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הקדמה: מנכ"ל משרד ראש הממשלה
יואב הורוביץ

זו השנה השלישית שאנו מציגים את הבקרה השנתית על תוכניות העבודה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך. פרסום הבקרה של תוכניות 
העבודה מהווה חלק אינטגרלי מתהליכי התכנון, המעקב והבקרה שהטמענו בעבודה הממשלתית השוטפת במהלך השנים האחרונות. 

ספר זה מציג את כל המדדים אשר פורסמו בספר תוכניות העבודה לשנת 2018, ומציג את סטטוס הביצוע שלהם, כל מדד שלא בוצע או שביצועו 
היה נמוך מהמתוכנן - מלווה בביאור ציבורי. חשוב לזכור, שגם פעולות אשר לא בוצעו או בוצעו ברמות ביצוע נמוכות מלמדות את המערכת 

ומשמשת לתחקור וללמידה על מנת להשתפר בשנים הבאות גם בביצוע וגם בתכנון.

הבקרה השנתית על תוכניות העבודה נועדה להוביל לשיח ציבורי, מקצועי ומבוסס נתונים, אשר בוחן את פעילות הממשלה על מנת להוביל 
למצוינות במגזר הציבורי עבור אזרחי מדינת ישראל. גם בממשלה הקרובה נמשיך להטמיע שיטות עבודה מתקדמות, הכוללות תכנון, בקרה 

ודיווח לציבור.

יואב הורוביץ

מנכ"ל משרד ראש הממשלה
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על החוברת

חוברת זו מציגה את דיווח הביצוע על כלל המדדים שנקבעו בספר תכניות העבודה לשנת 2018. לנוחיותכם, הספר המלא זמין לצפייה בכתובת:
http://www.plans.gov.il/pdf2018/plans2018.pdf

העבודה  תכניות  הסמך.  ויחידות  הממשלה  משרדי  של  העבודה  תכניות  עיקרי  את  ומציג   2011 משנת  החל  לציבור  מתפרסם  העבודה  תכניות  ספר 
מגובשות בהתאם למתודולוגיה ממשלתית אחידה, המפורטת במדריך התכנון הממשלתי.1 לצד תהליכי התכנון הסדורים מתקיים במשרדים וביחידות 
תהליך בקרה על העמידה במדדים שנקבעו בתכנית העבודה, במטרה להפיק לקחים ולשפר את הליכי הביצוע. זוהי השנה השלישית שבה ממשלת 

ישראל מפרסמת את דיווחי הביצוע על המדדים שפורסמו בספר תכניות העבודה.2

מבנה החוברת

עבור כל משרד או יחידת סמך שפרסמו את תכנית העבודה שלהם לשנת 2018, מופיעים כלל המדדים שהוצגו בתכנית, בהתאם לפרסום המקורי. דיווח 
נתוני הביצוע מורכב משני חלקים:

דיווח על המדדים המרכזיים לשנת 2018 - הצגת נתוני הביצוע עבור מדדים שהוגדרו בתכנית העבודה כמדדים מרכזיים. מדדים אלו משקפים את . 1
העמידה במטרות העיקריות של המשרד או של יחידת הסמך. בחלק זה מוצג כל מדד בנפרד, כולל ביאור ציבורי נרחב והצגת מקור הנתונים של 

המדד. זאת, במטרה להדגיש ולהאיר כל מדד בפני עצמו, ככזה המשקף חלק מהותי במדיניות המשרד.

דיווח על עיקרי תכנית העבודה לשנת 2018 - הצגת נתוני הביצוע עבור מדדי התוצאה והתפוקה שהופיעו במסגרת עיקרי תכנית העבודה. המדדים . 2
מחולקים לפי מטרות התכנית, ומוצגים בהתאם לסדר הופעתם בתכנית העבודה. 

עבור רוב יחידות הסמך, שתכנית העבודה שלהן כוללת מדדים מרכזיים בלבד, לא יופיע חלק זה.

.http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Documents/guide1.pdf :1  מדריך התכנון הממשלתי זמין לצפייה בכתובת
.http://plans.gov.il/Plan2012/Pages/newWorkPlan2012.aspx הפרסומים הקודמים אודות דיווח הביצוע על תכניות העבודה, זמינים באתר תכניות העבודה  2

מדריך לקורא

http://www.plans.gov.il/pdf2018/plans2018.pdf
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Documents/guide1.pdf
http://plans.gov.il/Plan2012/Pages/newWorkPlan2012.aspx
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אופן הצגת הנתונים

בטבלה,  מוצגים  העבודה  תכנית  מתוך  המדדים 
המפרטת עבור כל מדד את הנתונים הבאים: 

בספר  ■ המדד  הופיע  שתחתיו  היעד   - יעד 
תכניות העבודה.

בספר  ■ הופיע  המדד  האם   - המדד  סוג 
כמדד  או  תפוקה  כמדד  העבודה  תכניות 

תוצאה.3
תכניות  ■ בספר  שהופיע  כפי   - המדד  שם 

העבודה.
שנת  ■ בסוף  המדד  ערך   -  2017 בשנת  ערך 

2017, כפי שהופיע בספר תכניות העבודה. 
נתון זה מהווה את ערך הבסיס של המדד. 
תכניות  בספר  הוצג  לא  זה  ונתון  במידה 

העבודה, יופיע מקף. במידה והנתון מתייחס לשנה אחרת, תוצג שנה זו בסוגריים.
ערך מתוכנן לשנת 2018 - הערך הרצוי לסוף שנת 2018, כפי שנקבע בספר תכניות העבודה. במידה ובספר תכניות העבודה לא נקבע ערך  ■

מתוכנן לשנת 2018, יופיע מקף. 
ערך בפועל לשנת 2018 - הערך העדכני של המדד לסוף שנת 2018, על-פי דיווחי המשרדים ויחידות הסמך. במידה ולא דווח ערך בפועל  ■

לשנת 2018, יצוין הדבר בביאור המדד. 
ביאור - הסבר על ביצוע המדד, ככל שהתקבל מהמשרד או מיחידת הסמך. מטרת עמודה זו היא להעניק תמונה מלאה בנוגע לעמידה  ■

במדד )באמצעות הסבר על אופן המדידה, הרחבה על הנתונים, הסבר על הפעולות שנעשו להשגת המדד וכד'(. משרדי הממשלה ויחידות 
הסמך התבקשו להקפיד על מילוי עמודה זו במקרים שבהם לא דווח ערך בפועל או במקרים שבהם שיעור הביצוע עמד על פחות מ-60%.

סימן  - מדדים שלצדם מופיע סימן זה הינם מדדים לא-מצטברים. כלומר, הערך המופיע לשנת 2018 מייצג את הכמות לשנה זו בלבד,  ■
באופן שאינו נצבר על-גבי הערך המוצג לשנת 2017.

3  מדדי תפוקה מציגים את תוצרי הפעילות הממשלתית ומשקפים את ליבת העשייה; מדדי תוצאה מציגים את השינויים הצפויים בסביבה החיצונית ומשקפים את הערך שיוצרת הממשלה 
בפעילותה. 
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סוגיות נוספות:

וכד'(, . 1 )כגון ה-OECD, הלמ"ס  גופים חיצוניים  2018 - חלק מן המדדים מסתמכים על מדידות של   מדדים שטרם התקבלו עבורם נתונים לשנת 
אשר טרם פרסמו נתונים לשנת 2018. במקרים אלו, התבקשו משרדי הממשלה ויחידות הסמך לציין מתי צפויים להתקבל הנתונים העדכניים. 

במידה והנתון העדכני עבור המדד אינו מתייחס לשנת 2018, תוצג בסוגריים השנה שאליה מתייחס הנתון.

מדדים שחל בהם שינוי בשיטת המדידה - קיימים מדדים שהתבצע בהם עדכון של שיטת המדידה במהלך 2018, כתוצאה של חשיבה מחדש ושל . 2
התמקצעות בהליכי המדידה. במקרים אלו התבקשו משרדי הממשלה ויחידות הסמך להרחיב בעמודת הביאור על עדכון שיטת המדידה, ולציין את 

הנתונים העדכניים ככל שקיימים.

2018 - עבור חלק מהמדדים, שהוצגו בספר תכניות העבודה כמדדים רב-שנתיים, לא נקבע ערך . 3 מדדים שעבורם לא נקבע ערך מתוכנן לשנת 
ויחידות הסמך לא התבקשו לדווח ערך בפועל עבור מדדים אלה. בעמודת הביאור תופיע ההערה  2018. ככלל, משרדי הממשלה  מתוכנן לשנת 

"בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל."



דיווח מדדים לשנת 2018
משרד האוצר



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

0.466 רמת האי-שוויון )מדד ג'יני ברוטו(1
)2016(

 0.457
)2017(

 0.4585
)2017(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המוסד לביטוח הלאומי. ■
ביאור: מדד ג'יני ברוטו מודד את הצמצום באי-שוויון בהכנסות, הנוצר משוק העבודה, לפני תשלום מיסים וקבלת תשלומי העברה. ■

הצמצום באי השוויון לשנת 2017, מוסבר על ידי המשך השיפור בשוק העבודה, עלייה בשכר והתרחבות בהיקפי התעסוקה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

1.97%2.9%2.9%גירעון תקציבי מקסימלי2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: החשב הכללי, משרד האוצר. ■
ביאור: בשנים האחרונות היה עודף הכנסות שתרם לצמצום הגירעון, ובשנת 2018 שיעור ההכנסות הגיע קרוב מאוד לתחזית המקורית,  ■

ובצד ההוצאה נרשם עודף ביצוע קל.

משרד האוצר
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

336337.8338.6סך הכנסות המדינה מינימלי )מיליארדי שקלים(3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: החשב הכללי, משרד האוצר ■
ביאור: נרשם עודף הכנסות קטן ביחס לתחזית ההכנסות, המיוחס לסעיף "הכנסות אחרות" )מלווה מביטוח לאומי ומע"מ מייבוא בטחוני(. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

54,00062,00050,000התחלות בנייה )יחידות דיור(4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתוספת הערכות של מטה הדיור הלאומי והתאחדות בוני הארץ. ■
ביאור: שנת 2018 הייתה שנת בחירות ברשויות המוניציפליות, ובשל כך בחלק מהחודשים לא התכנסו ולא פעלו הוועדות המקומיות  ■

לתכנון ובנייה. כתוצאה מכך הייתה ירידה בקצב הפעילות של הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, והדבר בא לידי ביטוי בקצב הנפקת 
היתרי הבנייה שהשפיע על כלל התחלות הבניה.

משרד האוצר

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   11



ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

5)HHI 0.210.190.2ריכוזיות בתחום הפיננסי )מדד

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: בנק ישראל, הנתון המעודכן נכון לחודש ספטמבר 2018. ■
ביאור הנתונים: הצפי היה שמכירת לאומי קארד על ידי בנק לאומי תוביל לירידה במדד HHI יותר מכפי שמשתקף במדד, ככל הנראה  ■

ירידה זאת תשתקף בשנה הבאה, כמו כן היפרדות ישראכרט מבנק לאומי אמורה לתמוך גם היא במגמה זו. 
כמו כן, יש לציין כי מדד HHI המצוין נמדד לשמונה חודשים בלבד ואינו תוצאה שנתית, התוצאה השנתית טרם פורסמה על ידי בנק   

ישראל.  
גישה זאת ספגה ביקורת תיאורטית ואמפירית, ונכון יותר להשתמש במדדי תחרויות ולא במדדי ריכוזיות. לכן בשלב זה    

משרד האוצר חדל מלמדוד את שוק הפיננסים במדד HHI וככל שיימצא מדד אמין ומדוייק יותר - ייעשה בו משרד האוצר שימוש בעתיד. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

1.5%1.5%1.6%שיעור הצמיחה בפריון לשעת עבודה6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: עיבודי אגף הכלכלן הראשי לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: ככלל, נתוני פריון ניתנים להסבר לפי מגמה רב-שנתית ולא לפי תוצאות של שנה אחת. הסבר הצמיחה בפריון לטווח הבינוני,  ■

משקף כניסת טכנולוגיה, שיפור בסביבה העסקית ובהון האנושי.

משרד האוצר
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

6,0003,0004,861רווח נקי מצרפי בחברות ממשלתיות )מיליוני ש"ח(7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות החברות הממשלתיות, לפי התחזית העדכנית האחרונה, מספרים סופיים יהיו אחרי פרסום הדוכ"ס. ■
ביאור: הפער לטובה, בין תחזית הרווח לרווח בפועל נובע בעיקר מרווח חד-פעמי ב"חברת חשמל לישראל" כתוצאה מהסדר נכסים )2.2  ■

מיליארד ש"ח(, בניכוי הפסדים של "התעשייה האווירית" ו"רכבת ישראל".

משרד האוצר
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: עמידה ביעדים הפיסקליים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

 336337.8338.6הכנסות המדינה )מיליארדי ש"ח(תוצאה

 1.9%2.9%2.9%שיעור הגירעון המקסימליתוצאה

תפוקה
פרסומים שנתיים של מסגרת תקציב רב-שנתית 

מעודכנת )נומרטור(
222 

תפוקה
הבאה לאישור של תיקון חקיקה בנושא מגבלות על 

שימוש במזומן
 גג-

תפוקה

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

 גג-

 גג-קבלת מידע מנותני שירותי מטבעתפוקה

 5,0005,0005,000נישומים שנוספו לרשת הדיווחתוצאה

תוצאה
חברות חשודות שלגביהן בוצע סיכול פתיחה, סגירה או 

ביטול פטור מניכוי במקור
500500300 

משרד האוצר
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מטרה 2: הגדלת ההיצע של יחידות דיור

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

 54,00862,00050,000התחלות בנייה )יחידות דיור(תוצאה

65,00065,00070,687קרקעות ששווקו )יחידות דיור(תפוקה
זו השנה השלישית שרשות מקרקעי 

ישראל עומדת ביעדי השיווק של 
ממשלת ישראל בהובלת שר האוצר.

 45,00045,00043,122עסקאות חתומות )יחידות דיור(תפוקה

תפוקה
יחידות דיור מאושרות על ידי מוסדות התכנון )ועדות 

מחוזיות וותמ"ל(
105,000105,000152,000

זו השנה השלישית שבה מינהל 
התכנון עובר בצורה משמעותית את 
יעדי התכנון של מטה הדיור הלאומי 

ושר האוצר.

178,22075,00015,623יחידות דיור בהסכמי גגתפוקה

כלי "הסכמי הגג" מיצה את פעולתו 
בשנות הפעילות 2016-2017, לכן 

בשנת 2018 בוצעה מחשבה נוספת על 
פעולות נוספות להרחבת היצע יחידות 

דיור בכלים שונים.  

משרד האוצר
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מטרה 3: הפחתת יוקר המחיה

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה
אישור התעריפים החדשים לתחבורה הציבורית 

בוועדת המחירים
 גג-

תפוקה
הבאה לאישור של תיקון חוק רישוי שירותים 

ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 ושל תיקון חוק 
התקנים, התשי"ג-1953

 גג-

תפוקה
הבאה לאישור של תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי 

התשל"ב-1972
 גג-

 4848 ש"ח77.9 ש"חממוצע מחיר נסיעה לירושלים מערים מרכזיותתוצאה

 49.149.1 ש"ח82.3 ש"חממוצע מחיר נסיעה לתל-אביב מערים מרכזיותתוצאה

 68.6 מיליון 72 מיליון61 מיליוןחבילות בייבוא אישיתוצאה

תוצאה
ממוצע משך זמן המתנה לאישור רגולטורי במוצרי 

תקשורת אלחוטיים לשימוש ביתי - בייבוא אישי
 עד יומייםעד יומייםחודש

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

עד שבועחודש
עד חמישה 

ימים
 

משרד האוצר
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מטרה 4: הגדלת הנגישות והוזלת עלויות במגזר הפיננסי

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

0.210.190.2מדד הריכוזיות )HHI( במערכת הבנקאיתתוצאה

הצפי היה שמכירת לאומי קארד על 
 HHI ידי בנק לאומי תוביל לירידה במדד

יותר מכפי שמשתקף במדד, ככל הנראה 
ירידה זאת תשתקף בשנה הבאה, כמו כן 
היפרדות ישראכרט מבנק לאומי אמורה 

לתמוך גם היא במגמה זו. 
כמו כן, יש לציין כי מדד HHI המצוין נמדד 

לשמונה חודשים בלבד ואינו תוצאה 
שנתית, התוצאה השנתית טרם פורסמה 

על ידי בנק ישראל.  
גישה זאת ספגה ביקורת תיאורטית 

ואמפירית, ונכון יותר להשתמש במדדי 
תחרויות ולא במדדי ריכוזיות. לכן בשלב 
זה משרד האוצר חדל מלמדוד את שוק 
הפיננסים במדד HHI וככל שיימצא מדד 

אמין ומדוייק יותר - ייעשה בו משרד 
האוצר שימוש בעתיד.

