספרות 

ההלכתית התורנית - לצורך 
כתיבת גט באופן תקין

12/2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע

פסק דין לגירושין לפי שנים
 מאגר המכיל פסקי דין של בתי דין הרבניים, מחולק 

לפי שנים

מאגר המכיל תעריפי אגרות של בתי דין הרבנייםתעריפי אגרות

רשימת בתי הדין הרבניים

 מספר זוגות שהתגרשו לפי מקום מגורים 
של הזוג

סוגי תיקים שנפתחו לפי שנים

סנקציות על פי חוק כפיית ציות

אזורי שיפוט )בית דין ליישוב(
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המשרד לשיתוף פעולה אזורי
תכנית עבודה לשנת 2018

השר לשיתוף פעולה אזורי חה"כ צחי הנגבי
מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי ד"ר יוסף דרזנין

2018



הקדמה: השר לשיתוף פעולה אזורי
חה"כ צחי הנגבי

היחסים  והידוק  במיצוב  חשוב  כגורם  האחרונות  בשנים  מעמדו  את  קיבע  אזורי  פעולה  לשיתוף  המשרד 
במיזמים  אסטרטגיות  שותפויות  יצירת  המאפשרת  הייחודית,  פעילותו  לשכנותיה.  ישראל  בין  האזוריים 

אזוריים, פותחת הזדמנויות משמעותיות עבור מדינת ישראל והמזרח התיכון כולו. 

בימים אלה הולך ונבנה הגשר המחבר בין ישראל לירדן באזור התעסוקה והתעשייה המשותף "שער הירדן", 
שאושר על-ידי הממשלה ביוזמתנו. 

מספר העובדים הירדנים המגיעים לבתי המלון באילת הוכפל על-ידינו אשתקד לכ-1,500 עובדים. התוכנית 
להרחבת מעבר יצחק רבין ופעולות יזומות נוספות, תאפשרנה לנו להגדיל מספר זה אף יותר, במטרה לסייע 

לכלכלה המקומית ולחזק את ענף התיירות. 

חרף האתגרים הנובעים מן הרגישות הדיפלומטית ומורכבותו של המיזם, "תעלת הימים" עודנה מתקדמת. 
עם סגירת הפערים האחרונים במו"מ השוטף המתנהל בין הצדדים, יחל יישומו של שלב א' בפרויקט, שיכלול 
את הקמת מתקן ההתפלה בעקבה והנחת הצינור המוביל. אני מאמין, כי כבר השנה תהיה פריצת דרך ביישום 

המיזם. 

ולשגשוג",  לשלום  "המסדרון  בתוכנית  ב'  שלב  יישום  של  בעיצומו  מצוי  ביריחו  החקלאי  התעשייה  אזור 
היום  כבר  מציגה  דונם,  כ-1,100  על-פני  להשתרע  שעתידה  התכנית,  להגשמתה.  מסייעת  יפן  שממשלת 
יצירת מקומות  והפיתוח האזורי, תוך  והמזון, המחזקות את הסחר  תעשיות משגשגות בתחומי החקלאות 

עבודה לאלפי פלסטינים. 

טרקלין העסקים בשער אפרים מסייע להפגיש ישראלים ופלסטינים, תוך קידום פעילויות מסחר וכלכלה. 
במהלך השנה הקרובה יחל בנייתו של טרקלין נוסף במעבר גלבוע, ואנו עמלים על תכנון מעבר נוסף, שיעצים 

את השותפות העסקית הפרטית אף יותר.

תכנית החומש לפיתוח ולהעצמת המגזר הדרוזי והצ'רקסי במדינת ישראל כבר מיושמת בשטח. המינהלת 
החינוך,  בתחומי  מגוונים  ופרויקטים  במרץ,  פועלת  ההיסטורית  הממשלה  החלטת  יישום  על  האחראית 
כלים, שיאפשרו את  ומתן  – צמצום הפערים  ברורה  ועוד, החלו לפעול מתוך מטרה  התעסוקה, התשתיות 

קידומה והתפתחותה של אוכלוסייה חשובה זו.

האזור  עמי  לרווחת  דאגה  מתוך  האזורי,  הפעולה  שיתוף  להידוק  בתנופה  לפעול  מחויב  בראשותי  המשרד 
והשאיפה המתמדת להשגת שלום בר-קיימא בין ישראל ושכנותיה במזרח התיכון. 

בברכה,

צחי הנגבי 

השר לשיתוף פעולה אזורי 
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הקדמה: מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי
ד"ר יוסף דרזנין

המשרד לשיתוף פעולה אזורי מוביל מיזמים אזוריים בתחום הכלכלה, התשתית, החברה והתרבות, ומקדם 
ירדן, הרשות הפלסטינית, טורקיה  ליצירת שיתופי פעולה עם מדינות האזור, בהן מצרים,  מהלכים רחבים 

ועוד. 

לקידום  הזדמנויות  לנצל  במטרה  בינלאומיים,  וגופים  מדינות  השונים,  הממשלה  משרדי  מול  פועלים  אנו 
האינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל, תוך מימוש החזון למזרח תיכון משגשג, לרווחת תושבי האזור 
כולו. ארצות הברית, מדינות אירופה, יפן וסין הן חלק מהמדינות שעמן יצרנו שותפות במיזמים השונים, תוך 

גיוס תמיכתם של הקוורטט, הבנק העולמי, סוכנויות האו"ם וארגונים בינלאומיים נוספים. 

החדש  הגשר  להקמת  העבודות  סיום  לקראת  אנו  משימות.  ורוויית  מאתגרת  להיות  צפויה  הקרובה  השנה 
בין ישראל לירדן במסגרת אזור התעסוקה והתעשייה המשותף "שער הירדן". במקביל, נמשכת ההיערכות 

לפתיחת אזור התעסוקה.

על-מנת  הימים",  "תעלת  בפרויקט  כן  לעשות  ממשיכים  ואנו  משמעותיים,  פערים  על  להתגבר  הצלחנו 
לירדן  לישראל,  מים משמעותית  הכולל תוספת   ,2018 סוף  לקראת  כבר  א' בפרויקט  שלב  ביישום  להתחיל 
ולרשות הפלסטינית, כמענה חלקי לאתגרי המים באזור. במקביל, יאפשר המיזם הזרמת תמלחת לים המלח, 

במטרה להקטין את ירידת המפלס בו. 

אנו עובדים בשיתוף פעולה הולך וגובר עם עמיתינו בירדן וברשות הפלסטינית בתחומי החקלאות, האקולוגיה, 
הספורט, הבריאות, החברה והתרבות. מחקרים משותפים הניבו תוצרים משמעותיים, שמאפשרים למדינת 
בשיפור  לסייע  גם  הצלחנו  השונים,  השותפים  עם  יחד  ואקולוגיות.  חקלאיות  בעיות  עם  להתמודד  ישראל 
משמעותי של היקף העובדים הפלסטינים והירדנים בישראל, תוך הגדלת היקף הסחורות והשירותים הנכנסים 
וירדן, לצד שיפור מנגנוני הביטחון ומוכנותם האסטרטגית והלוגיסטית של  ויוצאים מהרשות הפלסטינית 

מעברי הגבול השונים. 

המינהלת לפיתוח חברתי-כלכלי במגזר הדרוזי והצ'רקסי שהוקמה השנה החלה ביישום החלטת הממשלה 
לניתוב מיליארדי שקלים לפיתוח תשתיות, חינוך, תעסוקה, תרבות ועוד. כבר כעת ניתן להתרשם ממיזמים 
שפועלים בשטח, ובמהלך השנה הקרובה אנו צפויים לראות עוד ועוד פרויקטים, שיסייעו בסגירת הפערים 

שנפערו במרוצת השנים.

כל אלו ועוד מהווים מנוף חשוב לפיתוח שיתופי הפעולה האזוריים ולהעמקת הקשרים הבינלאומיים, תוך 
ונוסיף לפעול  כולו. נמשיך  ולמדינות האזור  יותר לישראל  יצירת שותפויות חדשות, המבטיחות עתיד טוב 

למען מטרה זו. 

בברכה, 

ד"ר יוסף דרזנין, מנכ"ל

המשרד לשיתוף פעולה אזורי

המשרד לשיתוף פעולה אזורי
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד

מגמה20172018

פרסום מכרז משותף עם ירדן1 להקמה ולתפעול 1
פרויקט "מובל השלום"2

פרסום מכרז3 להקמה ולתפעול אזור התעשייה 2
והתעסוקה "שער הירדן"4

הבאה לאישור הממשלה של הצעת מחליטים 3
להקמת יישוב דרוזי חדש 

מפגשים של אנשי עסקים ישראלים ופלסטיניים, 4
100500שהתקיימו בחדרי המפגשים במעבר

לצורך קידום הפרויקט יש צורך בקבלת החלטת ממשלה באשר לפרמטרים ולתקציב הפרויקט. טיוטת הצעה להחלטת ממשלה הוכנה, אך   1
טרם עלתה לדיון. החלטת הממשלה הכרחית לצורך הנחיית המשרדים המעורבים בקידום הפרויקט. מעבר לכך, במחצית השנייה של שנת 

2017 לא הייתה אפשרות מעשית להתקדם בפרויקט עקב נתק דיפלומטי בין ישראל וממלכת ירדן.
"מובל השלום" הינו פרויקט משותף לישראל ולירדן, אשר גם הרשות הפלסטינית נהנית ממנו. הפרויקט מיועד להקטנת הירידה במפלס   2
ים המלח ולאספקת תוספת מים לישראל, לירדן ולרשות הפלסטינית. המים נחוצים עקב גידול בצריכה ובדרישה, ובהעדר מקורות טבעיים 

מספקים. כמו כן, מקודמים יחסי ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית באמצעות פרויקטים נחוצים לתושבי האזור.
במחצית השנייה של שנת 2017 לא הייתה אפשרות מעשית להתקדם בפרויקט עקב נתק דיפלומטי בין ישראל וממלכת ירדן.  3

פרויקט להקמת אזור תעשייה משותף לישראל ולממלכת ירדן בעמק המעיינות, במטרה להעמיק את הקשרים הכלכליים והמסחריים בין   4
המדינות, להגביר את שיתופי הפעולה והיציבות באזור, וכן להרחיב את אפשרויות התעסוקה עבור תושבי האזור הן בישראל והן בירדן, תוך 

תרומה לחיזוק האזור ולפיתוחו.
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מטרות ויעדים לשנת 2018

פיתוח כלכלי ותשתיתי לקידום החברה הדרוזית והצ'רקסית   1
יעד 1.1: ריכוז, תיאום, מעקב ובקרה על הפעילות הממשלתית לקידום החברה הדרוזית 

יעד 1.2: עידוד, פיתוח וקידום של פעילות כלכלית במגזר הדרוזי והצ'רקסי

יעד 1.3: עידוד לפיתוח יזמות וקידום עסקים ביישובי המגזר הדרוזי והצ'רקסי 

יעד 1.4: פיתוח של תשתיות תיירות

יעד 1.5: קידום החינוך, הרווחה והתעסוקה בקרב האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית

פיתוח כלכלי ותשתיתי לקידום שיתוף פעולה באזור   2
יעד 2.1: קידום פרויקט "מובל השלום"

יעד 2.2: פיתוח אזור התעשייה והתעסוקה "שער הירדן"

יעד 2.3: עידוד היחסים הכלכליים בין ישראל והרשות הפלסטינית

יעד 2.4: קידום אזורי תעשייה ברשות הפלסטינית בשיתוף פעולה עם גורמים בינלאומיים

יצירת מסגרות אזוריות לשיתוף פעולה עם מדינות האזור והרשות הפלסטינית   3
יעד 3.1: עידוד פעילות משותפת באמצעות לשכות מסחר ואזור תעשייה משותף

יעד 3.2: ייזום וקידום של מיזמים בתחומי התיירות, החקלאות, הסביבה והמים

)P2P יעד 3.3: קידום פרויקטים משותפים של אזרחי ישראל ותושבי שכנותיה )פעילויות

יצירת שיתופי פעולה בתחום החברתי בין ישראל, מדינות האזור והרשות    4
הפלסטינית

יעד 4.1: קידום של אירועי ספורט משותפים בין ישראל ובין מדינות האזור והרשות הפלסטינית

יעד 4.2: קידום של אירועי תרבות משותפים בין ישראל ובין מדינות האזור והרשות הפלסטינית

יעד 4.3: מיסודם של מפגשי מומחים משותפים בין ישראל ובין מדינות האזור והרשות הפלסטינית

יעד 4.4: קיום כנסים משותפים בין ישראל ובין מדינות האזור והרשות הפלסטינית

יעד 4.5: קידום תכניות ערכיות חינוכיות לבני נוער

קידום תכניות לשיתוף פעולה בנושא חירום והצלה   5
יעד 5.1: קידום פורומים אזוריים לשיתוף פעולה בחירום

יעד 5.2: קידום מיזמים רפואיים מול מדינות האזור והרשות הפלסטינית

המשרד לשיתוף פעולה אזורי
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עיקרי תכנית העבודה

פיתוח כלכלי ותשתיתי לקידום החברה הדרוזית והצ'רקסית5   1

יעד 1.1: ריכוז, תיאום, מעקב ובקרה על הפעילות הממשלתית לקידום החברה 
הדרוזית

משימות מרכזיות:
הקמת יישוב דרוזי חדש6  ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

הבאה לאישור הממשלה של הצעת החלטה 
להקמת יישוב דרוזי חדש 

-6/2018-ג-

יעד 1.2: עידוד, פיתוח וקידום של פעילות כלכלית במגזר הדרוזי והצ'רקסי 

משימות מרכזיות:
השלמת פיתוח של אזורי תעשייה  ■
קידום והקמה של אזור תעשייה מרחבי משותף ליישובים דרוזיים ויהודיים בגליל ■
קידום הקמה של מינהלות לאזורי תעשייה ■
יצירת כלים לפינוי מטרדים מתוך היישובים לאזורי התעסוקה/מלאכה  ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

השלמת פיתוח של מנגנון בקרה ומעקב אחר 
הפעילות בשטח7

-12/2018ג8--

הפצת נייר עבודה כללי בנושא הצורך בפינוי 
מטרדים מתוך היישובים לאזורי התעסוקה/

מלאכה9
-12/2018ג--

והצ'רקסיים  הדרוזיים  היישובים  ולהעצמת  לפיתוח  תכנית  בנושא   10/1/2016 מיום   59 מס'  החלטה  הבאות:  הממשלה  להחלטות  בהתאם   5
לשנים 2016-2019; החלטה מס' 715 מיום 15/11/2015 בנושא הקמת מינהלה לפיתוח חברתי-כלכלי של המגזר הדרוזי והצ'רקסי; החלטה מס' 

1052 מיום 15/12/2013 בנושא תכנית רב-שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים ברמת הגולן לשנים 2014-2017.
בהתאם להחלטת הממשלה, שמתגבשת בשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה.  6

לקראת הקמתו של אזור תעשייה מרחבי והקמת מינהלות של אזורי תעשייה.  7
במסגרת סיום של השלמת המינהלת מתוכנן להתמנות מנהל/ת למינהלת במחצית הראשונה של 2018.   8

לאזורי  מתאימים  שאינם  וכו'  מוסכים  מסגריות,  נגריות,  כגון  מטרדים  מוסדרים.  תעסוקה/מלאכה  לאזורי  היישובים  מתוך  מטרדים  פינוי   9
מגורים, אך ממוקמים בהם.
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ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי הצלחה:

-812/2018-- אזורי תעשייה שהושלם תכנונם10

-28012/2018--דונמים של אזורי תעשייה שהושלם פיתוחם 

שיעור השטחים המפותחים באזורי תעשייה 
שהחל שיווקם, מתוך סך השטחים ששווקו

--50%12/2018-

יעד 1.3: עידוד לפיתוח יזמות וקידום עסקים ביישובי המגזר הדרוזי והצ'רקסי 

משימות מרכזיות:
חשיפת כלים ממשלתיים בפני יזמים  ■
קידום הקמה של מאגר עסקים במגזר הדרוזי ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה: 

קיום כנס מרכזי לחשיפת כלים ממשלתיים 
במגזר הדרוזי

-12/2018ג--

פרסום תכנית לחשיפת עסקים של המגזר 
הדרוזי בפני כלל הציבור הישראלי

-12/2018ג--

יעד 1.4: פיתוח של תשתיות תיירות

משימות מרכזיות:
קידום תשתיות תיירותיות ציבוריות והכשרת כוח אדם מיומן  ■
קידום פעילות תיירותית ביישובי המגזר הדרוזי והצ'רקסי ■
מיתוג תיירות11  ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

-12/2018ג--קיום כנס לחשיפת כלים ממשלתיים

השלמת הגדרה של יעדים אסטרטגיים ארוכי 
טווח בתחומי התיירות ביישובי הדרוזיים

-12/2017ג--

אזורי תעשייה על-פני שטח של 620 דונם ברוטו בסך הכול.  10
העצמת המותג "כפר ביקרתם" ובחינת הרחבתו, בחינת דרכים נוספות לשיווק התיירות בכפרי הדרוזים בארץ ובחו"ל.   11
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ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור הגידול בלינות בצימרים ביישובים 
דרוזיים

--5%12/2018-

יעד 1.5: קידום החינוך, הרווחה והתעסוקה בקרב האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית

משימות מרכזיות:
העלאה בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה  ■
מרכזי הכוון תעסוקתי ■
קידום תשתיות תומכות תעסוקה ■
גישור על פערים תשתיתיים בתחומי חינוך והוראה ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

מרכזי הכוון תעסוקתי שהוקמו ביישובים 
הדרוזיים

5-112/2018-

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור הגידול בהשתתפות נשים מקרב 
האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית בשוק 

העבודה
--3%12/2018-
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פיתוח כלכלי ותשתיתי לקידום שיתוף פעולה באזור   2

יעד 2.1: קידום פרויקט "מובל השלום"12

משימות מרכזיות:
הגברת היציבות האזורית וחיזוק הסכם השלום עם ירדן באמצעות שיתוף פעולה תשתיתי ■
■ BOT13 כתיבת מסמכי המכרז, פרקים טכניים וחוזה להקמת הפרויקט ולתפעולו בשיטת
■  )14PQ( הפצת מכרז בין הקונסורציומים שעברו את הליך המיון המוקדם

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

הבאה לאישור הממשלה של הצעת החלטה 
בנושא "מובל השלום"15

-12/2018ג--

בחינת חלופות חשמל לפרויקט מישראל 
ומחוץ לישראל

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי הצלחה:

פרסום מכרז BOT משותף עם ירדן להקמה 
ותפעול של פרויקט "מובל השלום"16

-12/2018ג--

חתימת הסכם בי-לטרלי בין ישראל לרשות 
הפלסטינית17

-6/2018-ג-

18GTG-12/2018ג--סיכום עקרונות ב-

"מובל השלום" הינו פרויקט משותף לישראל ולירדן, אשר גם הרשות הפלסטינית נהנית ממנו. הפרויקט מיועד להקטנת ירידת מפלס ים   12
ובהעדר מקורות טבעיים  ובדרישה  גידול בצריכה  נחוצים עקב  ולרשות הפלסטינית. המים  לירדן  ולאספקת תוספת מים לישראל,  המלח, 

מספקים. כמו כן, מקודמים יחסי ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית באמצעות פרויקטים נחוצים לתושבי האזור.
הממשלה.  הנחיות  על-פי  פרויקט  מקים  שנבחר  זכיין  שבמסגרתו  הפרטי,  למגזר  הממשלה  בין  פעולה  שיתוף  של  מכרז  הינו   BOT מכרז   13
הזכיין מקבל את התמורה להשקעתו באמצעות מכירת התוצר - במקרה זה מדובר במים למשך 25 שנים, שבסיומן מעביר הזכיין את המתקן 

לממשלה.
Preliminary Qualification - מיון מוקדם לצורך מכרז דו-שלבי. בשלב הראשון מופץ מכרז שנבדקים בו תנאי הסף של חברות תשתית לבחינת   14

יכולתן הטכנית והפיננסית לבצע את הפרויקט. בשלב השני מתפרסם מכרז רק בין החברות שעברו את הליך המיון המוקדם.
בהסתמך על החלטת הממשלה מס' 1366 מיום 11/3/2007 בנושא "מסדרון השלום" - פרויקטים לפיתוח כלכלי-אזורי.  15

צפוי להיחתם בתום כשלושה חודשים מחידוש היחסים הדיפלומטיים בין ישראל וירדן.  16
2017. הסכם עם הרשות הפלסטינית בהתאם למזכר הבנות על אספקת תוספות מים מישראל ליהודה  חתימה על ההסכם שסוכם בשנת   17

ושומרון ולעזה בהיקף של 33 מיליון קו"ב לשנה, המהווה גידול של כ-50% מהכמות המסופקת עד כה.
Government To Government - הסכמים ברמה עקרונית בין ישראל לירדן הנדרשים לצורך פרסום המכרז. מותנה בחידוש היחסים הדיפלומטיים   18

בין ישראל וירדן.
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יעד 2.2: פיתוח אזור התעשייה והתעסוקה "שער הירדן"19

משימות מרכזיות:
העמקת הקשרים הכלכליים והמסחריים בין ישראל וירדן  ■
הקמת המינהלות בצד הישראלי והירדני ■
פיתוח תשתיתי באזור התעשייה "שער הירדן" ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

הבאה לאישור הממשלה של החלטה בנושא 
"שער הירדן"20

-6/2018-ג-

פרסום מכרז להקמה ולתפעול של אזור 
התעשייה "שער הירדן"

-12/2018ג--

-3/2018-ג-סיום הקמה של המינהלת בצד הישראלי

-6/2018-ג-תכנון של נוהלי המעבר )מכס וביטחון(

תחילת תכנון של כביש גישה )ניסוח 
הנחיות(21

-9/2018ג--

 

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי הצלחה:

-6/2018-ג-סיום בניית הגשר22

-10/2018ג--הקמת מנהלת משותפת עם ירדן

פרויקט להקמת אזור תעשייה משותף לישראל ולממלכת ירדן בעמק המעיינות, במטרה להעמיק את הקשרים הכלכליים והמסחריים בין   19
המדינות, להגביר את שיתופי הפעולה והיציבות באזור, וכן להרחיב את אפשרויות התעסוקה עבור תושבי האזור הן בישראל והן בירדן, תוך 

תרומה לחיזוק האזור ולפיתוחו.
הצעת החלטה בנושא המינהלת )הסדרת הפעילות, ציר הגישה וכו'(.  20

הכביש נועד למעבר מצומת טירת צבי עד לנקודת המפגש העתידית עם "דרך בריכות השלום", שאף היא תיסלל בעתיד במסגרת הפרויקט.  21
גשר מעל נהר הירדן, שיאפשר את הגישה למעבר מישראל לירדן.  22
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יעד 2.3: עידוד היחסים הכלכליים בין ישראל והרשות הפלסטינית

משימות מרכזיות:
שיפור המערך של חדרי מפגשים לאנשי עסקים ישראלים ופלסטינים  ■
קידום הקמה של חדרי מפגשים נוספים ועידוד השימוש במתקנים הקיימים ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

-12/2018ג--שיווק הפעילות בשער אפרים

-12/2018ג--הקמת חדר המפגשים במעבר גלבוע

 

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

מפגשים של אנשי עסקים ישראלים 
ופלסטינים, שהתקיימו בחדרי המפגשים 

במעבר
 100-50012/2018-

יעד 2.4: קידום אזורי תעשייה ברשות הפלסטינית בשיתוף פעולה עם גורמים 
בינלאומיים

משימות מרכזיות:
סיוע בקידום של אזורי התעשייה ברשות הפלסטינית  ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

מפגשים בין-משרדיים לבחינה של הסרת 
חסמים

-2-6/2018-

פורומים בינלאומיים לקידום אזורי 
התעשייה23

-2-6/2018-

אזור תעשייה בית לחם - בשיתוף ממשלת צרפת; אזור תעשייה גלבוע - בשיתוף ממשלת גרמניה והתאחדות התעשיינים הטורקית; אזור   23
תעשייה יריחו - בשיתוף ממשלת יפן.
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יצירת מסגרות אזוריות לשיתוף פעולה עם מדינות האזור והרשות הפלסטינית   3

יעד 3.1: עידוד פעילות משותפת באמצעות לשכות מסחר ואזור תעשייה משותף

משימות מרכזיות:
קידום לשכות מסחר בי-לטרליות עם מדינות האזור והרשות הפלסטינית ■
קידום אזור תעשייה משותף ישראלי-פלסטיני ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

פרסום "קול קורא" לתמיכה בפעילותן של 
לשכות מסחר אזוריות דו-לאומיות 

-12/2018ג--

תחילת תכנון של אזור לוגיסטי באזור 
תעשייה משותף ישראלי-פלסטיני בהר 

חברון
-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

פעילויות ומפגשים שהתקיימו באמצעות 
לשכות מסחר בי-לטרליות

--412/2018-

יעד 3.2: ייזום וקידום של מיזמים בתחומי התיירות, החקלאות, הסביבה והמים

משימות מרכזיות:
קידום מיזמים של הדברה ביולוגית  ■
הפעלה של מרכזי מחקר אזוריים ■
פיתוח אזור "ארץ המנזרים" ואתר הטבילה ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

השלמת תכנון ופיתוח של אתר התיירות 
ופינוי מוקשים באזור "ארץ המנזרים"

-12/2018ג--
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ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

-2012/2018--תיבות קינון חדשות להדברה ביולוגית24

-2-412/2018מפגשי מומחים לשיתוף ידע בירדן

-2-412/2018פעילות משותפת במרכזי המחקר

פרויקט מחקרי משותף בירדן )מאיץ 
חלקיקים( 

-12/2018ג--

)25P2P קידום פרויקטים משותפים של אזרחי ישראל ותושבי שכנותיה )פעילויות יעד 3.3:

משימות מרכזיות:
עידוד פעילויות של רשויות מקומיות סמוכות גבול עם שכנותיהן מעבר לגבול במגוון תחומי חיים ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-פרסום נוהל של רשויות סמוכות גדר

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

פעילויות ומפגשים בין ישראלים וירדנים 
שהתקיימו ברשויות ובירדן 

-61012/2018-

הדברת ביולוגית של מזיקים באמצעות בזים ותנשמות.  24
.People to People  25
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יצירת שיתופי פעולה בתחום החברתי בין ישראל, מדינות האזור והרשות    4
הפלסטינית

יעד 4.1: קידום של אירועי ספורט משותפים בין ישראל ובין מדינות האזור והרשות 
הפלסטינית

משימות מרכזיות:
"קולות קוראים" לאירועי ספורט  ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-פרסום "קול קורא" לאירועי ספורט

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

-2-412/2018אירועי ספורט משותפים שהתקיימו

-500-70012/2018משתתפים באירועי ספורט משותפים

יעד 4.2: קידום של אירועי תרבות משותפים בין ישראל ובין מדינות האזור והרשות 
הפלסטינית

משימות מרכזיות:
"קולות קוראים" לאירועי תרבות והתאמתם לתנאים המשתנים ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-פרסום "קול קורא" לאירועי תרבות

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

-7-1012/2018אירועי תרבות משותפים שהתקיימו

-400-1,00012/2018משתתפים באירועי תרבות משותפים
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יעד 4.3: מיסוד מפגשי מומחים משותפים בין ישראל ובין מדינות האזור והרשות 
הפלסטינית

משימות מרכזיות:
"קולות קוראים" למפגשי מומחים והתאמתם לתנאים המשתנים ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-פרסום "קול קורא" למפגשי מומחים

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

-412/2018--מפגשי מומחים משותפים

יעד 4.4: קיום כנסים משותפים בין ישראל ובין מדינות האזור והרשות הפלסטינית

משימות מרכזיות:
"קולות קוראים" לקיום כנסים והתאמתם לתנאים המשתנים ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-פרסום "קול קורא" לקיום כנסים משותפים 

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

-2-412/2018כנסים משותפים 

-200-35012/2018משתתפים בכנסים משותפים
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יעד 4.5: קידום תכניות ערכיות חינוכיות לבני נוער 

משימות מרכזיות:
קידום תכניות חינוכיות לקירוב לבבות, לתקשורת, לחיבור ולהטמעת שיח משותף בין בני נוער  ■

וסטודנטים מישראל, מירדן, מהרשות הפלסטינית וממדינות האזור

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תפוקה:

הנעת פרויקט חינוכי במסגרת מוסד חינוכי 
בינלאומי לתלמידים מרחבי העולם

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

-6-412/2018פעילויות חינוכיות משותפות שהתקיימו
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קידום תכניות לשיתוף פעולה בנושא חירום והצלה   5

יעד 5.1: קידום פורומים אזוריים לשיתוף פעולה בחירום

משימות מרכזיות:
קידום פורומים אזוריים בנושא היערכות לרעידות אדמה ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

-212/2018--מפגשים אזוריים שנתיים במסגרת הפרויקט

יעד 5.2: קידום מיזמים רפואיים מול מדינות האזור והרשות הפלסטינית

משימות מרכזיות:
מיזם "הצל לבו של ילד" בשיתוף פעולה עם העמותה העולמית ובית החולים "וולפסון"26 ■

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי הצלחה:

קיום השתלמות מקצועית לרפואנים27 
ממדינות אגן הים התיכון

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום Q2  Q4 2017מדדי תוצאה:

ילדים ממדינות האזור המקבלים בישראל 
טיפול מורכב )ניתוחים מסובכים, אשפוזים 

ארוכים( 
--10012/2018-

ילדים ממדינות המעגל השני28 המקבלים 
טיפול מורכב )ניתוחים מסובכים אשפוזים 

ארוכים(
--2012/2018-

מיזם לביצוע ניתוחי לב מצילי חיים לילדים הסובלים ממומים וממחלות נוספות ממדינות האזור בכלל ומהרשות הפלסטינית וצפון עירק   26
בפרט.

אנשי צוות רפואה )כגון מתנדבי הצלה ומד"א(.  27
מדינות ערב ואפריקה, שאינן צמודות לישראל, כגון עירק, אפגניסטן, כורדיסטן, קניה ועוד.  28

המשרד לשיתוף פעולה אזורי
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2018

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 
תכנית עבודה לשנת 2018

שר התחבורה חה"כ ישראל כץ
מנכ"לית משרד התחבורה קרן טרנר אייל



הקדמה: שר התחבורה
חה"כ ישראל כ"ץ

השנה האחרונה הייתה פורצת דרך בתחום התחבורה. מהפכת התשתיות מהווה את חוד החנית ומובילה את 
הציבורית  התחבורה  התפתחות  עם  יחד  התנופה.  במלוא  ממשיכה  ואכן  האחרונות,  שנים  ב-9  המשרד  קו 

והרפורמות הגדולות בים, באוויר וביבשה, השינוי מורגש בכל פינה ומשנה את חיי האזרח במדינה.

במסגרת תכניתנו לקירוב הפריפריה למרכז, רכבת כרמיאל החלה את נסיעתה בהצלחה רבה ותושבי האזור 
לעיר  התשתיות  בשיפור  רבה  השקעה  לאחר  בנוסף,  מבעבר.  יותר  קלה  בצורה  מקום  לכל  להתנייד  יכולים 

הבירה, כביש 1 החדש נפתח לתנועה, ובכך הדרך לירושלים הפכה להיות בטוחה ומהירה יותר.

שיא  נרשם  שוב  האחרונה  ובשנה  הישראלים,  מציאות  את  לשנות  ממשיכה  הפתוחים"  "השמים   רפורמת 
 .15% על  עמד  השנתי  והגידול  בלבד,  יולי  חודש  במהלך  בנתב"ג  עברו  נוסעים  מיליון  מ-2.5  יותר   -  חדש 
בארץ,  הנופשים  התיירים  מספר  עם  יחד  לשנה  משנה  גדל  הנוסעים  מספר  הרפורמה,  שנות  חמש  במהלך 
והכלכלה הישראלית קוצרת את הרווחים. בנוסף, הרפורמה מאפשרת לאזרחים רבים לטוס במחירים שפויים, 

תוך תחרות בקרב חברות הטיסה בארץ ובחו"ל.

את  תגביר  הרפורמה  בעיצומה.  ובאשדוד  בחיפה  הנמלים  כשבניית  להתקדם,  ממשיכה  בנמלים  הרפורמה 
התחרות בענף, תשפר את השירות ותוזיל את מחירי הסחורות. 

התחבורה הציבורית ממשיכה להשתדרג עם הוספת קווים חדשים, תדירויות ושיפור השירות בין היתר על 
ידי הרפורמה בתעריפים, שהוזילה את מחירי הנסיעות בעשרות אחוזים למשפחה. במרכז הארץ ממשיכות 
של  חייהם  לשיפור  תוביל  נוספים  פרויקטים  קידום  לצד  אשר  דן,  בגוש  הקלה  הרכבת  על  העבודות  במרץ 

תושבי האזור ותביא להקלה בעומסי התנועה בערים.

נמשיך לעבוד למען אזרחי ישראל, כמו בכל שנה, ולשנות את פני המדינה - הלכה למעשה.

בברכה,

ישראל כ"ץ

שר התחבורה והמודיעין
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הקדמה: מנכ"לית משרד התחבורה
קרן טרנר אייל

היקף העשייה העצום של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים נוגע בחייהם של כלל אזרחי מדינת ישראל 
הן באספקטים תעסוקתיים וכלכליים והן בהקשרים של איכות החיים. פעילות המשרד מהווה מכפיל כוח 

להגשמת מטרות הממשלה ומשתלבת במגוון עצום של תחומי פעילות. 