- ג-פרסום תזכיר חקיקה בהתאם להמלצות דו"ח האיגוחתפוקה
 החקיקה החלה בשנת 2018 ותושלם 

בכנסת ה-21 במהלך שנת 2019.

 - ג-קביעת תקנות ליישום מסקנות דו"ח שטרוםתפוקה

תפוקה
פרסום המלצות הצוות להסדרת תשתית רגולטורית 

לנותני תשלום
 גג-

250276- רישיונות שניתנו עבור נותני שירותים פיננסייםתפוקה
 בנוסף להפקת 276 הרישיונות, נדחו 65 

בקשות.

משרד האוצר
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מטרה 5: הגדלת פריון העבודה

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

 1.5%1.5%2.6%שיעור הצמיחה בפריון לשעת עבודה )%(תוצאה

-ג-הגשת מסקנות ועדת הפריוןתפוקה
 ועדת הפריון עושה בימים אלו צעדים 

להשלמת מסקנות הועדה.

- ג-הוצאה לפועל של סריקת מסמכים במע"מתפוקה
הליך ההוצאה לפועל של סקירת 

המסמכים במע"מ, ימשיך גם במהלך 
שנת העבודה 2019. 

- ג-יישום One Stop Shop לפתיחת עסקתפוקה
 יישום ה- One Stop Shop ימשיך 

בשנת העבודה 2019.

524549 )2016(מקומה של ישראל במדד Doing Businessתוצאה

משרד האוצר
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מטרה 6: הבטחת חיסכון פנסיוני הולם

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 שם המדדסוג המדד
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

 -שיעור דמי הניהול הממוצעיםתוצאה

 0.24%
מהנכסים, 

 2.5%
מההפקדות

 0.24%
מהנכסים, 

 2.5%
מההפקדות

 

תוצאה
שיעור החוסכים שמשלמים דמי ניהול 

מקסימליים
 -

הפחתה של 
25%

- 

נתוני שיעור החוסכים התקבלו בשלב 
מאוחר למשרד האוצר, ויש לערוך ניתוחים 

אקונמטריים על מנת לראות את תוצאות 
האמת. בניתוח ראשוני נראה כי משרד 

האוצר עמד ביעד.

 1.5 מיליון1.5 מיליון1.9 מיליוןעמיתים לא פעיליםתוצאה

 800 אלף800 אלף1.2 מיליוןחשבונות קטנים בקופות הגמלתוצאה

היקף חשבונות של מנותקי קשרתפוקה
1.2 מיליון 

ש"ח
-1 מיליון ₪

בתכנית העבודה של שנת 2018, נכתבה 
בטעות סופר הערך 1.2 מיליון ש"ח. הערך 

הנכון הוא 1.2 מיליון חשבונות. תכנית 
העבודה של 2018 פורסמה לפני שהיו את 

הנתונים הסופים של שנת 2017 - הנתון 
הסופי לשנה זאת היה 1.1 מיליון חשבונות.
הנתונים הסופים לשנת 2018 יתקבלו רק 

בחודש יוני 2019.

משרד האוצר
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 שם המדדסוג המדד
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

היקף נכסים של מנותקי קשרתפוקה
15 מיליון 

ש"ח
12 מיליון 

ש"ח
-

בתכנית העבודה של שנת 2018, נכתבה 
בטעות סופר הערך 15 מיליון ש"ח. הערך 

הנכון הוא 15 מיליארד ש"ח, תכנית העבודה 
של 2018 פורסמה לפני שהיו את הנתונים 

הסופים של שנת 2017 - הנתון הסופי לשנה 
זאת היה  14.6 מיליארד ש"ח.

הנתונים הסופים לשנת 2018 יתקבלו רק 
בחודש יוני 2019.

משרד האוצר
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מטרה 7: שיפור שוק הביטוחים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה
הבאה לאישור של השלמת חקיקה לטובת 

הקמת מוסד ליישוב סכסוכים
-ג-

הליך החקיקה עתיד להסתיים במהלך שנת 
 .2019

תוצאה
שיעור ההפחתה בתביעות שנסגרו בבית 

המשפט
- --

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 
2018 ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך 

בפועל.

---תביעות שהוגשו למוסדתוצאה
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 

2018 ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך 
בפועל.

 12-חברות ביטוח דיגיטליות חדשותתוצאה

משרד האוצר
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דיווח מדדים לשנת 2018
מינהל התכנון



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

105,000120,000152,000מלאי יחידות דיור שאושרו בהתאם להחלטות הממשלה1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: המדד בוחן את מספר יחידות הדיור שאישרו לשכות התכנון והותמ"ל )הועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים  ■

לדיור( בתוכניות מפורטות בשנה החולפת. ניתן לראות, כי בשנת 2018 אישרה מערכת התכנון מספר יחידות דיור מעל ומעבר ליעד 
שנקבע לה בהחלטת הממשלה. בתוכנית העבודה לשנת 2019 נקבעו יעדים כמותיים במדד זה על פי החלטת הממשלה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

394539תוכניות להתחדשות עירונית שקודמו2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: בתוכנית האסטרטגית לדיור נקבע, כי יש להגביר באופן משמעותי את קצב ההתחדשות העירונית, וזאת על מנת לחדש שכונות  ■

ותיקות, לנצל באופן יעיל את משאב הקרקע, לעודד עירוניות ולשמור על השטחים הפתוחים. מדובר במדד חדש בתוכנית העבודה של 
מינהל התכנון, הרואה חשיבות בקידום תוכניות אלה גם בפן הכמותי וגם בפן האיכותי. המדידה לוקחת בחשבון רק תוכניות הכוללות 

100 יחידות דיור ויותר. קידום תוכניות משמעו הבאה לאישור התוכנית במוסדות התכנון. בשנת 2018 אושרו 39 תוכניות, בדומה למספר 
התוכניות שאושרו בסוף 2017 ולא בהתאם ליעד שנקבע בתוכנית העבודה לשנת 2018. בתוכנית העבודה לשנת 2019 מינהל התכנון שינה 

את המדד, כך שיימדדו סך יחידות הדיור בתוכניות להתחדשות עירונית.

מינהל התכנון
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

555תוכניות לתשתית לאומית ואזורית, שקודמו בשלבים הסטטוטוריים בשנה3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: המדד בוחן את מספר התוכניות לתשתיות לאומיות ואזוריות, שקודמו במוסדות התכנון הרלוונטיים. מינהל התכנון מקדם  ■

ומאשר מגוון של תוכניות לתשתיות לאומיות ואזוריות במדינה בתחום האנרגיה, התחבורה היבשתית והימית, הגז הטבעי, המים וכו'. 
ניתן לראות, כי קצב אישור התוכניות משנה לשנה נשמר ועומד על 5 תוכניות לתשתית בשנה )לפי הפירוט: קו רכבת קלה במטרופולין 

ת"א, תחנת כוח סולרית בדרום, 4 מסילות ברזל באיילון, מחלף כפר חב"ד, מתחם טורבינות רוח בגולן(. בתוכנית העבודה לשנת 2019 
ולאור המורכבות התכנונית, הציב מינהל התכנון יעד כמותי משמר.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

687676יישובים שיש להם תוכנית מתאר עדכנית4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: המדד בוחן את מספר תוכניות המתאר ליישובים, שאושרו ברשומות בשנה החולפת. מינהל התכנון מקדם, בפריסה ארצית, תכנון  ■

מחדש ועדכון של תוכניות מתאר ליישובים במדינת ישראל. לעדכון של התכנון המתארי ביישובים חשיבות רבה, משום שהוא מסדיר 
את כיווני הפיתוח של היישוב ואת התאמתו לשנים הבאות. מדד זה עוקב אחר תוכניות מתאר כוללניות, שאושרו למועצות מקומיות 

ולעיריות. ניתן לראות כי בשנת 2018 מדד זה הושג במלואו, כך שאושרו 8 תוכניות מתאר )בני ברק, ג'יסר א-זרקא, עין אל אסד, פורדיס, 
פסוטה, שיבלי אום אל גאנם, אבו גוש, נהריה(. בתוכנית העבודה לשנת 2019 ולאור ההצלחה בעמידה ביעדים בשנת 2018 הוצבו יעדים 

כמותיים גבוהים יותר.

מינהל התכנון
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

45%65%73%שיעור התוכניות שאושרו במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו ברפורמה5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: המדד בוחן את השיפור בזמנים של אישורי תוכניות במוסדות התכנון. ברפורמה בחוק התכנון והבנייה נקבעו זמנים קצובים  ■

וקצרים, בדגש על שיפור וייעול לוחות הזמנים בתהליכים סטטוטוריים ביחס לתוכניות ולהיתרי בנייה. מדד זה בוחן קיצור זמנים לאישור 
תוכניות מפורטות מתקופה של 3 שנים ל-18 חודשים. ניתן לראות, כי בשנת 2018 חל שיפור ניכר בעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו 

בחוק. לאור העמידה ביעד, בתוכנית העבודה לשנת 2019 הוצבו יעדים כמותיים משמרים עבור מדד זה.

מינהל התכנון
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דיווח מדדים לשנת 2018
רשות מקרקעי ישראל



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

65,000170,00070,687יחידות הדיור המשווקות בשנה במכרז1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר שיווק ומכרזים, החטיבה העסקית, רשות מקרקעי ישראל. ■
ביאור: שיווק יחידות דיור כלומר ביצוע מכרז קרקע ויחידות דיור אשר הוקצו בפטור ממכרז. יעד זה מאושר ע"י הממשלה ומועצת  ■

מקרקעי ישראל לשנת פעילות אחת בלבד.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

45,00045,00043,122עסקאות שנחתמו למכירת קרקע למגורים2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר עסקאות, החטיבה העסקית, רשות מקרקעי ישראל. ■
 ביאור: עסקאות - התקשרות בעסקה למכירת קרקע למגורים כתוצאה ממכרז או מהקצאה בפטור ממכרז. ■

יעד זה מאושר ע"י הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל לשנה אחת בלבד. 

בספר תכניות העבודה לשנת 2018, פורסם שהיעד המתוכנן לשנת 2018 הינו 65,000 יחידות דיור. הממשלה אישרה לאחר פרסום ספר תוכניות העבודה להרחיב את השיווק ל-70,000 יחידות דיור.  1

רשות מקרקעי ישראל
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

43,00045,00073,807יחידות דיור שאושרו בוועדת הרשאות לתכנון3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר תכנון, החטיבה העסקית, רשות מקרקעי ישראל. ■
ביאור: ועדת הרשאות לתכנון ועדה שבסמכותה, אישור, קידום ותקצוב של תכניות לדיור ותעסוקה. מדד זה משקף את קרקעות רשות  ■

 מקרקעי ישראל בלבד )ללא משרד הבינוי והשיכון(. 
ייזום הוא פעולה שמתבססת תוכניות מתאריות שמאושרות, לפי זה קובעת רשות מקרקעי ישראל את מספר יחידות הדיור בתהליך זה. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

40,00045,00076,391יחידות דיור בתוכניות מפורטות שפורסמו לתוקף4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר תכנון, החטיבה העסקית, רשות מקרקעי ישראל. ■
ביאור: מדד זה משקף את מספר יחידות הדיור בקרקעות רשות מקרקעי ישראל בלבד )ללא משרד הבינוי והשיכון( המאושרות על ידי  ■

מוסדות התכנון. 

רשות מקרקעי ישראל
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

544538סקרים שאושרו לביצוע ברשות5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר, תכנון, החטיבה העסקית, רשות מקרקעי ישראל. ■
ביאור: האישורים ניתנים ע"י ועדת הרשאות לסקרים ברשות מקרעי ישראל. מדד זה משקף את קרקעות רשות מקרקעי ישראל בלבד  ■

 )לא כולל משרד הבינוי והשיכון(. מטרת הסקרים היא לבדיקת היתכנות לקידום תכניות מפורטת בתא שטח מסויים. 
כמות הסקרים אינה משקפת בהכרח את תפוקות התכנון ברשות מקרקעי ישראל. הרשות החלה בשנת 2018 לבצע סקר לתכנון מפורט 

ולכן לא נדרש לבצע סקרים מקדמיים כפי שתוכנן. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

1,3801,3802,547הסגות גבול והפרות חוזה שאותרו6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת השמירה, רשות מקרקעי ישראל. ■
ביאור: היקף הסגות גבול והפרות חוזה כולל את איתור הפלישות )טריות, חדשות וישנות(, הפרות חוזה ושימושים חורגים. היקף  ■

האיתורים המתוכנן נקבע בהתאם לניתוח הנפות במרחבים השונים ובכפוף למשאבים שהוקצו לשנים אלו. השאיפה היא לאתר כמה 
שיותר הסגות גבול והפרות חוזה בשנת עבודה.

רשות מקרקעי ישראל
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

7697691,482פינויים והריסות שבוצעו7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת השמירה, רשות מקרקעי ישראל. ■
ביאור:היקף הפינויים מתייחס לכמה סוגים: פינויים עצמיים, פינוי פלישות טריות, פינויים בעקבות צווים שונים ופינויים בעקבות פסקי  ■

דין. היקף הפינויים המתוכנן נקבע בהתאם לניתוח הנפות במרחבים השונים ובכפוף למשאבים שהוקצו למשימה זאת בשנת העבודה. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

370370404פניות משפטיות שנפתחו8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת השמירה, רשות מקרקעי ישראל. ■
ביאור: העברת תיקים מהמפקחים אל עורכי הדין המטפלים בתיקים למטרת הגשת תביעות כנגד פלישות והפרות חוזה. ■

רשות מקרקעי ישראל
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד האנרגיה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

32%28%29%שיעור השימוש בדלקים מזהמים בייצור חשמל בשגרה1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור:  במסגרת מדיניות המשרד להפחתת השימוש בדלקים מזהמים עד שנת 2030 ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 542 מיום  ■

20/3/2015, תמהיל ייצור החשמל בשנת 2030 ,יעמוד על 83% טבעי ו-17% אנרגיות מתחדשות.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

97154118צרכנים המחוברים לגז טבעי2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: סך צרכנים תעשייתיים המחוברים לגז טבעי בישראל. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

פיתוח מאגרי גז טבעי חדשים: לוויתן וכריש-תנין3

ביאור והרחבה:
ביאור: פיתוח כריש-תנין ולוויתן מבוצעים בדיוק על פי התכנון. הסיום צפוי בשנת 2021 ו-2019, בהתאמה. ■

משרד האנרגיה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

חיסכון במיליוני קוט"ש )בקילוואט לשעה( כתוצאה מחוזים שנחתמו 4
136200160במסגרת קרן המענקים

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור : קרן המענקים בסך 300 מיליון ש"ח, שהחלה את פעולתה ב-2017 , בשיתוף עם משרדי האוצר, הכלכלה והתעשייה והגנת  ■

הסביבה לתמיכה בצרכני אנרגיה, אשר יתוגמלו לפי מידת הפחתת פליטות גזי החממה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

290340351ק"מ של צנרת חלוקת גז טבעי שנפרסה5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: צנרת החלוקה נפרסת על ידי 6 חברות חלוקה, אשר זכו במכרזים לפריסת הרשת.  כל חברה אחראית על אזור גיאוגרפי אחר בארץ.  ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

תחנות תדלוק בגט"ד )גז טבעי דחוס( שחוברו לרשת החלוקה6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: ב-2018 פרסם המשרד מכרז, שבמסגרתו נבחרו 37 זוכים, אשר יקימו תחנות תדלוק בגט"ד )גז טבעי דחוס(. המכרז כולל מענקים  ■

ורשת ביטחון לכל תחנה בסכום כולל של 65 מיליוני ש"ח. היעד לסיום המכרז של תחנות התדלוק הוא בשנת 2020.

משרד האנרגיה
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

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

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: יצירת תמהיל 
מקורות אנרגיה 

אופטימלי
תפוקה

גיבוש תרחישי ביקוש 
במשק האנרגיה

---

במהלך 2018 משרד האנרגיה גיבש 
את מסמך המדיניות 2030 שכולל 

בתוכו התייחסות רחבה לנושא 
זה, בשנת 2019 המשרד ירחיב את 

העיסוק במודלי הביקוש למשק 
האנרגיה.

יעד 1.1: יצירת תמהיל 
מקורות אנרגיה 

אופטימלי
תפוקה

הגשת המלצה לאישור 
תמ"א 41 בנושא משק 

האנרגיה בולנת"ע
-ג-

גיבוש ההמלצות והסכמות, מורכבות 
עקב ריבוי ממשקים. ההמלצות 

יקודמו בשנת 2019.

יעד 1.1: יצירת תמהיל 
מקורות אנרגיה 

אופטימלי
תפוקה

תחילת תהליך הפחתת 
השימוש ביחידות הייצור 

הפחמיות בתחנת הכוח 
בחדרה

 גג-

יעד 1.1: יצירת תמהיל 
מקורות אנרגיה 

אופטימלי
תפוקה

הבאה לאישור של פטור 
מהיטל השבחה

מדובר בפטור מהיטל השבחה גג-
לאנרגיות מתחדשות על גגות.

יעד 1.1: יצירת תמהיל 
מקורות אנרגיה 

אופטימלי
תוצאה

הספק ייצור מאושר של 
)MW( אנרגיה מתחדשת

1,8002,3002,300 

יעד 1.1: יצירת תמהיל 
מקורות אנרגיה 

אופטימלי
תוצאה

שיעור השימוש בדלקים 
מזהמים בייצור חשמל 

בשגרה
32%28%29% 

משרד האנרגיה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: אחריות לבריאות 
הציבור בתהליכי פיתוח 

משק האנרגיה
תפוקה

צעדים רגולטוריים 
שקודמו/אושרו לטובת 

תכנון בר-קיימא )תקנים, 
חוקים, נהלים והחלטות 

רגולטוריות, אמות מידה, 
מסמכי מדיניות ותוכניות, 

השתלמויות(

355 

יעד 1.2: אחריות לבריאות 
הציבור בתהליכי פיתוח 

משק האנרגיה
תפוקה

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

מזוהמים

---
בתכניות העבודה הוגדר שהמשימה 

תסתיים במהלך שנת 2019.

יעד 1.2: אחריות לבריאות 
הציבור בתהליכי פיתוח 

משק האנרגיה
תפוקה

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

לשימוש בדלקים 
מיובאים

 גג-

יעד 1.2: אחריות לבריאות 
הציבור בתהליכי פיתוח 

משק האנרגיה
תוצאה

חריגות מרישיון חציבה 
)התאמה בין רישיון 

החציבה לפעילות 
המחצבה(

151412 

יעד 1.2: אחריות לבריאות 
הציבור בתהליכי פיתוח 

משק האנרגיה
212025אתרי חציבה לא חוקייםתוצאה

אותרו 25 אתרים לא חוקיים בהשוואה 
להערכה של 20 אתרים בתוכנית 

העבודה. 

יעד 1.2: אחריות לבריאות 
הציבור בתהליכי פיתוח 

משק האנרגיה
תוצאה

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

332 

משרד האנרגיה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: אחריות לבריאות 
הציבור בתהליכי פיתוח 

משק האנרגיה
תוצאה

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

נקודת הייחוס המינימלית 
בקרקעית הים(

5%5%0.01%

 הערך מייצג את הריכוז המירבי 
שנמצא מכלל המזהמים שנבדקו 

במסגרת הניטור השנתי אשר מתבצע 
"בים העמוק".

יעד 1.2: אחריות לבריאות 
הציבור בתהליכי פיתוח 

משק האנרגיה
תוצאה

תקלות סביבה שוטפות 
בשלבי קידוח והפקה של 

גז טבעי
4104 

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

תפוקה
פרסום תקנות מחסנים, 

קבלנים ועוסקים
-ג-

תקנות גפ"מ1:
א. תקנות עוסקים - אושר בוועדת 

הכלכלה. 
תיקון מקיף של תקנות הגז )בטיחות 

ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודת 
גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט-2018, אושר 

על ידי ועדת הכלכלה ביום 30 ביולי 
2018, ופורסם ברשומות ביום 16 

בספטמבר 2018.
ב. תקנות המחסנים - התקימו 

מספר דיונים בוועדת הכלכלה לתיקון 
הצו המגביל אחסון של מכלי גפ"מ 
בבנייני מגורים, במקומות ציבורים 

ובחצרותיהם, הוועדה לא סיימה את 
הדיונים בנושא.

ג. תקנות הקבלנים - התקים דיון 
אחד בוועדת הכלכלה לאישור תקנות 

חדשות אשר מסדירות את בחירת 
ספק הגז הראשון בבנין חדש. הוועדה 

עדיין לא סיימה את הדיונים בנושא.

גפ"מ - גז פחמימני מעובה )גז בישול(.  1
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

תפוקה
פרסום תקנות אירועי 

גפ"מ
-ג-

הצו נועד להסדיר את טיפול ספקי 
הגז באירועי גז לגבי הכללים למענה 

לקריאה הנוגעת לאירוע גז, והפעולות 
שנדרש לבצע לאחר קבלת קריאה. 

התקיימו כמה דיונים בוועדת הכלכלה, 
אך הוועדה לא סיימה את הדיונים 

בנושא.

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

תפוקה
פרסום תקנות הקצבות 

גפ"מ
 גג-

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

תפוקה
הבאה לאישור של תקנות 

ספקי גפ"מ בוועדת 
הכלכלה

 גג-

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

תפוקה
הבאה לאישור של תקנות 

מתקני הגפ"מ בוועדת 
הכלכלה

---

הצו יקבע את הדרישות המקצועיות 
לקבלת היתר להקמה ולהפעלה של 
מתקן גפ"מ. המינהל הפיץ לשימוע 

את הדרישות המקצועיות ומצוי 
בשלבי סיום של בחינת ההערות 

 שהתקבלו מהחברות.
בתכניות העבודה הוגדר שהמשימה 

תסתיים במהלך שנת 2019.

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

תפוקה

הבאה לאישור של חוק 
משק הדלק בקריאה 
שנייה ושלישית של 

הכנסת

---

החוק נמצא בדיונים בין משרדי 
הממשלה.

בתכניות העבודה הוגדר שהמשימה 
תסתיים במהלך שנת 2019.

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

תפוקה
בקרות על הקמה, הפעלה 

ותחזוקה של מתקני גז 
טבעי של בעלי הרישיונות

5265199 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

 988,00024,305צוברי גפ"מ שנבדקותוצאה

תוצאהאיכות ובטיחות האנרגיה
אירועי גפ"מ בטיפול 

המשרד
11670111

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

201הרוגים באירועי גפ"מתוצאה
המשרד פועל על מנת לצמצם את 

היקף הפגיעות באירועי גפ"מ.

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

413034פצועים באירועי גפ"מתוצאה
המשרד פועל על מנת לצמצם את 

היקף הפגיעות באירועי גפ"מ.

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

תוצאה
הפסקות לא מתוכננות 
בהזרמת נפט וגז טבעי 

)ממוצע שעות חודשיות(
14.7550 

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

תוצאה
תקלות בטיחות שוטפות 
בשלבי קידוח והפקה של 

גז טבעי
9100 

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

תוצאה

תקלות בטיחותיות 
חמורות )פגיעה בנפש( 

בשלבי קידוח והפקה של 
גז טבעי

100 

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

תוצאה
תחנות שלא התקשרו עם 

מעבדות לבדיקת איכות 
הדלק

552024 

יעד 1.3: איכות ובטיחות 
האנרגיה

תוצאה
מבצעים נגד עבריינים 

בתחום הדלק
335190399 

יעד 1.4: אנרגיה בת-
השגה

תפוקה
הבאה לאישור חוק הגז 

בקריאה שנייה ושלישית 
בכנסת

-ג-
החקיקה עברה קריאה ראשונה, אך לא 

הסתיימה, עקב פיזור הכנסת. תובא 
לדין רציפות בכנסת הבאה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.4: אנרגיה בת-
השגה

תפוקה
חתימה על צווים לעדכון 

מרווח השיווק בדלק
 גג-

יעד 1.4: אנרגיה בת-
השגה

תוצאה

שינוי בשיעור מחזורי 
המכירות של חברות 

הגפ"מ הקטנות מתוך 
כלל השוק

5%12%17% 

יעד 1.4: אנרגיה בת-
השגה

תוצאה

שינוי בשיעור מחזורי 
המכירות של חברות 

הדלק הקטנות מתוך כלל 
השוק

4%5%-
המשימה שונתה במהלך העבודה, 

ותבוצע באבני דרך אחרת.
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מטרה 2: חיזוק החוסן הלאומי באמצעות גיוון מקורות האנרגיה והבטחת אמינות האספקה, בשגרה ובחירום

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: גידול עתודות 
המחצבים

תפוקה
גיבוש דו"ח מסקנות 

בנוגע להשפעה של מכרוז 
המחצבות על המשק

-ג-
המשימה שונתה בתהליך העבודה 

ותבוצע עם אבני דרך אחרות.

יעד 2.1: גידול עתודות 
המחצבים

תפוקה
העברה להערות הוועדות 

המחוזיות של התכנון 
המפורט לאתר שדה בריר

---

א. מינהל התכנון הפסיק את עבודת 
צוות התכנון. 

ב. בעקבות ערר של שר הבריאות 
שהוגש לקבינט הדיור, ניתנה משימה 

למנהלת מינהל התכנון להגיש 
מסקנות הצוות תוך 90 יום. 

ג. בעקבות עתירות שהוגשו נתן בג"צ 
 צו ביניים לכל תמ"א 14 ב'.

בתוכניות העבודה הוגדר שהמשימה 
תסתיים במהלך שנת 2019.

יעד 2.1: גידול עתודות 
המחצבים

תוצאה
פוספט לבן הזמין כחומר 

גלם לתעשייה )מיליון טון(
181515 

יעד 2.1: גידול עתודות 
המחצבים

תוצאה
בזלת הזמינה כחומר גלם 

לבנייה ולסלילה )מיליון טון(
1712.512.5 

יעד 2.1: גידול עתודות 
המחצבים

תוצאה
גיר ודולומיט הזמינים 

כחומרי גלם לבנייה ולסלילה 
)מיליון טון(

9008601,200 

יעד 2.1: גידול עתודות 
המחצבים

תוצאה
עתודות חול הזמינות 

כחומרי גלם לבנייה ולסלילה 
)מיליון טון(

907072 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקהיעד 2.2: ביטחון אנרגטי
הבאה לאישור בקריאה 
ראשונה של תזכיר חוק 

ביטחון אנרגטי
---

החוק מתוכנן להגיע לקריאה ראשונה 
 ב-2020.

בתוכניות העבודה הוגדר שהמשימה 
תסתיים במהלך שנת 2021.

תפוקהיעד 2.2: ביטחון אנרגטי
שיעור העמידה בגרף 
הבקרות והתרגילים 

בתשתית פרטיות
-90%90%

---סיום הקמת מעבדת הסייברתפוקהיעד 2.2: ביטחון אנרגטי

סיום הקמת מעבדת הסייבר מתוכנן 
 להסתיים ב-9/19. 

בתוכניות העבודה הוגדר שהמשימה 
תסתיים במהלך שנת 2019.

--8מתקני תשתית ממוגניםתוצאהיעד 2.2: ביטחון אנרגטי
המשרד מקדם 19 תוכניות רב-
שנתיות למיגון מתקני תשתית 

נוספים של משק האנרגיה. 

תוצאהיעד 2.2: ביטחון אנרגטי

רמת מוכנות המשרד 
לחירום על-פי ציון בביקורת 

רח"ל )רשות החירום 
הלאומית(

-85%100% 

תוצאהיעד 2.2: ביטחון אנרגטי
שיעור המלאי הקיים מתוך 

המלצות עדכניות
-100%100%

תוצאהיעד 2.2: ביטחון אנרגטי
מתקני תשתית אנרגיה 

ממגזרים שונים שחוברו 
למק"מ )מרכז הסייבר(

-315 

תוצאהיעד 2.2: ביטחון אנרגטי
שיעור ההטמעה של 

הלקחים מהבקרות על גופי 
תשתית פרטיים - רמה א'

50%70%70% 
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דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   41



ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.3: איכות 
האסדרה והשירות

תפוקה

גיבוש של טיוטת תקנות 
בנושא חובת מסירת מידע 

לפי סעיף 68 לחוק משק הגז 
הטבעי

ג--

יעד 2.3: איכות 
האסדרה והשירות

תפוקה
התנגדויות לכניסה 

למקרקעין שנבחנו והוכנה 
עבורן חוות דעת

301516 

יעד 2.3: איכות 
האסדרה והשירות

תפוקה
תוכניות חדשות להפחתת 

הנטל הרגולטורי
-33

אחת התוכניות שתוכננה ל-2018 
בוצעה ב-2017.

יעד 2.3: איכות 
האסדרה והשירות

תוצאה

פניות לרשות הגז הטבעי 
שניתן להן מענה לתיאומי 

תכנון ובטיחות ופרסומי 
תכנון ובנייה

350600946 

יעד 2.4: תכנון ארוך 
טווח ומתכלל

תפוקה
גיבוש דו"חות מנהלים 

לניתוח נתוני משק האנרגיה
-2-

המשימה שונתה בתהליך העבודה 
ותבוצע עם אבני דרך אחרות.

יעד 2.4: תכנון ארוך 
טווח ומתכלל

תוצאה
חיסכון בקרקע בעקבות 

תכנון המשרד )בדונם(
2,6006,2006,800 

יעד 2.4: תכנון ארוך 
טווח ומתכלל

תוצאה
שיעור פגיעות של תוכניות 

והיתרים בתוכניות 
שהתיאום בהן הצליח

70%70%70% 

יעד 2.5: הרחבה 
ושדרוג של תשתיות 

פיזיות
תפוקה

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

במרחב אשדוד
 גג-

יעד 2.5: הרחבה 
ושדרוג של תשתיות 

פיזיות
תפוקה

הבאה לאישור בקבינט 
הדיורשל תמ"א 32/ 1/ ה - 

אחסון גפ"מ בקצא"א
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.5: הרחבה 
ושדרוג של תשתיות 

פיזיות
תפוקה

הבאה לאישור של תוכנית 
תת"ל 82 - מתחם סולארי 

דימונה דרום
 גג-

יעד 2.5: הרחבה 
ושדרוג של תשתיות 

פיזיות
תפוקה

מתקני תשתיות אנרגיה 
ומים שאושרו ברמה 

מפורטת
 -14 

יעד 2.5: הרחבה 
ושדרוג של תשתיות 

פיזיות
תפוקה

מתקני תשתיות אנרגיה 
ומים שאושרו על- ידי 

חברות תשתית/המגזר 
הפרטי בתמיכת המשרד

- 34 

יעד 2.5: הרחבה 
ושדרוג של תשתיות 

פיזיות
תוצאה

קילומטרים של תשתיות 
אנרגיה שאושרו

- 44.5105 

יעד 2.5: הרחבה 
ושדרוג של תשתיות 

פיזיות
תוצאה

מתחמים שהיתווספו 
כעתודות קרקע לתשתיות - 

ברמה מתארית
161013 
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מטרה 3: חיזוק כלכלת ישראל באמצעות פיתוח משק גז טבעי אפקטיבי ומשמעותי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: מיצוי 
פוטנציאל השימוש בגז 

טבעי
תפוקה

צנרת הולכה שנפרסה )סך 
הכול, בק"מ(

650669700 

יעד 3.1: מיצוי 
פוטנציאל השימוש בגז 

טבעי
תפוקה

גיבוש תחזית ביקוש לגז 
טבעי במשק

 גג-

יעד 3.1: מיצוי 
פוטנציאל השימוש בגז 

טבעי
תפוקה

הגדרת נוהל שימוש ב"ליין 
פק"

-ג-
המשימה עברה לשנת 2019 ותבוצע 

עם אבני דרך אחרות.