הצמיחה  את  תאיץ  אשר  ונגישה  יעילה  בטוחה,  בת-קיימא  תחבורה  מערכת  לפתח  הוא  המשרד  חזון 
הכלכלית והחברתית. כנגזרת מחזון זה, העמדנו את התחומים הבאים בתכניות העבודה לשנה הקרובה:

צמצום תהליכים בירוקרטים ושיפור המענה הניתן לאזרחים במשרדי הרישוי ברחבי הארץ, בין היתר 	 
באמצעים טכנולוגיים.

וייעול התחבורה הציבורית כך שתהווה חלופה ראויה לשימוש ברכבים הפרטיים, וזאת לשם 	   פיתוח 
התמודדות עם תופעת הגודש בכבישי ישראל.

קידום תחבורה חכמה ובטוחה.	 

טיפוח ההון האנושי במשרד. המשאב האנושי משמעותי בכל תחומי פעילות המשרד ומהווה את הבסיס 	 
לטיב פעילותו וליכולותיו. טיפוח ההון האנושי יכפיל את ערך פעילות המשרד ואת תרומתו למשק.

אני מאחלת לכולנו שנת עבודה פורייה ומוצלחת.

בברכה,

קרן טרנר אייל

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד  

מגמה20172018

26.25.9הרוגים לכל מיליארד ק"מ נסועה11

שיעור השינוי בהוצאות משק בית על טיפולים 2
3.2%ותיקונים ברכב3

)2015(
2020 | ירידה ריאלית של 410%

 עלייה 22,395,279נוסעים בשנה בטיסות פנימיות ובינלאומיות3
של 14%

 ציון משוקלל של עמידת חברות הביצוע 4
75%ביעדים שנקבעו5

 עלייה 71,103,517פעולות של טעינת רב קו מרחוק56
של 400%

עלייה 9859,785,330נסיעות נוסע בתחבורה ציבורית68
של 4%

סך הנסועה בתקופה מוגדרת ככמות הק"מ אשר נסעו כלל הרכבים במשק בתקופה זו. ערכו של מדד זה מושווה לערך הממוצע של המדד   1
.OECD-המקביל בכלל מדינות ה

הנסועה ב-2017 חושבה על-פי אומדן. המידע נלקח מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.   2
חישוב המדד התבצע על-ידי חלוקת הערך העדכני בערך השנה הקודמת לו, על-פי סקר ההוצאות במשקי הבית של הלמ"ס לשנת 2015.   3

פרסומי הלמ"ס מתבצעים כ 20-חודשים לאחר סיום כל שנה קלנדרית.
רפורמות שתוצאותיהן יבואו לידי ביטוי בשנת 2020.  4

המדד שהופיע בתכנית העבודה לשנת 2017, "שיעור עמידה באבני הדרך של תכניות העבודה בחברות הביצוע", שודרג. המדד הנוכחי מודד   5
נתונים  אין  ביצוע.  לסיום  בלו"ז  ועמידה  תזרימים  דיוק  ובתקציב,  העבודה  בתכנית  עמידה  שנקבעו:  ליעדים  בהתאם  יותר  רבים  אלמנטים 

מסכמים ל-2017 היות ומדובר במדד חדש.
טעינת "רב קו" מרחוק הינה אפשרות חדשה, המשפרת את רמת השירות למשתמשי התחבורה הציבורית על-ידי קיצור זמני המתנה בשל   6

ביצוע רכישה בתחילת נסיעה, הגברת הבטיחות בנסיעה ומתן אפשרות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי.
לעומת 200,000 בשנת 2016. ניתן לראות גידול של 452%.  7

המדד כולל אוטובוסים, רכבת, רכבת קלה ומטרונית. מדובר בנוסעים משלמים בלבד - ללא חיילים, שוטרים וילדים.  8
לעומת 808,675,948 בשנת 2016. ניתן לראות גידול של 6%.  9
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מגמה20172018

שיעור הפעולות שבוצעו באמצעות אפיקים 7
1137.2%45%אלטרנטיביים לסניפי הרישוי10

55% | 2019

שיעור הממתינים פחות מ-40 דקות לקבלת 8
70%שירות בסניפי הרישוי המרכזיים12

משך הזמן החציוני בין טסטים לנהגים ברכב פרטי 9
561356)ימים(

2019 | 3-5 ימים - עבור טסט ראשון; 14-17 ימים - עבור טסט שני 
ואילך

שיעור ההפחתה בעלות הבירוקרטיה בתהליכים 10
25%25%שנבדקו14

25% | 2019

פעולות אשר לא דורשות הגעה למשרד הרישוי לעומת סך הפעולות שביצעו אזרחים מול המשרד.  10
הנתון המסכם לשנת 2016 נשען על נתונים שגויים. בשנת 2017 הנתונים עברו טיוב וניתוח מחדש במסגרת הרפורמה שערך המשרד באגף   11

הרישוי.
באר שבע, כרמיאל, בני ברק, פתח תקווה, נתניה, חולון, חיפה וירושלים. לא קיים עבור מדד זה ערך לשנת 2017 היות ונתוני המערכת אינם   12

מהימנים דיים בשלב זה.
המכרז ייצא לפועל בחודש יוני 2018, הפחתה בימי המתנה לטסט צפויה כבר ברבעון הרביעי של שנה זו.   13

נעשית מדידה על-פי מתודולוגיה שהגדיר משרד ראש הממשלה. המשרד מחויב להפחתה של %25 בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2118   14
מיום 2014/10/22.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

העצמה של מנועי צמיחה כלכליים וחברתיים   1
יעד 1.1: תמיכה ביעדים ובפרויקטים לאומיים: פתרון בעיית הדיור, הפחתת יוקר המחיה, מעבר צה"ל 

לנגב וצמצום פליטת מזהמים וגזי חממה

יעד 1.2: שיפור תשתיות תחבורתיות לשם ייעול התנועה, שינוע מטענים וקישור הפריפריה למרכזי 

המטרופולין וחיבור ביניהם

יעד 1.3: הבטחת יכולתם של נמלי האוויר והים לשרת את צורכי המשק

יעד 1.4: שיפור ברמת הבטיחות בכל ענפי התחבורה

פיתוח יכולותיו של המשרד לקיים את ייעודו ביעילות ובאפקטיביות   2
יעד 2.1: פיתוח היכולות של זרועות הביצוע של המשרד ומקסומן

יעד 2.2: שילוב טכנולוגיות מתקדמות בענפי התחבורה ובעבודת המשרד

יעד 2.3: היערכות גופי התחבורה לרציפות תפקודית בשגרה ובחירום

שיפור רמת השירות בכלל יחידות המשרד   3
יעד 3.1: עידוד השימוש ושיפור רמת השירות לנוסע בתחבורה הציבורית

יעד 3.2: שיפור השירות לאזרח בכלל ערוצי השירות של המשרד

יעד 3.3: ייעול רגולציה והתאמתה, תוך צמצום הנטל הבירוקרטי על האזרח
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עיקרי תכנית העבודה

העצמה של מנועי צמיחה כלכליים וחברתיים   1

יעד 1.1: תמיכה ביעדים ובפרויקטים לאומיים: פתרון בעיית הדיור, הפחתת יוקר 
המחיה, מעבר צה"ל לנגב וצמצום פליטת מזהמים וגזי חממה

משימות מרכזיות:
יישום פרויקטים תחבורתיים במסגרת הסכמי דיור15 ■
תשתית לאוטובוסים חשמליים בגוש דן  ■
קידום תכניות לעידוד מפעילי התחבורה הציבורית לשימוש בטכנולוגיות הנעה חלופיות ■
בחינת היתכנות להקמת שדה תעופה על אי מלאכותי  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור ההוצאה של פרויקטי תחבורה 
שתומכים בדיור16

 90%-100%12/2018-

אוטובוסים חשמליים שיש להם תשתית 
מוכנה

--2012/2018-

-2%12/2018--שיעור הענף הפועל באמצעות הנעה חלופית 

יעד 1.2: שיפור תשתיות תחבורתיות לשם ייעול התנועה, שינוע מטענים וקישור 
הפריפריה למרכזי המטרופולין וחיבור ביניהם

משימות מרכזיות:
יישום תכנית "נתיבי ישראל"17 ■
יישום תכניות למערכות הסעת המונים18 ■
קידום פרויקט "אופנידן"19 ■
הקמת רשת שבילי אופנים במטרופולינים באר שבע וירושלים ■
מודל תחבורה חדש ביישוביי מיעוטים  ■

הסכמים אלו באים לתת מענה תקצובי להסרת התניות תחבורתיות ביחס להקמה של יחידות דיור.  15
פרויקטי תשתית, שתפקידם לפתור חסמי דיור.   16

מדדי התכנית מפורטים בנספח המצורף לתכנית העבודה המשרדית.  17

מדדי התכנית מפורטים בנספח המצורף לתכנית העבודה המשרדית.  18
הפרויקט מייצר רשת שבילי אופניים מהירים בגוש דן.  19

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

12/20215---שבילי "אופנידן" שהושלמה סלילתם

יעד 1.3: הבטחת יכולתם של נמלי האוויר והים לשרת את צורכי המשק

משימות מרכזיות:
קידום הרפורמה בנמלי הים ■
מעקב אחר בניית נמל המפרץ והדרום ■
קידום הצמיחה הכלכלית של ענף התעופה ותעשיית התעופה בישראל  ■
קידום תכנית מתאר ארצית למעגנות  ■

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

מכולות נפרקות לשעת עבודה, בנמל 
אשדוד20

43.3-
 עלייה 
של 2%

12/2018-

-58.6מכולות נפרקות לשעת עבודה, בנמל חיפה
 עלייה 
של 2%

12/2018-

יעד 1.4: שיפור רמת הבטיחות בכל ענפי התחבורה

משימות מרכזיות:
גיבוש הנחיות להסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך ופרסומן ■
■ 21Safety Management System "יישום תכנית "ניהול הבטיחות
■ 22State Safety Program-קידום תוכנת ה
הסדרת הרגולציה של ענף מטענים  ■
החלת תכנית למכירת כרטיסים ללא נהג באוטובוסים עירוניים23 ■
רביזיה לטיפול במוקדי סיכון ■
יצירת מנגנון למדידה איכותית ואפקטיבית לפעילויות הפיקוח באגף הרכב  ■
פיתוח שירותים של מערכות תבוניות שיתופיות לתחבורה24  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-300-20012/2018מוסכים בלתי מורשים שנסגרו

המדד מבטא את התפעול בנמל. מרבית התוצרת המגיעה לישראל מגיעה במכולות, ושיפור התפוקה יאפשר הגדלת קיבולת וגם הוזלת מחירים.  20
Safety Management System הוא מודל בטיחות, שנבחר על-ידי ארגון התעופה העולמי האזרחי )ICAO( לניהול סיכונים בטיחותיים, תוך הבטחת   21

האפקטיביות של גורמי אבטחת הבטיחות.
שילוב של תקנות, רגולציה ופעילויות נוספות לקידום הבטיחות בתעופה האזרחית.  22

תופסק טעינת ה"רב קו" או מכירת כרטיסים בודדים אצל הנהג. טעינה בכספונטים, באינטרנט, במרכזי שירות, בסניפי דואר, במוסדות לימוד   23
ובאמצעות מכשירים לרכישת חוזים על גבי האוטובוסים. 

שירותי בטיחות, זרימה ובקרה של תנועה, המבוססים על תקשורת אלחוטית בין כלי רכב ומתקני בקרת תנועה.   24

716   |   תכנית עבודה לשנת 2018



פיתוח יכולותיו של המשרד לקיים את ייעודו ביעילות ובאפקטיביות   2

יעד 2.1: פיתוח היכולות של זרועות הביצוע של המשרד ומקסומן

משימות מרכזיות:
שיפור מוסר התשלומים בחברות הבינעירוניות25 ■
ביצוע סקר הרגלי נסיעות ארצי באמצעות הסלולר26 ■
מיסוד של תחום תיאום תשתיות ברמה הלאומית  ■

יעד 2.2: שילוב טכנולוגיות מתקדמות בענפי התחבורה ובעבודת המשרד

משימות מרכזיות:
כרטוס מבוסס חשבון רחוק27 ■
שדרוג מערכות המידע לנוסע באינטרנט ובסלולר ■
הקמת מרכז ניסויים ומחקר לרכב אוטונומי ותחבורה חכמה28 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-512/2018--אתרי ניסוי שנפתחו

-10012/2018--ימי ניסוי שהתקיימו 

שיפור ומעקב אחר התשלומים של חברות התשתית כלפי ספקיהן.  25
הכוונה לנצל את התפוצה הרבה של הטלפונים הסלולריים ואת היכולת לזהות את שינויי מיקומם ולעבדם לצורך זיהוי נסיעות על-פי אזורי   26

מוצא ויעד. 
פרויקט להפעלת "חשבון" "רב קו" במקום כרטיס ייעודי. תיקוף באמצעות כרטיסי אשראי ואפליקציות סלולר ויכולת התחשבנות בסוף יום   27

לפי הנסיעות שבוצעו.
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2316 מיום 22/1/2017 בנושא ״תכנית לאומית לתחבורה חכמה״.  28

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

תכנית עבודה לשנת 2018   |   717



יעד 2.3: היערכות גופי התחבורה לרציפות תפקודית בשגרה ובחירום

משימות מרכזיות:
שיפור ההגנה על מערכות המידע של המשרד והמוכנות להתמודדות עם איומי סייבר ועם אתגרי  ■

ביטחון המידע
בניית יכולת להפעלת תעופה אזרחית במצבי חירום שונים ■
אישור תפיסת הפעלה של משרד התחבורה למצבי חירום ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור גופי התחבורה שיש להם תכנית מענה 
)רמות ויעדי שירות(29

--100%12/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-212/2018--מרכזי הפעלה לחירום שהוקמו 

תכנית לרציפות עסקית ותפקודית במצבי חירום שונים.  29
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שיפור רמת השירות בכלל יחידות המשרד   3

יעד 3.1: עידוד השימוש ושיפור רמת השירות לנוסע בתחבורה הציבורית30

משימות מרכזיות:
הפעלת מטרונית קו 4 בחיפה ■
הרחבת מלאי קווי ההזנק31 ■
הרחבת פרויקט "עלייה מכל הדלתות"32 ■
החלת הרפורמה במוניות שירות  ■
"עיר בת קיימא" )אשדוד(33 ■
שיפור השירות לאוכלוסייה הערבית34 ■
מערכות להסעת המונים35 ■
שדרוג מעמד הנהג36 ■
בניית תכנית חומש לשיפור ולשדרוג של מערך התחבורה הציבורית למוסדות אקדמיים  ■
בקרה אלקטרונית על זמני יציאת אוטובוסים מתחנות מוצא ■
הקמת פורטל אינטרנטי לנוסע בתחבורה ציבורית ■
פרסום של תכנית התחרות עבור החברות המפעילות תחבורה ציבורית37 ■
שדרוג והקמה מחדש של תחנות מרכזיות ומסופים ■
שדרוג בהנגשת המידע בתחנות האוטובוס לבעלי מוגבלויות באמצעים טכנולוגים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-1012/2018--קווי הזנק חדשים

תוספת של ק"מ שבועי בנסיעות בתחבורה 
הציבורית במגזר הערבי

272,553-189,43712/2018-

תוספת של נסיעות שבועיות בתחבורה 
הציבורית במגזר הערבי

11,510-8,76312/2018-

פתיחת פרויקט להכשרת נשים כנהגות 
תחבורה ציבורית

-12/2018ג--

פתיחת קורס אחראי תחבורה ציבורית 
ברשויות המקומיות הערביות

ג--
12/2018

-

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1838 מיום 11/08/2016, בנושא תכנית השקעה רב-שנתית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולינים.  30
תכנון והפעלה של קווים אטרקטיביים, בעלי פוטנציאל נוסעים למוקדי תעסוקה נבחרים.  31

מתן אפשרות לעלות לאוטובוס מכל דלתותיו ולתקף את כרטיס ה"רב קו" עצמאית.  32
ניהול, ליווי ויישום של פרויקט "עיר בת קיימא", שמטרתו העברת נוסעים מרכב פרטי לתחבורה ציבורית, להליכה ברגל ולרכיבה על אופניים.  33

רמת  )השוואת   2016-2020 בשנים  המיעוטים  בחברת  כלכלי  לפיתוח  הממשלה  פעילות  בנושא   922 מס'  ממשלה  החלטת  של  יוצא  פועל   34
התחבורה הציבורית(.

מדדי התכנית מפורטים בנספח המצורף לתכנית העבודה המשרדית.  35
תגובש תכנית משותפת למשרד ולמפעילים לשיפור תנאי ההעסקה של הנהגים, ליצירת אופק תעסוקתי ולמיצוב מחדש של מקצוע הנהג.  36

תכלית תכנית התחרות היא ליצור ענף יעיל כלכלית ותפעולית עם רמת שירות טובה יותר.   37
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-סיום פרויקט "עיר בת קיימא"

יעד 3.2: שיפור השירות לאזרח בכלל ערוצי השירות של המשרד

משימות מרכזיות:
שילוב מערכת לניהול קשרי לקוחות )CRM( בתהליכי השירות של המשרד ■
מחשוב הרישום של כלי שיט ■
הטמעה של בחינות תיאוריה ממוחשבות להסמכת משיטים ■
הקמת ממשק מקוון לתשלום האגרות של רשות הספנות והנמלים ■
פיתוח אתר אינטרנט חדש לשירות המטאורולוגי ■
פיזור שירותי הרישוי לאזרח באמצעות אפיקים מקוונים ■
שיפור תהליכי הרישוי עבור ציוד מכני הנדסי ■
שיפור הממשקים ואיכות התוצרים מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-החלת הרפורמה במבחנים המעשיים 

השלמת ממשק מחשוב לניהול ובקרה על-
-12/2018ג--אודות תהליך רפואי

מתן אפשרות להגשת בקשה לרישיון נהיגה 
-6/2018-ג-מקצועית באופן מקוון 

-6/2018-ג-שינוי טופס הוצאת רישיון נהיגה38

מתן אפשרות להחלפת מספר לרכב נכה 
-12/2018ג--באופן מקוון

-12/2018ג--החלת החזר אגרות באופן מקוון 
-12/2018ג--מתן רישיון נהיגה עד גיל 3970

-75-10012/2018מכונות "רישיומט״

-12/2018ג--הפעלת המערכת לרישום כלי שיט

הפעלה של בחינות תיאוריה להסמכת 
-8/2018ג--משיטים באופן ממוחשב

סיום והרצת הממשק לתשלום האגרות של 
-6/2018-ג-רשות הספנות והנמלים

ג3/2019---סיום פיתוח האתר ועלייה לאוויר 

פיצול הטופס למנהלי ורפואי באופן שיאפשר את חיסיון הפרט.  38
ללא צורך בבדיקות רפואיות.  39
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יעד 3.3: ייעול והתאמת רגולציה תוך צמצום הנטל הבירוקרטי על האזרח 

משימות מרכזיות:
שינוי שיטת הפיקוח על גורמי הייצור בתעשיית התעופה הישראלית והעברת האחריות לפיקוח  ■

על הייצור לנציגי המינהל
הגדרת תפיסה רגולטורית בתחום כלי טיס בלתי מאוישים בראייה של הטכנולוגיות החדשות  ■

בשוק
הסדרת הפיקוח על מעבדות הרכב והיבואנים ■
יישום חוק רישוי רכב - הגברת התחרות במוצרי התעבורה ושיפור הבטיחות בענף הרכב ■
בחינת הליך תקינת רכב ■
בחינת הליך רישוי עסקים בענף הרכב ■
בחינת הליך הסמכה ופיקוח בעלי מקצועות ■
בחינת תחום הפעלת רכבת מקומית ■
בחינת הליך רישיון להפעלת מונית ■
בחינת הליך קביעת הסדרי תנועה ■
■ )PSC( בחינת הליך פיקוח על כלי שיט
בחינת תחום רעש כלי טיס ■
בחינת תחום כללי תובלה אווירית ■
בחינת הליך מתן רישיונות להפעלת כלי טיס והשכרתם ■
בחינת חובת הטסת מפקחים בתובלה אווירית ■
בחינת תחום הפעלת כלי טיס - הוראות כלליות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-1012/2018--תכניות טיוב רגולציה מאושרות
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 נספח 1:
מדדים לתכנית "נתיבי ישראל" – תכנית תחבורה לפיתוח הנגב והגליל

רכבות בגליל
ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה: 

-4/2018-ג-סיום תחנת רכבת המפרץ

כבישים בגליל
ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה: 

הקמת מקטע צפוני לכביש 6: מבואות 
יקנעם-סומך )מקטעים 3 ו-7(

ג4/2019---

ג3/2019---סיום ארבעה מחלפונים על כביש 77

סיום העבודות בכביש 77: תל קשיש עד 
רמת ישי

ג2/2019---

כבישים בנגב
ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה: 

-1/2018-ג-סיום קטע מולדה-שוקת

חשמול 
ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תפוקה: 

ג12/2021---סיום חשמול קו כרמיאל-חיפה

-3/2018-ג-סיום חשמול קו ירושלים-האומה

ג12/2021---סיום חשמול קו כרמיאל-תל-אביב-ירושלים

ג12/2019---סיום חשמול קו בנימינה-אשקלון

ג12/2020---סיום חשמול קו ת"א-באר שבע

ג12/2019---סיום חשמול קו הוד השרון-ת"א-אשקלון

ג12/2021---סיום חשמול קו נהריה-באר שבע
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 נספח 2: 
מדדים לתכנית "הסעת המונים"

מטרופולין ת"א
ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ג10/2021---הפעלת הקו האדום

ג12/2019---פרסום מכרז ראשון - הקו הירוק

ג12/2019---פרסום מכרז ראשון - הקו הסגול

ג6/2019---סיום תכנון סטטוטורי - הקו החום

מטרופולין חיפה
ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ג3/2021---סיום הארכת המטרונית מזרחה )נשר(

פרסום מכרז ראשון לביצוע - הארכת 
המטרונית צפונה )עכו(

ג9/2020---

פרסום מכרז ראשון לביצוע - הארכת 
המטרונית דרומה )טירת הכרמל(

ג3/2020---

פרסום מכרז ראשון לביצוע - הארכת 
המטרונית לנווה שאנן בחיפה

ג12/2019---

ג12/2023---תחילת ביצוע - תכנון רכבת קלה בנצרת

מטרופולין ירושלים 
ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ג12/2022---הפעלת הארכות לקו האדום40
ג12/2024---הפעלת הקו הירוק41

ג12/2026---הפעלת הקו הכחול42

הפעלת קו הרכבת הקלה והארכות נווה יעקב ועין כרם – תוספת של 10.5 ק"מ לקו האדום עם צפי לתוספת של כ-60,000 נוסעים ביממה.  40
הפעלת קו הרכבת הקלה באורך של20 ק"מ מאזור הר הצופים, דרך שדרות בר אילן והתחנה המרכזית וסיום באזור מלחה.  41

הפעלת קו הרכבת הקלה באורך של20 ק"מ, המתחיל באזור גילה ועובר בדרך חברון, עד שכונת רמות.  42
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צירי העדפה43
ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ק"מ של צירי העדפה במטרופולין תל-אביב 
בצירים עירוניים

---12/2020255

ק"מ של צירי העדפה במטרופולין תל-אביב 
בצירים בין-עירוניים

---12/202044212

12/202445110---ק"מ של נתיבים מהירים 

12/20244622,400מקומות חניה בכניסה לנתיבים מהירים

43  נתיבים ייעודיים לרכב ציבורי.
למעט המקטעים: בית דגן-רמלה, עדנים-גנים.  44

מתוכם הנתיבים המהירים בכבישים 2 ו-20 צפויים להסתיים עד 2022/12, והנתיב המהיר בכביש 5 עד 2024/12.  45
כולל 15 שאטלים למרכז המטרופולין.  46
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משרד התיירות
תכנית עבודה לשנת 2018

שר התיירות חה"כ יריב לוין
מנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי

2018



הקדמה: שר התיירות
חה"כ יריב לוין

שנת 2017 הייתה שנת שיא בתיירות לישראל – חצינו לראשונה את רף שלושה מיליון התיירים, וסיימנו את 
השנה עם למעלה מ-3.6 מיליון כניסות תיירים לישראל.

עם  פעולה  ושיתופי  השיווק  אסטרטגיית  משינוי  החל  התיירות,  משרד  שביצע  פעולות  שורת  בזכות  זאת 
סוכני תיירות מרכזיים בעולם, ועד הרחבת היצע הטיסות לישראל.

2018 נמשיך במשרד התיירות לפעול למימוש הפוטנציאל התיירותי לישראל. נמשיך לפתח שווקים  בשנת 
וקהלי יעד חדשים לצד שימור הקיימים, וכל זאת באמצעות קידום המוצר הישראלי ומיתוגו בקרב הסוכנים 
הגדולים והמשמעותיים בעולם. כן יפעל המשרד לפיתוח תשתיות ציבוריות ומוצרי תיירות חדשים ולשדרוג 

חוויית התייר.

שר התיירות

יריב לוין
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הקדמה: מנכ"ל משרד התיירות
אמיר הלוי

משרד התיירות הינו משרד כלכלי, הפועל להגדלת התיירות הנכנסת לישראל ובכך להגדלת ההכנסות למשק 
וליצירת מקומות תעסוקה ברחבי הארץ. המשרד פועל בדרכים חדשניות ויצירתיות על מנת לממש ייעוד זה. 

השנה נשבר שיא בתיירות הנכנסת לישראל עת חצינו את רף שלושה מיליון תיירים. זאת, הודות לפעילות 
וכן באמצעות שינוי  ייעודיים  ולמיקוד בפעולות שיווק חדשניות בשווקים  השיווקית הנמרצת של המשרד 

ושימוש בכלי עבודה חדשים, המתאימים לשוק העסקי שבו אנחנו פועלים. 

פעולה  שיתופי  ליצירת  תעופה,  קווי  לפיתוח  בפעילות  וימשיך  התיירותית  התנופה  להמשך  יפעל  המשרד 
עם סוכני תיירות דיגיטליים המובילים בעולם, לפיתוח תשתיות התיירות, להגדלה וגיוון של היצע האכסון 

המלונאי, להנגשת מידע לתייר ולשיפור משמעותי של חווית התייר. 

בנוסף, המשרד עובר בשנים האחרונות רפורמה ארגונית, אשר מטרתה להתאים את מבנה המשרד למגמות 
המשתנות בתעשיית התיירות העולמית ולצורכי השוק, וכן לתמורות שחלו בעבודת משרדי הממשלה. השנה 
ימשיך המשרד ביישום המבנה החדש תוך טיפוח ההון האנושי ועידוד שאפתנות אישית ומקצועית. המשרד 
עובדי  בקרב  והן  המשרד  לעובדי  הן  עדכניות  מיומנויות  הקניית  על  דגש  תוך  זה  בתחום  להשקיע  ימשיך 

תעשיית התיירות. עיקרי הפעילות של המשרד יתמקדו במשימות הבאות:

הוספת פתרונות אכסון תיירותיים, שייתנו מענה מהיר לגידול בביקוש לתיירות הנכנסת. ■
עידוד משקיעים זרים והפחתת הנטל הרגולטורי במיוחד סביב הקמת מתקני אכסון.  ■
שיפור חוויית התייר והמשך פיתוח אמצעים להנגשת מידע תיירותי. ■
פיתוח מוצרי תיירות חדשים.  ■
פיתוח שוקי הפעילות השיווקית והמכירתית בחו"ל והרחבתם. ■
הרחבת נוהלי התעופה והסכמי השיווק עם סוכני תיירות מובילים. ■
שיפור השירות לתעשיית התיירות באמצעות פישוט הליכים וצמצום הבירוקרטיה. ■
הרחבת בסיסי הנתונים והמחקר ככלי קבלת החלטות.  ■
מציאת פתרונות לשיפור הנראות התשתיתית באתרי התיירות מול הרשויות השונות. ■

מנכ"ל משרד התיירות

אמיר הלוי

משרד התיירות
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מגמה20172018

3.611 כניסות תיירים לארץ11
מיליון

הכנסות ענף התיירות )תרומת ענף התיירות 2
להכנסות המדינה(2

 40.8
מיליארד3

10.64 לינות תיירים בארץ - תיירות נכנסת34
מיליון

מועסקים בתעשיית התיירות )תרומת ענף 4
התיירות לשוק העבודה(

263,000
5)2016(

תייר מוגדר כמי שנכנס לארץ ושהה בה לילה אחד לפחות. המדידה מתבססת על ספירת כניסות של בעלי דרכון זר ואשרת תייר בביקורת   1
הגבולות באמצעות הלמ"ס. הנתונים השנתיים מתפרסמים בתחילת השנה העוקבת. הנתון לשנת 2017 מתבסס על מדידה עד סוף חודש 
אוקטובר, ועומד על שלושה מיליון תיירים, עלייה של כ-26% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד )2.4 מיליון תיירים ינואר –אוקטובר 2016(. 

לשם השוואה, בשאר העולם, העלייה השנתית הממוצעת בתיירות נכנסת עומדת על כ-4%.
המדידה מבוססת על אומדן מספר תיירים כפול הכנסה ממוצעת מתייר, לפי סקר תיירות נכנסת, המבוצע על ידי משרד התיירות.  2

בשנת 2016 עמדו הכנסות ענף התיירות על 40 מיליארד ש"ח.  3
המדידה מתבצעת על ידי הלמ"ס ומבוססת על איסוף נתונים מבתי מלון/אכסניות/צימרים. הנתון לשנת 2017 חלקי, נתונים סופיים יפורסמו   4

בהמשך השנה.
אומדן למ"ס לשנת 2016. המדידה מתבצעת על ידי הלמ"ס ומבוססת על סקר מועסקים ישירים ועקיפים. מועסקים ישירים הם עובדי ענפי   5
תעשיית התיירות, כגון ענף אירוח, מורי דרך, משרדי נסיעות וכו'. מועסקים עקיפים הם עובדי תעשיות לוויין, כגו תחבורה, כנסים ותערוכות 

וכו'. 135,000 אנשים הם מועסקים ישירים בתעשיית התיירות.
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

הגדלת תנועת התיירות והתרומה של התיירות לכלכלת ישראל   1
יעד 1.1: שימור שווקים וקהלי יעד קיימים

יעד 1.2: פעילות שיווקית עם שווקים, קהלי יעד ומוצרים חדשים

שיפור וגיוון המוצר והעצמת חוויית התייר   2
יעד 2.1: פיתוח תשתיות ציבוריות בתיירות

יעד 2.2: פיתוח של מוצרי ומסלולי תיירות חדשים

יעד 2.3: שיפור איכות המוצר והתאמתו לקהלי יעד

יעד 2.4: הנגשת מידע תיירותי

יעד 2.5: הוזלת מחירי הנופש

ייעול עבודת המשרד תוך יישום הליך ההסדרה הארגונית   3
יעד 3.1: מימוש המבנה הארגוני החדש וניהול כוח אדם ופיתוחו

יעד 3.2: ניהול הידע במשרד

יעד 3.3: ייעול תהליכים וניהולם, כולל אמצעים טכנולוגיים מתקדמים
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עיקרי תכנית העבודה

הגדלת תנועת התיירות והתרומה של התיירות לכלכלת ישראל    1

ערך במועדמועד סיום2017Q2Q4מדדי תוצאה:

המרות לדפי סוכנים באתרי המשרד 
במסגרת קמפיינים אינטרנטיים6

-412/2018 מיליון--

-REACH--60%12/2018 מינימלי בקמפיינים במדיות השונות 

יעד 1.1: שימור שווקים וקהלי יעד קיימים

משימות מרכזיות:
ביצוע קמפיינים פרסומיים לקהלי יעד מסורתיים7  ■
חתימה על הסכמי שיווק עם משווקים בקרב קהלי יעד מסורתיים לקידום פעילות שיווק של ישראל ■
אירוח עיתונאים, ידוענים ואנשי תעשייה מחו"ל לחשיפת ישראל כיעד תיירותי אטרקטיבי  ■
סיורי כתבים זרים השוהים באופן קבוע בישראל להעמקת חשיפתם לתיירות  ■
סיורי חשיפה למחליטנים8 מקומיים להגברת תנועת תיירות פנים  ■
השתתפות בירידי תיירות מקומיים  ■
השתתפות בירידים בינלאומיים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הסכמי שיווק שנחתמו עם משווקים בקרב 
קהלי יעד מסורתיים

79-7012/2018-

אורחי משרד התיירות מחו"ל, לרבות 
עיתונאים וידוענים9

2,0008601,28512/2018-

-42412/2018סיורים לכתבים זרים 

-36183612/2018סיורים למחליטנים מקומיים 

-91-10012/2018ירידים מקומיים שהמשרד השתתף בהם
-118121612/2018ירידים בינלאומיים שהמשרד השתתף בהם10

-102012/2018-מארגני תיירות חדשים שאורחו

OTA 512/2018--הסכמי שיווק עם סוכני-

כמות כניסות מינימלית לדפי סוכנים במסגרת קמפיינים אינטרנטיים.  6
קהלי יעד, אשר משרד התיירות פועל מולם באופן שוטף לאורך זמן.  7

מחליטנים )על-פי נוהל סיורי חשיפה לשיווק תיירות הפנים מס' 03.10-01-2014(, ראשי ועדי עובדים של ארגונים גדולים וחברות, מנהלי   8
רווחה והדרכה בשירות הציבורי ובארגונים גדולים, רכזים של מועדוני גמלאים ומתנ"סים, עיתונאים מהעיתונות הכתובה, מהטלוויזיה, מהרדיו 

ומהמדיה האלקטרונית, בלוגרים וכותבים ברשתות חברתיות, צלמים, סוכני נסיעות לתיירות פנים, מעצבי דעת קהל בתחומים שונים.
וידוענים. מטרת האירוח היא הגברה של חשיפת המוצר הישראלי לקהלי היעד במסגרת  אורחי משרד התיירות מחו"ל, לרבות עיתונאים   9

פעילות יח"צ.
ייצוג משרד התיירות בירידי תיירות מרכזיים, הפונים לקהל המקצועי והכללי במדינות היעד.  10

חל שינוי בשיטת המדידה: בשנת 2017 לא נכללו ירידים בהם הוקם ביתן בשטח.  11
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יעד 1.2: פעילות שיווקית עם שווקים, קהלי יעד ומוצרים חדשים

משימות מרכזיות:
הכנת תכנית לפריסת לשכות ובחינת מודלים חליפיים לניהולן ■
חתימה על הסכמי שיווק עם סוכני 12OTA )אונליין( ■
חתימה על הסכמי שיווק עם משווקים, הפועלים בקרב קהלי יעד חדשים ■
אירוח עיתונאים וידוענים מחו"ל, הפועלים בקרב קהלי יעד חדשים  ■
אירוח סוכני תיירות חדשים להעמקת הפעילות לשיווק ישראל בחו"ל  ■
ביצוע קמפיינים שיווקיים בקרב קהלי יעד חדשים  ■
■ Low Cost הפעלת נוהל סיוע לטיסות מיעדים חדשים לנתב"ג, לרבות חברות
ביצוע צילומים והפקת חומרי שיווק בהתאם למיתוג13  ■
ניהול קרן שיווק למארגני תיירות נכנסת לעידוד פעילות שיווקית בקרב המגזר הפרטי  ■
ניהול קרן רשת ביטחון לכינוסים בינלאומיים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-57-5012/2018משווקים חדשים שגויסו14

-9518012/2018-מארגני תיירות חדשים שאורחו 

-12/2018ג--הפקת חומרי שיווק בהתאם למיתוג 

OTA 1012/2018--הסכמי שיווק עם סוכני-

שיתוף פעולה לשיווק ישראל עם סוכנים אינטרנטיים גדולים בינלאומיים ומקומיים במדינות היעד.   12
הפקת חומרים ויזואליים התומכים בפעילויות שיווק תחת מטריה מיתוגית אחידה )כגון: צילומי וידאו וסטילס, הפקת מוצרי קד"מ וכד'(   13

משווקים חדשים שיחלו לראשונה לשווק את ישראל במסגרת הסכמי שיווק וכן ללא הסכמים.  14

משרד התיירות
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שיפור וגוון המוצר והעצמת חוויית התייר   2

יעד 2.1: פיתוח תשתיות ציבוריות בתיירות15

משימות מרכזיות:
קביעת סדרי עדיפויות תקציביים בפרויקטים תשתיתיים  ■
בקרה על פרויקטים תשתיתיים באמצעות חברת בקרה16  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שיעור בחינת הבקשות שהוגשו לצוות 
תקציב פיתוח )פיתוח תשתיות ציבוריות(17

100%-100%12/2018-

פרויקטים תשתיתיים המבוקרים באמצעות 
חברת בקרה

50274012/2018-

יעד 2.2: פיתוח של מוצרי ומסלולי תיירות חדשים

משימות מרכזיות:
תמיכה וקידום של אירועי תרבות, ספורט ודת המהווים עוגן שיווקי  ■
■ 18)Friendly Desert) שיווק המוצר הדרומי החדש
הפעלת חממות תיירות19 ■
פיתוח תיירות וביצוע הגנות באזור ים המלח20 ■
ייזום והפעלת פרויקט "שביל ישראל" לרגל חגיגות ה-70 לישראל21 ■
קיום כנסים אזוריים להנגשת שירותי המשרד לתיירנים22 ויזמים ■
גיבוש מתווה "שביל ישראל"  ■

תשתיות  בפיתוח  שוטף  באופן  משקיע  התיירות  משרד  ציבוריות.  תשתיות  לפיתוח  מנכ"ל  חוזר   ,5/2016 נוהל  על-פי  ציבוריות  תשתיות   15
לפרויקטים  דגש  מתן  תוך  ופנים,  נכנסת  תיירות   - בארץ  המבקרים  התיירים  של  ולרווחתם  לשימושם  הארץ  ברחבי  ציבוריות  תיירותיות 
המיועדים לתיירות נכנסת, זאת על מנת לשפר באופן ניכר את המוצר התיירותי ואת החוויה לתייר. כמו כן, המשרד יפעל בתחום זה באזורי 
הרשאים  גופים  לישראל.  נכנסת  תיירות  מוקדי  להוות  פוטנציאל  בעלי  הם  כי  שהוחלט  אחרים,  ובאזורים  המיעוטים  במגזרי  הפריפריה, 
להשתתף בנוהל הם: רשויות מקומיות, גופים ציבוריים שפועלים ללא מטרות רווח, שבפעילותם יש זיקה מהותית לענף התיירות בתחום 

התשתיות הציבוריות, וכן משרד התיירות עצמו כמציע פרויקט תיירותי.
במסגרת הצת"פ )צוות תקציב פיתוח( מאושרים פרויקטים של פיתוח תשתיות תיירות ציבוריות. חלק מהפרויקטים מועברים לביצוע על-ידי   16
הרשויות המקומיות שבתחומן נמצא הפרויקט. המשרד מבצע בקרה הנדסית ופיננסית על-מנת להבטיח את ביצוע המרכיב התיירותי של 

הפרויקט ברמה נאותה. 
שיעור בחינת הבקשות המוגשות לצוות תקציב פיתוח עומד על 100%. בשנת העבודה 2017 הוגשו וטופלו 150 בקשות.  17

בשנת 2017 בוצע פיתוח המוצר הדרומי במסגרת ההיערכות לפתיחת שדה התעופה בדרום, לרבות: מיפוי וזיהוי של הזדמנויות וחסמים, איתור   18
קהלי יעד, יצירת מסלולי תיירות חדשים ויצירת תכנית שיווקית מותאמת למוצר החדש.

משרד התיירות מסייע ליזמים ולעסקים קטנים בתחום התיירות, החל משלב התכנון ועד להקמה והפעלה של עסק תיירותי. חממה פועלת   19
התיירות  מתחום  מקצועי  צוות  על-ידי  היזמים  ליווי  באמצעות  ניתן  הסיוע  קיימים.  מיזמים  ולהעצים  ולשדרג  חדשה  יזמות  ולמנף  להניע 
בתחומים עסקיים שונים )בדיקה סטטוטורית, פרוגרמה ובדיקת היתכנות ראשונית, תכנית עסקית, ליווי שיווקי( בהתאם לצרכיו הייחודים 

של המיזם.
יישום החלטת הממשלה מס' 4254 מיום 12/2/2012 באמצעות החברה הממשלתית להגנות ים המלח.  20

ייזום והפק של סיורים במקטעי "שביל ישראל" לרגל חגיגות ה-70 לישראל.  21
תיירנים - בעלי תפקידים בתעשיית התיירות ובתעשיות הנלוות לה.  22
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ביצוע מעקב התקדמות בפרויקטים 
ג12/2023---תשתיתיים באזור ים המלח 

כנסים אזוריים שהתקיימו להנגשת שירותי 
-2312/2018-המשרד לתיירנים ויזמים

-12/2018ג--גיבוש דו"ח "שביל ישראל"23

 גיבוש תכנית עבודה למקטעי פיילוט 
-12/2018ג--ל"שביל ישראל"

יעד 2.3: שיפור איכות המוצר והתאמתו לקהלי יעד 

משימות מרכזיות:
יצירת מותגי תיירות, המיועדים לקהלי יעד שונים ■
גיבוש תכנית פעולה לטיפול במחסור בכוח אדם במלונאות ■
אכיפת חוק שירותי תיירות )מורי דרך( במסגרת פעילות שוטפת ומבצעים מיוחדים  ■
ביקורת תחזוקת אתרים תיירותיים-ציבוריים ומרכזי ערים תיירותיות  ■
טיפול בפניות ותלונות הציבור ■
הפעלת נוהל החזר מע"מ24 ■
הכשרה ורישוי של מורי דרך, וכן פיתוח מערכת ממוחשבת לבחינות מורי דרך  ■
מתן מלגות לתלמידים בקורסי מורי דרך באמצעות נוהל תמיכות25 ■
קורסים והשתלמויות מקצועיות לתיירנים  ■
סל שירותי תיירות לסוכני נסיעות לקבלת פני התייר - טיפול בקבוצות וחלוקת תעודות  ■
מתן מענקי התאמה לדירוג למלונות עממיים26   ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פעולות ביקורת לאכיפת חוק שירותי תיירות 
על מורי דרך ברחבי הארץ27

1,600-9,00012/2018-

ביקורות שבוצעו במסגרת ביקורת תחזוקת 
אתרים ומרכזי ערים תיירותיות

--17012/2018-

-100%12/2018-100%שיעור המענה לפניות הציבור28

-30012/2018--בתי עסק שהצטרפו להסדר החזר מע"מ

-200255012/2018ימי השתלמויות שהתקיימו למורי דרך

דו"ח "שביל ישראל" יכלול את תכנון התוואי והתשתיות וכן תכנית שיווקית.  23
לרבות ביקורת על בתי עסק ושדרוג מאגר מידע וניהולו לייעול תהליך קבלת ההחזר.  24

לרבות מלגות תמיכה לתלמידים בקורסי מורי דרך ממגזרי המיעוטים, תושבי היישובים הדרוזיים, הצ'רקסיים והבדואיים, במסגרת יישום   25
החלטות ממשלה מס' 959 מיום 10/1/2016 ומס' 1480 מיום 2/6/2016.

מתקני אכסון מלונאי ברמת דירוג עד "3 כוכבים פלוס".  26
בכפוף למעבר חוק שירותי התיירות בכנסת.  27
בשנה מתקבלות ומטופלות כ-1,000 פניות.  28

משרד התיירות
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ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-75010020012/2018רישיונות חדשים שניתנו למורי דרך29

אישורי מלגות שניתנו לתלמידים בקורסי 
מורי דרך באמצעות נוהל תמיכות

70-4012/2018-

-1005210012/2018ימי השתלמות שהתקיימו לתיירנים

-45,00022,50045,00012/2018תעודות במסגרת סל שירותי תיירות 

בכפוף לאישור חוק שירותי התיירות בכנסת.  29
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יעד 2.4: הנגשת מידע תיירותי

משימות מרכזיות:
עדכון מודל הפעלת לשכות מידע באזורי תיירות ובשדות תעופה: אילת )רמון(, ירושלים, נצרת, נתב"ג  ■
■ 30"Chatbot" הפעלת לשכה וירטואלית
קמפיין מקצועות התיירות31 ■
האקאתון 322018 ■
ביצוע SEO לאתרי המשרד33 ■
המשך פיתוח אתר "מידע למטייל"  ■
פיתוח פלטפורמת GoIsrael חדשה ■
■ 34GoIsrael שדרוג אפליקציית
ביצוע מחקרים בתחום התיירות בשיתוף פעולה עם האקדמיה ■
פרסום נתונים ומידע בתחום התיירות  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

SEO 103512/2018אתרי משרד שבוצע בהם-

פריטי תוכן שטויבו ועודכנו באתר "מידע 
למטייל" 

43,2008,97017,94012/2018-

יעד 2.5: הוזלת מחירי הנופש

משימות מרכזיות:
ביצוע תקציב מינהלת ההשקעות בגין פרויקטים שאושרו בשנים קודמות והגיעו לידי מימוש  ■
אישור פרויקטים חדשים במינהלת השקעות בתיירות ■
ייצוג המשרד בכנסים בינלאומיים למשקיעים במלונאות  ■
קיום כנס משקיעים בינלאומי בישראל35  ■
ליווי ובקרה של מכרזים לשיווק קרקעות לבנייה מלונאית ■
טיפול בהסרת חסמים ובצמצום רגולציה בהליכי אישור של בתי מלון36 ■

הפעלת רובוט בבינה מלאכותית למתן מענה לשאלות גולשים בלשכה הוירטואלית.   30
קמפיין לעידוד ההצטרפות למקצועות התיירות.  31

וניו מדיה במשרד התיירות, בשיתוף עם רשות  2018 - תחרות אפליקציות בתחום התיירות בהובלת אגף מערכות מידע דיגיטל  האקאתון   32
התקשוב הממשלתי. השנה התחרות עוסקת בנושא פתרונות דיגיטליים בתחום של הוראת דרך. במקום הראשון בתחרות האקאתון 2017 זכתה 
האפליקציה LIVETRIP, המאפשרת לתייר ולמטייל בישראל לאתר אטרקציות, מסעדות וכד' על גבי מפה, ולצפות בסרטונים על-אודותיהם. 
TRIPLAN, המאפשרת לתייר  בנוסף, האפליקציה מאפשרת לעסקים ולתיירים להעלות סרטונים ולשתפם. במקום השני זכתה אפליקציית 
לבנות תכנית טיול ולהגישה למורי דרך לקבלת הצעות. לראשונה, האפליקציה תחבר בין התיירים למורי הדרך באופן ישיר. במקום השלישי 
זכתה אפליקציית MIBO, אשר הציגה את ISRABOT - רובוט בינה מלאכותית, המאפשר שיחה בשפה טבעית ומסייע לתייר בכל מה שצריך 

במסגרת הטיול בישראל. 
Search Engine Optimization - קידום אתרים במנועי חיפוש.   33

שדרוג אפליקציית GoIsrael כולל שיפור ממשק משתמש ופונקציונליות חדשה ומתקדמת.  34
ייזום כנס בינלאומי למשקיעים פוטנציאליים במלונאות.  35

וקידום ענף  - הסרת חסמים  בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2209 מיום 22/12/2016, בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי במשרד התיירות   36
המלונאות לשם הוזלת מחירי הנופש בישראל.

משרד התיירות
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מתן מענקים להקמת מתקני אכסון על-פי החלטות ממשלה37 ■
מתן מענקים למתקני אכסון מלונאיים במסגרת נוהלי הקמה/הרחבה או השבה/הסבה38 ■
סיוע ליזמים בנושא רגולציה בפרויקטים מלונאיים  ■
ליווי פרויקטים במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות )ות"ל( לבדיקת תכניות39 ■
ביצוע ניתוח מצב המחסור בחדרי מלון ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-75-7012/2018יחידות אירוח שאושרו לתמיכה 

-2,460-2,60012/2018מיטות במתחמי קמפינג שאושרו לתמיכה  

שיעור הבדיקה והטיפול בבקשות המוגשות 
במסגרת נוהלי הקמה/הרחבה או השבה/

הסבה של בתי מלון 
--100%12/2018-

-12/2018ג--השלמת דו"ח בנושא מחסור בבתי מלון

מתן מענקים להקמת יחידות אירוח בכפוף לביקוש מצד היזמים במסגרת יישום החלטות הממשלה מס' 959 מיום 10/1/2016, מס' 1480 מיום   37
2/6/2016, מס' 2156 מיום 11.12.2016 ומס' 1561 מיום 19/6/2016. 

במטרה לעמוד בביקוש ההולך וגובר של חדרי מלון וכן להוזיל את מחירי הנופש בישראל יש צורך בהגדלת ההיצע של חדרי מלון. מדי שנה   38
מפרסם משרד התיירות נוהלי סיוע במטרה לעודד תוספת חדרי מלון זאת, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959, ובכפוף 
לאזורים הקבועים בצו לעידוד השקעות הון, התשס"ז-2007, על תיקוניו, ובמסגרת התקציב שיאושר לצורך כך. נוהלי הסיוע מיועדים להקמה/

הרחבה של בתי מלון/מלוניות/אכסניות חדשים, להסבת מבנים לשימוש מלונאי ולהשבת בתי מלון/מלוניות/אכסניות שחדלו מלתפקד חזרה 
לתפקוד מלונאי. 

שיעור המענק הקבוע בחוק עומד על 20% מהיקף ההשקעה המאושר, וכן לבתי מלון/אכסניות ברמה עממית יש תוספת של מענק מינהלי   
בשיעור של 13% מהיקף ההשקעה המאושר, זאת בהתאם לאמור בנהלים וכן בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1556 מיום 19/06/2016. 

במסגרת תיקון 107 לחוק התכנון והבנייה לקיצור הליכי תכנון בפרויקטים העונים לקריטריונים שבתיקון לחוק - ריכוז הפרויקטים והעברת   39
המלצות השר לות"ל.
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ייעול עבודת המשרד תוך יישום הליך ההסדרה הארגונית   3

יעד 3.1: מימוש המבנה הארגוני החדש וניהול כוח אדם ופיתוחו

משימות מרכזיות:
כנס משרדי מקצועי למנהלי לשכות תיירות  ■
כנס משרדי מקצועי למנהלי יחסי ציבור  ■
המשך היישום של המבנה הארגוני  ■
פיתוח מנהלים ועתודה ניהולית, כולל הכשרה לתפקידם בחו"ל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קיום כנס משרדי מקצועי למנהלי לשכות 
תיירות

-6/2018-ג-

-12/2018ג--קיום כנס משרדי מקצועי למנהלי יחסי ציבור

יעד 3.2: ניהול הידע במשרד

משימות מרכזיות:
ביצוע סקרים שונים ■
ביצוע פרויקט ניהול ושימור ידע  ■
טיוב וביצוע סקר תיירות נכנסת 2018 ■
"קול קורא" לסטודנטים למחקרים בתחום התיירות  ■
בחינה של תפוסה ומחירים של בתי מלון בישראל וביעדים מתחרים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-1212/2018-סקרים שבוצעו 

-12/2018ג--חלוקת מענקים לסטודנטים זכאים

יעד 3.3: ייעול תהליכים וניהולם, כולל אמצעים טכנולוגיים מתקדמים

משימות מרכזיות:
■ 40)OTA בקרת ביצוע של קמפיינים פרסומיים )כולל
■ 41Digital Foot Print-מיפוי וטיוב ה
■ Top 10-ביצוע תעדוף של הפעילות השיווקית למיקוד ב

.OTA בקרה על דו"חות ביצוע בסיום כל קמפיין פרסומי או מימוש הסכם  40
הבניה והאחדה של פעילות ה-social כחלק בלתי נפרד מכלל פעילות השיווק והקמפיינים הפרסומיים )360 מעלות(.  41

משרד התיירות
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018 
כל מאגרי המידע של המשרד מונגשים, מאגרי מידע חדשים מוקמים כמונגשים כברירת מחדל. 

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
הצגת אטרקציות אפשריות בישראלאטרקציות

רשימת מורי דרך בישראלמורי דרך

בתי מלון
מאגר מידע זה מאפשר קבלת מידע בסיסי על מלונות בכל רחבי 

הארץ

צימרים 
תו האיכות מציג בפני האורח את רמת החדר והסטנדרטים על-פי 

שלוש רמות

הצגת פרטים על בתי ספר שדה בישראלבתי ספר שדה

גלריית תמונות 
משרד התיירות מציג באתרי האינטרנט שלו גלריית תמונות ובה 

יותר מ-2,000 תמונות של נופי הארץ ואתריה

אכסניות
מאגר מידע זה מאפשר קבלת מידע בסיסי על אכסניות בכל רחבי 

הארץ

הצגת אירועים בישראלאירועים

VOD סרטונים לקידום התיירות בארץ

רשימת מארגני תיירות בישראלסוכני נסיעות

מסלולים
מסלולים בישראל בסיווג של: מסלולי הליכה, מסלולי אופניים 

ומסלולים ברכב

לשכות תיירות בישראללשכות מידע

חברות תעופה שמפעילות טיסות לישראלחברות תעופה

תיאור נתוני ספרים העוסקים בתיירות בישראלספרייה מקצועית

פירוט לשכות תיירות בחו"ללשכות תיירות בחו"ל

הצגת דרכי הגעה ליעדים נבחרים בישראלדרכי הגעה

הצגת חניוני לילה בישראלקמפינג

פירוט מעברי גבול בישראל עם מדינות שכנותמעברי גבול נמלי ים ואויר

מידע מחקרי

פריטי המידע הקיימים בקטגוריה "מידע מחקרי" כוללים: מחקרים, 
סקרים ומאמרים במימון משרד התיירות. קבצים מתוך סקר 

התיירות הנכנסת, לרבות לוחות אקסל וקובצי SPSS גולמיים של 
סקר

הצגת חניונים בישראלחניונים
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הסבר על המאגרשם מאגר המידע

דילים

משרד התיירות מהווה צינור מידע בלבד ואינו אחראי בכל צורה 
שהיא להצעות )חבילות/מבצעים( המוצגות בדף זה על-ידי גורמים 

שלישיים שהם מסחריים. כל רכישה של שירות/מוצר המוצגים 
בדף זה תתבצע באתר הגוף מציע ההצעה ולא תתבצע באתר משרד 

התיירות. האחריות המלאה והבלעדית מוטלת על הגוף המפרסם את 
ההצעות

אתרים שאפשר לבקר בהם בתיאום מראשביקורים באתרים

הצגת סיורים מודרכים בישראלסיורים מודרכים

תכניות טיול

המידע בדף זה מציג הצעות לתוכניות טיולים עצמאיים ללא הדרכה. 
אין מדובר בטיולים המאורגנים על-ידי משרד התיירות. המטייל 

יבדוק ויחליט בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי אם תכנית הטיול 
מתאימה לצרכיו

פירוט בתי העסק המשתתפים בהסדר להחזר מע"מ לתיירעסקים במסגרת החזר מע"מ לתייר

אתרי אינטרנט ואפליקציות בתחום התיירות בישראלאתרי אינטרנט ואפליקציות 

מרכזי כנסים בישראלמרכזי כנסים

מוסדות לימוד בתחומי התיירותמוסדות לימוד

אירוח ביתינשים עושות תיירות

מידע על תחנות דלקתחנות דלק

הצגת אתרים פופולריים בישראלמגזינים דיגיטליים

הצגת פרסומי משרד בעקבות מבצעי אירוח שבוצעו לאורחים מחו"לפרסומי משרד

תיאור ארגונים המספקים שירותים עבור בעלי מוגבלויותשירותי תיירות לבעלי מוגבלויות

תיאור אזורים מרחביים בישראלמרחבים בישראל

תיאור ערים מרכזיות בישראלערים בישראל

תיאור חגים מרכזיים בישראלחגים בישראל

תיאור מילון ישראלימילון ישראלי

פריטי תיירות מבוססי מיקוםמידע עם נתונים מבוססי מיקום

קטגוריות למידע עם נתונים מבוססי 
מיקום

קטגוריות למידע עם נתונים מבוססי מיקום

מידע מחקרי - כניסות מבקרים 
ותיירים

מידע מחקרי של משרד התיירות, מכיל קבצים משנת 2006 ואילך

מידע מחקרי - חישוב כניסות תיירים 
ולינות

מידע מחקרי של משרד התיירות, מכיל קבצים משנת 2006 ואילך 
)תיירים: מבקרים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל באשרת תייר 

ויוצאים ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה(

משרד התיירות
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הסבר על המאגרשם מאגר המידע
מידע מחקרי וסקרים של משרד התיירותמידע מחקרי - סקרי תיירות נכנסת

מידע מחקרי של משרד התיירותמידע מחקרי - ארנסט&יאנג

שאלות ותשובות נפוצות בתחום התיירותשאלות ותשובות

הצגת מאפייני מפרטפירוט מאפייני מפרט

תיאור הנחיות ומידעהנחיות ומידע

מידע על חברות להשכרת אופנייםהשכרת אופניים

מידע על כספומטיםכספומטים

מידע על מסעדותמסעדות

מידע על חברות להשכרת רכבהשכרת רכב

פירוט סניפים שאפשר לקבל בהם שירותי בריאותשירותי בריאות

פירוט חברות, המספקות שירותי השכרת אופנועיםהשכרת אופנועים

פירוט חברות, המספקות שירותי השכרת קרוואניםהשכרת קראוונים
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משרד התיירות
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משרד התפוצות
תכנית עבודה לשנת 2018

שר התפוצות חה"כ נפתלי בנט
מנכ"ל משרד התפוצות דביר כהנא

2018



הקדמה: שר התפוצות
חה"כ נפתלי בנט

אזרחים יקרים,

חשיבות  גם  לו  יש  אך  מוסרית,  חובה  ובראשונה  בראש  הוא  התפוצות  ליהדות  ישראל  מדינת  של  הקשר 
אסטרטגית להמשך קיום העם היהודי ולהצלחתה של מדינת ישראל. לממשלת ישראל יש אחריות לחיזוק 

קשר זה.

חלשה  מדינה  אינה  כבר  ישראל  שלב.  עוברים  והתפוצות  ישראל  יחסי  כיצד  רואים  אנו  האחרונות  בשנים 
הנשענת על תרומות. להיפך, אנו מדינה חזקה, שיודעת לתת תמיכה ועזרה למיליוני היהודים החיים ברחבי 

העולם, מתוך הבנה ש"כל ישראל ערבים זה בזה". 

בעת האחרונה נוצרו מתחים מסוימים בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות. עלינו לייצר שיח כן, פתוח והגון גם 
כאשר יש חילוקי דעות, ולזכור: יהא אשר יהא - אנו תמיד אחים. על-מנת לשמר את מדינת ישראל כמדינת 

הלאום של העם היהודי עלינו לקחת אחריות ולבנות יחד עתיד יהודי משותף ומשמעותי. 

בשנה הקרובה ימשיך משרד התפוצות בראשותי לקדם את היעד שהצבנו לעצמנו: חיזוק הזהות היהודית 
וישראל. אנו מבינים שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם  בין הקהילות  והעצמת הקשר  בתפוצות 
היהודי, ומתוך כך פועלים לבנות גשרים בין העם היושב בציון לקהילות היהודיות בתפוצות, לחזק את הזהות 
היהודית של כל יהודי ויהודייה ולמצב את ישראל כבית וכמרכז לכל יהודי העולם. באמצעות מיזמים של חינוך 
א-פורמלי, לצד חיזוק החינוך היהודי הפורמלי, מפגשים של מובילי דעה ישראלים עם קהילות התפוצות ועוד 

שלל פרויקטים, אמשיך להוביל את מאמצי הממשלה לקדם משימה חשובה זו המוטלת על דורנו. 

בברכה,

נפתלי בנט

שר התפוצות
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הקדמה: מנכ"ל משרד התפוצות
דביר כהנא

אני שמח להציג את התכנית המשרדית לשנה הבאה עלינו לטובה. 

יהודי  בקרב  לישראל  והקשר  היהודית  הזהות  חיזוק  של  המשרד  מטרות  למימוש  לפעול  ממשיכים  אנו 
התפוצות ובתחום המאבק באנטישמיות; מטרות אלו עומדות לנגד עינינו בפיתוח פרויקטים חדשים ובחיזוק 
פרויקטים קיימים והגדלתם. במקביל, אנו פועלים להעמקת ההיכרות של אזרחי מדינת ישראל עם יהדות 
התפוצות באמצעות מגוון פעולות, ואנו נוכחים לדעת כי התודעה לנושא זה גוברת וכי אזרחי ישראל מבינים 

את החשיבות האסטרטגית שיש לקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות.

בשנה האחרונה קידמנו את פרויקט היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בשיתוף חברת "מוזאיק 
יונייטד", אשר מתמקדת ביצירת רצף, בהטמעת תוכן עקבי ועמוק ובהכפלת מספרי המשתתפים בתכנית 
במטרה לשנות את המגמה של היחלשות הזהות היהודית וההתרחקות מישראל. במסגרת הפרויקט ביצענו 
משמעותיות;  חינוכיות  תכניות  באמצעות  סטודנטים  אלף  בכ-16  ונגענו  בקמפוסים  הראשונה  השנה  את 

הפרויקט נמצא כעת בשנתו השנייה. בנוסף, אנחנו עתידים להשיק שני פרויקטים חדשים בשנת 2018. 

השנה השקנו את פרויקט החינוך הפורמלי והקמנו, יחד עם משרד החינוך, מט"ח וקרנות יהודיות מהעולם 
שלוש מינהלות בדרום אמריקה, בצרפת ובשאר אירופה, אשר יבצעו רפורמה משמעותית, שתשפיע בטווח 
הארוך על עשרות אלפי ילדים יהודים בעולם. הפרויקט התחיל ללוות השנה כ-40 בתי ספר יהודיים בתהליך 

של שינוי אסטרטגי והענקת כלים חינוכיים. בשנת 2018 אנו צפויים לעבוד עם כ-70 בתי ספר. 

במהלך השנה הקרובה נמשיך לקדם את התוכנית האסטרטגית למאבק באנטישמיות ונהיה שותפים לעם 
היהודי גם בתחום זה. אנחנו עתידים להנגיש כבר בתחילת השנה מידע על התרחשויות אנטישמיות במרחבי 

הרשת למקבלי החלטות, לקהילות יהודיות ולחברות הגדולות על-מנת לשנות את המגמה בתחום. 

בנוסף, נמשיך לבצע השנה פרויקטים, אשר מטרתם חיבור הקהל הישראלי ליהודי התפוצות, חיזוק הקשר 
עמם והדגשת הקולקטיב של עם אחד ומשפחה אחת. 

בברכה, 

דביר כהנא

מנכ"ל משרד התפוצות

משרד התפוצות
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד  

מגמה20172018

פרויקטים שמופעלים במסגרת "מוזאיק יונייטד" - 1
היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי 

13בתפוצות1

5 | 2019

סטודנטים יהודים שמשתתפים בפרויקט 2
16,00019,000הקמפוסים2

22,000 | 2019

בתי ספר יהודיים שמשתתפים בתכנית 3
2570אסטרטגית לחיזוק הזהות והקשר לישראל3

90 | 2019

קהילות משימתיות בתפוצות במסגרת פרויקט 4
32"הקהל"4

140 | 2020 80 | 2019

קהילות קטנות ובינוניות, שמשתתפות בפרויקט 5
לחיזוק הזיקה לישראל, חיי הקהילה והזהות 

25היהודית5

35 | 2019

"מוזאיק יונייטד" - תכנית אסטרטגית, שמטרתה חיזוק הזהות היהודית והקשר של צעירי העם היהודי עם ישראל, בהמשך להחלטת ממשלה   1
מס' 1660 מיום 1/6/2014 ולהחלטת הממשלה מס' 95 מיום 19/6/2015. במסגרת התוכנית מתוכננים שמונה פרויקטים. בשנה הקרובה יושקו 

שניים נוספים מהם. עקב חילופים של צוות הפרויקט, התקדמותו התעכבה בשנה אחת.
ולמדינת ישראל. פרויקט זה מציע מסלולים שונים  יהודים בתפוצות לזהותם היהודית  פרויקט שמטרתו לחזק את הקשר בין סטודנטים   2
וגורם להעמקת  ברמות שונות של מחויבות. הפרויקט מאפשר לתלמידים להתקדם ולהגביר את רמת המעורבות בקמפוס ובחיי הקהילה 

הקשר ליהדות ולישראל.
ליווי בתי ספר יהודיים בתפוצות ובניית תכניות אסטרטגיות לבתי-הספר לחיזוק הזהות והקשר של התלמידים לזהותם היהודית ולישראל.  3

והקשר  ולמשפחות בתפוצות שתורמות להעמקת הזהות היהודית  יהודיות משימתיות, המיועדות לצעירים  פרויקט חדש לבניית קהילות   4
לישראל. חתימת החוזה התעכבה לסוף שנת 2017 ותחילת הביצוע נדחתה לשנת 2018.

פרויקט חדש לחיזוק הזיקה לישראל ולחיזוק הזהות היהודית וחיי הקהילה של קהילות קטנות ובינוניות ברחבי העולם. בקהילות המרוחקות   5
ממרכזים יהודיים קיים קושי לקיים חיי קהילה, התכנית מציעה מגוון פעילויות, אשר יתבצעו על-ידי משלחות של מחנכים ואנשי מקצוע אשר 

מטרתם לחזק את הקהילה.
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מגמה20172018

300300קהילות המקושרות ביניהן מישראל ומהתפוצות66

4שפות שבהן מנוטרים פוסטים אנטישמיים ברשת77

מובילי דעה שמשתתפים בתוכנית לחיבור 8
6060לתפוצות8

60 | 2019

הפרויקט מקשר בין מנהיגי קהילות בארץ ובתפוצות ומשתף את קהילותיהם בקשר שנוצר. באופן זה הפרויקט יוצר קהילות תאומות ומחזק   6
את הקשר ההדדי.

מערכת חדשה, המנטרת התבטאויות אנטישמיות ברשת האינטרנט ומסווגת אותן לפי סוגים שונים ומקומות גיאוגרפיים.  7
מובילי דעה ודמויות משפיעות מתחומים שונים בכל המגזרים בישראל )כגון: אנשי צבא, אנשי המגזר הציבורי, אנשי המגזר השלישי, אנשי   8
המגזר העסקי, אנשי משפט, אנשי אקדמיה ואנשי תקשורת(. המשתתפים נחשפים לידע ולסוגיות יסוד בקשר עם יהדות התפוצות, וכן 

לרלוונטיות של הנושא להחלטות שהם מקבלים.