יעד 3.1: מיצוי 
פוטנציאל השימוש בגז 

טבעי
תפוקה

תוכניות שהוטמעה בהן 
התייחסות למערכת חלוקת 

גז הטבעי
- 2324 

יעד 3.1: מיצוי 
פוטנציאל השימוש בגז 

טבעי
תוצאה

גביית תמלוגים )במיליוני 
ש"ח, מצטבר שנתי(

800717878 

יעד 3.1: מיצוי 
פוטנציאל השימוש בגז 

טבעי
 9.610.510.5גז טבעי מופק )BCM(תוצאה

יעד 3.1: מיצוי 
פוטנציאל השימוש בגז 

טבעי
תוצאה

קיבולת אספקת גז טבעי 
למערכת ההולכה הארצית 

)MMBTU/H ממוצע(
47,50047,50047,500 

יעד 3.2: פיתוח מקורות 
גז טבעי ואפיקי ייצוא

תפוקה
פתיחת הליך תחרותי שני 
לחיפוש גז טבעי ונפט בים

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.2: פיתוח מקורות 
גז טבעי ואפיקי ייצוא

תפוקה

הגשת המלצות לממשלה 
על הסעיף העוסק בייצוא 

ונחיצות החיבור למשק 
הישראלי, בהתאם להחלטת 

הממשלה בנושא עידוד 
מאגרים קטנים

 גג-

יעד 3.2: פיתוח מקורות 
גז טבעי ואפיקי ייצוא

תפוקה
השלמת הערכה מחודשת 

של עתודות גז טבעי במאגר 
"תמר"

-ג-
התקבלו נתונים חדשים במהלך הפקת 
הגז הטבעי. המשימה צפויה להסתיים 

במהלך שנת 2019.

יעד 3.2: פיתוח מקורות 
גז טבעי ואפיקי ייצוא

תפוקה
השלמת הערכה מחודשת 

של עתודות גז טבעי במאגר 
"לוויתן"

-ג-

התקבלו נתונים חדשים לאור השלמת 
קידוחי הפיתוח של המאגר )קידוחי 

לוויתן 3, 4, 5, 7(. הפעילות צפויה 
להסתיים בשנת 2020, לאחר קבלת 

נתוני הפקה ראשוניים.

יעד 3.2: פיתוח מקורות 
גז טבעי ואפיקי ייצוא

תפוקה
השלמת הערכה מחודשת 

של עתודות גז טבעי במאגר 
"כריש-תנין"

-ג-

לאחר החלטת בעלי הזכות לבצע 
קידוח אקספלורציה חדש ו-3 קידוחי 
פיתוח בשנת 2019, משימה זו נדחתה 

בשלב זה.

יעד 3.2: פיתוח מקורות 
גז טבעי ואפיקי ייצוא

תפוקה
מתן אישור הפעלה למאגר 

"לוויתן"
--  -

בתכניות העבודה הוגדר כי המשימה 
תסתיים בשנת 2019.

יעד 3.2: פיתוח מקורות 
גז טבעי ואפיקי ייצוא

תפוקה
מתן אישור הפעלה למאגר 

"כריש-תנין"
--  -

בתוכניות העבודה הוגדר כי המשימה 
תסתיים בשנת 2021. 

יעד 3.2: פיתוח מקורות 
גז טבעי ואפיקי ייצוא

תוצאה
רישיונות חדשים שהונפקו 

לחיפוש בים וביבשה )גז 
טבעי ונפט(

 -56 

משרד האנרגיה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.2: פיתוח מקורות 
גז טבעי ואפיקי ייצוא

תוצאה
היתרים ותנ"סים שקודמו ו/

או אושרו לפיתוח "לוויתן" 
ותגליות נוספות

- 1417 

יעד 3.3: חיבור צרכנים 
לגז טבעי

תפוקה
בחירת זוכים בפעימה 

השנייה של מענקים 
לצרכנים מרוחקים

 גג-

יעד 3.3: חיבור צרכנים 
לגז טבעי

תפוקה
ק"מ של צנרת חלוקת גז 

טבעי שנפרסה
290340351 

יעד 3.3: חיבור צרכנים 
לגז טבעי

 97154118צרכנים המחוברים לגז טבעיתוצאה

יעד 3.3: חיבור צרכנים 
לגז טבעי

תוצאה
הסכמים לחיבור צרכנים 

חדשים לגז טבעי במהלך 
2018

- 5029

א. מכרז לצרכנים מרוחקים הסתיים 
בסוף 2018, ועקב כך ההסכמים 
לחיבור צרכנים צפויים להיחתם 

 ב-2019.
ב. ב"קול קורא" לתחנות תדלוק זמני 

חתימה על ההסכמים הם על פי שיקול 
דעתם של הצרכנים הזוכים ובהתאם 

לסדר עדיפותם. ההסכמים ייחתמו 
ב-2019.

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

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: התייעלות 
אנרגטית

תפוקה

תוכניות לסקרי אנרגיה 
שהוגשו בהתאם לתקנות 

מקורות האנרגיה )סקר 
לאיתור פוטנציאל לשימור 

אנרגיה( תשע"ו-2016

998569 

יעד 4.1: התייעלות 
אנרגטית

תפוקה

דיווחים שנתיים של צריכת 
אנרגיה בהתאם לתקנות 
מקורות האנרגיה )פיקוח 

על יעילות צריכת אנרגיה( 
תשנ"ד-1993

672690639 

יעד 4.1: התייעלות 
אנרגטית

תפוקה

שיעור בתי הספר 
שהשתתפו בפרויקט ניהול 

אנרגיה וקידמו פעילות 
לחיסכון בצריכת החשמל 

של בית הספר

 -70%50% 

יעד 4.1: התייעלות 
אנרגטית

תפוקה
הנחה על שולחן הכנסת 
של תיקון לחוק מקורות 

האנרגיה
 התיקון עבר קריאה ראשונה.גג-

יעד 4.1: התייעלות 
אנרגטית

תוצאה

חיסכון במיליוני קוט"ש 
)בקילוואט לשעה( כתוצאה 

מחוזים שנחתמו במסגרת 
קרן המענקים

136200160
 30% מההצעות למכרז נפסלו, 

הצפי לסיום ההקמה הוא 2020.

משרד האנרגיה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: התייעלות 
אנרגטית

תוצאה

צמצום צריכת האנרגיה 
השנתית שנובעת מפעילות 

קרן ההלוואות )מיליוני 
קוט"ש(

- 5-

 מדובר בהקמת כלי פיננסי 
חדש בתחום האנרגיה, שלא היה 

קיים בארץ, והקמתו דרשה תיאום 
בין-משרדי מרובה משתתפים. הקרן 
התחילה את פעילותה בתחילת 2019.

יעד 4.1: התייעלות 
אנרגטית

תוצאה

שיעור ממוני האנרגיה 
מתוך כלל ממוני האנרגיה, 

שביצעו פעולות להתייעלות 
אנרגטית בארגונים שבהם 
הם פועלים )מתוך דו"חות 

הצריכה ב-2018(

- 25%70% 

יעד 4.1: התייעלות 
אנרגטית

תוצאה

שיעור החריגה מתקנת 
מקורות האנרגיה )פיקוח 

על יעילות צריכת אנרגיה( 
במגזר המסחרי - קניונים 

ובתי מלון העומדים ברף

- 25%19% 

יעד 4.2: הרחבת 
השימוש בתחליפי 

דלקים לתחבורה
תפוקה

אימוץ של תקנים נדרשים 
לכלי רכב חשמליים

 גג-

יעד 4.2: הרחבת 
השימוש בתחליפי 

דלקים לתחבורה
תפוקה

גיבוש מסמך המלצות לגבי 
אופן התמיכה הממשלתית 

2GTL-ב
 גג-

יעד 4.2: הרחבת 
השימוש בתחליפי 

דלקים לתחבורה
תפוקה

גיבוש המלצות בנוגע 
לתוכנית ליישום טכנולוגיות 

מימן בישראל
-ג-

הנושא נדחה עקב התמשכות 
תהליכים בהתקשרות מול האיחוד 

האירופי, גיבוש ההמלצות יושלם 
במהלך שנת 2019. 

.GTL - Gas To Liquids  2

משרד האנרגיה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: הרחבת 
השימוש בתחליפי 

דלקים לתחבורה
תפוקה

השלמת מכרז לפרישת 
עמדות טעינה לרכב חשמלי 

ברכבי הארץ
ג--

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 4.2: הרחבת 
השימוש בתחליפי 

דלקים לתחבורה
4,3166,500805תדלוק בביודיזל טהור )קוב(תוצאה

המשרד פועל לקידום הוספת ספק 
נוסף לתחום בשנת 2019.

יעד 4.2: הרחבת 
השימוש בתחליפי 

דלקים לתחבורה
תוצאה

תחנות תדלוק בגט"ד 
שחוברו לרשת החלוקה

-  -37
מדובר במספר זוכים במכרז אשר 

ייקבלו מענק מהמשרד לטובת הקמת 
תחנות הדלק.

יעד 4.3: עידוד יזמות 
עסקית פרטית במשק 

האנרגיה
תוצאה

שיעור הבוגרים האקדמאים 
העוסקים בפועל במשק 

האנרגיה, מתוך מקבלי 
המלגות והמימון 

להשתתפות במחקרים 
על-ידי יחידת המדענית 

הראשית

- 50%70% 

יעד 4.3: עידוד יזמות 
עסקית פרטית במשק 

האנרגיה
תוצאה

שיעור ההיענות ל"קולות 
הקוראים" של יחידת 

המדענית הראשית מקרב 
פונים חדשים

- 30%37% 

יעד 4.3: עידוד יזמות 
עסקית פרטית במשק 

האנרגיה
תוצאה

שיעור פרויקטי המחקר 
והפיתוח שהמשיכו לשלב 
החיים הבא לאחר תמיכת 

המשרד

- 40%64% 

משרד האנרגיה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.3: עידוד יזמות 
עסקית פרטית במשק 

האנרגיה
תוצאה

שיעור המחקרים שנתמכו 
על-ידי יחידת המדענית 

הראשית, שהסתיימו בטווח 
של 3 שנים מיום החתימה 

על הסכם מול המשרד, אשר 
הגיעו לידי פרסום

- 60%63% 

יעד 4.4: גוף ידע 
וסמכות

תפוקה

בחירת פרויקטי מו"פ 
תעשייתי משותפים לשנת 

BIRD- 2018 באמצעות
ENERGY

 גגג

יעד 4.4: גוף ידע 
וסמכות

תפוקה

חתימה על "קולות קוראים 
"בשיתוף הקהילייה 
האירופית וארגונים 

בינלאומיים

 גג-

יעד 4.4: גוף ידע 
וסמכות

תפוקה

הקמת אתר אינטרנט פתוח 
לציבור הרחב במסגרת 

מאגר המידע הלאומי לנפט 
ולגז טבעי

- --
בתכניות העבודה הוגדר כי המשימה 

תסתיים בשנת 2019. 

יעד 4.4: גוף ידע 
וסמכות

תוצאה
פניות לקבלת מידע מיחידת 
המדענית הראשית, על-ידי 

גורמים חיצוניים
546056 

יעד 4.5: יוזמה 
וחדשנות

תפוקה
הקמת אתר לקליטה של 

נתוני צריכת החשמל בבתי 
ספר

-ג-
הושלם תכנון של ממשק המשתמש 

והאתר נמצא בפיתוח.

יעד 4.5: יוזמה 
וחדשנות

תפוקה
הקמת מערכת "מגדל" 
לרישוי ונתונים בתחום 

הגפ"מ
 גג-

משרד האנרגיה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.5: יוזמה 
וחדשנות

תפוקה
הכנת סקירה על מקורות 

מימון ייעודיים לפרויקטים 
בנושא מים באפריקה

-ג-

יעד 4.5: יוזמה 
וחדשנות

תפוקה
אישור תוכניות העבודה של 

מכוני המחקר
 גג-

משרד האנרגיה
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דיווח מדדים לשנת 2018
רשות החשמל



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

231מכרזי מחיר לייצור אנרגיה סולארית שפורסמו1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מכרזי רשות החשמל, החלטות מליאת רשות החשמל. ■
■ https://pua.gov.il/decisions/documents/1188_2_525_270917.pdf ביאור: ניתן לראות את עקרונות המכרז בכתובת: עקרונות המכרז
■ https://pua.gov.il/decisions/documents/1320_10_553_241218.pdf -את תוצאות תוצאות המדרג הראשוני ניתן לראות בכתובת

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

-פרסום תכנית-אב למשק החשמל2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פרסומי רשות החשמל. ■
מפת דרכים לפיתוח מקטע הייצור למשק החשמל מהווה חלק מתוכנית-האב הכוללת של משק האנרגיה אשר מקדם משרד האנרגיה.  ■

המסמך המסכם את הצרכים העיקריים של מקטע הייצור במשק החשמל עד שנת 2030 ואת הצפי לעמידה ביעדים שנקבעו ע"י 
 הממשלה למשק החשמל.

.Publications/PressReleases/Documents/roadmapua.rar  :התכנית פורסמה ונמצאת בכתובת

רשות החשמל
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

כניסה לתוקף של רישיון לחברת ניהול מערכת ממשלתית חדשה3

ביאור והרחבה:
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

פרסום תוכנית פיתוח להולכה, שתיתן מענה לחיבור יצרנים וצרכנים 4
-במשק

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: החלטת מליאת רשות החשמל. ■
ביאור: תוכנית הפיתוח למערכת ההולכה וההשנאה נדרשת לתת מענה להתפתחות הביקוש הצפויה במשק החשמל, הצורך בשדרוג  ■

הרשת לשם הגברת שרידות המערכת, אמינות ויתירות ההספקה, ולחיבור של מתקני ייצור, ובכללם מתקני ייצור באמצעות אנרגיה 
.https://pua.gov.il/decisions/documents/1306_13_550_151118.pdf  .מתחדשת הנדרשים למשק החשמל

רשות החשמל
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

הספק שצפוי לפעול על פי ההסדרה למתקני ייצור בגז טבעי ברשת 5
50,00035,000החלוקה, וקיבל אישור מחלק

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: החלטת מליאת רשות החשמל. ■
ביאור: ההסדרה נקבעה בעקבות מדיניות השר להטמעה של 300 מגאווט של מתקנים בגז טבעי ברשת החלוקה וצפויה לתמרץ הקמה  ■

של מתקנים נוספים בסדר גודל כזה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

-פרסום שנתי של ספר מצב משק החשמל על מקטעיו השונים6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות החשמל. ■
ביאור: רשות החשמל מפרסמת מידי שנה למשק את דוח מצב המשק החשמל בהיבטיו השונים. הדוח מכיל מאות נתונים ובהם  ■

תעריפים, מגוואטורה, הספקי גז, תכנון עתידי, פעילות מליאת רשות החשמל, מבנה הרשות והמשק ועוד. נתונים אלו משמשים את 
 השחקנים השונים וכלל גורמי הממשלה ביצירת תמונת מצב אודות משק זה. 

.https://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/meshek_2017.aspx :הספר נמצא בכתובת

רשות החשמל
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

פרסום מכרז לקידום אגירה באמצעים חדשים - סוללות7

ביאור והרחבה:
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל. ■

רשות החשמל
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דיווח מדדים לשנת 2018
הרשות הממשלתית למים וביוב



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

2018 קידוחיםקידוחי הפקה להגדלת היצע המים, שאושרו וקודמו1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף פיתוח ברשות המים. ■
ביאור: במסגרת התמודדות עם פחיתת המים בכנרת בוצעו בשנה האחרונה קידוחים בצפון, סך הכול תוספת מים למערכת כ-16 מלמ"ק.  ■

בנוסף, צוידו וחוברו למערכת כמה קידוחים קיימים בערבה. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

-קידום מתקן התפלה בגליל מערבי2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף התפלה ברשות המים. ■
ביאור: ההליך הסטטוטורי למתקן ההתפלה בגליל המערבי קודם במסגרת הות"ל ונמצא בשלב של הכנת תסקיר סביבתי. ■

הרשות הממשלתית למים וביוב

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   58



ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

צמצום הצריכה הביתית הממוצעת לנפש3
 הפחתה 
ב-5 מ"ק 

לעומת 2017

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות הממשלתית למים וביוב. ■
ביאור: בימים אלו רשות המים והביוב עורכת ביחד עם חברת מחקר עיבוד של כלל הנתונים של ספקי המים בארץ על מנת להגיע לנתון  ■

הסופי. האינדיקטורים מראים כי ישנה ירידה בצריכה כתוצאה מקמפיין החיסכון במים. בנוסף ישנן תוצאות של מדגם של תאגידי מים 
אשר מראים על ירידה של 1% בצריכה שמהווה כ-קוב לנפש.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

-תוכנית להתמודדות עם חיבורי מים פיראטיים ביהודה ושומרון4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות הממשלתית למים וביוב. ■
ביאור: במסגרת פעילות רשות המים להבטחת אמינות אספקה ביהודה ושומרון, פועלת רשות המים לאיתור וניתוק של חיבורי מים  ■

פיראטיים מקווי ההולכה ביהודה ושומרון.