משרד התפוצות
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

חיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל בתפוצות   1
יעד 1.1: חיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל של צעירים יהודיים בתפוצות

יעד 1.2: חיזוק הקהילות היהודיות והקשר שלהן לישראל

חיזוק החיבור של הישראלים בארץ לעם היהודי בתפוצות   2
יעד 2.1: הקניית ידע והגברת העיסוק בנושא התפוצות במערכות החינוך השונות

יעד 2.2: חיבור מובילי דעה ישראלים לנושא התפוצות

שיפור הכלים למאבק באנטישמיות   3
יעד 3.1: מתן כלים לפעילים לטובת המאבק באנטישמיות

יעד 3.2: מתן כלים למעצבי מדיניות ולמקבלי ההחלטות לטובת המאבק באנטישמיות
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עיקרי תכנית העבודה

חיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל בתפוצות   1

יעד 1.1: חיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל של צעירים יהודיים בתפוצות

משימות מרכזיות:
השקת שני פרויקטים במסגרת היוזמה המשותפת9 ■
הפעלת מרכזים לחיבור סטודנטים מהתפוצות לישראל ■
ליווי של בתי ספר יהודיים בתפוצות על-פי התכנית האסטרטגית לחיזוק הזהות והקשר היהודי לישראל  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

סטודנטים יהודים שמשתתפים בפרויקט 
הקמפוסים

16,000-19,00012/201922,000

בתי ספר שמשתתפים בתכנית האסטרטגית 
לחיזוק הזהות והקשר היהודי לישראל

25-4512/2018-

- 3,000-1,00012/2018משתתפות במשלחות ייעודיות לישראל10

יעד 1.2: חיזוק הקהילות היהודיות והקשר שלהן לישראל

משימות מרכזיות:
"קהילות מקושרות" - חיזוק ושימור הקשרים בין קהילות מישראל וקהילות מהתפוצות ■
הפעלת פרויקט "הקהל" לבניית קהילות משימתיות בקרב צעירים יהודים בתפוצות ■
הפעלת פרויקט לפעילות יהודית וציונית בקהילות קטנות ובינוניות בתפוצות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קהילות מישראל וקהילות מיהדות התפוצות 
המקושרות ביניהן

300-30012/2018 -

קהילות שמשתתפות בתוכנית "הקהל"
פרויקט 

חדש
-3212/202060

קהילות קטנות ובינוניות בתפוצות 
שמשתתפות בפרויקט

 פרויקט 
חדש

-2512/201935

תכנון ותכלול של התכנית המוגדרת בהחלטת הממשלה מס' 1660 מיום 1/6/2014, בנושא "קידום היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם   9
היהודי בתפוצות"; קידום היישום והביצוע של הפרויקטים השונים, שיופעלו במסגרת היוזמה; תיאום ובקרה עם השותפים השונים לצורך 

יישום החלטת הממשלה מס' 1660.
תכנית המביאה לישראל נשים יהודיות מרחבי העולם, הכוללת מסע בן שמונה ימים, תכנית המשך מורחבת בקהילות ותכנית מנהיגות )בשנת   10

2018 יורד מספר המשתתפות בעקבות סיום הפרויקט(.

משרד התפוצות
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חיזוק החיבור של הישראלים בארץ לעם היהודי בתפוצות   2

יעד 2.1: הקניית ידע והגברת העיסוק בנושא התפוצות במערכות החינוך השונות

משימות מרכזיות:
פיתוח תכניות לימוד העוסקות בנושא יהדות התפוצות במערכת החינוך הפורמלית ■
הקניית ידע והטמעת החשיבות של נושא יהדות התפוצות במערכת החינוך הבלתי פורמלי  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תכניות לימודים העוסקות בנושא יהדות 
התפוצות, שהוטמעו במערכת החינוך 

הפורמלית11

פרויקט 
חדש

-1512/2019 15

תנועות נוער שמפתחות מערכי פעולה 
בנושא יהדות התפוצות

פרויקט 
חדש

-812/201910

יעד 2.2: חיבור מובילי דעה ישראלים לנושא התפוצות

משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית למובילי דעה ישראלים לחיזוק החיבור לעם היהודי בתפוצות ■
קיום ימי עיון לפורומים שונים של מעצבי דעה בחברה הישראלית  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מובילי דעה שהשתתפו בתכנית לחיזוק 
החיבור לעם היהודי בתפוצות

60-6012/2018-

-500-60012/2018מעצבי דעה שהשתתפו בימי עיון

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

פרויקטים של חיבור לעם היהודי שבוצעו 
על-ידי המשתתפים בתכנית למובילי דעה 

ישראלים
7-1012/2018 -

פיתוח התכניות החל בשנה שעברה ומתוכנן להיות מוטמע בשנת הלימודים תשע"ט.  11

752   |   תכנית עבודה לשנת 2018



שיפור הכלים למאבק באנטישמיות   3

יעד 3.1: מתן כלים לפעילים לטובת המאבק באנטישמיות

משימות מרכזיות:
בניית אתר אינטרנט ייעודי על-אודות אירועים אנטישמיים, המתעדכן בזמן אמת ■
קיום כנס בינלאומי - "הפורום הגלובלי למאבק באנטישמיות"  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

36,000 12,00012/2020--כניסות לאתר האינטרנט הייעודי12

משתתפים בכנס הבינלאומי – "הפורום 
הגלובלי למאבק באנטישמיות"

פרויקט 
חדש

-8003/2018-

יעד 3.2: מתן כלים למעצבי מדיניות ולמקבלי ההחלטות לטובת המאבק באנטישמיות

משימות מרכזיות:
פרויקט ניטור רשת האינטרנט - הפקת דו"חות חודשיים על-אודות מצב ההסתה ברשת  ■

והפצתם לקובעי מדיניות

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

שפות שבהן יופעל האתר
פרויקט 

חדש
-412/2018-

אתר האינטרנט החל לפעול בסוף שנת 2017 ולכן המדידה המלאה תתבצע במהלך שנת 2018.  12

משרד התפוצות
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משרד התקשורת
תכנית עבודה לשנת 2018

שר התקשורת חה"כ איוב קרא
מנכ"ל משרד התקשורת )בפועל( שמילה מימון

2018



הקדמה: שר התקשורת
חה"כ איוב קרא

שנת 2018 עומדת בסימן המשך המאמצים של משרד התקשורת להביא למשק תקשורת איכותי, תחרותי, 
והוגן לכלל אזרחי ישראל. השווקים שמשרד התקשורת אמון עליהם נמנים עם השווקים הדינמיים ביותר 
התקשורת  הסטארט-אפ".  כ"אומת  ישראל  של  התפתחותה  להמשך  בסיס  ומהווים  הישראלית  בכלכלה 
הופכת יותר ויותר לתשתית קריטית לאספקת שירותים ציבוריים – בריאות, חינוך, תרבות, וכו' – וזאת, לצד 

החשיבות הכלכלית של משק התקשורת לכלכלת ישראל בכלל ולענפים עתירי-המידע בפרט.

על כן, המשרד שבאחריותי ימשיך להתמקד בביצוע רפורמות בשווקים שעליהם הוא אמון – על-מנת להביא 
לאזרחי ישראל שירותי תקשורת אלקטרונית, דואר ושידורים איכותיים יותר. זאת, תוך מתן דגש על נגישות 
שירותים אלה לכלל אזרחי המדינה, על-מנת שכל אזרח בישראל, ללא תלות במיקומו הגיאוגרפי או במעמדו 
במחירים  מתקדמים  תקשורת  שירותי  ולצרוך  הדיגיטליים  המשאבים  לכלל  לגשת  יוכל  הסוציו-כלכלי, 
קיום  המשך  מתקדמות,  ניידות  רשתות  פריסת  לקראת  ההיערכות  את  ימשיך  המשרד  זה,  בכלל  סבירים. 
התחרות בתקשורת הנייחת, ועוד. כמו כן, ימשיך המשרד לקדם רפורמות מבניות בשוק השידורים על-מנת 

להביא לאזרחי ישראל מגוון של תוכן איכותי.

2018 גם בשיפור השירות שהוא מעניק לאזרחים בתחומי ייבוא  לצד מאמצים אלה, יתמקד המשרד בשנת 
ציוד תקשורת לישראל ובמתן רישיונות.

אני סמוך ובטוח, שמשרד התקשורת ימשיך להוביל משק תקשורת מתקדם ותחרותי, לרווחת אזרחי ישראל.

בברכה,

חה"כ איוב קרא

שר התקשורת
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הקדמה: מנכ"ל משרד התקשורת )בפועל( 
שמילה מימון

ביטוי  לידי  באו  שעיקרם  המשרד,  מופקד  שעליהם  תחומים  במספר  עשייה  רבת  שנה  הייתה   2017 שנת 
 BSA – "בדואר – מעבר לבית מיון מודרני לסחר מקוון, בהמשך קידום רפורמת הפס הרחב עם "שוק סיטונאי
ותשתיות פיזיות, ובתחום השידורים - פיצול ערוץ 2, מעבר ערוצים וקידום אסדרת השידורים. לצד תחומים 
אלו המשיך המשרד בפיקוח ובאכיפה של ציות להוראות החוק, בקידום קשרי החוץ ובמקביל ביישום שינוי 

ארגוני מקיף.

בשנת 2018 ימשיך משרד התקשורת לפעול ליישום ייעודו ולאפשר לציבור בישראל שירותי תקשורת מידע 
ודואר מתקדמים, אמינים ומגוונים, בכל מקום, במחיר סביר ובאופן שיתרום לשיפור איכות החיים ולחיזוק 
אסדרה,  באמצעות  זאת  כל  מידע.  כחברת  ישראל  של  צמיחתה  ולקידום  והחברתי  הכלכלי  הלאומי,  החוסן 

המעודדת השקעות ופיתוח תשתיות, מקדמת תחרות ומעצימה את הצרכן בראייה יוזמת וארוכת טווח.

המשרד הציב לעצמו שמונה יעדים מרכזיים ליישום בשנת 2018:

קידום פריסת תשתיות אולטרה רחבות-פס נייחות בישראל – שוק סיטונאי, פריסה אוניברסלית.. 1

2 .,5 לדור  מכרז  פרסום  בסלולר,  מיטבי  כיסוי   – בישראל  ניידות  רחבות-פס  תשתיות  פריסת  של   קידום 
IOT ועוד.

אסדרת השידורים בישראל – "מהפכת קרא": קידום היישום של הוועדה לאסדרת הרגולציה על שוק . 3
השידורים במסגרת תיקוני חקיקה וחקיקת משנה, ככל שתידרש.

הבניית תכנית אסטרטגית לקידום שירותי הדואר בישראל.. 4

התאמת הרגולציה על שוק הטלקום לעידן המודרני – לאפשר ערים חכמות וטכנולוגיות מתקדמות.. 5

הפחתת בירוקרטיה ושיפור תהליכים – במספר תחומים, לרבות רישיונות, ייבוא אישי ומסחרי ועוד.. 6

הגברת הפעילות של פיקוח ואכיפה לצורך ציות להוראות החוק.. 7

קידום קשרי החוץ בתחום התקשורת.. 8

הציבור  לפניות  מיטבי  למענה  הציבור,  עם  העבודה  ממשקי  לטיוב  לפעול  ימשיך  המשרד  אלו,  יעדים  לצד 
ולאתר אינטרנט מתקדם.

כמו כן, תקודם ההיערכות למעבר הצפוי לירושלים, יתקיימו פעילויות להכשרת עובדי המשרד ולפיתוח ההון 
האנושי.

בכבוד רב,

שמילה מימון

המנהל הכללי )בפועל(

משרד התקשורת
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד  

מגמה20172018

שיעור משקי הבית והעסקים בישראל המחוברים 1
לתשתית אולטרה-רחבת-פס נייחת, מתוך כלל 

משקי הבית בישראל1
נמוך 
3%מ-1%

2019 | יותר מ-10% 2020 | 90%

שיעור משתמשי תקשורת אולטרה-רחבת פס ניידת 2
כ-60%בישראל מסך משתמשי התקשורת הסלולרית2

שיעור צמצום הרגולציה בתחום השידורים 3
25%)"מהפכת קרא"(3

50% | 2020

 שיעור משקי הבית שמחוברים לטלוויזיה 4
נמוך רב-ערוצית שאינה מקרב המפעילים הוותיקים4

מ-10%
יותר 

מ-10%
2019 | יותר מ-15% 2020 | 20%

משך הזמן בין הפנייה לקבלת אישור לציוד 5
אלחוטי למתן תשובה

 חודש - 
3 חודשים

 שבוע - 
6 שבועות

פרסום מסמך מדיניות שר התקשורת בעניין 6
Internet of Things ו"ערים חכמות"5

 fiber to the building fiber to the home, fiber to the premises תקשורת אולטרה-רחבת-פס באמצעות סיבים אופטיים עד לחצרי המנויים )המכונה  1
וכו׳( מהווה את הדור הבא של רשתות התקשורת בעולם. יש לפעול על-מנת להביא לפריסה מואצת של רשתות כאמור בישראל. זאת, על-
מנת לתמוך באספקת שירותים מתקדמים, לרבות שירותים המסופקים על-גבי האינטרנט ))over the top ללא קשר למיקומו של המשתמש.

שירותי רט"ן )רדיו טלפון נייד( מבוססי פס רחב, מאפשרים העברת נתונים בנפחים גדולים ובמהירות משופרת. שירותי רט"ן מתקדמים אשר   2
מאפשרים שימוש בטכנולוגיות LTE (Long Term Evolution) ו-LTE-A (LTE Advanced), מתאפיינים בקצב העברת נתונים גבוה ביחס לטכנולוגיות 
מאפשר  בישראל  רביעי  דור  בטכנולוגיות  לשימוש  מעבר  רביעי"(.  )"דור  בישראל  הרט"ן  למשתמשי  שירותים  מתן  לצורך  כיום  המשמשות 

למשתמשי הרט"ן במדינה ליהנות משירותי מידע מתקדמים יותר, דבר הצפוי להניב תועלות כלכליות וחברתיות משמעותיות לציבור בכללותו.
המדד בוחן את שיעור התקנות הרגולטוריות שירדו. לאחר שנים של רגולציה מפוצלת בתחום השידורים )שידורים לציבור, שידורים רב-  3

ערוציים בתשלום וכו׳(, מגמות טכנולוגיות ותחרותיות מביאות להתלכדות )convergence( בין שירותי שידורים ובין שירותי תקשורת אחרים. 
כמו כן, היכולת לספק שירותים אודיו-ויזואליים באמצעות האינטרנט והתמורות בשוק הפרסום מביאים לכך, שיש צורך בקביעה מחודשת של 
המסגרת הרגולטורית בתחום השידורים, שבו יש צורך לאזן בין אינטרסים ציבוריים שונים – תחרות, יצירה מקומית ועברית, כללי התנהגות 

נאותים וכו׳.
שיעור משקי הבית שמחוברים לטלוויזיה רב-ערוצית שאינה ״הוט״ או ״יס״ מסך כל משקי הבית בישראל.  4

Internet of Things - מינוח המתאר רשת של חפצים פיזיים המצויים במרחב הפרטי והציבורי, המשובצים באלקטרוניקה, תוכנה וחיישנים   5
המאפשרים תקשורת מתקדמת בין החפצים, יכולת איסוף והחלפות מידע. רשת זו צפויה להוביל לאוטומיזציה בתחומים רבים. רשת זו כוללת 

בין השאר את תחומי "הבית החכם ו"העיר החכמה".
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עיקרי תכנית העבודה

קביעת מדיניות שוק התקשורת בעניין פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס   1

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור משקי הבית בישראל המחוברים 
לתשתית אולטרה-רחבת-פס נייחת

נמוך 
מ-1%

-3%12/202090%

יעד 1.1: קביעת מדיניות שר התקשורת בעניין פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס 
ויישומה

משימות מרכזיות:
פרסום מדיניות בעניין פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס ■
קביעת מתווה לפריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס ועיגונו ברישיונות של מפעילי התקשורת ■
מעקב ובקרה אחר יישומה של תכנית הפריסה ■
קביעת מסגרת אסדרתית לפריסה שיתופית של רשתות נייחות ברשת הגישה, בדגש על חצרי  ■

הלקוח7
תיקון הרישיונות של החברות )"בזק" ו"הוט"( בהתאם למדיניות פריסת הסיבים ■
התאמת האסדרה לשימושן של ספקיות השירות בתשתיות של אחר במעבר השוק לטכנולוגיות  ■

)8FTTP( מתקדמות

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור משקי הבית המחוברים לתשתית 
אולטרה-רחבת-פס נייחת על ידי ספקיות 

השירות
1%2%2%12/2018-

פריסה שיתופית של רשתות נייחות בטכנולוגיות מתקדמות, כך שהסיבים מגיעים עד לבית הלקוח, בניגוד למצב הקיים היום, שבו הסיבים   7
מגיעים עד לארונות התקשורת, הנמצאים במרחק של כמאות מטרים מבית הלקוח.

FTTP - Fiber To The Premises, סיבים עד בית הלקוח.  8

משרד התקשורת
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יעד 1.2: הבטחה של המשך קיום התחרות ברובד הקמעונאי - "שוק סיטונאי"9

משימות מרכזיות:
קביעת מתווה לביטול ההפרדה המבנית ב"בזק" ■
קביעת כללי הפרדה חשבונאית בדו"חות הכספיים של "הוט" ו"בזק" ■
קבלת החלטות לגבי טלפוניה במכירה סיטונאית ■
קביעת מנגנון בדיקה לבחינת צמצום מרווחים10 ■
קידום פרויקט 11Twinning - כלים וידע לגיבוש השלב השני של "השוק הסיטונאי" ■

המשך אסדרת השוק בהתאם להתפתחות התחרות, לרבות יישום השלבים שנקבעו באסדרת השוק הסיטונאי, כמו: טלפוניה סיטונאית,   9
שימוש בתשתיות פסיביות, גישה לסיב אפל.

קביעת מנגנון, שיאפשר לבעלות התשתית להציע מגוון חבילות של שירותים ללקוח הסופי מבלי לפגוע במתחרים, אשר רוכשים דרכן את   10
התשתית במסגרת "השוק הסיטונאי", באמצעות שמירה על רמת מחירים סבירה של המוצר הבודד.

Twinning )תאומות( - כלי של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה מוסדי בין משרדי ממשלה של מדינות החברות באיחוד האירופי לאלה של   11
מדינות מוטבות או שותפות. פרויקט ה-Twinning מפגיש בין מומחיות של מדינות חברות באיחוד האירופי לזו של מדינות מוטבות/שכנות 
במטרה להשיג תוצאות אופרטיביות מוחשיות באמצעות פעילות בין בעלי תפקידים מקבילים. מדינת ישראל יכולה להשתתף בפרויקט היות 

.)ENI) Europen Neighborhood Instrument - שהיא מדינה שכנה
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פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס ניידות בישראל   2

יעד 2.1: מכרז לאספקת שירותי רט"ן12 ברוחבי פס מתקדמים

משימות מרכזיות:
תמחור אגרות תדרים והערכת שווי תדרים ■
מכרז תדרים לשירותי פס רחב במגוון תדרים13 - בחירת מנגנון המכרז ■
מכרז תדרים לשירותי פס רחב במגוון תדרים - עריכת המכרז ■
מכרז תדרים לשירותי פס רחב במגוון תדרים - הענקת רישיונות ותיקון רישיונות קיימים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הקצאת תדרים בהתאם לתוצאות מכרז 
התדרים

- 12/2018ג--

יעד 2.2: סידור, ייעול ותמחור של סדין התדרים14

משימות מרכזיות:
ארגון מחדש של התדרים ■
טיוב בסיס הנתונים של סדין התדרים ■
קביעת מדיניות ארוכת טווח לשימוש בתדרים ופתרון ביניים לתקופה הקרובה15 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

16E-band-נמוך מ-10עורקי מיקרוגל שהוקמו בתחום ה
יותר 
מ-100

יותר 
מ-1,000

12/2018-

רט"ן: רדיו טלפון נייד - שירותי תקשורת סלולרית.  12
תדרים בג'יגה הראשון - ספקטרום בטווחים שבין 0 ל-1000, כאשר ההועדה )הקצאה של גופי התקינה הבינלאומית( הנוכחית לסלולר היא   13
התדרים  של  המכרז  מטרת  ביטחוניים.  וגופים  התקשורת  חברות  על-ידי  נעשה  זה  בספקטרום  השימוש  כיום  ל-900.   700 שבין  לרצועות 

שיתפנו בשנת 2018 היא לייצר כיסוי יעיל יוותר של רשת דור 4.
התדרים הינם משאב מוגבל של המדינה, ולכן יש חשיבות רבה לנצלו בצורה היעילה ביותר. התדרים בישראל נמצאים בשימוש צבאי ואזרחי,   14

ולכן לצורך סידור יעיל יש להגיע להסכמות בנושא גם עם צה"ל.
המדיניות תתייחס, בין היתר, לבחינת חלופות בין מכרז להקצאת תדרים לבין מכרז/הקצאה זמנית של תדרי 2600 כפתרון מעבר עד לפינוי   15

תדרים בג'יגה הראשון.
צורת חיבור אלחוטית בין שתי נקודות בתחום ה-E-band של הספקטרום האלקטרומגנטי. הטווח של תחום זה נע בין GHz 70-80, מאופיין   16

בהתפשטות לטווח קצר יחסית בין 3-4 קילומטרים וניתן להעביר בערך זה נפחי מידע גדולים מאוד.

משרד התקשורת
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התאמת הרגולציה בתחום השידורים וצמצומה   3

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור משקי הבית שמחוברים לטלוויזיה 
רב-ערוצית שאינה מקרב המפעילים 

הוותיקים17

נמוך 
מ-10%

-
יותר 

מ-10%
12/202020%

יעד 3.1: קביעת מסגרת רגולטורית חדשה לשידורים בישראל

משימות מרכזיות:
עיגון בחקיקה של המלצות הוועדה הבין-רגולטורית לקביעת מסגרת רגולטורית חדשה  ■

לשידורים בישראל

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הגשת תזכיר חוק בנושא מסגרת רגולטורית 
חדשה לשידורים בישראל

-6/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-12/2018יותר מ-8יותר מ-33ערוצים מסחריים המשודרים בישראל

שיעור משקי הבית שמחוברים לטלוויזיה רב-ערוצית שאינה »הוט« או »יס« מסך כל משקי הבית בישראל.  17
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המשך הקידום והיישום של תכנית ההבראה של הדואר   4

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

סניפי דואר שמשך זמן ההמתנה הממוצע 
בהם הוא 10 דקות או פחות18

-40012/2018-כ-290

יעד 4.1: המשך שיפור ברמת השירות בחברת "דואר ישראל", בדגש על חבילות

משימות מרכזיות:
התקנת מערכות לניטור הדואר בסניפים נוספים ■
■ 19RFID - פיתוח מערכת לניטור אלקטרוני של דברי הדואר
ביצוע ביקורות על מדדי טיב השירות: לרבות זמני המתנה בתור וסקרי איכות השירות ■
פיתוח מערכת, המאפשרת ללקוח לבחור באמצעות אתר האינטרנט את אופן מסירת החבילה  ■

המועדף עליו )מסירה בסניף, מסירה באמצעות מכונה אוטומטית, איסוף מנקודת חלוקה או 
מסירה עד הבית(

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

זמן מסירת חבילה ללקוח מרגע הגעתה 
למרכז המיון

 86%
מהחבילות 

תוך 72 
שעות

-

 90%
מהחבילות 

תוך 48 
שעות

12/2018-

יעד 4.2: הבניית תכנית אסטרטגית עדכנית ל"דואר ישראל"

משימות מרכזיות:
מיקוד בקווי עסקים ■
ביטול הפעילות על-פי מרחבים ■
התייעלות וצמצום כח אדם ■
פיתוח שירותים חדשים והתמקדות במנועי צמיחה - סחר בינלאומי, בנק הדואר ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--השלמת תכנית אסטרטגית

לאחר אימוץ מסקנותיה של הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר וחברת בנק הדואר ושירותיהן, החלה תקופה חדשה ברגולציה על תחום   18
הדואר, כשהדגש מושם על שיפור השירות בחברת “דואר ישראל”, ובהמשך - על העמקת התחרות בתחום. המדידה מתבצעת על-סמך 
חישוב של ממוצע יומי של זמני המתנה בסניפים ובסניפים שהותקנה בהם מערכת לניטור תורים, ללא התייחסות לימים חריגים )מע”מ וימי 

תשלום קצבת הבטחת הכנסה(.
אמצעי לניטור דברי דואר גם עבור דואר שאינו רשום.  19

משרד התקשורת
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התאמת הרגולציה על שוק הטלקום בישראל לעידן המודרני   5

יעד 5.1: קביעת מדיניות לעניין סייבר

משימות מרכזיות:
ריכוז צרכים והגדרתם, ניתוח איומים וסקרי סיכונים ■
תרחיש ייחוס, ניתוח פערים ■
כתיבת מסמכי הסדרה בנושא הגנת סייבר ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרסום מסמך מדיניות שר התקשורת בעניין
הגנת סייבר בתחום התקשורת

-12/2018ג--

-6/2018-ג-הקמת ועדת היגוי משרדית לנושא הסייבר

20Internet of Things יעד 5.2: קביעת מדיניות לעניין שירותי

משימות מרכזיות:
סקירה ראשונית של התחום ■
תחזית של מיפוי צרכים ויישומים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרסום מסמך מדיניות שר התקשורת בעניין 
Internet of Things ו"ערים חכמות"

-12/2018ג--

יעד 5.3: עדכון חוק התקשורת והתאמתו לעידן הנוכחי )הגדרות, תהליכי רישוי(

משימות מרכזיות:
בחינה משווה של חוקי תקשורת קיימים בעולם ■
טיוטה של תיקון חוק התקשורת בישראל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--פרסום טיוטה של תיקון חוק התקשורת

מינוח המתאר רשת של חפצים פיזיים המצויים במרחב הפרטי והציבורי, המשובצים באלקטרוניקה, תוכנה וחיישנים המאפשרים תקשורת   20
את  השאר  בין  כוללת  זו  רשת  רבים.  בתחומים  לאוטומיזציה  להוביל  צפויה  זו  רשת  מידע.  והחלפות  איסוף  יכולת  החפצים,  בין   מתקדמת 

תחומי "הבית החכם ו"העיר החכמה".
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הפחתת בירוקרטיה ושיפור תהליכים   6

יעד 6.1: השלמת השינוי המבני במשרד, תוך ייעול תהליכי עבודה פנים-ארגוניים

משימות מרכזיות:
איוש בעלי תפקידים והגדרות תפקיד לדרג ביניים ■
התאמת הגדרות תפקידים לאור רפורמות בשוק ■
איוש בעלי תפקידים-הכשרה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-90%100%12/2018-שיעור השלמת איוש בעלי תפקידים

יעד 6.2: שיפור רמת השירות של המשרד, לרבות מתן אישורים והסרת חסמים 
לחברות וליחידים

משימות מרכזיות:
חיבור למערכת "מסלול"21  ■
ייעול ומחשוב של תהליכי מתן אישורים לציוד אלחוטי ■
ייעול התהליך של קבלת רישיונות מיוחדים ■
מעבר להיתרים בתחומי רישוי מסוימים ■
עדכון תהליכי העבודה בתחום הייבוא האישי ■
בניית מערכת מחשוב תומכת תהליכי עבודה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-3/2018-ג-חיבור למערכת "מסלול"

מעבר להיתרים ולפטורים של חלק
מהרישיונות המיוחדים

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

משך הזמן בין הפנייה לקבלת אישור לציוד 
אלחוטי למתן תשובה

 חודש - 
3 חודשים

-
 שבוע - 

6 שבועות
3/2018-

"מסלול" - מערכת של רשות המסים, שמאפשרת לכלל היבואנים, היצואנים ועמילי המכס להגיש באופן מקוון טופסי בקשות לרישיונות   21
ולאישורים מרשויות מוסמכות ולהתעדכן בכל עת במצב הטיפול בבקשות, החל משלב הבקשה ועד לשלב האישור למכס.

משרד התקשורת
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הגברה של פעולות הפיקוח והאכיפה לצורך ציות להוראות הדין   7

יעד 7.1: טלקום - פעילות פיקוח ואכיפה לנושאי תחרות, צרכנות וטכנולוגיה

משימות מרכזיות:
פעולות פיקוח ואכיפה בתחום הצרכני ■
פעולות פיקוח ואכיפה בתחום הטכנולוגי והאלחוטי ■
פעולות פיקוח בתחום התחרות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

פניות ציבור למשרד22
פחות 

מ-8,000
-

פחות 
מ-7,000

12/2018-

שיעור חברות הסלולר העומדות בכיסוי 
הסלולרי שנקבע ברישיונות

יותר 
מ-80%

-
יותר 

מ-90%
12/2020

 יותר 
מ-95%

יעד 7.2: דואר - ביקורת על תקנים ואסדרת שירות 

משימות מרכזיות:
ביקורות על עמידה בתקן דואר רשום ודואר 24 ■
אסדרת השירות לציבור במוקדי הלקוחות, לרבות זמני מענה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

השלמת דו"ח ביקורת על עמידה בתקן דואר 
רשום ודואר 24

-6/2018-ג-

קביעת מדדים לטיב השירות לציבור 
ולאיכותו 

-12/2018ג--

יעד 7.3: חירום - תרגול מוכנות חברות התקשורת בישראל לאירועי חירום וקיצון

משימות מרכזיות:
קיום תרגילים פנימיים ועבודת ממשק מול חברות ■

ירידה במספר פניות הציבור למשרד מהווה אינדיקציה לשיפור ברמת הציות להוראות הרישיונות.  22
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הבטחת קשרי החוץ בתחום התקשורת וקידומם    8

יעד 8.2: השתתפות בפעולות של ארגונים בינלאומיים23 

משימות מרכזיות:
קידום הסכמי נדידה )Roaming(24 עם מדינות רלוונטיות ■
■ 25Twinning - קיום מפגשי למידה משותפים
■ 26EMERG קיום מפגשי למידה משותפים

לרבות כנסים, סדנאות והדרכה.  23
הסכם בי-לטרלי בין שתי מדינות או בין ישראל לקבוצה של מדינות, שעיקרו הסכמה להפחתת תעריפי הנדידה הבינלאומיים של התקשורת   24
הסלולרית ותעריפי קישור הגומלין בין שתי מדינות. הנושא מעודד את המפעילים משתי המדינות להגיע להסכמים מסחריים, שיבטאו את 
ההסכמה ויחילו גם על ישראל את הרגולציה הפנים-אירופית "Roam Like At Home". ההסכמים הללו ייטיבו עם הנוסעים הישראלים למדינות 

שעמן נקשרו הסכמים ויאפשרו למפעילים להמשיך במגמת הוזלת תעריפי הנדידה הסלולרית, בייחוד למדינות אירופיות.
Twinning )תאומות( - כלי של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה מוסדי בין משרדי ממשלה של מדינות החברות באיחוד האירופי לאלה של   25
מדינות מוטבות או שותפות. פרויקט ה-Twinning מפגיש בין מומחיות של מדינות חברות באיחוד האירופי לזו של מדינות מוטבות/שכנות 
במטרה להשיג תוצאות אופרטיביות מוחשיות באמצעות פעילות בין בעלי תפקידים מקבילים. מדינת ישראל יכולה להשתתף בפרויקט היות 

.)ENI) Europen Neighborhood Instrument - שהיא מדינה שכנה
"קבוצת הרגולטורים האירופית-ים-תיכונית" )EMERG( - רשת הרגולטורים של מדינות אגן הים התיכון )מדינות דרום אירופה ושכנותיהן   26
לחופיו המזרחיים והדרומיים של הים התיכון(, שהוקמה בסיוע האיחוד האירופי ובמימונו, במסגרת פעילות ההמשך "יורו-מד" של "תהליך 
ברצלונה". השאיפה היא ליצור גישה אחידה לרגולציה של תקשורת והרמוניזציה, דהיינו תיאום בין המשטרים הרגולטוריים במרחב האירו-
ים-תיכוני. במסגרת זו מתקיימים מדי שנה מפגשים וסדנאות מקצועיים בתחום התקשורת בסוגיות מקצועיות משותפות ולימוד מהניסיון 

האירופי בנשאים כגון: קידום תחרות, פתיחת שווקים, רישוי, תמחור, הגנת הצרכן, פיקוח וכיו"ב.

משרד התקשורת
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תכנית עבודה לשנת 2018

שרת התרבות והספורט מירי רגב
מנכ"ל משרד התרבות הספורט יוסי שרעבי
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הקדמה: שרת התרבות והספורט
חה"כ מירי רגב

תכנית העבודה של משרד התרבות והספורט בשנה שחלפה הביאה לידי ביטוי את שלושת היעדים המרכזיים 
שהצבתי מתחילת כהונתי במשרד:

פיתוח מקצועי של כלל ענפי התרבות והספורט. . 1

פתיחת שוקי התרבות והספורט לקולות ולשחקנים נוספים.. 2

שמירה על אוצרות התרבות והסמלים הלאומיים שלנו בתרבות ובספורט.. 3

הקריטריונים  את  שינינו  המשרד,  של  חדשות  ליוזמות  התקציב  את  הגדלנו  מגוונים:  בכלים  זאת  עשינו 
כלי  יצרנו  בתשתיות,  ניכר  באופן  השקענו  לספורט,  הלאומית  ובמועצה  ותרבות  לאמנות  במועצה  לתמיכה 

תמיכה חדשים לשילוב כוחות חדשים ומגוונים בתמיכה הממשלתית ועוד. 