הרשות הממשלתית למים וביוב
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

רישיונות שבוטלו לספקים קורסים במרחב הכפרי והועברו לידי מועצות 5
64 אזוריות או תאגידי מים וביוב

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות הממשלתית למים וביוב. ■
ביאור: רשות המים נותנת מענקים לספק מים רב רשותי )ספק המספק לתושבים במספר רשויות מקומיות( הקולט ספק מים "קורס"  ■

)ספק מים שיש חשש לאמינות אספקת המים לצרכניו(. 
במסגרת פעילות זו 4 ספקי מים רב-רשותיים קלטו 4 ספקי מים קורסים: הדרן, אגודת אל טל, ראס עלי וקיבוץ מרחביה. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

43מקורות מים מזוהמים באקוויפר החוף שהחל שיקומם6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף איכות מים ברשות המים. ■
ביאור: שיקום אתרים מרכזיים באקוויפר החוף - מתוך 4 אתרים החל שיקום בשלושה. המכרז לשיקום באתר הרביעי אמור להתפרסם  ■

בחודש ינואר 2019.

הרשות הממשלתית למים וביוב
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

31מאגרים למי קולחים שהוקמו7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף סיוע וקולחין ברשות המים. ■
ביאור: ■

מאגר נחשון הושלם.
מאגר שוקת לקראת השלמה, אך היא צפויה רק באביב 2019. במהלך העבודה התברר שאפיון הקרקע שעליו נבנה המאגר מחייב עבודות 

נוספות, שגרמו לעיכוב לוח הזמנים. לא ניתן לבצע את העבודות המשלימות במהלך תקופת הגשמים, ולכן הסיום נדחה לאביב.

מאגר בראון בהקמה, אך היא צפויה רק לקראת סוף קיץ 2019. העבודה מתקדמת, אך בקצב אטי, בשל מחלוקות עם הקבלן המבצע.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

-קידום תוכנית השיקום לטיפול בזיהום בתע"ש רמת השרון8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף איכות מים ברשות המים. ■
ביאור: קידום תוכנית השיקום בתע"ש רמת השרון - מסמכי המכרז כמעט מוכנים, יש עיכוב בפרסום בגלל עיכוב בהליכי אישור  ■

התוכנית )הליכי תכנון ובנייה( , תהליכי אישור התוכנית בוועדות נמשכים מעבר לזמן שהוערך.

הרשות הממשלתית למים וביוב
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

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

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים:  ■
ביאור: מט"ש ביתניה - המט"ש עובד באיכות שלישונית החל מחודש מאי 2018. כיום מגיעים שפכים בסך של כ-8,500 מק"י. קיבולת  ■

 המט"ש הינה 16,000 מק"י.
טרם נמסרו עבודות החשמל וכיבוי האש של מאגר החירום וכל עבודות ההשלמה. נשאר להשלים דרך גישה למט"ש. ב-14.10.2018 יצא 

"צו הרשאה להזרמת קולחי מט"ש ביתניה לנחל הירדן לפי חוק מים, התשי"ט-1956".
מט"ש דרום השרון המזרחי - המט"ש בשלבי סיום של שדרוג והרחבה לקיבולת של 42,000 מק"י באיכות שלישונית, המותאמת להזרמה 

לנחל. כיום ספיקת השפכים הינה כ-27,000 מק"י )ספיקת התכן של המט"ש הינה 6,000 מק"י עד 8,000 מק"י בפועל(. המט"ש עובד 
ומפיק קולחים ברמה שניונית, המוזרמים לנחל דרך תעלת דיפון )ללא מעבר במאגרים( תחת צו הרשאה להזרמת קולחי המט"ש לנחל 

סיר. עיקר העיכובים להשלמת השדרוג וההרחבה של המט"ש: סיום מתקני טיפול שלישוני ומעכלים אנאירוביים.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

-הפעלת מתקן טיהור שפכים שוקת המורחב10

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: ■
ביאור: מט"ש שוקת - כמות השפכים המגיעה כיום למט"ש עומדת על סך של 17,000-18,000 מק"י. המט"ש עובד באיכות שלישונית  ■

בקיבולת של כ-12,000 מק"י. יתרת הקולחים יוצאים מהמט"ש באיכות שניונית ומוזרמים לנחל. העבודות במט"ש מתקרבות לסיום. 
ב-10.01.19 תתקיים מסירת המט"ש למערכת שלישונית עם קיבולת מט"ש של 30,000 מק"י. 

מאגר להב - בהקמה. סיום המאגר מתוכנן בסוף קיץ 2019, ואז תהיה אפשרות להתחיל למלא את המאגר להשקיה חקלאית. מכיוון 
שהקולחים מלוחים, יש צורך למהול אותם עם מים שפירים.

הרשות הממשלתית למים וביוב

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   62



ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

תגבור אספקת מים מהמערכת הארצית לכנרת דרך מאגר אשכול - 11
-תחילת ביצוע

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף פיתוח ברשות המים. ■
ביאור: הביצוע החל. השלב הראשון )עד כביש 65, כולל חצייה של הכביש( אמור להסתיים בסוף 2019 בכפוף לאישורים סטטוטוריים. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

תוספת כמויות מים מותפלים ממתקני ההתפלה הקיימים למערכת 12
6760.2 מלמ"ק7.7 מלמ"קאספקת המים

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף התפלה, רשות המים. ■
ביאור: מתקני ההתפלה סיפקו את רוב הכמות שהציעו בתחילת השנה. רוב הפער נובע ממחסור חמור באספקת פד"ח בישראל  ■

בחודשים מרץ-יוני.

הרשות הממשלתית למים וביוב
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דיווח מדדים לשנת 2018
המשרד לביטחון הפנים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

85.4% תחושת הביטחון האישי1
)2016( 86%

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר ביטחון אישי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: למרות הנתון הגבוה עדיין חלה בשנה האחרונה עלייה בתחושת הביטחון האישי של האזרחים. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

11.8% שיעור נפגעי העבריינות בקרב בני 20 ומעלה2
)2016(12%

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר ביטחון אישי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: מדד זה מודד את שיעור הבוגרים )בני 20 ומעלה( שנפגעו מעבירות מסוג גניבה, אלימות או איום באלימות, הטרדה מינית  ■

ועבירות מין.

המשרד לביטחון הפנים
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

7.6% שיעור נפגעי עבריינות בקרב ילדים3
)2016(6%

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר ביטחון אישי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: חלה ירידה משמעותית בקרב הנפגעים מאוכלוסיה זו לאור המאמץ הרב שהמשרד משקיע בנושא זה. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

מידת ההיפגעות של בני נוער במרחב המקוון4

ביאור והרחבה:
ביאור: בימים אלה המשרד פועל בשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעדכון הסקר כך שיוכנסו בו גם מדדים רלוונטיים של  ■

המערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת.

המשרד לביטחון הפנים
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ערך מתוכנן לשנת ערך בשנת 2017 
 2018

ערך בפועל 
לשנת 2018 

ניידות תנועה בכבישים במשמרות א' וב'5
 - 91

 משמרת א', 
 - 82

משמרת ב'

 - 150 
 משמרת א', 

- 150 
 משמרת ב'

142

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משטרת ישראל. ■
ביאור: התוכנית להכפלת ניידות התנועה במרחב הבין-עירוני מגיעה לסיומה, כך שהוכפלו מספר הניידות במטרה להגביר את האכיפה  ■

של עבירות מסכנות חיים.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

6.246.27זמן הגעה ממוצע לצוות כיבוי אש ראשון6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: כבאות והצלה. ■
ביאור: המטרה היא להגיע לאירוע תוך פחות מ-7 דקות מזמן הקריאה. למרות השינוי הקל במדידה, נשמרת רמה ממוצעת של הגעה  ■

לאירוע תוך פחות מ-7 דקות.

המשרד לביטחון הפנים
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

39.1%38.1%שיעור הרצידיבזם7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: שירות בתי הסוהר. ■
ביאור: המדד מודד את אחוז האסירים שחוזרים לבתי הכלא בתוך 5 שנים מיום שחרורם. שירות בתי הסוהר מפעיל תכניות שיקום  ■

מגוונות במטרה לצמצם את מספר האסירים החוזרים.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

17%14%שיעור צריכת הסמים בקרב בני נוער8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המשרד לביטחון פנים. ■
ביאור: מדד זה מודד את שיעור בני הנוער בגילאי )12-18( שהעידו במסגרת סקר שיש להם חבר או חברה שצורכים סמים. הסקר נערך  ■

בשנת 2018 בביצוע מכון המחקר "מאגר מוחות" בלווי מקצועי של מחלקת המחקר במשרד לביטחון הפנים.
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: שיפור ברמת הביטחון האישי ותחושת הביטחון האישי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: שיפור תחושת 
הביטחון האישי וביטחונם 

של התושבים באמצעות 
הגברת הנוכחות 

המשטרתית ברחובות 
ובאזורים הומי קהל, וקיום 

סיורים רגליים )'שוטרי 
מקוף'(

תפוקה
השלמת נקודת משטרה 

זמנית בחריש
גג-

הנקודה הזמנית פועלת, עקב שינויים 
רבים בהקצאת הקרקע ע"י הרשות 

המקומית רק בימים אלה נבנות 
תכניות לבניית תחנת משטרה קבועה, 

תחנת כיבוי אש ונקודת מד"א.

יעד 1.1: שיפור תחושת 
הביטחון האישי וביטחונם 

של התושבים באמצעות 
הגברת הנוכחות 

המשטרתית ברחובות 
ובאזורים הומי קהל, וקיום 

סיורים רגליים )'שוטרי 
מקוף'(

תפוקה
השלמת פריסת היחידה 

בתחנה הקבועה ביבנה
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: שיפור תחושת 
הביטחון האישי וביטחונם 

של התושבים באמצעות 
הגברת הנוכחות 

המשטרתית ברחובות 
ובאזורים הומי קהל, וקיום 

סיורים רגליים )'שוטרי 
מקוף'(

תפוקה
שוטרים נוספים לשיטור 

רגלי
443493472

עקב הקיצוצים לרבות הקיצוץ הכפול 
שהוטל על המשרד וגופיו קוצצה 

תוכנית זו כבר ב-2018 ובוצעה באופן 
חלקי.

יעד 1.1: שיפור תחושת 
הביטחון האישי וביטחונם 

של התושבים באמצעות 
הגברת הנוכחות 

המשטרתית ברחובות 
ובאזורים הומי קהל, וקיום 

סיורים רגליים )'שוטרי 
מקוף'(

תפוקה
השלמת רכישת 

אמצעים וטכנולוגיה 
לפרויקט השיטור הרגלי 

 גג-

יעד 1.1: שיפור תחושת 
הביטחון האישי וביטחונם 

של התושבים באמצעות 
הגברת הנוכחות 

המשטרתית ברחובות 
ובאזורים הומי קהל, וקיום 

סיורים רגליים )'שוטרי 
מקוף'(

תפוקה
השלמת הקמת "מבט" 

באופן מלא
-ג-

עקב הקיצוצים, לרבות הקיצוץ הכפול 
שהוטל על המשרד וגופיו, קוצצה 

תכנית זו כבר ב-2018 ובוצעה באופן 
חלקי.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: שיפור תחושת 
הביטחון האישי וביטחונם 

של התושבים באמצעות 
הגברת הנוכחות 

המשטרתית ברחובות 
ובאזורים הומי קהל, וקיום 

סיורים רגליים )'שוטרי 
מקוף'(

תפוקה
הקמת מרכזי שיטור 
משולבים בירושלים

- 55 

יעד 1.1: שיפור תחושת 
הביטחון האישי וביטחונם 

של התושבים באמצעות 
הגברת הנוכחות 

המשטרתית ברחובות 
ובאזורים הומי קהל, וקיום 

סיורים רגליים )'שוטרי 
מקוף'(

תפוקה
שוטרים נוספים באזור 

ירושלים
- 315263

עקב הקיצוצים, לרבות הקיצוץ הכפול 
שהוטל על המשרד וגופיו, קוצצה 

תכנית זו כבר ב-2018 ובוצעה באופן 
חלקי.

יעד 1.1: שיפור תחושת 
הביטחון האישי וביטחונם 

של התושבים באמצעות 
הגברת הנוכחות 

המשטרתית ברחובות 
ובאזורים הומי קהל, וקיום 

סיורים רגליים )'שוטרי 
מקוף'(

תפוקה
הפצת דו"ח ביקורת 

מערכתית סופי בנושא 
מערך הסיור

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: שיפור תחושת 
הביטחון האישי וביטחונם 

של התושבים באמצעות 
הגברת הנוכחות 

המשטרתית ברחובות 
ובאזורים הומי קהל, וקיום 

סיורים רגליים )'שוטרי 
מקוף'(

תפוקה
השלמת סקר ביטחון 

אישי לשנת 2018
 גג-

יעד 1.1: שיפור תחושת 
הביטחון האישי וביטחונם 

של התושבים באמצעות 
הגברת הנוכחות 

המשטרתית ברחובות 
ובאזורים הומי קהל, וקיום 

סיורים רגליים )'שוטרי 
מקוף'(

תפוקה
השלמת סקר בקרב 

בעלי עסקים )סיור רגלי(
 גג-

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

תפוקה
שוטרים נוספים שיגויסו 

לטובת תחנות משטרה 
במגזר הערבי

531740742

תוכנית זו בוצעה באופן מלא בשנת 
2018, ועם זאת, עקב הקיצוצים לרבות 

הקיצוץ הכפול שהוטל על המשרד 
וגופיו, קוצצה תוכנית זו ולא תמשיך 

לעמוד ביעדי החומש שנקבעו לה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

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

תפוקה
תחנות ייעודיות 

שהוקמו לשירותי 
משטרה במגזר הערבי

- 55

תוכנית זו בוצעה באופן מלא בשנת 
2018, ועם זאת, עקב הקיצוצים לרבות 

הקיצוץ הכפול שהוטל על המשרד 
וגופיו קוצצה תוכנית זו ולא תמשיך 

לעמוד ביעדי החומש שנקבעו לה.

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

תפוקה
התחלת בנייה של תחנת 

עציון
 גג-

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

תפוקה
שוטרים נוספים בתחנת 

מודיעין עילית
- 2017

עקב התמשכות תהליכי גיוס לא 
בוצעה המשימה במלואה. איוש 

התקנים האחרונים צפוי להסתיים 
במהלך 2019.