בשנת 2018 יבואו לסיומם תהליכי עבודה רבים, ואני מקווה שנוכל לקצור את פירות העבודה הסיזיפית והקשה 
של השנתיים שקדמו לה. בצד ההצלחות, לפנינו אתגרים רבים, שהגדרתי בתכנית העבודה. אציין כמה מהם: 

הקמת רשת מוזיאונים לתולדות עיירות הפיתוח – 14 עיירות פיתוח ניגשו ל"קול הקורא", ויחד  ■
עם ראשי הערים נוסיף לאתוס הציוני ולזיכרון הקולקטיבי את תרומתן של עיירות הפיתוח לייסוד 

המדינה.
הסכם קולנוע חדש – הוועדה הציבורית לבחינת עבודתן של קרנות הקולנוע סיימה את עבודתה.  ■

הסכם הקולנוע לחומש הקרוב יהיה צודק ושוויוני הרבה יותר.
אוצרות התרבות הלאומיים בירושלים – חפירת ירושלים הקדומה היא אתגר לאומי חיוני. העיר  ■

הנמצאת במעמקי האדמה מהווה מקור חיוני לזהותנו ויעד בינלאומי לתיירות מכל העולם. בשנה 
הקרובה ניישם בהדרגה את תכנית "קדם" של רשות העתיקות, שבאחריות המשרד.

מהפכת תשתיות הספורט – השלמנו סדרת תיקונים במועצה הלאומית ואישרנו לראשונה כ-600  ■
מיליון ש"ח באמצעות הטוטו לבניית מאות מתקני ספורט בכל רחבי הארץ. מימוש ההרשאות 

הוא האתגר האמתי של שנת 2018. 
תקציב הספורט – השינוי בחוק ההסדרים, שעל-פיו בסיס התקציב של משרד הספורט יגדל ולא  ■

יהיה תלוי בכספי ההימורים של הטוטו, מחייב היערכות של המשרד למימוש יעיל ומיטבי של 
התקציב.

את  ונמלא  בכבוד  בהם  נעמוד  שיחד  ומאמינה  בטוחה  ואני  לפתחנו,  ניצבים  אחרים  ורבים  אלו  אתגרים 
שליחותנו הציבורית לטובת החברה והמדינה. 

מירי רגב

שרת התרבות והספורט
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הקדמה: מנכ"ל משרד התרבות והספורט
יוסי שרעבי

והספורט,  התרבות  בתחומי  הפעילות  את  ולהעצים  לקדם  לעודד,  דגלו  על  חרת  והספורט  התרבות  משרד 
בדגש על הנגשתם ועל העצמתם בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. המשרד מוביל תהליכים ויוזמות, מתוך 
הכרה בספורט ובתרבות כערכי היסוד של הפרט והחברה, המגלמים בתוכם מצוינות, הגשמה עצמית ועושר 

פנימי, התורמים לעיצובה של חברה איכותית, מגוונת, ומכילה.

תכנית העבודה של המשרד, המוצגת לפניכם, מתכתבת עם ערכי היסוד שלנו, המהווים נר לרגלנו:

בין 	  חסמים  להסיר  ניתן  באמצעותם  אשר  משמעותי,  חברתי  לשינוי  כמנוע  ובספורט  בתרבות  שימוש 
הקבוצות המגוונות המרכיבות את החברה שלנו.

קידום איכות החיים, הפיתוח והצמיחה בפריפריה באמצעות התרבות והספורט.	 

הרב-	  חשיפת  באמצעות  היתר  בין  למדינה,  טובים  שגרירים  להוות  על-מנת  והספורט  התרבות  ייצוא 
תרבותיות, החדשנות וההישגיות הישראליות.

יוזמה ופרו-אקטיביות בעשיית המשרד.	 

בשנה הקרובה נמשיך להעמיק את עשייתנו מהשנה החולפת בשילוב יוזמות חדשות:

בתחום התרבות, אנו ממשיכים לפעול לשינוי מבחני התמיכות, באופן שירחיב את היקף הפעילות התרבותית 
בפריפריה, וכן להגדיל את היקף התמיכה בגופי תרבות, העוסקים בפיתוח זהות מקומית ומביאים לידי ביטוי 

זהויות תרבותיות שונות. 

גופי התרבות ותעניק להם  השנה צפויה לצאת אל הפועל רפורמה משמעותית, שתסייע מאוד להתנהלות 
ודאות – רפורמה שעיקרה הקדמת מועדי התמיכות המוענקות להם.

בנוסף, אנו ממשיכים ליישם ולהעמיק את הפעילות מול הרשויות המקומיות. זאת באמצעות מבחן התמיכה 
סל"ע )סל תרבות עירוני(. מבחן זה מאפשר לרשויות המקומיות לקיים פעילות תרבותית, העולה בקנה אחד 

עם האופי והצרכים המיוחדים של כל רשות, בדגש על הפריפריה. 

כמו כן, השנה המשרד צפוי להתחיל לממש את פרויקט הקמת רשת בתי המייסדים - רשת מוזיאונים לסיפור 
תולדות עיירות הפיתוח ותרומתן לייסודה ולפיתוחה של ישראל.

דגש מיוחד יינתן לתחום הקולנוע – המשרד נערך לסיכום על הסכם קולנוע חדש לחומש הקרוב מול משרד 
האוצר. בנוסף, תתבצע בחינה של פעילות קרנות הקולנוע וימוסד מנגנון לעידוד הפקות זרות בישראל.

בתחום הספורט, אנו מקדמים פיתוח תשתיות פיזיות – מתקני ספורט, בדגש על פריפריה גיאוגרפית. בשנה זו 
בפרט, במסגרת תכנית המתקנים הלאומית 2027, צפויות להינתן הרשאות תקציביות חסרות תקדים בהיקפן 
(כמיליארד ש"ח(. הרשאות אלו ישמשו בעיקר לבניית אולמות ספורט ומגרשי כדורגל, לבניית מתקני ספורט 

ומגרשי דשא סינטטי בקהילה ולהקמת היכלי כדורסל ברמה הגבוהה ביותר.

ענפי  את  ולפתח  להתמקצע  במטרה  וינגייט,  במכון  לספורט  הלאומי  המרכז  לפיתוח  פועלים  אנו  במקביל, 
ממשלתי,  לתאגיד  הלאומי  המכון  הפיכת  את  למעשה  הלכה  ליישם  המשרד  על  השנה,  השונים.  הספורט 

בהתאם לחוק שאישרה כנסת ישראל בשנה שעברה. 

משרד התרבות והספורט
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יביא להמשך  והגדלת מספר הספורטאים הפעילים,  זה, במקביל להגדלת מספר העוסקים בספורט  מהלך 
קידום הספורט התחרותי.

אתגר עצום נוסף, ואולי המרכזי ביותר, הניצב בפני המשרד בפתחה של שנה זו, הוא יישום החלטת הממשלה 
במסגרת  מהימורים.  מההכנסות  הספורט  תקציבי  ניתוק  באמצעות  הספורט  לתקציב  ודאות  מתן  לעניין 
החלטות הממשלה לתקציב 2019, לראשונה תקציב עולם הספורט יעוגן בבסיס תקציבו של משרד התרבות 
למתקני  של ההקצאות התקציביות  ולביצוע  לבחינה  נערך  המשרד  הקרובה  בשנה  לכך,  בהתאם  והספורט. 

הספורט ולגופי הספורט כך שייעשו באופן היעיל ביותר.

יוסי שרעבי

מנכ"ל משרד הספורט
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מגמה20172018

צופים בפעילות תרבותית ואמנותית הנתמכת על-1
ידי המשרד בתחומי התיאטרון, המחול, המוזיקה,

המוזיאונים והגלריות בכל הארץ1
 12 

מיליון
 12.1
מיליון

2019 | 12.2 מיליון 2020 | 12.3 מיליון

צופים בפעילות תרבותית ואמנותית הנתמכת על-2
ידי המשרד בתחומי התיאטרון, המחול, המוזיקה,

המוזיאונים והגלריות בפריפריה הגיאוגרפית2
 1.9 

מיליון
 1.95
מיליון

2019 | 2 מיליון 2020 | 2.05 מיליון

הרצות מופעים בתמיכת המשרד במוסדות תרבות 3
4,1004,200בפריפריה בתחומי מוזיקה, מחול ותיאטרון3

4,400 | 2020 4,300 | 2019

114,218120,000ספורטאים פעילים בספורט תחרותי44
130,000 | 2020 125,000 | 2019

 ילדים המשתתפים בתכנית "פרחי ספורט" 5
58,00065,000)שלב א'(5

75,000 | 2020 70,000 | 2019

כלל הצופים בפעילות תרבותית במוסדות תרבות הנתמכים על-ידי המשרד; הנתון נמדד באופן שוטף על-ידי פיל"ת, חברת מיון ואבחון,   1
הכוללת, בין היתר, חטיבת מחקר, המשמשת כזכיין של משרד התרבות והספורט, ובה מרכז מידע, הסוקר את פעילותם של מאות מוסדות 

תרבות בישראל ומספק נתונים למשרד התרבות והספורט.
בהחלטת  שהוגדרה  כפי  הגיאוגרפית  בפריפריה  והממוקמים  המשרד  על-ידי  הנתמכים  תרבות  במוסדות  תרבותית  בפעילות  הצופים  כלל   2
הממשלה מס' 1060 מיום 13/12/2009; הנתון נמדד באופן שוטף על-ידי פיל"ת, חברת מיון ואבחון, הכוללת, בין היתר, חטיבת מחקר, המשמשת 
כזכיין של משרד התרבות והספורט, ובה מרכז מידע, הסוקר את פעילותם של מאות מוסדות תרבות בישראל ומספק נתונים למשרד התרבות 

והספורט.
מספר הפעמים שמופעים בתחומים הנ"ל הוצגו במוסדות תרבות בפריפריה בתמיכת המשרד.  3

ספורטאי פעיל הוא ספורטאי הרשום באיגוד ספורט ומשתתף במספר תחרויות ספורט הגבוה מהמינימום המוגדר בכל ענף.  4
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 6101 מיום 8/12/2013 - תכנית לאומית לקידום מדיניות לשם טיפוח, קידום והקמה של תשתית אנושית   5
בספורט באמצעות הגדלת פעילות של קבוצות ומועדוני ספורט לילדים ולנוער, במטרה להגדיל את מספר הספורטאים בישראל ובתוך כך 

לקדם את הספורט והחברה בישראל. 
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מגמה20172018

 נשים ונערות הפעילות בספורט תחרותי 6
24,13226,500מעל גיל 13 או מעל גיל 8 )תלוי בענף(6

30,500 | 2020 28,500 | 2019

מספר הנשים והנערות הפעילות בספורט תחרותי, על-פי הרישומים שברשות איגודי הספורט והתאחדויות הספורט.   6
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יעד 1.1: הרחבת צריכת התרבות על-ידי הקהל המקומי

יעד 1.2: הנגשת התרבות לכול, בדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית
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עיקרי תכנית העבודה

מימוש תרבות כזכות בסיסית לכל אזרח   1

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

צופים בפעילות תרבותית ואמנותית 
הנתמכת על-ידי המשרד בתחומי 

התיאטרון, המחול, המוזיקה, המוזיאונים 
והגלריות בכל הארץ7

12,000,000-12,100,00012/2018-

צופים בפעילות תרבותית ואמנותית 
הנתמכת על-ידי המשרד בתחומי 

התיאטרון, המחול, המוזיקה, המוזיאונים 
והגלריות בפריפריה הגיאוגרפית8

1,900,000-1,950,00012/2018-

הרצות מופעים בתמיכת המשרד במוסדות 
תרבות בפריפריה בתחומי המוזיקה, המחול 

והתיאטרון9
4,100-4,20012/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי הצלחה:

גופים הנתמכים בארץ בתחומי התיאטרון, 
 המחול, המוזיקה, המוזיאונים והגלריות 

)על-פי נתוני פיל"ת(
310-31512/2018-

כלל הצופים בפעילות תרבותית במוסדות תרבות הנתמכים על-ידי המשרד; הנתון נמדד באופן שוטף על-ידי פיל"ת, חברת מיון ואבחון,   7
הכוללת, בין היתר, חטיבת מחקר, המשמשת כזכיין של משרד התרבות והספורט, ובה מרכז מידע, הסוקר את פעילותם של מאות מוסדות 

תרבות בישראל ומספק נתונים למשרד התרבות והספורט.
בהחלטת  שהוגדרה  כפי  הגיאוגרפית  בפריפריה  והממוקמים  המשרד  על-ידי  הנתמכים  תרבות  במוסדות  תרבותית  בפעילות  הצופים  כלל   8
הממשלה מס' 1060 מיום 13/12/2009; הנתון נמדד באופן שוטף על-ידי פיל"ת, חברת מיון ואבחון, הכוללת, בין היתר, חטיבת מחקר, המשמשת 
כזכיין של משרד התרבות והספורט, ובה מרכז מידע, הסוקר את פעילותם של מאות מוסדות תרבות בישראל ומספק נתונים למשרד התרבות 

והספורט.
מספר הפעמים שמופעים בתחומים הנ"ל הוצגו במוסדות תרבות בפריפריה בתמיכת המשרד.  9
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יעד 1.1: הרחבת צריכת התרבות על-ידי הקהל המקומי

משימות מרכזיות:
אירועי "חודש הקריאה" בספריות הציבוריות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קיום אירועי "חודש הקריאה" בספריות 
הציבוריות

-6/2018-ג-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

משתתפים באירועי תרבות בחברה הערבית 
בתמיכת המשרד במסגרת התקנה לתרבות 

ערבית בתחומי המחול, המוזיקה, התיאטרון 
והאמנות הפלסטית

590,000-700,00012/2018-

יעד 1.2: הנגשת התרבות לכול, בדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית

משימות מרכזיות:
סיוע לספריות  ■
הפעלת פרויקט ספריות ניידות במגזר הבדואי ■
הפעלת פרויקט "לא לדאוגוסט"10 ■
הפעלת פרויקט "אמן בקהילה"11 ■
חג המוזיקה הישראלית - בסימן אירועי 70 למדינת ישראל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--חלוקת כספי התמיכה לספריות

-12/2018ג--הפעלת פרויקט הספריות הניידות

-12/2018ג--קיום פרויקט "לא לדאוגוסט"

התחלת עבודת האמנים במסגרת תכנית 
"אמן בקהילה"

-12/2018ג--

יישובים שהתקיימו בהם הופעות בחג 
המוזיקה

--512/2018-

"לא לדאוגוסט" הוא פרויקט, שבמסגרתו מסובסדות פעילויות תרבות לכל המשפחה במהלך חודש אוגוסט.   10
"אמן בקהילה" הוא פרויקט, שבמסגרתו פועלים אמנים מצטיינים במתנ"סים ביישובי הפריפריה.  11
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חיזוק היצירה התרבותית ועידודה תוך מתן ביטוי למגוון הקולות    2 
והאוכלוסיות בחברה

יעד 2.1: פיתוח היצירה התרבותית ועידודה בדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית

משימות מרכזיות:
הקמת חממות תרבות ועוגני תרבות ■
הקמת מערכת מקוונת לתמיכות סל"ע12 ■
אירוע "כתר המזרח"13 ■
חלוקת פרסי שרת התרבות ליצירה ספרותית ■
חלוקת פרסי "עמיחי" ■
הקמת מכינה לתיאטרון בחברה הערבית ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-1312/2018--חממות ועוגנים שהוקמו

-12/2018ג--הקמת המערכת המקוונת לתמיכות סל"ע

-12/2018ג--קיום אירוע "כתר המזרח"

-12/2018ג--חלוקת פרסי השרה ליצירה ספרותית

-12/2018ג--חלוקת פרסי "עמיחי"

אישור הזוכה במכרז להקמת מכינה 
לתיאטרון בחברה הערבית

-12/2018ג--

יעד 2.2: חיזוק מוסדות התרבות בישראל

משימות מרכזיות:
קיום ימי עיון בנושא נגישות למוזיאונים מוכרים על-פי חוק ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-512/2018--ימי עיון בנושא נגישות למוזיאונים שבוצעו

תקנת סל התרבות העירוני )סל"ע( תומכת בפסטיבלים ברשויות בנות עד 100 אלף תושבים בפריפריה, ביוזמות ובפעולות תרבות חדשות   12
במכלול הרשויות בארץ. 

אירוע "כתר המזרח" הינו מופע מוזיקה ים-תיכונית בהשתתפות אמנים מקומיים מובילים.   13
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יעד 2.3: תמיכה מותאמת באוכלוסיות יוצרים והקמת מנגנונים העונים על צורכיהן 
הספציפיים

משימות מרכזיות:
חלוקת פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ■
תשלום לסופרים בגין השאלת ספריהם ■
חלוקת מלגות לסטודנטים מהפריפריה הלומדים בבתי ספר לאמנויות ■
חלוקת פרסים ליוצרים בחברה הערבית ■
קיום אירועי "אמנים ותיקים על הבמות"14 ■
קיום אירוע "הרמת מסך" בתחום המחול15 ■
חלוקת פרסים בתחום המחול ■
הפקת טקס ותערוכה לזוכים בפרסי האמנות הפלסטית ■
חלוקת פרסים לאמנים מצטיינים בתחום האמנות הפלסטית ■
חלוקת פרסים בתחום המוזיקה  ■
חלוקת מלגות לסטודנטים מהחברה הערבית  ■
הפעלת קרן ליוצרים עצמאיים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

חלוקת פרס ראש הממשלה לסופרים 
-12/2018ג--עבריים

-12/2018ג--תשלום לסופרים בגין השאלת ספריהם

חלוקת המלגות לסטודנטים מהפריפריה 
-9/2018ג--הלומדים בבתי ספר לאמנויות

-12/2018ג--תשלום ליוצרים הזוכים

-3012/2018--אירועי אמנים ותיקים שהתקיימו

-12/2018ג--קיום אירוע "הרמת מסך"

-12/2018ג--חלוקת הפרסים בתחום המחול

הפקת טקס ותערוכה לזוכים בפרסי האמנות 
-12/2018ג--הפלסטית

-6/2018-ג-חלוקת הפרסים בתחום האמנות הפלסטית

-12/2018ג--חלוקת הפרסים בתחום המוזיקה

חלוקת המלגות לסטודנטים מהחברה 
-12/2018ג--הערבית

בחירת הזוכה במכרז להקמת הקרן ליוצרים 
-12/2018ג--עצמאיים

אירועי "אמנים ותיקים על הבמות" הינם מופעים מסובסדים, שבהם אמנים ותיקים יארחו אמנים צעירים. האירועים יאורגנו על-ידי מפיקים   14
פרטיים שייבחרו במכרז. 

אירוע "הרמת מסך" הינו מופע להצמחת יוצרים בתחום המחול, בו מוצגות עבודות בכורה בתחום הזוכות לראשונה לחשיפה ארצית.   15

782   |   תכנית עבודה לשנת 2018



שימוש בתרבות להעצמת המכנה הזהותי וההיסטורי המשותף של העם היהודי  3

יעד 3.1: הקמה, שימור ותיעוד של נכסי תרבות ומורשת יהודית

משימות מרכזיות:
דיגיטציה לארכיון שירות הסרטים הישראלי ■
הפעלת פרויקט "בתי ראשונים"16 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תחילת ביצוע דיגיטציה לארכיון שירות 
הסרטים הישראלי

-12/2018ג--

-12/2018ג--תחילת הפעילות להקמת "בתי ראשונים"

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי הצלחה:

אתרי מורשת קטנים שהושלם שיפוצם 
ושימורם

19-2312/2018-

יעד 3.2: עידוד יצירה תרבותית בתחומי המורשת והיהדות

משימות מרכזיות:
אירועי "מפה מצה"17 ■
אירוע "הר הזיתים"18 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-קיום אירועי "מפה מצה" 

-6/2018-ג-קיום אירוע "הר הזיתים"

"בתי ראשונים" הוא פרויקט אשר במסגרתו יוקמו מוזיאונים לתולדות עיירות הפיתוח באתרים בעלי ערך היסטורי לעיר.   16
אירועי "מפה מצה" הינם אירועים לכל המשפחה, המתקיימים באתרי מורשת בחול המועד פסח.   17

אירוע "הר הזיתים" הינו יום של פעילויות וסיורים בהר-הזיתים לכל המשפחה, שנחתם במופע מוזיקלי לקהל הרחב.   18
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עידוד קשרי תרבות בינלאומיים   4

יעד 4.1: פיתוח מנגנונים לעידוד שיתופי פעולה בינלאומיים בתחום התרבות
משימות מרכזיות:

הביאנלה לאמנות בוונציה 192019 ■
קיום אירוע חשיפה בינלאומי לסרטים ישראליים בפני מנהלי פסטיבלים בחו"ל ■
הקמת קרן לסבסוד הוצאה לאור בחו"ל של ספרות עברית מתורגמת ■
חלוקת כספי קרן "עם הספר" לתרגום ספרות עברית ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

בקרה על עבודת ההכנה להקמת הביתן 
בביאנלה לאמנות בוונציה

-12/2018ג--

קיום אירוע חשיפה בינלאומי לסרטים 
ישראלים בפני מנהל פסטיבלים בחו"ל

-12/2018ג--

הקמת הקרן לסבסוד הוצאה לאור של 
ספרות עברית מתורגמת בחו"ל

-12/2018ג--

חלוקת כספי הקרן "עם הספר" לתרגום 
ספרות עברית

-12/2018ג--

הביאנלה בוונציה היא תערוכת אמנות עכשווית בינלאומית הנערכת בוונציה שבאיטליה ובה לכל מדינה ביתן שבו היא מציגה יצירות לבחירתה.   19
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יעד 4.2: תמיכה ביוצרים וביצירה ישראלית בפלטפורמות שונות בחו"ל כמנוף לחיזוק 
יחסים בינלאומיים

משימות מרכזיות:
הקמת ביתן ישראלי בפסטיבל הסרטים בקאן ■
עידוד הפקות זרות באמצעות החזר הוצאות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הקמת הביתן הישראלי בפסטיבל הסרטים 
בקאן

-6/2018-ג-

הפקות זרות שעשו שימוש במנגנון החזר 
הוצאות

--212/2018-
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מיצוב מינהל התרבות כגוף המוביל את תחום התרבות במדינת ישראל   5

יעד 5.1: יישום שינויים במנגנוני התמיכות ועדכונם

משימות מרכזיות:
גיבוש מבחן תמיכה משולב לתקנת "בתי ספר לאמנויות" ■
כתיבת תבחיני תמיכה לתקצוב ספריות ■
הקדמת תהליך התמיכות - הרחבת הפיילוט ■
כתיבת מבחן תמיכה לתקנת "תרבות חרדית" ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

אישור מבחן התמיכה המשולב לתקנת "בתי 
ספר לאמנויות"

-12/2018ג--

-312/2018--הנהלים לתקצוב ספריות שנכתבו

-12/2018ג--הקדמת התמיכות בתקנות שבפיילוט

אישור מבחן התמיכה לתקנת "תרבות 
חרדית"

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי הצלחה:

שיעור מבחני התמיכה מתוך סך מבחני 
התמיכה של מינהל תרבות, שעומדים 

בדרישות משרד המשפטים 
63%-80%12/2018-
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הנגשת תרבות הספורט לכול, בדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית   6

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדד תוצאה:

שיעור העוסקים בפעילות גופנית מכלל 
האוכלוסייה הבוגרת לפי הגדרות ארגון 

20)WHO( הבריאות העולמי

38.5%
)2016(

--12/2019

יעד 6.1: הגדלת מספר העוסקים בספורט ובפעילות גופנית

משימות מרכזיות:
קידום תיקוני חקיקה בנושא מכוני כושר ■
הענקת פרס השרה לרשויות המקומיות המצטיינות בספורט ■
קיום אירועי "שבוע ספורט ישראל"21 ■
קיום אליפות ישראל בכדורגל חובבים ע"ש אבי כהן ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--השלמת תיקון החוק בנוגע למכוני כושר

רשויות שהגישו מועמדות לפרס השרה 
לרשויות מקומיות מצטיינות בספורט

43-4512/2018-

רשויות המשתתפות ב"שבוע ספורט 
ישראל"

186-19012/2018-

קבוצות המשתתפות באליפות ישראל 
בכדורגל חובבים ע"ש אבי כהן

226-23012/2018-

סקר תלת-שנתי, המתבצע במדגם מייצג של כ-3,000 אנשים וסוכם לראשונה בשנת 2013; נתוני מדד זה נאספים על-ידי ארגון הבריאות   20
העולמי, אשר מגדיר אדם העוסק בפעילות גופנית על-פי מספר הפעמים ומספר הדקות שבהן הוא עוסק בפעילות גופנית בשבוע )בסך הכול 
150 דקות שבועיות לכל הפחות(. לא קיימים ערכים עבור השנים 2017 ו-2018 משום שמדובר בסקר תלת-שנתי, כאשר האחרון התבצע בשנת 

2016 והבא יבוצע בשנת 2019. בשנת 2013 עמד הנתון על 32.4%.
במסגרת "שבוע ספורט ישראל" מתקיימים אירועי ספורט עממיים לציבור הרחב )כגון מרוצי ריצה ואופניים( במטרה לעודד ולקדם חיים   21

פעילים ובריאים בקרב אזרחי ישראל.
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יעד 6.2: הרחבת פעילויות ספורט ממוסדות בקהילה

משימות מרכזיות:
קיום אירועי דגל לספורט ולפעילות גופנית ■
הפעלת ליגת שכונות ב-6 מחוזות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

משתתפים באירועי דגל לספורט ולפעילות 
גופנית

350,000-400,00012/2018-

-46-6012/2018קבוצות המשתתפות בליגת השכונות

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

עוסקים בפעילות ספורט ממוסדת, הנתמכת 
על-ידי המשרד

10,000-12,00012/2018-
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קידום הספורט התחרותי וההישגי    7

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-114,218-120,00012/2018ספורטאים פעילים בספורט תחרותי22

יעד 7.1: הגדלת כמות ההישגים בספורט ההישגי

משימות מרכזיות:
הכנת תכנית אסטרטגית לספורט ההישגי על בסיס המלצות המחקר של פרופ' דה-בושר ■
הגדלת מספר בדיקות הסמים בענפי הכדורגל והכדורסל ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תכנית עבודה ליישום הלקחים מדו"ח סיכום 
המחקר של פרופ' דה-בושר

-12/2018ג--

-150-30012/2018בדיקות סמים שבוצעו

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

ילדים ובני נוער )עד גיל 18(, הפעילים
בספורט תחרותי

66,783-70,00012/2018-

יעד 7.2 : הגדלת מספר הספורטאים העוסקים בספורט תחרותי והישגי

משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית "פרחי ספורט" )שלב א'(23 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ילדים המשתתפים בתכנית "פרחי ספורט" 
)שלב א'(

58,000-65,00012/2018-

ספורטאי פעיל הוא ספורטאי הרשום באיגוד ספורט ומשתתף במספר תחרויות ספורט הגבוה מהמינימום המוגדר בכל ענף.  22
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 6101 מיום 8/12/2013 - תכנית לאומית לקידום מדיניות לשם טיפוח, קידום והקמה של תשתית אנושית   23
בספורט באמצעות הגדלת פעילות של קבוצות ומועדוני ספורט לילדים ולנוער, במטרה להגדיל את מספר הספורטאים בישראל ובתוך כך 

לקדם את הספורט והחברה בישראל.
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יעד 7.3: מימוש התוכנית להקמת מכון לאומי למצוינות בספורט "וינגייט"

משימות מרכזיות:
יישום תכנית "הבתים הלאומיים"24 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

 הגשת תכניות לבתים לאומיים על ידי 
'הדר-יוסף' ו'מכון וינגייט'

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי הצלחה:

-12/2018ג--סיום תאגוד מכון וינגייט

יעד 7.4: מיסוד וקידום הספורט המוטורי בישראל

משימות מרכזיות:
פיקוח על קיום אירועי נהיגה ספורטיבית, לרבות אליפות ישראל ■
התנעת הפעילות במסלול האספלט בערד ■
אישור תכניות עבודה שנתית של ההתאחדויות )תנאי סף לתמיכה( ■
הוספת שני ענפי ספורט מוטורי חדשים )ג'ימיקנה וטריאל( ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ענפים שבוצע בהם פיקוח בנושא אירועי 
נהיגה ספורטיבית בישראל 

4-512/2018-

ענפים שהתקיימו בהם תחרויות במסלול 
האספלט בערד

--212/2018-

-212/2018--תכניות עבודה של ההתאחדויות שאושרו

ענפי הספורט המוטורי החדשים שאושרו 
עבורם כללים

--212/2018-

תכנית "הבתים הלאומיים" נועדה לסייע לאיגודים ולהתאחדויות הספורט בענפים השונים לרכז את הנהלותיהם, פעילותם ומתקני האימונים   24
העיקריים שלהם תחת קורת גג משותפת, ובכך לשפר ולייעל את השירותים הכוללים שהם מקבלים. בשלב הזה נבחרו מכון וינגייט והדר-יוסף 

להגיש תכניות לבתים לאומיים.
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יעד 7.5: תמיכה בקידום ספורטאי הישג

משימות מרכזיות:
מעקב אחר תכניות מקצועיות לאקדמיה ב"ווינגייט" ■
תיקון חוק הספורט בנושא מעבר קטינים בהתאם להמלצות ועדת אדלר ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ענפים ב"ווינגייט" שעמדו ביעדי תכניות 
העבודה 

8-1012/2018-

הבאה לאישור הכנסת של תיקון חוק 
הספורט בנושא מעבר קטינים

-12/2018ג--
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קידום נשים, נערות וילדות העוסקות בספורט ובפעילות גופנית   8

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור הנשים העוסקות בפעילות גופנית 
מכלל האוכלוסייה לפי הגדרות ארגון 

25WHO הבריאות העולמי

37.8%
)2016(

--12/201940%

שיעור הנערות העוסקות בפעילות גופנית 
מכלל האוכלוסייה בגילאי 12-18 לפי הגדרות 

26WHO ארגון הבריאות העולמי

7.7%
)2015(

-10%12/2018-

יעד 8.1: הגדלת מספר הילדות, הנערות והנשים העוסקות בספורט תחרותי

משימות מרכזיות:
מימוש תכניות ענפיות להפעלת פרויקטים ייעודיים בענפים קבוצתיים מועדפים ■
ביצוע פרויקטים ייחודיים במועדונים, באיגודים וברשויות המקומיות להגדלת תשתית  ■

הספורטאיות

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תכניות ענפיות להפעלת פרויקטים ייעודיים 
בענפים המועדפים הקבוצתיים שהוגשו

4-412/2018-

פרויקטים ייחודיים להגדלת תשתית 
הספורטאית שבוצעו

33-3312/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור הילדות והנערות העוסקות בספורט 
תחרותי מעל גיל 13 או מעל גיל 8 מסך 

ספורטאי הנוער
19.2%-20.5%12/2018-

נשים ונערות הפעילות בספורט תחרותי מעל 
גיל 13 או מעל גיל 8 )תלוי בענף(27

24,132-26,50012/2018-

לא קיימים נתונים עבור השנים 2017 ו-2018 משום שמדובר בסקר תלת-שנתי, כאשר האחרון התבצע בשנת 2016 והבא יבוצע בשנת 2019.   25
לא קיימים נתונים עבור שנת 2017 משום שמדובר בסקר תלת-שנתי, כאשר האחרון התבצע בשנת 2015 והבא יבוצע בשנת 2018.   26

מספר הנשים והנערות הפעילות בספורט תחרותי, על-פי הרישומים שברשות איגודי הספורט והתאחדויות הספורט.  27
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יעד 8.2: שינוי עמדות הציבור בנוגע להשתתפות ילדות ונערות בספורט תחרותי

משימות מרכזיות:
פרויקט "אתנה פלוס" – ביצוע פעילות הסברתית ומקצועית במועדוני הספורט ■
הפעלת תכנית "שגרירות אתנה"28 ■
קיום כנס שנתי "אתנה בדיבור ישיר" ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-1,500-2,00012/2018ילדות שנחשפו לפרויקט "אתנה פלוס"

-4012/2018 -38ספורטאיות המשמשות כ"שגרירות "אתנה

-28,000-30,00012/2018נחשפים לתכנית "שגרירות אתנה"

-300-4/2018-משתתפים בכנס "אתנה בדיבור ישיר"

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

שיעור המודעות לפרויקט "אתנה" בקרב כלל 
הציבור

55%-60%12/2018-

יעד 8.3: תמיכה באיתור ופיתוח ספורטאיות קיימות

משימות מרכזיות:
תמיכה בספורטאיות החברות בסגל "Top Team" )נשים בוגרות(29 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

ספורטאיות בוגרות, הנתמכות במסגרת 
29"Top Team" קבוצת

195-20012/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-71-7812/2018נשים בסגל האולימפי 

הפרויקט  של  כנציגות  המשמשות  שונים,  ספורט  בענפי  בעבר  או  בהווה  בכירות  ספורטאיות  או  עילית,  ספורטאיות  הן  אתנה"  "שגרירות   28
הלאומי "אתנה" ושל ספורט הנשים בישראל.

פרויקט "Top Team" עוסק באיתור ובתמיכה כספית ומקצועית בספורטאיות מצטיינות בענפים אישיים אולימפיים, החל מגיל קדטיות ועד   29
בוגרות. 
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שיפור איכותן של התשתיות האנושיות בספורט   9

יעד 9.1: הסדרת תחום האימון ושיפור מעמד המאמן

משימות מרכזיות:
תיקון חוק הספורט בנושא הכשרת המאמנים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאה לאישור של תיקון חוק הספורט 
בנושא הכשרת מאמנים 

-12/2018ג--

יעד 9.2: שיפור תהליכי הכשרה של מאמנים ומדריכים

משימות מרכזיות:
קיום קורסי מדריכים ומאמנים בפריפריה ■
קיום השתלמויות למאמנים לאומיים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קורסי מדריכים ומאמנים בפריפריה 
שהתקיימו

5-512/2018-

-4-612/2018השתלמויות למאמנים לאומיים שבוצעו

יעד 9.3: שיפור איכות הניהול בתחום הספורט

משימות מרכזיות:
רענון תקופתי למנהלי אירועי ספורט ■
קיום כנסים מחוזיים וארציים למנהלי מחלקות ספורט ברשויות המקומיות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--קיום רענון תקופתי למנהלי אירועי ספורט

משתתפים בכנסים מחוזיים וארציים למנהלי 
מחלקות ספורט ברשויות המקומיות

450-47012/2018-
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10  תכנון ויישום מדיניות לאומית בספורט

יעד 10.1: יישום הרפורמה למתן ודאות תקציבית לספורט בישראל

משימות מרכזיות:
כתיבת מבחני תמיכה חדשים בהתאם לרפורמה ■
כתיבת מבחני תמיכה חדשים לתכנית המתקנים הלאומית שתיושם באמצעות המשרד ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

- 412/2018--מבחני תמיכה חדשים שנכתבו

אישור מבחני התמיכה החדשים לתכנית 
המתקנים הלאומית

-12/2018ג--

יעד 10.2: קידום קשרי חוץ בינלאומיים בתחום הספורט

משימות מרכזיות:
אירוח סמינר משותף לישראל ולגרמניה ■
פעילות מול ועדת המעקב של פיפ"א בנושא מעבר ספורטאים פלסטינאים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

- 12/2018ג--קיום סמינר משותף לישראל ולגרמניה

-12/2018ג--קיום הפעילות מול ועדת המעקב

יעד 10.3: יישום החוק למניעת אלימות בספורט

משימות מרכזיות:
תיקון חוק איסור אלימות בספורט ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הבאת תיקון חוק איסור אלימות בספורט 
לאישור הכנסת

-12/2018ג--

נספח 
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 2018

מועד הנגשה משוערהסבר על המאגרשם המאגר

מדריכי צלילה מורשים
רשימת מדריכי צלילה )מדריך/

עוזר, שם, מספר תעודה, תוקף(
12/2018

מרכזי צלילה
רשימת מוסדות הכשרה - 

צלילה
12/2018

בוחני רכב - נהיגה ספורטיבית
רשימת בוחני רכב - נהיגה 

ספורטיבית
12/2018

12/2018נהיגה ספורטיבית - דרגותנהיגה ספורטיבית - דרגות

נהיגה ספורטיבית - התאחדויות
נהיגה ספורטיבית - 

התאחדויות
12/2018

12/2018רשימת מוזיאונים מוכריםמוזיאונים מוכרים

סל הספורט - מפקחים במחוזות
מפקחי ספורט במחוזות 

ארציים
12/2018

12/2018סוגי מתקני ספורטסל הספורט - סוגי מתקן

מאגרי מידע הפתוחים לציבור

הסבר על המאגרשם המאגר
קטלוג דיגיטלי של המוזיאונים הרלוונטיים.פריטים מוזיאליים

רשימת מתקני הספורט.מתקני ספורט

רשימת מוסדות הכשרה - נהיגה ספורטיבית.מוסדות הכשרה - נהיגה ספורטיבית

מאמנים - הכשרות מאושרות למוסדות
רשימת ההכשרות המאושרות על-ידי משרד הספורט 

למוסדות הכשרה בתחום הספורט.

הודעות ונהלים שונים למוסדות הכשרה בתחום הספורט.מאמנים - מידעונים למוסדות הכשרה

מאמנים - תכניות לימודית להכשרת מדריכים
תכנית לימודים והנחיות למוסדות להכשרת מדריכים עבור 

כל ענף ספורט.

מאמנים - תכניות לימודית להכשרת מאמנים
תכנית לימודים והנחיות למוסדות להכשרת מאמנים עבור 

כל ענף ספורט.

רשימת ענפי הקרב המוכרים על-ידי מנהל הספורט.מאמנים - ענפי קרב מוכרים
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http://museumsinisrael.gov.il/
http://museumsinisrael.gov.il/
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Facilities/Pages/default.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Facilities/Pages/default.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/authoritiescouncilscorporations/sportydrivingauthority/documents/list-of-drivers-license-training-for-sport%2023-08-2016.pdf
http://archive.mcs.gov.il/about/authoritiescouncilscorporations/sportydrivingauthority/documents/list-of-drivers-license-training-for-sport%2023-08-2016.pdf
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/institutionsInfo/reshimat-kursim-vemosadot-mucarim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/institutionsInfo/reshimat-kursim-vemosadot-mucarim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/institutionsInfo/meydaonim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/institutionsInfo/meydaonim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/institutionsInfo/tochniyot-limudim-madrichim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/institutionsInfo/tochniyot-limudim-madrichim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/institutionsInfo/tochniyo-limudim-meamnim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/institutionsInfo/tochniyo-limudim-meamnim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%980905-922.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%980905-922.aspx


הסבר על המאגרשם המאגר
מאמנים - סיכום פילוחי נתונים על הכשרות 

מדריכים ומאמנים
סיכום פילוחי נתונים על הכשרות המדריכים והמאמנים 

במוסדות ובענפים השונים משנת 2011 ועד היום.

סל הספורט - פעילויות ספורט
פעילויות הספורט בכל רשות מקומית, כגון ליגות, 

אירועים, טורנירים.

סל הספורט - מנהלי מחלקות ספורט ברשויות 
המקומיות

רשימת מנהלי מחלקות ספורט ברשויות המקומיות.

סל הספורט - אגודות 

רשימת אגודת ספורט – חבר בני אדם, העוסק בענף או 
בענפי ספורט מסוימים והמסונף לארגון ספורט, או הפועל 

כתאגיד עצמאי. באגודת ספורט יפעלו קבוצת ספורט 
אחת )להלן קבוצת ספורט( או כמה קבוצות ספורט.

ספורט הישגי - גיל ספורטאים פעילים בענפי 
הספורט

גיל ספורטאים פעילים בענפי הספורט

נהיגה ספורטיבית - כללים לאירוע נהיגה 
ספורטיבית

כללים לאירוע נהיגה ספורטיבית על-פי קטגוריות וענפים

נהיגה ספורטיבית - מחירי אגרות רישוי
רשימת מחירי אגרות רישיון נהג ורכב בנהיגה 

הספורטיבית.

צלילה ספורטיבית - רשימת רופאי צלילה 
מוכרים

רשימת רופאי צלילה מוכרים לצלילה הספורטיבית.

רשימת אתרי צלילה. צלילה ספורטיבית - רשימת אתרי צלילה 

מוזיאונים - רשימת מומחי שימור 
רשימת מומחי שימור שאושרו בוועדת בדיקה מטעם 

המחלקה למוזאונים במשרד התרבות

רשימת הספריות הציבוריות - כתובות ואתרי אינטרנטספריות - רשימת הספריות הציבוריות

המועצה לביקורת סרטים - חברי מועצה.המועצה לביקורת סרטים - חברי מועצה

המועצה לביקורת סרטים - סיווג גיל לסרטי 
קולנוע

המועצה לביקורת סרטים - סיווג גיל לסרטי קולנוע.

הרשות הלאומית ליידיש - רשימת חברי 
המועצה

הרשות הלאומית ליידיש - רשימת חברי המועצה.

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו - רשימת 
חברי המועצה

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו - רשימת חברי 
המועצה.

בית התפוצות - חברי המועצה.בית התפוצות - חברי המועצה 

יד יצחק בן צבי - חברי מועצת יד בן צבי.יד יצחק בן צבי - חברי מועצת יד בן צבי
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http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/Trainers2013.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/Trainers2013.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Training%20of%20sport%20instructors/Pages/Trainers2013.aspx
http://salsport.most.gov.il/zframe17.htm
http://salsport.most.gov.il/zframe17.htm
http://archive.mcs.gov.il/sport/activities/sports%20culture/sportsfundingmunicipalities/documents/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%202015.xlsx
http://archive.mcs.gov.il/sport/activities/sports%20culture/sportsfundingmunicipalities/documents/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%202015.xlsx
http://archive.mcs.gov.il/sport/activities/sports%20culture/sportsfundingmunicipalities/documents/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%202015.xlsx
http://salsport.most.gov.il/zframe17.htm
http://salsport.most.gov.il/zframe17.htm
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Competitive%20sports/Pages/GilSportaim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Competitive%20sports/Pages/GilSportaim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Sport/Activities/Competitive%20sports/Pages/GilSportaim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Pages/clalim-leerua.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Pages/clalim-leerua.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Pages/clalim-leerua.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/diving/Documents/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202016.pdf
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/diving/Documents/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202016.pdf
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/diving/Documents/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202016.pdf
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/diving/Diving-center-map/Pages/default.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/diving/Diving-center-map/Pages/default.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Culture/activities/Museums%20of%20Fine%20Arts/Pages/MumcheyShimur.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Culture/activities/Museums%20of%20Fine%20Arts/Pages/MumcheyShimur.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Culture/Professional_Information/Announcements/Pages/sifriyot.aspx
http://archive.mcs.gov.il/Culture/Professional_Information/Announcements/Pages/sifriyot.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Film%20Review%20Council/Pages/default.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Film%20Review%20Council/Pages/default.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Film%20Review%20Council/Pages/FilmClassification2011.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Film%20Review%20Council/Pages/FilmClassification2011.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Film%20Review%20Council/Pages/FilmClassification2011.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/National-Authority-for-Yiddish.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/National-Authority-for-Yiddish.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/National-Authority-for-Yiddish.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/National-Authority-for-Ladino-Culture.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/National-Authority-for-Ladino-Culture.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/National-Authority-for-Ladino-Culture.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Diaspora-Museum.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Diaspora-Museum.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Yad-Ben-Tzvi.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Yad-Ben-Tzvi.aspx


הסבר על המאגרשם המאגר
מועצת המוזיאונים - חברי המועצה .מועצת המוזיאונים - חברי המועצה 

מועצת המוזיאונים - פרוטוקולי ישיבות. מועצת המוזיאונים - פרוטוקולי ישיבות 

המועצה לספריות ציבוריות - חברי המועצה.המועצה לספריות ציבוריות - חברי המועצה

המועצה הישראלית לקולנוע - חברי המועצה. המועצה הישראלית לקולנוע - חברי במועצה 

רשות העתיקות - חברי המועצה.רשות העתיקות - חברי המועצה

רשות העתיקות - חברי המועצה לארכיאולוגיה.רשות העתיקות - חברי המועצה לארכיאולוגיה

בית בן גוריון - חברי המועצה.בית בן גוריון - חברי המועצה

המכון למורשת בן גוריון - רשימת חברי מינהלת 
צריף בן-גוריון

המכון למורשת בן גוריון - רשימת חברי מינהלת צריף 
בן-גוריון.

המרכז למורשת יהדות אתיופיה - הרכב מועצת 
המרכז למורשת יהדות אתיופיה

המרכז למורשת יהדות אתיופיה - הרכב מועצת המרכז 
למורשת יהדות אתיופיה.

המועצה למניעת אלימות בספורט - חברי 
המועצה 

המועצה למניעת אלימות בספורט - חברי המועצה. 

המועצה לקידום ספורט נשים - חברי המועצה. המועצה לקידום ספורט נשים - חברי מועצה 

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי - 
חברי המועצה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי - חברי 
המועצה.
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http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Museums-Council.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Museums-Council.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Museums-Council.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Museums-Council.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Libraries-Council-.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Libraries-Council-.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Film-Council.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Film-Council.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/AntiquesAuthority.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/AntiquesAuthority.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/AntiquesAuthority.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/AntiquesAuthority.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Ben-Gurion-House.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Ben-Gurion-House.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Ben-Gurion-Heritage-Institute.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Ben-Gurion-Heritage-Institute.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/Ben-Gurion-Heritage-Institute.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/EthiopiaHeritage.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/EthiopiaHeritage.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/EthiopiaHeritage.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/councilforthepreventionofSportsviolence/Pages/preventviolence.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/councilforthepreventionofSportsviolence/Pages/preventviolence.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/councilforthepreventionofSportsviolence/Pages/preventviolence.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Councilforpromotionofwomensports/Pages/kidumsportnashim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Councilforpromotionofwomensports/Pages/kidumsportnashim.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/shazat.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/shazat.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/shazat.aspx
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המוסד לביטוח לאומי
תכנית עבודה לשנת 2018

2018



הקדמה: מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי 
מאיר שפיגלר

המוסד לביטוח לאומי אמון על הובלת מדיניות סוציאלית לצמצום פערים חברתיים ולהפחתת העוני, וזאת 
באמצעות הענקת רשת ביטחון כלכלי לכלל תושבי ישראל מעת לידתם ועד יומם האחרון.

השנה הצבנו מטרה לקדם יוזמות חקיקה בתחומי הבטחת והשלמת הכנסה, תשלומי אבטלה, קצבאות נכים 
החיים,  בתוחלת  מהשינויים  הנובעים  האתגרים  עם  מתמודד  הלאומי  הביטוח  במקביל,  נוספים.  ומענקים 
הפיננסית,  איתנותו  לחיזוק  עדיפות  ניתנת  כאשר  האוכלוסייה,  ומהזדקנות  הרפואה  מהתפתחות  הנובעים 

עצמאותו ויציבותו התפקודית של הביטוח הלאומי.

הנהלת המוסד מעלה על סדר היום הממלכתי והציבורי את הנושאים שיש לתת להם מענה, כאשר הסמכות 
לקבוע את מדיניות הביטוח הלאומי ואת היקף המשאבים הכספיים שיוקצו לשם כך מצויה בידי הממשלה. 

שחיקת  של  מניעה  ההדדית,  הערבות  יסודות  את  לעגן  שנועדו  החלטות  הפועל  אל  מהכוח  להוציא  כדי 
הגמלאות, שיפור בתנאי המחיה של השכבות החלשות, סיוע ביציאה מתחת לקו העוני, תמרוץ כניסה לשוק 
העבודה ועיבוי הצדק החלוקתי, המוסד לביטוח לאומי פועל באופן נמרץ ושוטף לאגם משאבים, לקדם חקיקה 

ראשית ומשנית ולקבל החלטות פנימיות במטרה לפלס את הדרך לשינויים חברתיים בחברה הישראלית. 

במרכז משנתו ומדיניותו של הביטוח הלאומי עומד האזרח מקבל השירות.

עובדי הביטוח הלאומי פועלים כחלק משגרת יומם לשיפור, לשדרוג ולייעול הטיפול בפניות המונחות לפתחם 
במקצועיות, באחריות, ברגישות, בסבלנות, בסובלנות ותוך התחשבות בזולת, כמי שזכויותיו מגיעות לו בדין, 

בזכות מלאה ולא בחסד. 

חדשניים המפחיתים את הממשקים המיותרים עם  וטכנולוגיות  כלים  לכך, הביטוח לאומי מאמץ  בהקשר 
קבלת  בסיס  ואת  תפקודו  שקיפות  את  ומעצימים  תהליכים  מקצרים  הבירוקרטיה,  את  מצמצמים  האזרח, 
החלטותיו של המוסד. הטכנולוגיה מאפשרת לקבל מגוון שירותים באמצעות אתר האינטרנט של המוסד 
על  הנמצאות  בפניות  הטיפול  סטטוס  בדבר  ואמין  מעודכן  מידע  גם  כמו  הסלולרי,  המכשיר  ובאמצעות 
הפרק. כל זאת כחלק מהאמונה וההכרה בכך, שזכות קיומו של הביטוח הלאומי נגזרת אך ורק מטיב, מאיכות 

ומזמינות השירות הניתן לאזרח. 

ורב- רוחביים, מערכתיים  כרוכה בגיבוש תהליכי תכנון  והמטרות, שחלקם מפורטים להלן,  השגת היעדים 
שנתיים, המתקיימים בביטוח הלאומי מדי שנה, תוך הפקת לקחים והטמעת שינויים מחויבים. 

העבודה  תכניות  להכנת  ותרמו  נרתמו  אשר  היחידות,  מנהלי  לכל  ותודתי  הערכתי  את  אביע  זו,  בהזדמנות 
לשנת 2018, ולכלל עובדי המוסד לביטוח לאומי, אשר עושים עבודתם נאמנה במסירות, ברגישות ובתודעת 

שליחות, שראויים לחיקוי בכל מערכת ציבורית המכבדת את עצמה. 

בברכה,

מאיר שפיגלר

המנהל כללי
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מדדים מרכזיים לעבודת היחידה 

מגמה20172018

שיעור האזרחים המרוצים מהשירות הניתן 1
91.88%91.88%במרכזי השירות בסניפי ביטוח לאומי1

שיעור האזרחים המרוצים מהחלטות בתביעה 2
82.2%82.2%בכלל הגמלאות בביטוח לאומי2

שיעור משקי הבית בגיל השלישי, הנמצאים 3
 מתחת לקו העוני, מתוך כלל משקי הבית 

בגיל השלישי3
16.9%15.9%

שיעור משקי הבית בגיל העבודה, הנמצאים 4
 מתחת לקו העוני, מתוך כלל משקי הבית 

בגיל העבודה
18.5%17.5%

שיעור הערכת תלות בבית קשיש מתוך ההחלטות 5
89%80%בסיעוד

יחידת הסקרים במינהל המחקר בביטוח לאומי מבצעת יותר מ-60,000 סקרי שביעות רצון לאזרחים בשנה בנושאים שונים. הסקר נערך בקרב   1
אזרחים שקיבלו שירות באחד מ-78 מרכזי השירות הפרוסים ברחבי הארץ. אזרחים הנחשבים כמרוצים מהשירות הם אלה שנתנו ציון 6-10 

בסקר. הנתונים מתייחסים לחודשים דצמבר 2016 -נובמבר 2017.
הסקר נערך על-ידי מינהל המחקר בביטוח לאומי. המדד בוחן את מספר האזרחים שציינו את שביעות רצונם בציון 6-10 מתוך סך האזרחים   2
שנדגמו. הסקר נערך בקרב אזרחים שהגישו תביעה לקצבה ונתקבלה החלטה בעניינם. הסקר התקיים לאחר מתן ההחלטה בתביעה. הנתונים 

מתייחסים לחודשים דצמבר 2016 - נובמבר 2017.
הביטוח הלאומי מציע לקבוע יעד לצמצום העוני לשנת 2018 בקרב משפחות עניות בגיל השלישי ובגיל עבודה. היעד הממשלתי לוקח בחשבון   3
את המגמות להגדלת שיעורי התעסוקה, לשיפור בשכר המינימום ולקידום אפשרי של חלק מהרפורמות המוצעות. יצוין, כי בשלב כתיבת 

תכנית העבודה היו ידועים נתוני שנת 2016 והונח שלא יהיה שינוי בשנת 2017.

המוסד לביטוח לאומי
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מטרות ויעדים לשנת 2018 

קידום מהלכים לצמצום עוני ואי-שוויון חברתי-כלכלי   1
יעד 1.1: צמצום העוני בקרב אוכלוסיות הקשישים, המשפחות, הילדים והנכים

יעד 1.2: פיתוח כלים ומחקרים למדידת עוני ומחיה בכבוד

שיפור הערך שנותן המוסד לציבור המבוטחים   2
יעד 2.1: הגדלת רשת הביטחון הסוציאלי לגיל השלישי

יעד 2.2: התאמת המדיניות הסוציאלית לאתגרי שוק העבודה החדש והשינויים בו

יעד 2.3: הקלת נטל דמי הביטוח על מעמד הביניים בשכר נמוך

חיזוק מעמד המוסד ואיתנותו   3
יעד 3.1: הבטחת קיימות מערכת הביטחון הסוציאלי לאורך זמן

יעד 3.2: שיפור תהליכי גבייה

הגברת מיצוי זכויות ושיפור השירות לאזרח   4
יעד 4.1: פישוט ומיכון של תהליכים וצמצום הבירוקרטיה

יעד 4.2: גיבוש אסטרטגיית שירות רב-ערוצית ויישומה

יעד 4.3: פיתוח הערוץ הדיגיטלי והרחבת השימוש בו

יעד 4.4: שיפור חוויית הלקוח בכלל הערוצים והתהליכים

יעד 4.5: רפורמה בוועדות הרפואיות

יעד 4.6: הגדלת השקיפות והנגשת מידע לציבור על זכויותיו בביטוח הלאומי

יעד 4.7: קידום תהליכים יזומים למיצוי זכויות

שיפור האפקטיביות הארגונית   5
יעד 5.1: שיפור האפקטיביות בעבודת המטה והסניפים

יעד 5.2: רפורמה בפרויקט תב"ל ועלייה לאוויר של מודול ראשון

יעד 5.3: שיפור תשתיות עבודה פיזיות 

יעד 5.4: שיפור וניהול הידע הארגוני
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פיתוח והעצמה של ההון האנושי   6
יעד 6.1: גיבוש ויישום של אסטרטגיית משאבי אנוש

יעד 6.2: שיפור המקצועיות במטה ובסניפים

יעד 6.3: הטמעת הקוד האתי בארגון

יעד 6.4: פיתוח מנהיגות ארגונית ועתודה ניהולית

יעד 6.5: קידום רווחת העובדים ומיצוי זכויותיהם

המוסד לביטוח לאומי
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עיקרי תכנית העבודה

קידום מהלכים לצמצום עוני ואי-שוויון חברתי-כלכלי   1

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:4

שיעור משקי בית בגיל השלישי, הנמצאים 
מתחת לקו העוני, מתוך כלל משקי הבית 

בגיל השלישי
16.9%-15.9%12/2018-

שיעור משקי בית בגיל העבודה, הנמצאים 
מתחת לקו העוני, מתוך כלל משקי הבית 

בגיל העבודה
18.5%-17.5%12/2018-

יעד 1.1: צמצום העוני בקרב אוכלוסיות הקשישים, המשפחות, הילדים והנכים 

משימות מרכזיות:
יישום הסכם נכים כפי שייקבע במהלך השנה - העלאה הדרגתית של קצבת הנכות והצמדתה  ■

לשכר הממוצע במשק, וחיזוק התמריץ ליציאה לעבודה בקרב הנכים5
גיבוש וקידום של מסמך מדיניות להעלאת גמלת הבטחת הכנסה בגיל העבודה לכדי 2/3 מקו  ■

העוני לכל הזכאים וחיזוק התמריץ ליציאה לעבודה
גיבוש וקידום של מסמך מדיניות להעלאת גמלת השלמת הכנסה לקשישים ■
קידום יוזמות חברתיות מתוך פעילות "הכוורת"6  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה :

רפורמות בהבטחת הכנסה והשלמת הכנסה 
בזקנה, שקיבלו את אישור השר

--212/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

יוזמות מתוך "הכוורת", שעוברות לפיתוח 
בקרנות

--212/2018-

זו נעשית באמצעות  המדדים מתייחסים לשני ממדי העוני המדידים. מצד אחד, מדידה של אחוז האוכלוסייה שנמצא מתחת לקו העוני.   4
המדדים שבוחנים את קו העוני. מצד שני, מדידה של עומק העוני - כמה חמור העוני של אותן משפחות הנמצאות מתחת לקו העוני.

נכון להיום, הסכום שעד אליו ניתן להשתכר בעבודה ולשמור על מלוא סכום הקצבה יעלה בשתי פעימות )הדיסריגרד(. העלאה זו תיבחן, ואם   5
השפעתה תימצא חיובית - הממשלה תשקול בחיוב העלאה נוספת.

"הכוורת" היא מרכז לפיתוח יוזמות חברתיות חדשניות, שהוקם באמצעות קרנות הביטוח הלאומי ו"ג'וינט" ישראל. מטרת היוזמות היא מתן   6
מענה לאתגרים בקרב אוכלוסיות מוחלשות. "הכוורת" פועלת להצמחת היוזמות, מלווה את פעילותן לאורך כל שלבי המיזם עד כדי אפשרות 

להשפעה מערכתית רחבה, בין היתר כשירות ממשלתי ארצי.
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יעד 1.2: פיתוח כלים ומחקרים למדידת עוני ומחיה בכבוד

משימות מרכזיות:
ביצוע מחקר לבחינת מאפייני התעסוקה וממדי העוני של אנשים עם מוגבלות המוכרים על-ידי  ■

ביטוח לאומי 
ביצוע מחקר מלווה לתוכנית "חיסכון לכל ילד" לבחינת הגורמים המשפיעים על מאפייני הבחירה ■
בחינת ההשפעה של קבלת הכנסה בסיסית לכול על ההשתתפות בשוק העבודה של אלמנות  ■

ואלמנים
בחינת ההשפעה של תנאי הזכאות לקצבאות נכות )אפיון דיסריגרד7( על מאפייני התעסוקה של  ■

אנשים עם מוגבלות
בניית מודלים מיקרו-כלכליים לחיזוי ההסתברויות לקבל גמלאות, שיאפשרו להבין כמה משתלם  ■

הביטוח הלאומי למבוטחיו 
יצירת מאגר נתונים )"דטה פאנל"( משותף עם הלמ"ס, הכולל את נתוני הביטוח לאומי ונתונים  ■

מהלמ"ס

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרסום מחקר ומסקנות מדיניות בנושא 
מאפייני התעסוקה וממדי העוני של אנשים 

עם מוגבלויות
-12/2018ג--

ג6/2019---פרסום מחקר מלווה לתוכנית חיסכון לכל ילד

פרסום מחקר לבחינת ההשפעה של קבלת 
הכנסה בסיסית לכל על ההשתתפות בשוק 

העבודה של אלמנות ואלמנים
-12/2018ג--

פרסום מחקר בנושא בחינת ההשפעה של 
תנאי הזכאות לקצבאות נכות על מאפייני 

התעסוקה של אנשים עם מוגבלות
ג6/2019---

פרסום דו"ח בנושא חיזוי הסתברויות 
לקבלת גמלאות

ג12/2019---

ניתוח על-ידי החוקרים של מאגר הנתונים 
)פאנל דאטה( 

ג6/2019---

הדיסריגרד הוא הסכום שעד אליו ניתן להשתכר בעבודה ולשמור על מלוא סכום הקצבה.  7
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שיפור הערך שנותן המוסד לציבור המבוטחים   2

יעד 2.1: הגדלת רשת הביטחון הסוציאלי לגיל השלישי

משימות מרכזיות:
ייעוץ לאוכלוסיית הקשישים למיצוי זכויותיהם ■
גיבוש וקידום של מסמך מדיניות לביטול מבחן הכנסות בסיעוד ■
גיבוש וקידום של מסמך מדיניות לשינוי רמות הגמלה בסיעוד על-מנת ליצור התאמה מיטבית  ■

בין צרכים למשאבים
קידום מודלים להתמודדות עם אתגרי הזקנה מתוך מעבדת החדשנות לגיל השלישי8 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

קשישים שקיבלו ייעוץ למיצוי זכויותיהם 
בשנה

180,000-181,00012/2018-

-212/2018--מודלים שפותחו ביחס לאתגרים בזקנה

-212/2018--מסמכי מדיניות שהוצגו לשר

הצגה לשר של הצעה לשינוי רמות גמלה 
בסיעוד

-12/2018ג--

יעד 2.2: התאמת המדיניות הסוציאלית לאתגרי שוק העבודה החדש והשינויים בו

משימות מרכזיות:
גיבוש וקידום של מסמך מדיניות לדחיית גיל פרישה לנשים לגיל 67 ■
גיבוש וקידום של מסמך מדיניות לזכאות למספר ימים באבטלה לכלל הגילאים ■
גיבוש וקידום של מסמך מדיניות להגדלת התקרה של דמי אבטלה ל-3 פעמים השכר הממוצע ■
גיבוש וקידום של מסמך מדיניות לביטול מעמד עקרת הבית ■
גיבוש וקידום של מסמך מדיניות לדמי ביטוח מינימליים אחידים ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-512/2018--רפורמות בקצבאות שהוצגו לשר

המעבדה לחדשנות לגיל השלישי, שהוקמה באמצעות קרנות הביטוח הלאומי, תהווה מרחב עבודה למחקר ולפיתוח. מטרתה היא מציאת   8
מודלים ופתרונות טכנולוגיים חדשניים לאתגרים שעמם מתמודדת האוכלוסייה בגיל השלישי. 
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יעד 2.3: הקלת נטל דמי הביטוח על מעמד הביניים בשכר נמוך

משימות מרכזיות:
קידום וגיבוש של מסמכי מדיניות לשינוי רמות דמי הביטוח שמשלמים מבוטחים, משתי רמות  ■

לשלוש רמות9

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

הצגה לשר של מסמכי מדיניות לשינוי מספר 
מדרגות מס של דמי ביטוח לאומי 

-12/2018ג--

כיום: 0.4%, 7%, מתוך הכנסתו לפי רמת ההכנסה. בעתיד: 0.4%, 3% ו-7% מתוך הכנסתו לפי רמת ההכנסה.   9
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חיזוק מעמד המוסד ואיתנותו   3

יעד 3.1: הבטחת קיימות מערכת הביטחון הסוציאלי לאורך זמן

משימות מרכזיות:
גיבוש וקידום של מסמך מדיניות לבניית מנגנון "חצי אוטומטי", שיתאים את שיעור דמי הביטוח  ■

לצפי ההוצאות, באופן שיבטיח מימון של תוספות לגמלאות
גיבוש וקידום של מסמך מדיניות, שעל-פיה יצבור הביטוח הלאומי את העודף השוטף בקרן  ■

לטובת מבוטחיו, והרזרבה תשמש לתשלום גירעונות זמניים בלבד
גיבוש וקידום של מסמך מדיניות להסדרת ההשתתפות של הממשלה במימון המוסד ■
גיבוש רפורמה לפישוט הגבייה של דמי ביטוח ■
פרסום דין וחשבון אקטוארי מלא של המוסד לביטוח לאומי  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-מסמך מדיניות לשיפור האיתנות הפיננסית

מסמך מדיניות בנושא רפורמה לפישוט 
גביית דמי ביטוח

-12/2018ג--

פרסום דין וחשבון אקטוארי מלא של המוסד 
לביטוח לאומי

-12/2018ג--

הצעות לשינוי מדיניות לשיפור האיתנות 
הפיננסית שהוצגו לשר

--312/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

הסיכון לפשיטת רגל של המוסד לביטוח 
לאומי בשנת 102045

1--20450

על-פי הדו"חות האקטואריים, המוסד לביטוח לאומי עומד בסכנה של פשיטת רגל בשנת 2045. צוות חקיקה של המוסד לביטוח לאומי,   10
בראשות סמנכ"ל מחקר ותכנון, הגה שורה של הצעות חקיקה, שחלקן עוסקות בנושא זה. העברת כלל הצעות החקיקה הקשורות באיתנות 

הפיננסית תגרום לכך שהמוסד לא יעמוד בפני סכנת פשיטת רגל. 
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יעד 3.2: שיפור תהליכי גבייה

משימות מרכזיות:
בניית טופס חדש של דיווחים חודשיים של מעסיקים לגבי עובדיהם ■
השלמה של הכללת כלל אזרחי מדינת ישראל מגיל 18 "ברשת הגבייה"11 של הביטוח הלאומי ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--מבנה טופס 102 חדש של דיווחי מעסיקים

 תושבי מדינת ישראל במערכת הגבייה - 
הכללת כל תושבי ישראל מעל גיל 18 

במערכת הגבייה )שלב אחרון של התכנית(
94,000-127,00012/2018-

הביטוחי  הרצף  של  להשלמה  פועל  המוסד  על-ידו.  מבוטחים  ולהיות   18 מגיל  לאומי  לביטוח  למוסד  לשלם  מחויבים  ישראל  תושבי  כלל   11
ולהבטחת תשלומים סדורים לכל אורך חיי המבוטח.