המשרד לביטחון הפנים

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   73



ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

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

תפוקה

יישובים במגזר הערבי 
שיש בהם עלייה 

בפניות בנושא אלימות 
במשפחה

 2025

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

תפוקה

מספר היישובים בהם 
פועלים פרויקטים 

מניעתיים ביישובים 
במגזר הלא-יהודי 

 2626 

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

תפוקה

פעילויות מניעה 
קהילתיות מותאמת 

למגזרים יחודיים )יוצאי 
אתיופיה, חבר המדינות 

ואוכלוסיה חרדית(

 5052 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

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

תפוקה
תיקים שנסגרו בהסדר 

מותנה
1,5006,0006,112 

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

תפוקה
השלמת ההקמה של 

היחידה למתן חוות דעת 
לגורמי חוץ

 גג-

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

תפוקה

אתר אינטרנט אחוד 
של הרשות למלחמה 

באלימות וסמים 
ואלכוהול

-ג-
עקב התמשכות תהליכי הקמה 
ברשות החדשה המשימה טרם 

הושלמה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

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

תפוקה
השלמת דו"ח סופי 
בנושא הסדר תיק 

מותנה
 גג-

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

תפוקה
השלמת מסמך 

אסטרטגיה למיתוג 
המשרד

 -ג-

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

תפוקה
מתווה להליך פישור-

גישור במשטרת ישראל
-ג-

החל תהליך ליצירת המתווה, אולם 
עקב קשיים בביצוע הוקפא הפרויקט 

בשלב זה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

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

תפוקה
כתבות יזומות שנכתבו 

על פעילות המשרד
-2432 

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

תפוקה
קמפיינים שבוצעו 

בתקשורת
- 39 

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

 66 -סרטוני הסברה שהופקותפוקה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.4: הורדה בהיקף 
האלימות וההתנהגות 

האנטי חברתית, בדגש על 
בני נוער

תפוקה

שיעור המימוש של 
תוכנית "תקיפה 

תחנתית" בתחום 
האלימות

 -85%94% 

יעד 1.4: הורדה בהיקף 
האלימות וההתנהגות 

האנטי חברתית, בדגש על 
בני נוער

תפוקה

פרויקטים למניעת 
אלימות של אגף 

"מצילה" המבוצעים 
ב-58 רשויות

 -387546 

יעד 1.4: הורדה בהיקף 
האלימות וההתנהגות 

האנטי חברתית, בדגש על 
בני נוער

תפוקה

פרויקטים של מניעת 
אלימות של אגף 

"מצילה" המבוצעים 
ב-24 פנימיות

- 101101 

יעד 1.4: הורדה בהיקף 
האלימות וההתנהגות 

האנטי חברתית, בדגש על 
בני נוער

תפוקה

רשויות מקומיות 
שמופעלות בהן תוכניות 

למניעת אלימות של 
הרשות החדשה

 -151151 

יעד 1.4: הורדה בהיקף 
האלימות וההתנהגות 

האנטי חברתית, בדגש על 
בני נוער

תפוקה

מצלמות הפרוסות 
במרחב הציבורי 

ברשויות המקומיות 
במסגרת הרשות 

החדשה

 -6,3007,025 

יעד 1.4: הורדה בהיקף 
האלימות וההתנהגות 

האנטי חברתית, בדגש על 
בני נוער

תפוקה
קיומו של הסדר משפטי 

בנושא מוקדים רואים
-ג-

התהליך החל ולא הושלם עקב 
התמשכות תהליכים משפטיים. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.5: הורדה בהיקף 
העבירות הפוגעות באיכות 

החיים
תפוקה

שיעור המימוש של 
תוכנית "תקיפה 

תחנתית" בתחום של 
עבירות איכות החיים

- 85%92% 

יעד 1.5: הורדה בהיקף 
העבירות הפוגעות באיכות 

החיים
תפוקה

שיעור מימוש תוכנית 
"תקיפה תחנתית" 

בתחום של עבירות רעש
- 85%92%

היעד המקורי היה 90% ולא 85% כפי 
שנכתב.

יעד 1.5: הורדה בהיקף 
העבירות הפוגעות באיכות 

החיים
תפוקה

יחידות שיטור עירוני 
חדשות שיוקמו

- 1416 

יעד 1.5: הורדה בהיקף 
העבירות הפוגעות באיכות 

החיים
תפוקה

פרסום צו ההרחבה 
ברשומות

-ג-
התמשכות תהליכים. יושלם בתחילת 

.2019

יעד 1.5: הורדה בהיקף 
העבירות הפוגעות באיכות 

החיים
תפוקה

ביצוע בדיקות ביטחון 
מידע לפקחים חדשים 

בשיטור העירוני
- 500488 

יעד 1.5: הורדה בהיקף 
העבירות הפוגעות באיכות 

החיים
תפוקה

יחידות שיטור עירוני 
מבצעיות קיימות

526666

 כל יחידה שמוקמת צריכה לעבור 
תהליך הכשרה שבסופה תוגדר 

כיחידה מבצעית, המטרה היא לעלות 
במספר היחידות המבצעיות מתוך כלל 

היחידות הפועלות.

יעד 1.5: הורדה בהיקף 
העבירות הפוגעות באיכות 

החיים
תפוקה

השלמת הביצוע של 
סקר ביטחון אישי

הסקר הושלם. הנתונים והתוצאות גג-
יתקבלו במהלך אפריל.

יעד 1.5: הורדה בהיקף 
העבירות הפוגעות באיכות 

החיים
תוצאה

שיעור הירידה בתלונות 
על הקמות רעש

- 50%35% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.6: טיפול מערכתי 
בסוגיית האלימות 

במשפחה, בדגש על 
מניעה, טיוב הטיפול 

בתלונות וחיזוק ההרתעה

תפוקה
השלמת ביצוע פיילוט 
איזיקים אלקטרוניים 

לגברים אלימים
 גג-

יעד 1.6: טיפול מערכתי 
בסוגיית האלימות 

במשפחה, בדגש על 
מניעה, טיוב הטיפול 

בתלונות וחיזוק ההרתעה

תפוקה

יישובים שניתנים בהם 
שירותים משולבים 

בנושא אלימות 
במשפחה במגזר הערבי

 -2025 

יעד 1.6: טיפול מערכתי 
בסוגיית האלימות 

במשפחה, בדגש על 
מניעה, טיוב הטיפול 

בתלונות וחיזוק ההרתעה

תפוקה
הפצת תזכיר חוק בנושא 

אלימות במשפחה
 גג-

יעד 1.6: טיפול מערכתי 
בסוגיית האלימות 

במשפחה, בדגש על 
מניעה, טיוב הטיפול 

בתלונות וחיזוק ההרתעה

תפוקה
הפצת תזכיר חוק 

בנושא פיקוח אלקטרוני
 גג-

יעד 1.6: טיפול מערכתי 
בסוגיית האלימות 

במשפחה, בדגש על 
מניעה, טיוב הטיפול 

בתלונות וחיזוק ההרתעה

תפוקה
הפקת סקירה משווה 

לבחינת מודלים להגנה 
על נשים בסיכון

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.7: הורדה בהיקף 
צריכת סמים וצריכה לא 

אחראית של אלכוהול, 
בדגש על בני נוער

תפוקה
מפגשי התערבויות 

הנערכים בצה"ל
- 650-

הפרויקט עם צה"ל נעצר עקב הקמת 
הרשות החדשה ובחינת מודלים 

חדשים.

יעד 1.7: הורדה בהיקף 
צריכת סמים וצריכה לא 

אחראית של אלכוהול, 
בדגש על בני נוער

תפוקה
מפגשי התערבויות 

הנערכים בתנועות נוער
- 20-

הפרויקט נעצר עקב הקמת הרשות 
החדשה ובחינת מודלים חדשים.

יעד 1.7: הורדה בהיקף 
צריכת סמים וצריכה לא 

אחראית של אלכוהול, 
בדגש על בני נוער

תפוקה
מקומות עבודה בהם 

נערכו מפגשי התערבות
- 4-

הפרויקט נעצר עקב הקמת הרשות 
החדשה ובחינת מודלים חדשים.

יעד 1.7: הורדה בהיקף 
צריכת סמים וצריכה לא 

אחראית של אלכוהול, 
בדגש על בני נוער

תפוקה
גני ילדים שמופעלת 
בהם תוכנית יום של 

"תכלת"
- 400-

הפרויקט נעצר עקב הקמת הרשות 
החדשה ובחינת מודלים חדשים.

יעד 1.7: הורדה בהיקף 
צריכת סמים וצריכה לא 

אחראית של אלכוהול, 
בדגש על בני נוער

תפוקה
מוסדות השכלה גבוהה 

שנערכו בהם מפגשי 
התערבות

- 18-
הפרויקט נעצר עקב הקמת הרשות 

החדשה ובחינת מודלים חדשים.

יעד 1.7: הורדה בהיקף 
צריכת סמים וצריכה לא 

אחראית של אלכוהול, 
בדגש על בני נוער

תפוקה

יישובים שמבוצעת 
בהם פעילות קהילתית 

למאבק בסמים 
ובאלכוהול

- 125125
התוכנית פועלת ב-54 רשויות במגזר 

הלא יהודי וב-71 רשויות במגזר 
היהודי.

יעד 1.7: הורדה בהיקף 
צריכת סמים וצריכה לא 

אחראית של אלכוהול, 
בדגש על בני נוער

תפוקה

מספר סיירות הורים 
פעילות של ברשות 
למלחמה באלימות 

סמים ואלכוהול

- 100100 

המשרד לביטחון הפנים

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   81



ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.7: הורדה בהיקף 
צריכת סמים וצריכה לא 

אחראית של אלכוהול, 
בדגש על בני נוער

תפוקה
חומרים חדשים שהוספו 

לפקודת הסמים 
המסוכנים

- 45 

יעד 1.7: הורדה בהיקף 
צריכת סמים וצריכה לא 

אחראית של אלכוהול, 
בדגש על בני נוער

תפוקה

חומרים מסוכנים 
חדשים שנחשפו והוכרזו 

אך טרם נכנסו לפקודת 
הסמים המסוכנים

- 47 

יעד 1.8: הורדה בהיקף 
הפשיעה והבריונות 
המקוונות, בין היתר 

באמצעות המערך הלאומי 
להגנה על ילדים ונוער 

ברשת

תפוקה
תקנים שהושלם איושם 

במערך הלאומי להגנה 
על ילדים ונוער ברשת

- 13184
אוישו 84 תקנים מתוך 88 שתוכננו 

)חלה טעות סופר בערך 131(.

יעד 1.8: הורדה בהיקף 
הפשיעה והבריונות 
המקוונות, בין היתר 

באמצעות המערך הלאומי 
להגנה על ילדים ונוער 

ברשת

תפוקה
הבאה לאישור של 

תזכיר חוק להגבלת 
גישה לאתר אינטרנט

 גג-

יעד 1.8: הורדה בהיקף 
הפשיעה והבריונות 
המקוונות, בין היתר 

באמצעות המערך הלאומי 
להגנה על ילדים ונוער 

ברשת

תפוקה

הפעלת המוקד הלאומי 
של מערך ההגנה על 

ילדים ונוער ברשת 
)מוקד 105(

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.8: הורדה בהיקף 
הפשיעה והבריונות 
המקוונות, בין היתר 

באמצעות המערך הלאומי 
להגנה על ילדים ונוער 

ברשת

תפוקה

הפקת סקירה 
בינלאומית בתחומי 
הפעולה של המערך 

הלאומי להגנה על ילדים 
ונוער ברשת

 גג-

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

תפוקה
בתי חולים שבהם פועל 

הפרויקט
91510

בימים אלה מתקיימת בחינה של 
ההסכם עם קופת החולים כללית, 

בהתאם, במסגרת הפילוט טרם הוצבו 
שוטרים בבתי החולים השייכים 

לקופה זו.

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

תפוקה
הערכות מצב עתיות 

שקוימו ברמת המטה 
הארצי

- 1212 

יעד 1.11: צמצום הפשיעה 
בקרב אוכלוסיית הזרים

תפוקה

שיעור הירידה במספר 
התיקים באזור רח' 
נווה שאנן כתוצאה 

מהפעילות המכוונת

- -30%-43% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.11: צמצום הפשיעה 
בקרב אוכלוסיית הזרים

תפוקה

שיעור הירידה במספר 
התיקים באזור גינת 

לווינסקי כתוצאה 
מהפעילות המכוונת

- -30%-50% 

יעד 1.12: צמצום בתופעת 
הבנייה הלא חוקית

תפוקה

אזורי הסדרה ליישובים 
במגזר הבדואי בדרום 
שהטיפול בהם נמשך 

לתוך שנת 2017 וכן 
אזורים לטיפול בשנת 

2018

- 3350 

יעד 1.12: צמצום בתופעת 
הבנייה הלא חוקית

תפוקה
סיורי איתור שתואמו 
עבור איתור בנייה או 

פלישה לא חוקית
- 150140 

יעד 1.12: צמצום בתופעת 
הבנייה הלא חוקית

תפוקה
ימי פינוי והריסות של 
פלישות או בנייה לא 

חוקית
- 7051

הריסות עצמיות של כ-90% צמצמו 
את הצורך בביצוע ימי הריסות. 

יעד 1.12: צמצום בתופעת 
הבנייה הלא חוקית

תפוקה
מבצעי פינוי מתואמים 

ומקדמי הסדרה
- 622 

יעד 1.12: צמצום בתופעת 
הבנייה הלא חוקית

תפוקה
מבנים שנהרסו או פונו 
מכורח צווים שיפוטיים

- 2043 

ייעד 1.13: הורדה בהיקף 
האחזקה והשימוש הלא 

חוקיים בנשק
תפוקה

רישיונות פרטיים 
העומדים בתנאי 

החידוש
- 40,00038,351 

ייעד 1.13: הורדה בהיקף 
האחזקה והשימוש הלא 

חוקיים בנשק
תפוקה

רישיונות ארגוניים 
העומדים בתנאי 

החידוש
 -22,00031,652 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

ייעד 1.13: הורדה בהיקף 
האחזקה והשימוש הלא 

חוקיים בנשק
תפוקה

פרסום תבחינים 
עדכניים לקבלת רישיון 

נשק
 גג-

ייעד 1.13: הורדה בהיקף 
האחזקה והשימוש הלא 

חוקיים בנשק
תפוקה

השלמת רשימה של 
מחזיקי נשק ללא רישיון 

בתוקף
 גג-

ייעד 1.13: הורדה בהיקף 
האחזקה והשימוש הלא 

חוקיים בנשק
תפוקה

הודעות שנשלחו 
למחזיקי נשק ללא 

רישיון בתוקף
- 3,500846

עקב מעבר להודעות SMS פחת 
משמעותית הצורך בהפקת מכתבים

ייעד 1.13: הורדה בהיקף 
האחזקה והשימוש הלא 

חוקיים בנשק
 גג-מוקד שירות פעילתפוקה

ייעד 1.13: הורדה בהיקף 
האחזקה והשימוש הלא 

חוקיים בנשק
תפוקה

התקנה של תקנות כלי 
ירייה )הכשרות(

 גג-

ייעד 1.13: הורדה בהיקף 
האחזקה והשימוש הלא 

חוקיים בנשק
תפוקה

התקנה של תקנות כלי 
ירייה )תוקף רישיון(

-ג-
לא בוצע עקב שינוי בסדרי עדיפויות 

וטיפול ברפורמת כלי הנשק של השר 
לביטחון הפנים.

ייעד 1.13: הורדה בהיקף 
האחזקה והשימוש הלא 

חוקיים בנשק
תפוקה

הפצת תזכיר חוק כלי 
ירייה

 גג-

ייעד 1.13: הורדה בהיקף 
האחזקה והשימוש הלא 

חוקיים בנשק
תוצאה

משך הזמן לחידוש 
רישיון נשק

חודשחודשיים
שלושה 
שבועות

 

ייעד 1.14: הורדה בהיקף 
פשיעת הרכוש

תפוקה
שיעור מימוש תוכנית 

"תקיפה תחנתית" 
בתחום פשיעת רכוש

- 85%92%
היעד במקור היה 90% ולא 85% כפי 

שנכתב.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

ייעד 1.14: הורדה בהיקף 
פשיעת הרכוש

תפוקה
תיקים בתחום הפשיעה 

החקלאית )ירידה 
במספר התיקים(

- 7%10.3%

ייעד 1.14: הורדה בהיקף 
פשיעת הרכוש

תפוקה
יישובים שפועלת 

בהם התוכנית לחיזוק 
הביטחון במרחב הכפרי

- 1717 

יעד 1.15: צמצום עבירת 
השהייה הלא חוקית 

)שב"ח(
תפוקה

שיעור העלייה בהיקף 
התיקים, כולל סגירת 

תיקים
- 10%-

אין עלייה. יש ירידה של 148 תיקים 
לעומת השנה הקודמת.