המוסד לביטוח לאומי
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הגברת מיצוי זכויות ושיפור השירות לאזרח  4

יעד 4.1: פישוט ומיכון של תהליכים וצמצום הבירוקרטיה

משימות מרכזיות:
"יד מכוונת" - הקמת מרכזים נוספים של "יד מכוונת" לסיוע למבוטחים בהגשת מסמכים  ■

לוועדות רפואיות
"תביעפון" – הרחבה של הגשת תביעות באמצעות הטלפון בנכות כללית ובסיעוד12 ■
"מחלקה ראשונה"13 בנכות ובסיעוד – הרחבת בתי החולים והמחלקות שמתבצע בהם ייזום  ■

תביעות אוטומטי מבית החולים לביטוח הלאומי בנכות כללית ובסיעוד 
השלמת מיפוי של כלל השירותים שנותן הביטוח הלאומי לציבור וגיבוש המלצות לצמצום  ■

ביורוקרטיה

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-4-712/2018מרכזי "יד מכוונת" פעילים

גמלאות שניתן להגיש בהן תביעות 
באמצעות הטלפון

1-212/2018-

בתי חולים שניתן בהם שירות "מחלקה 
ראשונה" בסיעוד ובנכות כללית

15-2312/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

תביעות שהוגשו באמצעות הטלפון בחודש 
בממוצע )"תביעפון"(

100-30012/2018-

בנוסף, המוסד יפעל להרחבת האפשרות לגמלאות נוספות עם אוכלוסיות מוחלשות.  12
"מחלקה ראשונה" הוא שירות של סיוע בתביעת הביטוח הלאומי באופן מיידי בבית החולים.   13
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יעד 4.2: גיבוש ויישום של אסטרטגיית שירות רב-ערוצית

משימות מרכזיות:
בניית תכנית אסטרטגית לתקשורת כתובה הנשלחת לאזרח  ■
בניית מערך מדידה רב ערוצי אינטגרטיבי לניהול השירות ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מסמך אסטרטגי בנושא תקשורת כתובה 
לאזרח

-12/2018ג--

ג12/2019- --קיום מערך מדידה רב ערוצי

יעד 4.3: פיתוח הערוץ הדיגיטלי והרחבת השימוש בו

משימות מרכזיות:
פיתוח והעלאה לאתר של טפסים הניתנים להגשה באופן מקוון ■
הסטת פניות מהמוקד לשימוש באפליקציה דיגיטלית ■
הקמת ערוץ פייסבוק וערוץ צ'אט במוסד  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

טפסים הניתנים להגשה באופן מקוון על-ידי 
האזרח 

18-2412/2018-

שיעור השיחות שהוסטו ממענה טלפוני 
לאפליקציה

-10%-6/2018-

-212/2018--מסמכי היערכות לפייסבוק ולצ'אט

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

 תביעות וטפסים המוגשים באופן מקוון 
על-ידי האזרחים 

151,000- 230,00012/2018-

-14,000,000-15,000,00012/2018 כניסות לאתר האינטרנט של המוסד 
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יעד 4.4: שיפור חוויית הלקוח בכלל הערוצים והתהליכים

משימות מרכזיות:
הרחבת פעילות המוקד הטלפוני לשיפור המענה לאזרח ■
בניית תכניות לשיפור חוויית לקוח בסיעוד  ■
מכרז לנותני שירותי סיעוד לזכאים לגמלאות סיעוד ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-200-30012/2018עמדות במוקד הטלפוני

-112/2018--תכניות לשיפור חוויית לקוח בסיעוד 

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

-80%12/2018-45%שיעור הנענים במוקד תוך 3 דקות 

יעד 4.5: רפורמה בוועדות הרפואיות

משימות מרכזיות:
בניית תורת הפעלה ותכנית עבודה לניהול מרכזי ועדות רפואיות אזוריים  ■
הפעלת כל השירותים הרפואיים בביטוח הלאומי במרכזים רפואיים ארציים ■
מעבר לניהול הטיפול בחולים בשיטת ה-case manager )מנהל מקרה(14 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

מרכזים ארציים שהחלה בהם הפעלת 
שירותים רפואיים 

--112/2018-

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תוצאה:

 case-שיעור הפונים שטופלו בשיטת ה
manager

10%20%40%12/2018-

הכוונה בשיטת "מנהל המקרה" היא לרופא, שילווה את החולה בתקשורת ישירה מרגע הגשת התביעה ועד לסיכומה כוועדה רפואית, תוך   14
קבלת אחריות למיצוי כלל הזכויות הרפואיות של החולה. 
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יעד 4.6: הגדלת השקיפות והנגשת מידע לציבור על זכויותיו בביטוח הלאומי

משימות מרכזיות:
קיום קמפיין תקשורתי למיצוי זכויות ■
פיתוח והעלאה לאתר של מחשבונים לחישוב גובה הגמלאות המגיעות לאזרח ■
פיתוח סימולטור להיערכות לוועדה רפואית - מה להביא לוועדה? ■
תרגום אתר האינטרנט של המוסד לשפה הצרפתית ■
פיתוח לומדות ממוחשבות בנושא פעילות הביטוח הלאומי וערכיו לתכניות הלימוד במערכת החינוך ■
הנגשת עמדות לשירות עצמי  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

פרסום קמפיין מקיף בכל אמצעי התקשורת 
)עיתונות, טלוויזיה, רדיו ודיגיטל(

-12/2018ג--

-28-3112/2018מחשבונים שפותחו והועלו לאתר

ג12/2019---הקמת סימולטור הכנה לוועדה הרפואית 

שפות שבהן אתר המוסד לביטוח לאומי 
נגיש15

4-512/2018-

לומדות שפותחו בנושא ביטוח לאומי 
למערכת החינוך

---12/20193

12/2020200---עמדות מונגשות לשירות עצמי

כיום נגיש בשפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית. עד סוף 2018 יהיה נגיש גם בשפה הצרפתית.  15
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יעד 4.7: קידום תהליכים יזומים למיצוי זכויות

משימות מרכזיות:
ביצוע פעילות למתן מענק לזכאי לדמי אבטלה העובד בשכר נמוך ■
ביצוע פעילות להגברת מיצוי זכויות למקבלי גמלת אזרח ותיק ולעובדים שנוכו מהם דמי ביטוח16 ■
ביצוע פעילות להגברת מיצוי זכויות למשרתי מילואים העובדים גם כשכירים וגם כעצמאים17 ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

זכאים לדמי אבטלה העובדים בשכר נמוך 
שמוצו זכויותיהם18

380-1,00012/2018-

הודעות שנשלחו, כולל אישור לקבלת החזר, 
לצורך מיצוי זכויות למקבלי גמלת אזרח 

ותיק19
14,000-8,0004/2018-

משרתים במילואים שקיבלו את מלוא 
תשלומי המילואים המגיעים להם

20--2,00012/2018-

עובד שכיר, המקבל קצבת אזרח ותיק )זקנה( פטור מניכוי מס הכנסה ומס בריאות ממשכורתו. על-מנת לקבל את הפטור, עליו להציג למעסיק   16
מסמך. לצורך מיצוי זכויותיהם של האזרחים הוותיקים - יישלחו מסרוני תזכורת להצגת הטופס למעסיקים.

יפעל  ולעבודתם כעצמאים, והמוסד  וגם כעצמאים זכאים לתשלומי מילואים לעבודתם כשכירים  משרתי מילואים העובדים גם כשכירים   17
למימוש זכויות של אוכלוסייה זו.

באמצעות שליחת מסרונים, פרסום אקטיבי בסניפים, העמקת הידע לפקידי ההשמה בשירות התעסוקה.  18
המוסד מאתר את פוטנציאל הזכאים בכל שנה ופועל להעלות את מודעותם לזכויות.  19

מרבית המשרתים במילואים כבר קיבלו את הפעילות למיצוי זכויותיהם. אין ערך ב-2017 מכיוון שמספר משרתי המילואים אינו מותר לפרסום   20
לציבור.
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שיפור האפקטיביות הארגונית   5

יעד 5.1: שיפור האפקטיביות בעבודת המטה והסניפים

משימות מרכזיות:
שדרוג של מערך בקרות של המינהל על עבודת אגפי הגמלאות ופיתוחו ■
הטמעת מערכת ממוחשבת בכל סניפי המוסד, לניהול שירות לפי יעדים ומדדים, לתכנון ולבקרה  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

אגפים שבוצעה עליהם בקרה על-פי הנוהל 
החדש

--1212/2018-

סניפים שהוטמעה בהם המערכת 
הממוחשבת

--2312/2018-

יעד 5.2: רפורמה בפרויקט תב"ל ועלייה לאוויר של מודול ראשון21

משימות מרכזיות:
הטמעת שלב ב' – הטמעת עומק של מערכת תב"ל בנושא ועדות רפואיות לנכות מעבודה ■
פריסה של מערכת תב"ל בנושא ועדות רפואיות לנכות כללית ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

סניפים שתושלם בהם הטמעת עומק של 
מערכת תב"ל בנושא ועדות רפואיות לנפגעי 

עבודה
--2312/2018-

סניפים שתיפרס בהם מערכת תב"ל בנושא 
נכות כללית וועדות רפואיות לנכות כללית

--212/2018-

תכנית מחשוב אסטרטגית במוסד לביטוח לאומי.  21

המוסד לביטוח לאומי
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יעד 5.3: שיפור תשתיות עבודה פיזיות 

משימות מרכזיות:
הקמת סניפים חדשים ■
חידוש סניפים קיימים ■
חיזוק מספר ממבני המוסד מפני רעידת אדמה והקמת מערכת התרעה נגד רעידות אדמה בסניפי המוסד ■
הנגשה פיזית של מבנים לאנשים עם מוגבלות ■
הנגשת סניפים לכבדי שמיעה ולכבדי ראייה  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-2-212/2018סניפים חדשים שהוקמו22
-212/2018--סניפים שחודשו ושופצו23

-212/2021--סניפים שהוחלפו ושודרגו24
-212/2018--מבנים המחוזקים מפני רעידת אדמה25

סניפים שהותקנה בהם המערכת להתרעה 
מפני רעידות אדמה

--2312/2018-

-13-2312/2018סניפים המונגשים לאנשים עם מוגבלות

סניפים שהותקנה בהם מערכת הנגשה 
לכבדי שמיעה ולכבדי ראייה

--2312/2018-

יעד 5.4: שיפור וניהול הידע הארגוני 

משימות מרכזיות:
בניית תדריכי ידע מקצועיים ממוחשבים לעובדי הביטוח הלאומי בגמלאות המוסד  ■
הקמת אתרי ידע ופורטלים למינהלים וליחידות מקצועיות בארגון ■
העלאה לאוויר של פורטל ארגוני ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--פורטל ארגוני באוויר

-17-1912/2018אתרי ידע שהוקמו

תדריכים מקצועיים ממוחשבים באופן מלא 
בגמלאות

--412/2018-

ב-2017 - סניפי מזרח ירושלים וכרמיאל. ב-2018 - סניפי באר שבע ודימונה.  22
ב-2018 - סניפי אור יהודה וטבריה.  23

סניפי אשקלון ורחובות.  24
סניפי טבריה ורמלה.  25
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שיפור ההון האנושי   6

יעד 6.1: גיבוש ויישום של אסטרטגיית משאבי אנוש

משימות מרכזיות:
בניית אסטרטגיית משאבי אנוש ■
בניית תהליך קליטה, גיוס ומיון חדש במוסד ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-מסמך של אסטרטגיית משאבי אנוש

-12/2018ג--תכנית יישום לאסטרטגיית משאבי אנוש 

יעד 6.2: שיפור המקצועיות במטה ובסניפים

משימות מרכזיות:
הקמת מרכז הדרכה במוסד לביטוח לאומי ■
בניית תהליך לפיתוח אישי והעצמת העובד ■
ייעול תהליך ההסמכות המקצועיות ושיפורו ■
ביצוע הסמכה בנושאים רוחביים לכלל עובדי הגמלאות במטה ובסניפים לצורך הגברת מיצוי  ■

הזכויות
קיום הכשרות וסדנאות למטה מינהל הגמלאות לשיפור השירות ■
קיום קורס הכשרה למנהלי מחלקות בנושא ניהול השירות ■
הכשרות מנהלים בתחום הגמלאות במטה ובסניפים  ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-12/2018ג--מרכז הדרכה חדש למוסד

-50-10012/2018עובדים שעברו הסמכה כללית מקצועית

מנהלים שעברו הכשרה לשיפור השירות 
הפנים-ארגוני

--3212/2018-

-412/2018--אגפים שבוצע בהם שדרוג מסלולי ההסמכה

מחזורים של קורס הכשרה למנהלי מחלקות 
מובילי שירות בסניפים

3-412/2018-

-1012/2018--אגפים שעברו הכשרה לשיפור השירות

המוסד לביטוח לאומי
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יעד 6.3: הטמעת הקוד האתי בארגון

משימות מרכזיות:
בדיקת ורענון הקוד האתי ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-7/2018ג--מסמך מעודכן של הקוד האתי

-12/2018ג--תכנית הטמעה של הקוד האתי

יעד 6.4: פיתוח מנהיגות ארגונית ועתודה ניהולית

משימות מרכזיות:
בניית תורת הפעלה לפיתוח מנהיגות במוסד ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-מסמך תורת הפעלה

יעד 6.5: קידום רווחת העובדים ומיצוי זכויותיהם

משימות מרכזיות:
בניית תכנית לשיפור סביבת העבודה בארגון על בסיס סקר עמדות עובדים ■
סדנאות להתמודדות עם מצבי לחץ לעובדים בתחום נפגעי האיבה ■

ערך במועדמועד סיום 2017Q2  Q4מדדי תפוקה:

תכנית מאושרת ליישום השיפורים בסביבת 
העבודה

-12/2018ג--

מפגשים במסגרת סדנאות להתמודדות עם 
לחץ בהשתתפות העובדים 

1-1012/2018-
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הקדמה: מנכ"ל רשות הטבע והגנים
שאול גולדשטיין

רשות הטבע והגנים הינה ה"גוף הירוק" הגדול במדינה. אנו הארגון היחיד בעל האחריות והסמכות לשמור 
על ערכי הטבע והנוף, ויחד עם רשות העתיקות - גם על ערכי המורשת וההיסטוריה של ארץ ישראל. במשך 
כל השנה עמלים עובדי הרשות על שמירת ערכים אלו למען הדורות שיבואו. אנו מגינים על חיות הבר, אשר 
מרחבי המחיה שלהם מצטמצמים, בתי הגידול נקטעים ועשרות אלפים מהם ניצודים ונדרסים למוות מדי 
שנה. פקחי הרשות ועובדיה דואגים, שיישמרו הצמחים אשר בסכנת הכחדה ומקימים עבורם גני מקלט. ויחד 
עם השמירה אנו מנגישים את השטח הפתוח לכ-20 מיליון המבקרים והמטיילים הן בשמורות והן באתרי 

המורשת מדי שנה ברחבי הארץ.

להתנהל  הטבע  את  להשאיר  אפשרות  אין  המדינה  של  לפיתוחה  ההכרחיים  והבינוי  התשתיות  לחצי  בגלל 
והגנים חטיבת מדע, שבוחנת כל העת מה הם הצעדים  יש ברשות הטבע  כך  וחייבים לנהלו. לשם  מעצמו 

הנכונים שיש לעשות, ובנוסף - חטיבת אכיפה, המוציאה הנחיות אלו מהכוח אל הפועל.

בשנת 2018 יוקצו תקציבים גדולים לחטיבת מדע לשם העמקת המחקר היישומי, כדי לשמור אותנו בחזית 
הידע בנושא שמירת טבע.

שישנה  דבר  ישראל,  משטרת  עם  בשיתוף  מודיעין  מערך  והגנים  הטבע  ברשות  יוקם   2018 בשנת  כן,  כמו 
לגמרי את יכולות האכיפה וההרתעה שלנו. בכך אנו מקווים להקטין משמעותית את הפשיעה נגד חיות הבר 

והצמחים אשר נמצאים בסכנת הכחדה ואין ביכולתם לזעוק את מצוקתם - אנו הפה היחיד שלהם במדינה.

השנה לוקחת הרשות על עצמה את האכיפה של הדיג בימים. כולי תקווה, שיחד עם הכרזת השמורות הימיות 
נצליח לאושש את מצב הדגה!

וחכמה  יעילה  בצורה  פעילויותינו  ניהול  את  שתאפשר  חדשה,  מחשוב  מערכת  לעבודה  תיכנס   2018 בשנת 
יותר, כולל אפשרויות ניתוח חדשות לכל המידע הרב הנצבר אצלנו. 

בנוסף, אנו נמצאים בעיצומה של מהפכה בכל הקשור לחיבור קהילות ומתנדבים לשמירת טבע, והגענו לכ-
15,000 ימי התנדבות, מגמה אשר תתגבר ב-2018.

שם  הטבעי,  השטח  גודל  על  מתבססת  אשר  הטבע,  שמירת  ליבת  הינן  וגנים  טבע  שמורות  של  הכרזות 
אלא  והגנים,  הטבע  רשות  בידי  נתונה  אינה  עצמה  ההכרזה  לצערי,  האקולוגיות.  המערכות  מתפתחות 
עדיפות  סדר  עם  זה  תהליך  של  השילוב  מתיש.  בירוקרטי  ולמסלול  רבים  משרדים  של  לאישורם   נצרכת 
לאומי, אשר שם את הבינוי במקום הראשון, הביא להקפאה כמעט מלאה בהכרזות של שמורת טבע וגנים 
 15 על  הכרזה  של  יעד  ושמנו  זו,  במגמה  שינוי  של  ניצנים  רואים  אנו  האחרונה  בתקופה  האחרונות.  בשנים 
שמורות טבע וגנים בשנת 2018. אנו מקווים, כי מוסדות התכנון יילכו אתנו יד ביד בנושא זה וכי הכרזות אלו 

יתאפשרו - למען שמירת שטחים פתוחים לדורות הבאים.

בשנת 2018 יקודמו תכניות פעולה אסטרטגיות בשני תחומים, אשר מדינת ישראל חייבת לתת עליהם את 
הדעת כיוון שיש להם השפעה רעה על החקלאות והכלכלה - המלחמה במינים פולשים ובחוסר הסניטציה. 
את  יבינו  השלטון  זרועות  שאר  כי  מקווה,  ואני  הטבעיים,  שותפיה  עם  יחד  מהלכים  להוביל  תנסה  הרשות 
חשיבותו של הטיפול ויצטרפו למהלכים חשובים אלו וישקיעו את המשאבים הנחוצים לטיפול בטרם יהיה 

מאוחר מדי.
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כל הפעילות שלנו לא הייתה מצליחה ללא שיתופי הפעולה המדהימים שלנו עם כלל הגופים והמוסדות ועם 
הציבור הרחב. ננסה לחזק קשר זה גם בהמשך.

שתהיה  דאגתי  זה,  ארגון  של  לניהולו  האחריות  את  עצמי  על  קיבלתי  שבו  מהרגע  האחרונות,  שנים  בשש 
התקדמות בכל התחומים ושיתחזקו יכולות הארגון לשמירת הטבע, הנוף והמורשת. על-פי תכנית העבודה 

ל-2018 אפשר לראות, כי מגמה זו תמשיך - למרות הקשיים והאתגרים הרבים הניצבים בפנינו.

בברכה

שאול גולדשטיין

מנכ"ל רשות הטבע והגנים
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תכנית עבודה לשנת 2018   |   827



מדדים מרכזיים לעבודת היחידה 

מגמה20172018

1525שמורות וגנים שהוכרזו מול התכניות הממתינות11
45 | 2020 35 | 2019

מספר מיני הצמחים המופיעים ב"ספר האדום" 2
ונמצאים בבנק הגנים ובגני מקלט2

בנק 
הגנים: 

324 
גני 

מקלט: 
331

בנק 
הגנים: 

334
גני 

מקלט: 
338

2019 | בנק הגנים: 344, גני מקלט: 346
2020 | בנק הגנים: 346, גני מקלט: 354

אתרים הנמצאים בסכנת הרס שהתקיים בהם 3
50100טיפול שימורי3

200 | 2020 150 | 2019

הבסיס לשמירת הטבע הוא השטח השמור, המאפשר למגוון ביולוגי להתפתח. בשנים האחרונות, היכולת להכריז על שמורות טבע וגנים   1
הולכת ונהיית קשה בגלל לחצי הפיתוח ועוד. מסוף 2016 ממתינות 44 תכניות להכרזה על שמורות טבע וגנים, והשאיפה היא להצליח להכריז 

על כמות זו עד סוף 2020. מספר התכניות הממתינות להכרזה ישתנה במהלך השנים על-פי התוכניות שיקבלו תוקף.
רשות הטבע והגנים הכינה תכנית אסטרטגית לטיפול בצמחים הנמצאים בסכנה הכחדה. המינים הנמצאים בסכנה הם 414 מינים המפורטים   2
הם  וגם  האדום",  "הספר  של  בקריטריונים  העומדים  מינים   6 היתוספו  האחרונות  בשנים  החדשים  הממצאים  בעקבות  האדום".  ב"ספר 
מטופלים לפי עקרונות התכנית. הדרך העיקרית והחשובה לשימור הצמחים בסכנת הכחדה היא שימור אוכלוסיות בר בבתי הגידול הטבעיים 
שלהן )In Situ(. פעולות שימור מחוץ לבית הגידול הטבעי )Ex Situ( באות להשלים ולתמוך בשימור אוכלוסיות בטבע. שתי הפעולות בשימור 
Ex situ"" המרכזיות הן: 1. איסוף זרעים של מינים בסכנה הכחדה מאוכלוסיות טבעיות ושימורם בבנק הגנים הלאומי, 2. גידול הצמחים האלה 
בגנים בוטניים ובגני מקלט באתרי רשות הטבע והגנים. בסוף 2017 היו 324 מינים בבנק הגנים ו-331 מינים בגנים בוטניים ובגני מקלט. השאיפה 
היא, שעד סוף 2020 נגיע לכך, שלכל המינים ב"ספר האדום" תהיה הגנה זו, בגבולות האפשר. לא את כל הזרעים אפשר לשמור לפי הידע הקיים 
בתנאים של בנק הגנים לאורך זמן ולהנביט אותם בהצלחה, לכן לא נאספים עד עתה זרעים )או נבגים( של צמחי מים, של סחלבים ושל שרכים 
(30 מינים(. אי אפשר לאסוף זרעים של 23 המינים שנכחדו, ובשנים הקרובות לא צפויים איסופים של 37 מינים שלא נצפו בשנים אחרונות - כך 
שבשנים הקרובות צפויים להיתוסף לאיסוף בבנק הגנים 31 מינים שלא נאספו עד עתה. יש לציין, כי חשוב לא פחות לאסוף דגימות נוספות 
של המינים הקיימים כבר באוסף, אך בייצוג שאינו תואם את תפוצתם בישראל. ייצוג כל אזורי התפוצה חשוב בעריכת פרויקטים של אישוש 
אוכלוסיות והשבות לטבע. ההתקדמות בתחום זה לא באה לידי ביטוי במדדים המוצגים בטבלה. גם בגנים בוטניים ובגני מקלט אי אפשר 
לגדל את כל המינים הנמצאים בסכנת הכחדה, כגון המינים שנכחדו, עשבי ים ומיני טפילים. קיימים 89 מינים שניתן לגדלם באופן עקרוני, 
ומתוכם רק ל-23 מינים יש כעת כמות חומר ריבוי מספקת, המאפשרת הכנת שתילים לגידול בגני מקלט. ההצלחה אינה ודאית והיא תלויה 

באיכות חומר הריבוי ובפיתוח פרוטוקול הנבטה וגידול, שכלל אינם פשוטים במינים בסכנת הכחדה. 
בנק הגנים הלאומי הוקם במכון וולקני למטרת שימור מגוון גנטי של קרובי בר - של צמחי תרבות בפרט ושל צמחי בר של ישראל בכלל. דגימות   
זרעים נאספות בשטח על-פי פרוטוקול, ולאחר ניקוי וייבוש הם נשמרים בחדרי קירור בטמפרטורות נמוכות לתקופות של עשרות שנים. 

הזרעים משמשים גם כחומר ריבוי לפעולות השבת הצמחים לטבע ולאישוש אוכלוסיות קיימות.
בשטחי הגנים והשמורות נמצאים כ-9,000 מאתרי העתיקות והמורשת החשובים ביותר ברחבי הארץ, מתוכם כ-250 אתרים הנמצאים בסכנת   3
הרס. בשנים האחרונות החלה רשות הטבע והגנים במהלך לביצוע שימור תחזוקתי באתרים אלו. עד סוף 2016 טופלו כ-50 אתרים, והשאיפה 

היא, כי עד סוף 2020 יטופלו 200 אתרים.
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מגמה20172018

18,92318,918שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים )בקמ"ר(44
18,908 | 2020 18,913 | 2019

צבאים בישראל שנספרו55
4,4004,620)צבי ישראלי וצבי נגב(

5,100 | 2020 4,850 | 2019

4754קינוני הנשרים בישראל66
71 | 2020 62 | 2019

היקף השריפות בשטחי שמורות טבע וגנים 7
50,00043,000 )בדונמים(7

31,000 | 2020 36,000 | 2019

דו"ח מצב הטבע בישראל מפורסם על-ידי המאר"ג )התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, גוף אשר רשות הטבע והגנים שותפה בו ומבצע   4
ניטור של מצב הטבע באופן קבוע מקצועי ובסטנדרט מדעי גבוה. במאר"ג שותפים גם המשרד להגנת הסביבה, אונ' תל-אביב וקק"ל( אחת 
לשנתיים )האחרון פורסם בסוף 2016(. בדו"ח זה נמדדים, בין היתר, כמות השטחים הפתוחים בישראל. בשנת 2015 היקף השטחים הפתוחים 
היה 18,933 קמ"ר, מתוכם 4,105 קמ"ר )16.8%( שטחי חקלאות. בשנים האחרונות, קצב הירידה בהיקף השטחים הפתוחים עומד על כ-12 
5 קמ"ר לשנה, כאשר לפחות 30% הינם במרווחים בין השטחים הבנויים  ירידה של  קמ"ר לשנה. הצלחת המדד הוגדרה כשמירה על קצב 

ולפחות 30% צמודי דופן, תוך שמירה על מסדרונות אקולוגיים.
כמות הצבאים בישראל: צבי ישראלי - היה בירידה במשך כמה עשרות שנים וירד מכ-10,000 פרטים בשנות ה-80' של המאה הקודמת עד   5
ל-3,000 פרטים בשנת 2002. רשות הטבע והגנים עושה מאמצים רבים בהתאם ליכולותיה כדי לייצב את כמות הצבאים ולשאוף להגדילה, אך 
ישנם גורמים משפיעים רבים, שאינם בשליטתה של רשות הטבע והגנים. הרשות מבצעת ספירות צבאים בכל רחבי הארץ בעקביות במשך 
שנים רבות. שיטות הספירה מאפשרות לבחון מגמות של כמות האוכלוסייה, אך אינן מאפשרות להגיע למספר מדויק. בשנת 2016 נספרו 
כ-2,800 צבאים. נכון ל-2017, האוכלוסייה בישראל מונה כ-4,000 פרטים בלבד - כ-3,000 פרטים על-פי ספירות עונתיות קבועות, שמבצעת 
ומקוטעות בצפון ישראל  ביותר  ועוד כ-1,000 פרטים, הפזורים באוכלוסיות קטנות  ביולוגים ברשות,  ועל-פי הערכת  והגנים,  רשות הטבע 
ובמרכזה, ביהודה ושומרון ובנגב המערבי(. צבי נגב - היה בעלייה משנת 1964 מכ-300 צבאי נגב לכ-1,200 בשנים 1999-2000. בשנת 2017 נספרו 

כ-1,200 צבאי נגב. רשות הטבע והגנים שואפת לגידול של 5% באוכלוסיות שני המינים מדי שנה.
כמות קינוני הנשרים בישראל יורדת. רשות הטבע והגנים עושה מאמצים רבים כדי להגדיל את אוכלוסיית הנשרים, אך ישנם גורמים משפיעים   6
רבים, שאינם בשליטתה של רשות הטבע והגנים. רשות הטבע והגנים עוקבת אחרי הקינונים בכל רחבי הארץ בעקביות במשך שנים רבות 
על-מנת לשמור עליהם ולאפשר לכמה שיותר נשרים לגדול, לשרוד ולהגיע לגיל בגרות. בשנת 2016 היו 41 קינונים בישראל. היעד הוא לגדול 

ב-15% מדי שנה.
והגנים משקיעה  וגנים מכלות תוך שעות מספר שנים רבות של עבודה מאומצת של שמירת טבע. רשות הטבע  שריפות בשמורות טבע   7
מאמצים רבים למנוע אותן. בשנת 2016 נשרפו 59,000 דונמים של שמורות טבע וגנים. אנו מצפים, כי הפעולות שאנו נוקטים על-ידי היערכות 
ובגנים בהיקף של  יביאו להורדה של היקף השריפות בשמורות  וכן השיתוף עם טייסת הכיבוי,  ומודלים החוזים את אזורי הסיכון,   בשטח 

כ-15% בשנה.

רשות הטבע והגנים
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מגמה20172018

נושאים בתחומי שמירת טבע, מורשת ונוף, 8
שהוטעמו בתחומי הדעת הרלוונטיים במערכת 

4 2 החינוך8

8 | 2020 6 | 2019

9
תכניות קהילה, המופעלות על-פי מודל "מפתח 

הקס"ם" )קהילה סובבת מקום( בקהילות סמוכות 
לשמורות ולגנים, בהתאם למדדים מפורטים 

שהוגדרו9
 10 20 

40 | 2020 30 | 2019

לנושאי הליבה שעמם מתמודדת הרשות היא בעלת חשיבות רבה, כחלק מתהליכי הלמידה בבתי הספר  חשיפת תלמידי מערכת החינוך   8
היסודיים ובחטיבות הביניים, בלימודי המגמות בתיכון, בקרב צוותי ההוראה בבתי הספר ובפריסה ארצית. בשנים האחרונות הוטמעו בתכניות 
הלימודים במדעי הסביבה ובגיאוגרפיה מושגים כמו סניטציה, שימור נופי תרבות ושמירת שמי לילה טבעיים )מניעת זיהום אור(. בשנים 
הקרובות יוטמעו מושגים נוספים, בהם: זכות הטבע למים שלו, מניעת נזקים לחקלאות מחיות-בר, שיקום נוף )כולל הקמת מעברים לבעלי 
סרטונים  שיעור,  מערכי  בהם  רלוונטיים,  למידה  חומרי  המורים  עבור  מפתחת  הרשות  ועוד.  הכחדה  בסכנת  מינים  ואישוש  שימור  חיים(, 

ומצגות, ומציעה השתלמויות ייעודיות בנושאים אלו.
קהילה מהווה מוקד ציבורי להזדהות ומשמעות עבור יחידים וקבוצות. קהילות גיאוגרפיות סמוכות לשמורות ולגנים, המשלבות את הגן/  9
הטבע/ נכסי  שימור  למען  לפעולה  להירתם  צפויות  הקהילתית,  מהזהות  לחלק  הופכים  שהם  כך  הקהילה,  של  המעצב  בסיפור  השמורה 

מדדים  הגדירה  מקום(  סובבת  )קהילה  הקס"ם",  "מפתח  בקהילה  לעבודה  ייעודי  מודל  פיתחה  והגנים  הטבע  רשות  שבקרבתן.  המורשת 
מפורטים לתוכנית קהילה מקצועית, ומפעילה תוכניות קהילה ע"י רכזים שעברו הכשרה ייעודית לעבודה בזירה הקהילתית, במגוון קהלי יעד 

בתוך קהילות סמוכות לשמורות ולגנים.
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נספח א׳ - הרחבה על הערכת המצב האסטרטגית והסוגיות האסטרטגיות 
בעבודת הממשלה

הערכת מצב אסטרטגית כלכלית-חברתית
הערכת מצב אסטרטגית נועדה לשמש מצפן משותף, המסייע בקבלת החלטות של כלל הממשלה, שמטרתן 

לשנות את מגמת "העסקים כרגיל" של מדינת ישראל בטווח של 5-15 שנים מהיום. 

הערכת המצב האסטרטגית מורכבת משני חלקים מרכזיים:

ניתוח ומיפוי הזירה הכלכלית-חברתית בעולם ובישראל.   .1

זיהוי אתגרים והזדמנויות למשק ולחברה בהווה ובעתיד, תוך הצבעה על כיווני פעולה מרכזיים.   .2

חשיבותה של הערכת המצב האסטרטגית נובעת מהצורך בזיהוי ובמתן מענה לסוגיות אסטרטגיות, שלולא 
בין הכיסאות" מעצם טבען. מחיר אי-הטיפול באתגרים מבעוד מועד הוא צמצום  "ליפול  התהליך עלולות 
דרגות החופש ביצירת תכניות מקצועיות ראויות והאמרה של העלויות בשלב שבו "הבעיה בוערת" או שבו 

אי-אפשר לנצל את מירב התועלות מההזדמנות. 

התמריצים הפועלים במערכת הממשלתית אינם מכוונים בהכרח לעבודה שיתופית מתוך ראייה ארוכת טווח, 
עובדה המעצימה את החשיבות של עיסוק בנושאים הללו באופן יזום ומושכל. עם זאת, חשוב לציין, שהערכת 
המצב האסטרטגית אינה מהווה תחליף לעבודת הממשלה השוטפת, אלא כלי משלים, שיכול להעצים את 

יכולתה של הממשלה להיערך כראוי לתרחישים עתידיים.

בכירים  נציגים  של  פעיל  בשיתוף  כלל-ממשלתי,  מקצועי  בתהליך  מגובשת  האסטרטגית  המצב  הערכת 
ומיחידות הסמך, במסגרת הפורום המקצועי הבכיר כהגדרתו בהחלטת הממשלה מס'  ממשרדי הממשלה 
5208, ומוצגת לממשלה בתחילת הקדנציה. לאורך הקדנציה מתעדכנת הערכת המצב בהתאם לצורך, והדגש 
עובר לרוב מניתוח למעקב אחר טיפול בסוגיות אסטרטגיות שנבחרות על-ידי הממשלה ועד ליישום במסגרת 
תכניות העבודה. מטרת הערכת המצב היא להניע לפעולה ממשלתית מסונכרנת להתמודדות עם האתגרים, 
על-ידי הצגת תמונת מצב סדורה וקוהרנטית אל מול המגמות המרכזיות בארץ ובעולם. הערכת המצב אינה 
כוללת את כל הידע בתחום הכלכלי-חברתי, אלא את עיקרי הדברים שיכולים לתרום תרומה ממשית ליצירת 

מערכת מאוזנת יותר בין הדחוף והשוטף ובין התשתיתי והמעמיק בעבודת הממשלה.