יעד 1.16: טיפול ממוקד 
בעבירות כלפי בעלי חיים

תפוקה

שיעור העלייה בהיקף 
התיקים הנוגעים 

לעבירות כלפי בעלי 
חיים

- 10%5%
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מטרה 2: הורדה בהיקף הפשיעה החמורה

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

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

תפוקה
שווי הרכוש שנתפס על ידי 
המשטרה בפועל )במיליוני 

ש"ח(
 753769 

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

תפוקה
שווי הרכוש שחולט בפועל 

על ידי בתי המשפט 
)במיליוני ש"ח(

 228  
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

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

תפוקה

הבאה לאישור של הצעת 
חוק לחסימת גישה לשירותי 

בזק לשם מניעת ביצוע 
עבירות

 גג-

יעד 2.4: הפחתה 
בהיקף הכוונת 

הפשיעה מתוך בתי 
הסוהר )בדגש על 

שיפור שיתוף הפעולה 
בין משטרת ישראל 
ושירות בתי הסוהר(

 גג-מערכת מודיעין גלוי פעילהתפוקה

המשרד לביטחון הפנים
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מטרה 3: שיפור ברמת המוכנות המבצעית למצבי חירום ולאירועי הפרות סדר

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: שיפור 
המוכנות וההיערכות 

של המשרד וגופיו 
למצבי החירום השונים

תפוקה

הבאה לאישור של החלטת 
ממשלה בנושא הסדרת 

סמכויות השר לביטחון פנים 
באירועי חירום שבשגרה

 גג-

יעד 3.1: שיפור 
המוכנות וההיערכות 

של המשרד וגופיו 
למצבי החירום השונים

תפוקה
השלמת צי המסוקים של 

משטרת ישראל
 גג-

יעד 3.1: שיפור 
המוכנות וההיערכות 

של המשרד וגופיו 
למצבי החירום השונים

-ג-השלמת רכש חפ"קיםתפוקה

עקב הקיצוצים לרבות הקיצוץ הכפול 
שהוטל על המשרד וגופיו קוצצה 

תוכנית זו כבר ב-2018 ובוצעה באופן 
חלקי. הוזמן רכב והתכנית תושלם 

ב-2019.

יעד 3.1: שיפור 
המוכנות וההיערכות 

של המשרד וגופיו 
למצבי החירום השונים

תפוקה
השלמת שדרוג משל"ט 

עופר
 גג-

יעד 3.1: שיפור 
המוכנות וההיערכות 

של המשרד וגופיו 
למצבי החירום השונים

-4- נגררי דלק שיירכשותפוקה
עקב שינוי סדרי עדיפויות המשימה 

לא בוצעה. כמו כן הצורך המבצעי 
ברכישת הנגררים יבחן מחדש.

יעד 3.1: שיפור 
המוכנות וההיערכות 

של המשרד וגופיו 
למצבי החירום השונים

-ג-הקמת תחנת דלק לגיבויתפוקה
התמשכות תהליכים. המשימה בשלבי 

מכרז ותימשך גם ב-2019.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

שיפור המוכנות 
וההיערכות של 

המשרד וגופיו למצבי 
החירום השונים

תפוקה
ביקורות של אגף חירום 

שבוצעו במטרה לבחון את 
מוכנות המשק לשעת חירום

- 1515 

יעד 3.1: שיפור 
המוכנות וההיערכות 

של המשרד וגופיו 
למצבי החירום השונים

תפוקה
השלמת רכישה של 

אמצעים וציוד נלווה לאירועי 
חירום והפרות סדר

 גג-

יעד 3.2: חיזוק 
השילוביות בזמני 
שגרה וחירום בין 

המגיבים הראשונים, 
בדגש על ריכוז 

הסמכות והאחריות 
למאמץ הצלת החיים 
בעורף תחת המשרד 

לביטחון הפנים

-ג-כנס ארגוני לחירוםתפוקה
לא בוצע עקב שינוי סדרי עדיפויות 

במשרד.

יעד 3.2: חיזוק 
השילוביות בזמני 
שגרה וחירום בין 

המגיבים הראשונים, 
בדגש על ריכוז 

הסמכות והאחריות 
למאמץ הצלת החיים 
בעורף תחת המשרד 

לביטחון הפנים

תפוקה
הפצת תוכנית לוגיסטית 

מעודכנת לחירום
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.2: חיזוק 
השילוביות בזמני 
שגרה וחירום בין 

המגיבים הראשונים, 
בדגש על ריכוז 

הסמכות והאחריות 
למאמץ הצלת החיים 
בעורף תחת המשרד 

לביטחון הפנים

תפוקה
אימון מערך החירום בשבוע 

החירום הלאומי
 גג-

יעד 3.3: פיתוח ומיסוד 
של שיתופי פעולה 
בינלאומיים כחלק 

מהמענה הכולל של 
מערך ביטחון הפנים 

להתמודדות עם 
אסונות המוניים בסדרי 

גודל נרחבים

תפוקה
קיום כנס בינלאומי של שרי 

ביטחון פנים בישראל
בכנס נכחו שרים וסגני שרים לביטחון גג-

פנים מ-19 מדינות שונות.

יעד 3.3: פיתוח ומיסוד 
של שיתופי פעולה 
בינלאומיים כחלק 

מהמענה הכולל של 
מערך ביטחון הפנים 

להתמודדות עם 
אסונות המוניים בסדרי 

גודל נרחבים

תפוקה
השלמת קורס לקצינים 

הודים במסגרת המכללה
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.3: פיתוח ומיסוד 
של שיתופי פעולה 
בינלאומיים כחלק 

מהמענה הכולל של 
מערך ביטחון הפנים 

להתמודדות עם 
אסונות המוניים בסדרי 

גודל נרחבים

תפוקה
סיור מקצועי בנושא ערים 

בטוחות
 גג-

יעד 3.3: פיתוח ומיסוד 
של שיתופי פעולה 
בינלאומיים כחלק 

מהמענה הכולל של 
מערך ביטחון הפנים 

להתמודדות עם 
אסונות המוניים בסדרי 

גודל נרחבים

תפוקה
קיום ועדת היגוי במסגרת 

הסדרים קיימים עם סינגפור 
וקפריסין

 גג-

יעד 3.3: פיתוח ומיסוד 
של שיתופי פעולה 
בינלאומיים כחלק 

מהמענה הכולל של 
מערך ביטחון הפנים 

להתמודדות עם 
אסונות המוניים בסדרי 

גודל נרחבים

תפוקה
קבוצות עבודה מול מדינות 
שונות בנושא ביטחון פנים

 -57 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.3: פיתוח ומיסוד 
של שיתופי פעולה 
בינלאומיים כחלק 

מהמענה הכולל של 
מערך ביטחון הפנים 

להתמודדות עם 
אסונות המוניים בסדרי 

גודל נרחבים

ההסכם גובש, אך טרם נחתם.גג-גיבוש הסכם עם רוסיהתפוקה

יעד 3.3: פיתוח ומיסוד 
של שיתופי פעולה 
בינלאומיים כחלק 

מהמענה הכולל של 
מערך ביטחון הפנים 

להתמודדות עם 
אסונות המוניים בסדרי 

גודל נרחבים

תפוקה
הסכמי שיתוף פעולה 
בתחום בטחון הפנים

- 46 

יעד 3.3: פיתוח ומיסוד 
של שיתופי פעולה 
בינלאומיים כחלק 

מהמענה הכולל של 
מערך ביטחון הפנים 

להתמודדות עם 
אסונות המוניים בסדרי 

גודל נרחבים

תפוקה
מפגשי הדרכה, תרגילים 

וקבוצות עבודה בינלאומיות 
בתחום ביטחון הפנים

- 1012 

יעד 3.4: חיזוק המענה 
ההגנתי לתשתיות 

הסייבר של המשרד 
וגופיו

תפוקה
ביצוע תוכנית להגנה על 

מערכות מידע
- 10-

אגף החשב הכללי במשרד האוצר טרם 
פרסם זוכה במכרז. בהתאם, לא ניתן 

לקדם את הפרויקט.

המשרד לביטחון הפנים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.4: חיזוק המענה 
ההגנתי לתשתיות 

הסייבר של המשרד 
וגופיו

תפוקה
ביצוע תוכנית להגנה מפני 

איומי סייבר
- 10-

אגף החשב הכללי במשרד האוצר טרם 
פרסם זוכה במכרז. בהתאם, לא ניתן 

לקדם את הפרויקט.

יעד 3.4: חיזוק המענה 
ההגנתי לתשתיות 

הסייבר של המשרד 
וגופיו

תפוקה
ביצוע סקר סיכונים למשרד 

ולגופיו
- 10-

המשימה נדחתה ל-2019 בשל הקמת 
SOC )מרכז סייבר לאומי(.
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מטרה 4: התמודדות עם תאונות הדרכים והקטל בכבישים

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: הפחתה 
בהיקף תאונות 

הדרכים בכלל ובקרב 
הולכי רגל, נהגים 
צעירים ובמרחב 

העירוני בפרט

תפוקה
שוטרים שאוישו למערך 

התנועה
- 205205 

יעד 4.1: הפחתה 
בהיקף תאונות 

הדרכים בכלל ובקרב 
הולכי רגל, נהגים 
צעירים ובמרחב 

העירוני בפרט

תפוקה
סטודנטים שאוישו למערך 

התנועה
- 200156

יעד 4.1: הפחתה 
בהיקף תאונות 

הדרכים בכלל ובקרב 
הולכי רגל, נהגים 
צעירים ובמרחב 

העירוני בפרט

-ג-גיבוש הסדר משפטיתפוקה
עקב בחינה משפטית של מצלמות 

מהירות א' 3 חל עיכוב בתוכנית.

יעד 4.2: הפחתה 
בהיקף תאונות 

הדרכים בחברה 
הערבית

תפוקה
שיעור המימוש של תוכנית 

"תקיפה" בתחנות במגזר 
הערבי

- 85%-
לא נכתבה תוכנית. במהלך 2019 
יתקיים שיתוף בין כלל המחוזות 

לגיבוש תוכנית משטרתית כוללת.

יעד 4.3: הפחתה 
במקרי הבריונות 

בכביש
תפוקה

שיעור העלייה בדו"חות בגין 
בריונות ועבירות מסכנות 

חיים מתוך סך הדו"חות
- 65%78.1% 

המשרד לביטחון הפנים

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   95



ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.4: הפחתה 
בשיעור תאונות 

הדרכים תחת השפעת 
אלכוהול וסמים

תפוקה
הפצת תזכיר חוק תוך 
שיתוף גורמי משטרה

 גג-

יעד 4.4: הפחתה 
בשיעור תאונות 

הדרכים תחת השפעת 
אלכוהול וסמים

 גג-השלמת סקירהתפוקה

יעד 4.4: הפחתה 
בשיעור תאונות 

הדרכים תחת השפעת 
אלכוהול וסמים

תפוקה
הכנסת ערכות לבדיקות 

סמים לשימוש
גג-

מדובר בפיילוט לבחינת ערכות 
המיועדות לבדיקת סמים בקרב 

נהגים.
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מטרה 5: שיפור היכולת והמוכנות המבצעית לכיבוי אש, להצלה, לחילוץ ולמניעה, בשגרה ובחירום

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.1: הורדה בהיקף 
השריפות ונזקן, בין 

היתר באמצעות חיזוק 
פעולות של הסברה 

ומניעה

תפוקה
קמפיינים המבוצעים 

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

- 66 

יעד 5.1: הורדה בהיקף 
השריפות ונזקן, בין 

היתר באמצעות חיזוק 
פעולות של הסברה 

ומניעה

תפוקה
תוכניות הסברה 

אסטרטגיות שהוכנו
 -21

תוכנית אסטרטגית נוספת לעניין 
רכבות נדונה בימים אלה מול רכבת 

ישראל וטרם הושלמה.

יעד 5.1: הורדה בהיקף 
השריפות ונזקן, בין 

היתר באמצעות חיזוק 
פעולות של הסברה 

ומניעה

תפוקה
הכנת ערכת הסברה וגיבוש 

תוכנית לבתי ספר
-ג-

עקב התמשכות תהליכים נדחתה 
המשימה ל-2019.

יעד 5.1: הורדה בהיקף 
השריפות ונזקן, בין 

היתר באמצעות חיזוק 
פעולות של הסברה 

ומניעה

32- סרטונים שהופקותפוקה
עקב התמשכות תהליכים תושלם 

המשימה ב-2019.

יעד 5.1: הורדה בהיקף 
השריפות ונזקן, בין 

היתר באמצעות חיזוק 
פעולות של הסברה 

ומניעה

תפוקה

תקנות העבירות המנהליות 
)קנס מנהלי - כיבוי אש 

והצלה( הגשת תקנות 
לאישור שר

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד5.2 : שיפור המענה 
לכיבוי שריפות, בדגש 
על קיצור זמן התגובה 

ומקצועיות המענה

תפוקה
השלמת הבינוי של קריית 

הכבאות
 גג-

יעד5.2: שיפור המענה 
לכיבוי שריפות, בדגש 
על קיצור זמן התגובה 

ומקצועיות המענה

תפוקה
השלמה של מפקדת מחוז 

מרכז
-ג-

עקב התמשכות תהליכי בינוי טרם 
הושלם.

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

ומקצועיות המענה

97 -תחנות עירוניות חדשותתפוקה
התמשכות תכנון, התחנות מצויות 

בתהליכי הקמה.

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

ומקצועיות המענה

 1,5001,312 -צופי אש בתחנותתפוקה

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

ומקצועיות המענה

64- רכבי "נשר" שייקלטותפוקה

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

ומקצועיות המענה

 46 -רכבי "נץ" שייקלטותפוקה

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

ומקצועיות המענה

2 2 -רכבי "געש" שייקלטותפוקה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

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

ומקצועיות המענה

התמשכות תהליכי רכש.-4 -רכבי "אלמוג" שייקלטותפוקה

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

ומקצועיות המענה

 33 -רכבי "אשד" שייקלטותפוקה

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

ומקצועיות המענה

3229 -רכב "סער" שייקלטותפוקה

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

ומקצועיות המענה

תפוקה
השלמת מסמך הגדרות 

מקצועיות למחשוב כבאיות
 גג-

יעד 5.3: קידום מענה 
למתארים ייחודיים, 

בין השאר למנהרות, 
לחומרים מסוכנים 

ולרבי קומות

תפוקה
השלמת תקנות בטיחות אש 

בבניינים 
התמשכות בתכנון.-ג-

יעד 5.4: הפעלת הכיבוי 
האווירי תחת אחריות 

המשרד
תפוקה

השלמת דו"ח סופי בנושא 
העברת טייסת הכיבוי

ג ג-
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מטרה 6: שיפור תנאי הכליאה, הטיפול והשיקום באסירים ובעצורים

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

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 תוכניות 
הטיפול והשיקום

תפוקה
מרכזים יצרניים לתעסוקת 

אסירים ששודרגו
- 56 

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 תוכניות 
הטיפול והשיקום

תפוקה
מספר אסירים שנוספו 

לתעסוקה יצרנית
- 160152 

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 תוכניות 
הטיפול והשיקום

תפוקה
מרכזי חינוך חדשים 

במתקני כליאה
- 2118 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

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 תוכניות 
הטיפול והשיקום

 2,4002,320 -אסירים שהשלימו השכלהתפוקה

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 תוכניות 
הטיפול והשיקום

תפוקה
הקמת מכרזים לטיפול 
בהפרעות קשב בקרב 

אסירים
- 44 

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 תוכניות 
הטיפול והשיקום

תפוקה
מספר האסירים המטופלים 

במרכזי "קשב"
- 4790 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

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 תוכניות 
הטיפול והשיקום

תפוקה
מחלקות טיפוליות פעילות 

לאסירים
- 3131 

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 תוכניות 
הטיפול והשיקום

תפוקה
השלמת ביקורת מערכתית 

בנושא ערכם של הטיפול 
והשיקום

 גג-

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 תוכניות 
הטיפול והשיקום

תפוקה
השלמת הכנה של חוזים 

במסגרת הסכם אג"ח 
חברתי

-ג-
בהעדר הסכמת הרשות לשיקום 

האסיר הפרויקט בוטל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

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 תוכניות 
הטיפול והשיקום

תפוקה
השלמת מודל סטטיסטי 

לתחזית שנתית של פשיעה 
וכליאה בישראל

התמשכות תהליכים.-ג-

יעד 6.2: שיפור תנאי 
המחיה והכליאה

תפוקה
השלמת תוכנית רה-ארגון 

במערך הרפואה בשב"ס
-ג-

רה-ארגון מערך הרפואה מתעכב, 
עקב תנאי שכר נמוכים קיים קושי 

בגיוס רופאים, הנושא הועבר 
לבחינת האוצר.