יסודות מרכזיים: מגמות ומאפיינים מרכזיים עולמיים, מגמות  הערכת המצב האסטרטגית כוללת שלושה 
ומאפיינים מרכזיים מקומיים וסוגיות אסטרטגיות:

מגמות ומאפיינים מרכזיים עולמיים - מרחב הניתוח החיצוני בהערכת המצב, המתמקד בתמורות מרכזיות 	 
מושפעות  להיות  יכולות  אלה  תמורות  בישראל.  והמשק  החברה  על  מהותית  השפעה  בעלות  בעולם 
מדמוגרפיה, מטכנולוגיה, מפוליטיקה ועוד. לרוב, קיימת ספרות נרחבת בעולם על-אודות תמורות אלו, 
 Global" עקב השפעתן על מדינות ואזורים רבים בעולם. מבין הפרסומים הבולטים בנושא אפשר למצוא את
 Looking to" ואת  האמריקני,   National Intelligence Council-ה ארגון  של   "Trends 2030: Alternative Worlds

.OECD-2060" של ארגון ה

מגמות ומאפיינים מרכזיים מקומיים - מרחב הניתוח הפנימי בהערכת המצב כולל את כלל המשק והציבור 	 
בישראל בהסתכלות רחבה, תוך מיקוד באיכות החיים של הציבור, בחוסנו של המשק לאורך זמן וביציבותו. 
בשל החשיבות שיש למיקוד בניתוח ובהנעה לפעולה, הערכת המצב לא נועדה לכלול תמונה מלאה של 
לעבודת  הרלוונטיים  מרכזיים  ובמאפיינים  במגמות  להתמקד  אלא  בישראל,  והחברתי  הכלכלי  המצב 
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אפשר  בישראל  המרכזיות  התמורות  לניתוח  מרכזיים  מקורות  ארוכת-טווח.  רוחבית  בראייה  הממשלה 
למצוא בפרסומים של בנק ישראל, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, של משרדי ממשלה ושל מכוני 

מחקר שונים.

סוגיות אסטרטגיות - נושאים בעלי השפעה מהותית על המצב הכלכלי-חברתי של מדינת ישראל, אשר 	 
משמעותי  מענה  לתת  על-מנת  מיידי  באופן  בהם  לפעול  לממשלה  שמומלץ  פעולה  כיווני  נגזרים  מהם 

למגמות ולמאפיינים המרכזיים. 

הסוגיות האסטרטגיות בעבודת הממשלה

1. טיפוח ומיצוי ההון האנושי
צפויים  עבודה,  ויחסי  דמוגרפיה  כמו  שונים,  גורמים  לצד  ותדירות  משמעותיות  טכנולוגיות  התפתחויות 
להשפיע על עולם העבודה העתידי בצורה נרחבת. עם זאת, היכולת לחזות את כיווני ההשפעה בצורה מדויקת 

הינה מוגבלת, ואי-הוודאות בתחום גוברת. 

והכנתו  אנושי  הון  פיתוח  של  התחנות  בכל  מרכזי  שחקן  היא  ישראל  ממשלת  זו,  משתנה  מציאות  מול  אל 
לעולם עבודה זה - החל מהאחריות על מערכת החינוך, עבור בשירות בצה"ל או בשירות אזרחי, במוסדות 
להשכלה גבוהה ובהכשרות מקצועיות וטכנולוגיות, ועד המעורבות בהכוונה ובהשמה בשוק העבודה. בשל 
מעורבותה המשמעותית של הממשלה, עולה החשיבות של ראייה אינטגרטיבית לשם מתן אפשרות לכל 
היכולות  של  משותף  אפיון  וללא  נפרד  באופן  עובד  גוף  כל  כיום,  אולם  בו.  הגלום  הפוטנציאל  למיצוי  אזרח 

העתידיות הנדרשות, או הבטחת מוביליות במעבר ביניהן. 

תמהיל האוכלוסיות הנכנסות לשוק העבודה צפוי לעבור שינויים מהותיים בעשורים הקרובים. בקרב החרדים, 
מספר הצעירים בני 25-29 הנכנסים לשוק העבודה צפוי לעלות מ-53 אלף בשנת 2009 ל-127 אלף בשנת 2029, 
ובקרב הערבים צפויה עלייה מ-110 אלף בשנת 2009 ל-200 אלף בשנת 2029. זאת, לעומת ירידה אבסולוטית 
כל האוכלוסיות   .2009-2029 בין השנים  25-29 בשאר האוכלוסייה, מ-405 ל-375 אלף  בני  במספר הצעירים 
שבשנת 2029 תיכנסנה לשוק העבודה משתתפות במערכת החינוך היום, ויש להכין אותן לשוק העבודה של 

מחר תוך מיצוי הפוטנציאל הגלום בהן. 

מערכת החינוך העל-יסודית דורשת אף היא בחינה מעמיקה, כאשר תמהיל מסלולי ההכשרה בחינוך העל-
יסודי מוטה באופן משמעותי למסלול העיוני וממוקד בבחינות הבגרות כמטרה, על חשבון פיתוח כישורים 

(skills( הרלוונטיים למאה ה-21, ובהם אוריינות דיגיטלית ופיננסית. 

כאשר  באקדמיה,  לביקוש  ההיצע  בין  משמעותי  התאמה  חוסר  קיים  העל-תיכונית  ההשכלה  במסלולי  גם 
קיים מחסור בעיקר בתחום ההנדסה, לצד עודף במקצועות כגון ביולוגיה ומדעי החברה, כאשר גם ההכשרות 
הקיימות לאותם כ-50% מצעירי ישראל אשר אינם רוכשים השכלה אקדמית אינן מספקות תשואה נאותה 

וסובלות מדימוי איכותי ירוד.

לבסוף, שוק העבודה עצמו אינו מאופיין בגמישות תעסוקתית מספקת ואינו כולל רשתות ביטחון נאותות 
אשר   ,Life Long Learning  - החיים  לאורך  מקצועית  והתפתחות  למידה  מסלולי  לצד  מהאוכלוסיות,  לחלק 

נפוצים במדינות צפון אירופה, המצליחות להתמודד טוב יותר עם התמורות בעולם העבודה.

בהתאם לרלוונטיות לתכנית העבודה של המשרדים, הוצעו כמה כיווני פעולה מרכזיים לטיפוח ולמיצוי ההון 
האנושי לשם היערכות לעשורים הקרובים, הכוללים:
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קידום הקניית מיומנויות המאה ה-21.	 

סנכרון כלל-מערכתי.	 

הקניית מיומנויות והסרת חסמים לתעסוקה איכותית לאוכלוסיות:	 

נשים �

חרדים �

ערבים �

יוצאי אתיופיה �

שדרוג מערכים של הכשרה מקצועית וטכנולוגית.	 

תכנית לאומית לשיפור החינוך במגזר הערבי.	 

טיפול במחסור בכוח-אדם מיומן במשק.	 

 	.Active Labor Policy - חיזוק מדיניות תומכת תעסוקה

2. פריון ותחרותיות
העלייה המרשימה בתוצר לנפש בישראל בשנים האחרונות נבעה בעיקר מעלייה בשיעור המועסקים במשק 
ולא ברמת הפריון לעובד. הפריון המשקי בישראל נותר נמוך יחסית לעולם המערבי ואינו מצמצם את הפער 
העשורים  בשני  בישראל  ההיי-טק  תעשיית  של  התקדים  חסרת  ההצלחה  למרות  זאת  הייחוס.  ממדינות 

האחרונים והפריון הגבוה של העובדים בה. 

והשירותים  התעשייה   - עולמית  לתחרות  חשופים  אינם  אשר  בסקטורים  בעיקר  מקורו  הנמוך  הפריון 
המקומיים. 

את  ומקדמת  מחזקת  גיסא  מחד   - בכך  התומכת  עסקית  סביבה  לקדם  יש  הפריון  את  להגדיל  על-מנת 
הסקטור התעשייתי המייצא ואת השירותים הגלובליים, ומאידך גיסא מעודדת תחרות פנימית בסקטורים 
המקומיים. רגולציה התומכת ביזמות ובחדשנות, לצד סיוע בפתיחת שווקים ותחומי ייצוא נוספים, נמנים עם 
הכלים הרלוונטיים לשם כך. בנוסף, יש להפחית את רמת הביורוקרטיה העודפת, כפי שבאה לידי ביטוי במגוון 
מדדים בינלאומיים. זאת, על-מנת לעודד פעילות עסקית, ובפרט להקל על עסקים קטנים ובינוניים שלהם 

הקושי הגדול ביותר להתמודד עם ביורוקרטיה עודפת.

המובילות  הרב-לאומיות  לחברות  ההיי-טק:  לתעשיית  ייחודיים  מאפיינים  עם  להתמודד  צורך  יש  כן,  כמו 
בתחום זה יש אפשרות לחלק את מרכזי הפעילות שלהן על-פי היתרונות היחסיים של כל מדינה. כך, קיים 
חוסר איזון בין היקף המחקר והפיתוח המתקיים בארץ עבור חברות זרות ובין הפעילויות הנלוות, אשר בדרך 
כלל קשורות לתהליכים אלו ומניבות את מרבית הערך המשקי הנובע מפעילויות אלה, בדגש על התעסוקה. 
פעילות המו"פ עצמה היא פעילות כלכלית, המאפשרת תגמול גבוה לבעלי הכישורים וההשכלה המתאימים, 
אך בעלת השפעה סביבתית מוגבלת לתעשיות אחרות ולמועסקים בעלי מאפיינים אחרים. האקו-סיסטם 
גדולות  רב-לאומיות  חברות  לתוך  הזנק  חברות  של  למיזוג  מוטה  הזנק  חברות  לפיתוח  בישראל  המתקיים 
ומשמר תהליך זה. כך, נוצר מצב שבו היקף המשרות בעלות הפריון הגבוה הנוצר מתעשייה זו בישראל נשאר 

מוגבל, ואיתו גם הזליגה )spill over( של ידע ניהולי משמעותי לחברות עצמן.

עם  להתמודד  כדי  מרכזיים  פעולה  כיווני  כמה  הוצעו  המשרדים,  של  העבודה  לתכנית  לרלוונטיות  בהתאם 
סוגיה זו, על-מנת להרחיב ולשפר את הפריון ואת התחרותיות בישראל:
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הגדלת הפריון בתעשיות מסורתיות, בשירותים מקומיים ובעסקים קטנים ובינוניים.	 

צמצום בירוקרטיה וייעול רגולציה.	 

עידוד צמיחת חברות טכנולוגיות גדולות.	 

 	.)Multi-National Companies( עידוד כניסת חברות רב-לאומיות

גיוון שוקי היעד של ישראל.	 

פיתוח תחומים נוספים לייצוא.	 

3. תשתיות מימון
באמצעות  כיום  ניתן  האשראי  רוב  הפיננסית.  במערכת  המשקל  בשיווי  מהותי  שינוי  צפוי  הקרוב  בעשור 
מוסדות פיננסיים המתמחים בכך - בהם הבנקים המסחריים, הגופים המוסדיים )כגון חברות הביטוח וקרנות 
הפנסיה( ואחרים. עד לא מכבר סיפקו הבנקים את רובו המוחלט של האשראי העסקי והצרכני במשק ושימשו 

כשחקנים המרכזיים בשוק האשראי בישראל. 

עם זאת, שוק ההון הישראלי הושפע בעשור האחרון מכמה תמורות, שהביאו לגידול משמעותי בחלקם של 
בעשור  להימשך  צפוי  זה  גידול  הבנקאית.  המערכת  של  בחלקה  קיטון  לעומת  באשראי  המוסדיים  הגופים 
הקרוב - בעוד שבשנת 2012 עמדו נכסי הסיכון בבנקים על כ-900 מיליארד ש"ח לעומת 780 מיליארד ש"ח 
המנוהלים אצל הגופים המוסדיים, עד שנת 2020 יוכפל היקף הנכסים המנוהלים על-ידי הגופים המוסדיים 

ויגיע ל-1.6 טריליון ש"ח, לעומת 1.1 טריליון ש"ח אצל הבנקים. 

הגופים המוסדיים אינם מספקים מימון למשקי הבית ולעסקים הקטנים והבינוניים, ובשל כך צפויים בעתיד 
משקי  ימשיכו  הבנקאית,  המערכת  של  מרכזיותה  לאור  כן,  כמו  אלה.  לשחקנים  לאשראי  בנגישות  קשיים 
הבית והעסקים הקטנים לשאת בעלויות עודפות, הנובעות מתופעות כגון תחרות מצומצמת ויעילות מוגבלת 

של המערכת הבנקאית. 

מלבד ההשפעות שתוארו על חלק מצרכני האשראי במשק, הגידול בחלקם של הגופים המוסדיים הוא גם 
בעל השפעה מכרעת על האיתנות של המערכת הפיננסית. בעבר, היוותה המערכת הבנקאית החלק הארי של 
המערכת הפיננסית, והמעקב אחר איתנותה הפיננסית של המערכת כולה נערך בעיקר על-ידי רגולטור יחיד 
- המפקח על הבנקים בבנק ישראל. כיום, מחצית הנכסים הפיננסיים מצויים בפיקוח אגף שוק ההון והביטוח 
במשרד האוצר ומחציתה השנייה - בפיקוח של המפקח על הבנקים. בשל כך, יש קושי בראייה כוללת של 
המערכת ובסנכרון מהלכים רגולטוריים בשגרה ובחירום, שיכולים להשפיע באופן כזה או אחר על הגופים 
באופן  להשפיע  יכולה  הבנקים  על  המפקח  של  מסוימת  רגולטורית  החלטה  )לדוגמה,  השונים  המפוקחים 

מסוים על הבנקים, אבל באופן אחר על הגופים המוסדיים(. 

במשק  האשראי  כלל  התפתחות  של  בחינה  נדרשת  המימון,  בתשתית  המהותיים  לשינויים  היערכות  לשם 
ופיתוח של כלים להנגשת המימון לכלל השחקנים במשק.

בהתאם לרלוונטיות לתכנית העבודה של המשרדים, הוצעו כמה כיווני הפעולה. המרכזיים המומלצים הם: 

שיפור הנגישות לאשראי לשחקנים נוספים.	 

רפורמות בשוק ההון ובפרט בבורסה.	 

 	.)Financial Stability Committee( הקמת ועדה ליציבות פיננסית
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4. אסטרטגיה בתחום הדיור
לתחום הדיור יש השפעה נרחבת על מצב משקי הבית בישראל, על היציבות הפיננסית של מערכת האשראי 
במשק ועל הכלכלה כולה. תחום הדיור מהווה כ-25% מסך ההוצאות של משקי הבית, ודירת המגורים היא 
לרוב הנכס העיקרי של משק הבית. ברמה המשקית, כשליש מתיק האשראי הבנקאי מוקצה לתחום הבינוי 
למגורים ולמשכנתאות. בשל היקפו של שוק הדיור, תנודתיות מחירים בתחום משפיעה באופן ניכר על יוקר 
המחיה ומאיימת על היציבות הפיננסית של המשק. תנודתיות מחירים זו אף פוגעת בהרגשת הביטחון הכלכלי 
של האזרחים, מעלה את אי-הוודאות של השחקנים בתחום ומגבירה את הסיכון להשקעות ספקולטיביות 
יש  כ-60%.  של  ריאלית  עלייה  בישראל  הדיור  מחירי  עלו   2008-2013 בשנים  מחירים.  "בועות"  ולהיווצרות 
להדגיש, כי תנודתיות בעלויות הדיור מהווה סיכון משקי משמעותי בכל העולם, כאשר חלק גדול מהמדינות 
ומחובות  הדיור  במחירי  חריפה  מתנודתיות  שנבע  כלכלי,  ממשבר  האחרונות  בשנים  סבלו  המערבי  בעולם 

גבוהים של משקי הבית )לדוגמה: ארה"ב, הולנד ואירלנד(. 

לממשלה תפקיד מרכזי בתחום הדיור, הכולל, בין היתר, שיווק קרקעות, בעלות נרחבת על הקרקע, תכנון, 
אישור התכנון, מיסוי, הקמת תשתיות תומכות ומדיניות פיזור אוכלוסין. בנק ישראל משחק אף הוא תפקיד 
ובפיקוח על האשראי הבנקאי. תפקידה המרכזי של הממשלה הופך  חשוב בתחום הדיור בקביעת הריבית 
לגורם חיוני בהתנהלותו התקינה של שוק הדיור. במשבר הדיור האחרון התגלה, שמערכות התכנון,  אותה 
השיווק והבנייה בישראל לא הצליחו להגיב במהירות מספקת לעלייה החדה במחירים ולמחסור ההולך וגדל 
בהיצע. חוסר הגמישות של היצע הדיור ואטיות התגובה של שוק הדיור הגבירו את מחזורי העסקים בשוק 
סיכונים  ניהול  תוך  המחירים,  של  התנודתיות  צמצום  את  להבטיח  על-מנת  השפעתם.  את  והקצינו  הדיור 
מיטבי ברמה המשקית, נדרשת הממשלה לניהול מדיניות כלל-ממשלתית בראייה ארוכת-טווח. יש ליצור 
תחזיות של הביקוש לדיור בעשרות השנים הקרובות, לקבוע יעדים ברורים לפעילות ולמחירים וליצור מלאי 
תכנוני, שיאפשר את גמישות ומהירות הביצוע. זאת, לצד מהלכים של ייעול התהליך של ייצור הדירות, חיזוק 
התמריצים לבנייה לדיור עבור השחקנים השונים, בכללם רשויות מקומיות, יזמים, משרדי הממשלה ועוד, וכן 

הגדלה מסיבית של הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית.

בהתאם לרלוונטיות לתכנית העבודה של המשרדים, הוצעו כמה כיווני פעולה:

תכנית אסטרטגית לדיור, לרבות קביעת יעדים.	 

בניית מלאי אסטרטגי ומנגנון ויסות.	 

קיצור זמן לייצור דירה.	 

שינוי מבנה תמריצים של הרשויות המקומיות.	 

תכנית מסיבית להתחדשות עירונית.	 

5. פיתוח כלכלי אזורי
ניכרת תופעה של "התמרכזות", שבמסגרתה צעירים משכילים רבים מעתיקים את מקום  בעשור האחרון 
כפולה למדינה  וטומנת בחובה משמעות  מהעולם  זו מוכרת  למרכז הארץ. תופעה  והדרום  מושבם מהצפון 
הפוטנציאליים  הצמיחה  מנועי  הקטנת  עקב  זה  ממהלך  נחלשת  הגיאוגרפית  הפריפריה  ראשית,  ולמשק: 
שלה. ושנית, נוצר עומס גדול על התשתיות במרכז הארץ, בעיקר בתחומי הנדל"ן והתחבורה, כלומר עלייה 

חדה במחירי הדיור באזורי הביקוש וגודש תנועתי הולך ומחריף.

בתרחיש "עסקים כרגיל", תוך 15 שנים צפויות לאזול הקרקעות לבנייה למגורים במסגרת תמ"א 35 במחוז 
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מיליוני  מאות  של  לבזבוז  ויביא  בבוקר  השיא  בשעת  במטרופולינים  יוכפל  הגודש  אורך   - ובמקביל  מרכז,1 
שעות אדם מדי שנה.

נמנות מעבר  יתר פעולותיה  זו, כאשר עם  ממשלת ישראל פועלת בשנים האחרונות במטרה להפוך מגמה 
צה"ל לנגב ו"נתיבי ישראל" - תכנית לפריסת תשתיות תחבורה בצפון ובדרום, שנועדה "לקרב את הפריפריה 
 50 למרכז". סך כל ההשקעה הציבורית לאורך העשור שבין 2011-2020 בחיזוק הנגב והצפון צפוי לעלות על 
מיליארד ש"ח כאשר עיקר ההשקעה הממשלתית הופנתה לחיזוק הנגב. עם זאת, לאור מצבו הכלכלי-חברתי 
כלכלית- תפיסה  פיתוח  זה  ובכלל  זה,  למחוז  מיוחדת  ממשלתית  תשומת-לב  מתחייבת  הצפון,  מחוז  של 

אזורית ממוקדת לשיפור מצבו.

למגורים  ומשכילה  צעירה  אוכלוסייה  של  גובר  לביקוש  לגרום  על-מנת  כי  מלמד,  הבינלאומי  הניסיון 
בפריפריה, יש צורך בקידום תעסוקה איכותית בחבלי ארץ אלו, זאת לצד שירותים חברתיים מקומיים, כגון 
חינוך ובריאות. במסגרת הפעילות הממשלתית לחיזוק הפריפריה, יש חשיבות לחיזוק הרשויות והמקומיות, 
לעבודה בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות, שהן האחראיות על הביצוע בשטח, וכן למינוף היתרונות לגודל 

הטמונים במרכזים המטרופוליניים ברחבי המדינה.

בהתאם לרלוונטיות לתכנית העבודה של המשרדים, הוצעו כמה כיווני פעולה מרכזיים:

גיבוש תכנית הוליסטית לפיתוח הצפון.	 

חיזוק יכולות השלטון המקומי, ובייחוד רשויות חלשות.	 

חיזוק שיתוף פעולה מטרופוליני בתחומים של פיתוח כלכלי, תכנון ובנייה, תחבורה.	 

הפחתת התלות ברכב פרטי במטרופולינים.	 

6. היערכות להזדקנות האוכלוסייה
הרכב הגילאים של החברה הישראלית עומד בפני מפנה משמעותי. לאחר שלושה עשורים של יציבות יחסית, 
החל בשנת 2010 תהליך של גידול מתמשך בהיקף הקשישים ביחס לאוכלוסייה בגילאי העבודה. לפי תחזיות 
הלמ"ס, בין השנים 2009-2030, האוכלוסייה הקשישה צפויה לגדול כמעט פי שניים, מ-741,500 ל-1,366,600 

אנשים, כאשר שיעור האנשים שמעל גיל 65 מכלל האוכלוסייה אמור לגדול מ-9.8% ל-13.7%. 

הזדקנות האוכלוסייה צפויה להשפיע על מגוון תחומי החיים בישראל. ברמת המשק צפויים שינויים בשוק 
תחזית  והסיעוד.  הבריאות  מערכות  על  בנטל  ועלייה  ציבוריים  לשירותים  גוברת  דרישה  לצד  התעסוקה, 
של משרד האוצר צופה עלייה בהוצאות הממשלה, השקולה ל-20 מיליארד ש"ח לשנה עד שנת 2030, בשל 

הזדקנות האוכלוסייה )במחירי 2014(. 

הגידול בשיעור הקשישים צפוי להביא לשינויים גם בתפיסה הציבורית לגבי חיי העבודה, החינוך והלמידה 
לאורך החיים )Life Long Learning( וכן לצורך הולך וגובר להתאמה של גיל הפרישה לעלייה בתוחלת החיים. 
בהתאם  הן  גם  ישתנו  והתרבות  הקהילה  שירותי  התחבורה,  הסיעוד,  הדיור,  הבריאות,  בתחומי  הדרישות 
כלל-מערכתי  וטיפול  תפיסה  שינוי  נדרש  זה  לשינוי  מוקדמת  היערכות  לשם  הקשישים.  בשיעור  לעלייה 

בקשיש החדש ובמעגלי התמיכה של הקשיש.

בהתאם לרלוונטיות לתכנית העבודה של המשרדים, הוצעו כמה כיווני פעולה מרכזיים, שבהם נדרשת פעילות 
ממשלתית משמעותית להיערכות לגידול בשיעור הקשישים:

1  תחת ההנחות של בנייה בצפיפות הקיימת, ללא התחדשות עירונית ותוך שמירת שיעור התושבים היחסי בכל מחוז.
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טיפול בגירעון האקטוארי של המוסד לביטוח לאומי.	 

היערכות מערכת הפנסיה.	 

התאמה הדרגתית של גיל הפרישה. 	 

שילוב מבוגרים בתעסוקה ובקהילה.	 

היערכות של מערכות הסיעוד והבריאות.	 

7. ישראל דיגיטלית
מהפכת המידע לא פסחה על ישראל, שנהנית מיכולות טכנולוגיות גבוהות ונחשבת מובילה עולמית בתחומים 
מגוונים, בהם Cyber ו-Big Data. המוניטין של ישראל כ-Start-Up Nation התפתחו בשל ההון האנושי המוכשר 
הקמת  בתחומי  ישראל  של  התקדים  חסרת  ההצלחה  ובזכות  ישראל,  את  המאפיינים  והיזמות  והחדשנות 
חברות צעירות וביצוע מו"פ איכותי לחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם. בתקופה הנוכחית ישראל פועלת 

להנחת תשתית פס רחב, שתאפשר לפתח שירותים וטכנולוגיות חדשניים ומתקדמים. 

לצד זאת, ועל אף שמדינת ישראל היא מדינה בעלת אחוזי שימוש גבוהים באינטרנט, במכשירי טלפון חכמים 
וברשתות חברתיות, בשירותים הציבוריים ניכר ניצול לא מספק של טכנולוגיות זמינות. כמו כן, תהליך קבלת 
ההחלטות בממשלה ככלל - מרכזית ומקומית כאחד - אינו מתבסס על מידע תומך מדיניות ברמה מספקת 

עקב רמה נמוכה של שיתוף מידע תוך ובין-משרדי ובין הממשלה לשותפים חיצונים ולציבור הישראלי. 

שיתוף פעולה עם חברות רב-לאומיות וחברות הזנק מקומיות, אימוץ טכנולוגיות חדשניות והשימוש בתשתית 
הפס הרחב יכולים להניע שיפור באפקטיביות וביעילות של פעילות הממשלה, לצד שיפור משמעותי ברמת 

השירותים הציבוריים, בהוזלתם ובהעלאת הצמיחה במשק. 

הון אנושי,  מרובים בפיתוח  להשקיע מאמצים  יש  והארגונית הממשלתית,  על הפעילות הטכנולוגית  נוסף 
אשר יסייע למנוע גידול של פערים חברתיים בין אזרחים בעלי חיבור לטכנולוגיה ואוריינות טכנולוגית ובין 

.)"Digital Divide"( כאלה שאינם

שהוצגה  הכלכלית-חברתית  האסטרטגית  המצב  להערכת  ובהמשך  זו,  סוגיה  עם  ההתמודדות  במסגרת 
צמיחה  "לקדם  שמטרתו:  דיגיטלית",  "ישראל  הלאומי  המיזם   2013 בסוף  הוקם  ה-33,  לממשלה 
ותקשורת  מידע  טכנולוגיית  באמצעות  חברתיים  פערים  ולצמצם  החברתית  הרווחה  את  להגדיל   כלכלית, 
התקשוב  רשות  בשיתוף  מאז  פועל  דיגיטלית"  "ישראל  מטה   ."(Information & Communication Technology)

הממשלתי ומשרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים חוץ ממשלתיים על-מנת לממש מדיניות זו.

בהתאם לרלוונטיות לתכנית העבודה של המשרדים, הוצעו כמה כיווני פעולה מרכזיים:

גיבוש תכנית דיגיטלית לאומית.	 

זירוז פריסה של סיבים אופטיים.	 

התאמת הממשלה לעידן המידע:	 

שירותים דיגיטליים לאזרח �

הון אנושי �

רכש �

חקיקה �
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יישום הערכת המצב האסטרטגית

אסטרטגיה טובה נמדדת לא רק באיכות הניתוח וההצגה שלה, אלא גם במידת היישום ובאיכותו. תפקידה של 
הערכת המצב האסטרטגית היא להניע את הממשלה לפעולה על-מנת להתמודד מבעוד מועד עם המגמות, 

לקדם את הסוגיות וכך לנצל הזדמנויות ולהתגבר על איומים.

בין-משרדיים,  צוותי משימה  ועדות ציבוריות,  לרשות הממשלה עומדות דרכי פעולה מגוונות, בהן הקמת 
מהסוגיות  אחת  כל  המדינה.  ותקציב  ורב-שנתיות  שנתיות  עבודה  תכניות  וכמובן  ממשלה,  החלטות 

האסטרטגיות דורשת דרכי פעולה שונות, בהתאם לאופייה ולשחקנים המרכזיים האמונים על יישומה.

לשם חיזוק היכולת של הממשלה ליישם את הסוגיות בהערכת המצב האסטרטגית, הוקם בעקבות החלטת 
הממשלה מס' 5208 צוות לניהול אסטרטגיה, שחברים בו מנכ"ל משרד ראש הממשלה )יו"ר הצוות(, מנכ"ל 
משרד האוצר, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר וראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. 
מנכ"לים של משרדים נוספים יצטרפו לעבודת הצוות בהתאם לרלוונטיות שלהם לקידום הנושא המדובר. צוות 
זה אמון על קידום היישום של כיווני הפעולה ותכניות המתאר המפורטות, הנגזרות מהסוגיות האסטרטגיות 
בהערכת המצב. צוות זה ייחשף לאתגרים השונים ביישום האסטרטגיה ויציג בפני הממשלה הצעות לשיפור 
תהליכי עבודה והכרעות שנדרשות מתוקף סמכותה של הממשלה, על-מנת לוודא שהתהליכים האסטרטגיים 

מתקדמים וכי הממשלה משתפרת באופן מתמיד ביכולתה לממש את האסטרטגיה שלה.

כמו כן, הסוגיות האסטרטגיות, על כיווני הפעולה ותכניות המתאר הנגזרות מהן, צריכות לקבל התייחסות 
עבודה  בתכניות  אותן  ולגבות  למימושן  ברורים  יעדים  להציב  יש  השנתי.  והתקצוב  התכנון  מעגל  במסגרת 
לשפר  על-מנת  ביצועים  והערכת  מדידה  של  החשיבות  כן,  כמו  לביצוע.  מתאימים  ובתקציבים  מפורטות 

ולהתאים את המדיניות "תוך כדי תנועה" היא גדולה, בדומה לכל תכנית עבודה ממשלתית אחרת.
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סיכום אגף ממשל וחברה

ספר תכניות העבודה הפך לשגרה ארגונית של ממשלת ישראל, וייתכן כי זהו הדבר המרכזי אשר בא לידי 
ביטוי בספר תכניות העבודה הנוכחי.

הפיכת הספר להרגל ארגוני אפשרה לשנות את השיח הממשלתי לשיח מכוון תוצאות, המאפשר קביעת 
הישגים, גמישות בהליכי חשיבה וקידום שינויים מבניים וארגוניים.

זו השנה השלישית שבה יפורסם לציבור הביצוע של התכנון הממשלתי . הרגל זה משפיע על מיקוד העשייה 
הממשלתית בקידום היישום ובפתרון חסמים נקודתיים ורוחביים בעבודת המשרד והממשלה.

קבלת  בהליכי  שקיפות  ויוצרים  הישראלי  בממשל  הארגונית  התרבות  לשינוי  מכוונים  הללו  כלל השינויים 
החלטות כלפי הרשות המחוקקת, ארגוני חברה אזרחית והשוק הפרטי.

ספר תכניות העבודה והליך גיבושו מהווים הזדמנות לשיחה מהותית על קביעת המדיניות הממשלתית ועל 
אופן יישומה בפועל. בשנים האחרונות ניכרת עלייה בשימוש בתכניו, ואלה מייצרים תרומה משמעותית 

לשיח הציבורי. 

אגף ממשל וחברה
משרד ראש הממשלה
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ספר תכניות העבודה לשנת 2018 הוא גם הספר האחרון הנעשה תחת שרביטו של אהוד פראוור, הפורש 
לגמלאות לאחר 14 שנות שירות ציבורי. לאודי זכות מייסדים במערך התכנון הממשלתי. התפיסות והתהליכים 
שעיצב הכו שורשים בשירות המדינה הישראלי, ובשנת ה-70 לכינונה של המדינה נראים לכול כפדגוגיה טבעית, 

כשפה, כתרבות הנוהגת בארגון הצמא לשיפורו.

מדינה שייחלו לה אלפיים שנה - מיסדה בהנחיית פראוור את שיטות העבודה בה. לכאורה, הרגל בסיסי, 
המבקש לקבע נקודת ייחוס למדיניות שבה נוקטת הממשלה ולקבוע כי קיים ערך ציבורי הרצוי וניתן להשגה. 

למעשה אתגר אשר חייב מאמץ מתמשך של שנים.

עמוד זה מוקדש למשרת הציבור מר אהוד פראוור, סמנכ"ל ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, המוביל 
מזה כעשור את המהלך של הטמעת תרבות, המשנה את דפוסי התהליכים של קביעת מדיניות ויישומה, 
בשילוב מדידה, הערכה ובקרה. פראוור, בנו של ההיסטוריון וחתן פרס ישראל יהושע פראוור, יצר היסטוריה 

משל עצמו. אשר ספר זה הוא עדות לה. 

"אם תהיה טרוד מהתוצאות שהובלת, דע לך כי לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה". 
לכל אלה אמר הוגה ציוני: ייתנו החיים תשובה.

זכות מייסדים
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ספר תכניות העבודה, אשר הפך לנוהג ממשלתי, הוא תוצר עבודתם של עשרות אנשים במשרדי הממשלה 
ויחידות הסמך אשר פועלים לאורך השנה כולה להטמעת תהליכי תכנון, יישום וחשיבה תוצאתית.

המשך מגמת השקפת התכנון והביצוע מחייבת את השמירה על הרמה המקצועית של תכניות העבודה והבאתן 
לקו הסיום ולפרסומן.

תודתנו והערכתנו הגדולה נתונה לאגפי תכנון המדיניות ולסמנכ"לים העומדים בראשם, המובילים את תהליכי 
תכניות העבודה והתכנון בכללותו ביצירתיות, בהתאמה, בנחישות ויוצרים מדי שנה תהליכים משמעותיים 

של מיקוד וחשיבה מחודשת.

תכנית העבודה היא בראש ובראשונה של המשרד המבצע עבור הציבור, המגדיר את התוצאות הרצויות ופועל 
להשגתן, תוך שימוש במשאבים שהעמיד לו הציבור ובהתאם למדיניות שנקבעה על-ידי הדרג הנבחר.

תודתנו לכלל העוסקים בספר זה.

עורכת: רותם אליהו

צוות המערכת: אורי דאובר, אורן לבנדיקר, מרב למברגר ורועי דרור

סמנכ"ל ממשל וחברה: אהוד פראוור

תודות
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