יעד 6.2: שיפור תנאי 
המחיה והכליאה

תפוקה
הקמת מערכת מידע 

למנהלי אגפים בשירות בתי 
הסוהר

-ג-

עקב הקיצוצים, לרבות הקיצוץ 
הכפול שהוטל על המשרד וגופיו, 

קוצצה תכנית זו כבר ב-2018 
ובוצעה באופן חלקי.

יעד 6.2: שיפור תנאי 
המחיה והכליאה

תפוקה
השלמת תוכנית ליישום 

החלטת בג"צ
 גג-

יעד 6.2: שיפור תנאי 
המחיה והכליאה

תפוקה
סיכום להקמה ולהפעלה 

של בימ"ר אילת מול 
משטרת ישראל

-ג-

עקב הקיצוצים, השונים לרבות 
הקיצוץ הכפול שהוטל על המשרד 

וגופיו קוצצה תוכנית זו כבר 
ב-2018 וביצועה נדחה לשנים 

הבאות.

יעד 6.2: שיפור תנאי 
המחיה והכליאה

 25 -אגפים שהסתיים שיפוצםתפוקה

יעד 6.2: שיפור תנאי 
המחיה והכליאה

תפוקה
הקמה של מרפאת מומחים 

במתחם הדרים
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 6.3: שימור של רמת 
האבטחה במתקני הכליאה 

והמעצר, תוך בחינת 
האפקטיביות של הפעולות 

והאמצעים

 גג-מערכת שו"ב מקושרתתפוקה

יעד 6.4: פיתוח והרחבה 
של חלופות הכליאה 

והמעצר
תפוקה

מבצעי עבודות שירות 
נוספים

- 600596 

יעד 6.4: פיתוח והרחבה 
של חלופות הכליאה 

והמעצר
תפוקה

השלמת תוכנית ליישום 
החלטת בג"צ - חלופות 

כליאה ומעצר
 גג-

יעד 6.4: פיתוח והרחבה 
של חלופות הכליאה 

והמעצר
תפוקה

גיבוש תוכנית לחלופות 
כליאה

 גג-

יעד 6.5: מתן מענה 
לאחזקת שוהים לא 

חוקיים
תפוקה

גיבוש תוכנית ליישום 
ההחלטה על סגירת מתקן 

"חולות"
 גג-

יעד 6.6: גיבוש מדיניות 
וכלים לאחזקת אסירים 

ביטחוניים
תפוקה

שדרוג המערכת הרפואית 
"מבט" לניהול מקרה 
שביתות של אסירים

 גג-

יעד 6.6: גיבוש מדיניות 
וכלים לאחזקת אסירים 

ביטחוניים
תפוקה

אגפים שהותקנו בהם 
חסמי סלולר

- 4-
ב-2018 התקיים פיילוט. התקנת 

המערכות החלה ב-2019.

יעד 6.6: גיבוש מדיניות 
וכלים לאחזקת אסירים 

ביטחוניים
 760760 -תקני סוהרי חובה בשב"סתפוקה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 6.6: גיבוש מדיניות 
וכלים לאחזקת אסירים 

ביטחוניים
תפוקה

סיכום מגובש על הרחבה 
והפעלה של אגף כ"ד 

במתקן "עופר"
 גג-

יעד 6.6: גיבוש מדיניות 
וכלים לאחזקת אסירים 

ביטחוניים
תפוקה

אגף אשפוז חדש לשובתי 
רעב במרכז רפואי של 

שב"ס
 גג-
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מטרה 7: העלאת האפקטיביות וחיזוק המרכיב הטכנולוגי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

תפוקה
מכון מחקר לסייבר וסיגנט 

פעיל בבאר שבע
-ג-

התמשכות תהליך של גיבוש ההסכם 
עם מרכז הסייבר הלאומי.

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

 גג-קידום ERPתפוקה

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

 גג-שדרוג פרויקט DNAתפוקה

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

 גג-קידום הטכנולוגיה בסיגנטתפוקה

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

 גג-הקמת מערכת חילול שכרתפוקה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

תפוקה
רכישת מערכת לניתוח 

מידע בזמן אמת
-ג-

הטכנולוגיה הקיימת אינה מספקת. 
בהתאם, נבחנות חלופות אחרות.

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

תפוקה
שדרוג תשתיות של מוקד 

100 בהתאם לתוכנית פעולה
 בוצע בתחילת 2019. -ג-

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

תפוקה
הפעלת המערך להפעלת כלי 

טיס לא מאוישים
 גג-

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

תפוקה
זירות טכנולוגיות בתחנות 

משטרה
- 7179 

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

תפוקה
השלמת פרויקט של 

הצטיידות שוטרי משטרת 
ישראל במצלמות גוף

-ג-

החל מ 2019 החלה משטרת ישראל 
לפרוס את המצלמות במחוזותיה, עד 

לסוף 2019 הפרויקט צפוי לפעול בכלל 
המחוזות.

המשרד לביטחון הפנים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

תפוקה
עלייה לאוויר של מערכת 

חוקת שכר "לוגיסט"
 גג-

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

תפוקה

הפצת דו"ח ביקורת סופי 
בנושא המערך הטכנולוגי 
ברשות למאבק באלימות 

סמים ואלכוהול

 גג-

יעד 7.1: פיתוח ויישום 
של יכולות טכנולוגיות 

כמכפיל כוח במשרד 
ובגופיו

תפוקה
רובוט משודרג עם זרוע 

נוספת וממוגן כנגד זיהום 
כימי וביולוגי

 גג-

יעד 7.2: הסדרה של 
תחום התיעוד במרחב 

הציבורי ויצירת חזון 
טכנולוגי משותף

תפוקה
סיכום מתווה לביצוע פיילוט 

בערים רלוונטיות
 גג-

יעד 7.2: הסדרה של 
תחום התיעוד במרחב 

הציבורי ויצירת חזון 
טכנולוגי משותף

תפוקה
מיצוי תובנות וידאו 

במוקדים רואים - הצגת 
מדגים טכנולוגי

-ג-
לא נמצאה טכנולוגיה מתאימה, 

הטכנולוגיה שהוצגה אינה מספקת.

יעד 7.2: הסדרה של 
תחום התיעוד במרחב 

הציבורי ויצירת חזון 
טכנולוגי משותף

תפוקה
גיבוש מענה לתובנות 

ממצלמות וידיאו לחיפוש
-ג-

הטכנולוגיה שנבחנה אינה מספקת. 
בהתאם, נבחנות חלופות שונות 

שמיושמות בעולם.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 7.2: הסדרה של 
תחום התיעוד במרחב 

הציבורי ויצירת חזון 
טכנולוגי משותף

תפוקה
פיתוח מערכת מוטסת 

לחיפוש ולהצלה
 - ג-

פיתוח ויישום של 
מהלכי התייעלות, 
הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
הסדרת התפיסה והקצאת 

תקנים למימוש המשימה
 גג-

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
תקנים שאוישו והחלו 

בפעילות במחוז צפון
- 3636 

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
תקנים שאוישו והחלו 

בפעילות במחוז חוף
- 2424 

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
איוש תקנים לזירות 

במרד"מ
- 1919 

המשרד לביטחון הפנים

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   109



ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה

השלמת הקמה של מרכז 
ההדרכה הארצי של שירות 

בתי הסוהר "ניר" בשערי 
אברהם

 גג-

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
אמנת ליווי מגובשת בין 

משטרת ישראל ושירות בתי 
הסוהר

-ג-
התמשכות תהליכים בין משטרת 

ישראל ושירות בתי הסוהר.

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה

מסמך מגובש של התוכנית 
הרב-שנתית של מערך 

הכבאות וההצלה לשנים 
2019-2023

 גג-

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
אישור מבנה נציבות כבאות 

מול נציבות שירות המדינה
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
יציאה למכרז לרכש חשמל 

מיצרנים פרטיים
התמשכות תהליכים.-ג-

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
דיוני סטטוס להתייעלות 

בבינוי
- 23 

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
כנס תוכניות עבודה למשרד 

לביטחון הפנים
-ג-

החלטה ניהולית על שינוי בסדרי 
עדיפויות.

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
אישור מדד על ארגוני 

והצגתו לגופים
-ג-

הפרויקט בשלבי סיום, נדרשים 
תיקונים נוספים במדד.

המשרד לביטחון הפנים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
דיוני סטטוס של צוות 

תשתיות
- 22 

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
מימוש המלצות לשינוי 

המבנה הארגוני של המשרד
גג-

ההמלצות שאושרו ב-2018 יושמו. עם 
זאת, חלק מההמלצות אושרו ב-2019. 

בהתאם, המשרד ממשיך ליישם את 
השינוי במבנה הארגוני גם בשנה זו. 

בכפוף לסיכום עם משרד האוצר.

יעד 7.3: פיתוח ויישום 
של מהלכי התייעלות, 

הסדרת תהליכים 
ומבנים ארגוניים 

והמשך פיתוח של כלי 
מדידה

תפוקה
תקנים שאוישו לרשות 

החדשה למאבק באלימות, 
בסמים ובאלכוהול

- 8071 

יעד 7.4: הפחתת 
הנטל הרגולטורי 

והבירוקרטיה
 גג-אפליקציה מפותחתתפוקה

יעד 7.4: הפחתת 
הנטל הרגולטורי 

והבירוקרטיה
-ג-שירות מקוון להיתרי בנייהתפוקה

המשימה לא בוצעה עקב שינוי בסדרי 
עדיפויות.

יעד 7.4: הפחתת 
הנטל הרגולטורי 

והבירוקרטיה
תפוקה

קישוריות למערכת "רישוי 
זמין"

 -ג-
"ממשל זמין" טרם הקים את 

הממשקים הנדרשים. בהתאם, אין 
לכבאות אפשרות להתקדם במשימה.

המשרד לביטחון הפנים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 7.4: הפחתת 
הנטל הרגולטורי 

והבירוקרטיה
תפוקה

מודלים מפותחים באגף כלי 
ירייה במערכת "אופיר"

- 62 

יעד 7.4: הפחתת 
הנטל הרגולטורי 

והבירוקרטיה
תפוקה

השלמת עבודת מטה לאפיון 
של טופס מקוון לביקורת

 גג-

יעד 7.4: הפחתת 
הנטל הרגולטורי 

והבירוקרטיה
תפוקה

מודל לניהול סיכונים 
ברגולציה

 גג-

יעד 7.4: הפחתת 
הנטל הרגולטורי 

והבירוקרטיה
 גג-תוכנית חומש מעודכנתתפוקה

המשרד לביטחון הפנים
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מטרה 8: טיוב ההון האנושי במשרד ובגופיו

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 8.1: שיפור השכר 
וטיוב בתנאי השירות 

של המשרתים 
והעובדים במשרד 

ובגופיו

תפוקה
השלמת בינוי מרכז ההדרכה 

הארצי של מערך הכבאות 
וההצלה

  -ג-

יעד 8.1: שיפור השכר 
וטיוב בתנאי השירות 

של המשרתים 
והעובדים במשרד 

ובגופיו

תפוקה
סיכום חתום עם משרד 

האוצר בנושא פנסיית גישור
-ג-

הסיכום החתום מתעכב עד שיושלם 
ההסדר הסופי בין משרד האוצר 

למשרד הביטחון וצה"ל.

יעד 8.1: שיפור השכר 
וטיוב בתנאי השירות 

של המשרתים 
והעובדים במשרד 

ובגופיו

תפוקה

ביקורת מערכתית בנושא 
ועדות רפואיות במשטרת 
ישראל - השלמת איסוף 

הנתונים במשטרת ישראל

 גג-

יעד 8.1: שיפור השכר 
וטיוב בתנאי השירות 

של המשרתים 
והעובדים במשרד 

ובגופיו

תפוקה
הפצת דו"ח ביקורת בנושא 

ועדות רפואיות בשירות בתי 
הסוהר

 גג-

יעד 8.2: ביסוס מודל 
שכר, המתמרץ פעילות 

בתחומי הליבה של 
גופי המשרד

תפוקה
השלמת מסמך לתוספת 
שכר כנגזרת מהתחייבות 

המשרד לשינויים ארגוניים
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 8.3: גיוס 
אוכלוסיות ייחודיות 

למשרד ולגופיו, בדגש 
על ערבים וחרדים

תפוקה
מתגייסים לשירות לאומי 
במסלול הביטחוני מקרב 

האוכלוסייה החרדית
- 8092 

יעד 8.3: גיוס 
אוכלוסיות ייחודיות 

למשרד ולגופיו, בדגש 
על ערבים וחרדים

תפוקה
מתגייסים לשירות הביטחוני 

מקרב המגזר הלא-יהודי
- 50104 

יעד 8.3: גיוס 
אוכלוסיות ייחודיות 

למשרד ולגופיו, בדגש 
על ערבים וחרדים

תפוקה
מגויסים לשירות הלאומי-
אזרחי מקרב האוכלוסייה 

החרדית
- 150180 

יעד 8.3: גיוס 
אוכלוסיות ייחודיות 

למשרד ולגופיו, בדגש 
על ערבים וחרדים

תפוקה
מגויסים לשירות הלאומי-
אזרחי מקרב המגזר הלא-

יהודי
 -1,4501,450 

יעד 8.3: גיוס 
אוכלוסיות ייחודיות 

למשרד ולגופיו, בדגש 
על ערבים וחרדים

 גג-השלמת סקר מקדיםתפוקה

יעד 8.4: חיזוק המימד 
הערכי בפעילות 

המשרד וגופיו
 גג-הרחבת יחידת יחב"םתפוקה

המשרד לביטחון הפנים
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד הבינוי והשיכון



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

418525861יחידות דיור שהתווספו למאגר הדיור הציבורי1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל סיוע בדיור, משרד הבינוי והשיכון. ■
ביאור: הנתון מתייחס לאחד מעיסוקיו העיקריים של משרד הבינוי והשיכון, והוא לאפשר דיור ציבורי נאות לאנשים הזקוקים לכך,  ■

בהלימה עם הגידול באוכלוסיית מדינת ישראל. המשרד עלה על הצפי המתוכנן והגדיל את מלאי יחידות הדיור בדיור הציבורי ב-336 
דירות יותר מן הצפוי. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

14769170בניינים שהחל שיפוצם או חיזוקם במסגרת פרויקטי שיקום שכונות2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף שיקום שכונות, משרד הבינוי והשיכון. ■
ביאור: בשנת 2018 ההיתרים ניתנו )בניגוד ל-2017( והחל ביצוע שיפוץ/חיזוק המבנים. ניתן לראות, כי בשנת 2018 כמות השיפוצים/ ■

חיזוקים שהתחילו בשכונות השונות גבוהה פי 2 מהכמות הצפויה לשנה זו. 

משרד הבינוי והשיכון
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

5,20012,0009,333יחידות דיור שנוספו בפרויקטים של התחדשות עירונית3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות להתחדשות עירונית. ■
ביאור: אי-עמידה ביעד במלואו עקב דחייה במספר חודשים בתוכנית להתחדשות שכונת קריית משה ברחובות, שבה כ-10,000 יחידות  ■

דיור, זאת לאור הפקדה חוזרת של התוכנית לנושאים מסוימים.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

31,50040,00040,000יחידות דיור בתוכניות שהופקדו בשנה האחרונה4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר תכנון, משרד הבינוי והשיכון. ■
ביאור: תוכניות שהופקדו הן תוכניות הנפתחות לעיון הציבור טרם אישורן במוסדות התכנון. המשרד עמד ביעד הצפוי לסוף השנה. ■

משרד הבינוי והשיכון
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

28,66827,00027,501יחידות דיור שפורסמו לשיווק בשנה האחרונה1 5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר שיווק, משרד הבינוי והשיכון. ■
ביאור: יחידות דיור שפורסמו לשיווק הינן יחידות דיור מתוכננות, מתוך תוכנית מאושרת, הנכללות במגרשים שהוצעו ליזמים במסגרת  ■

הליך מכרזי. ניתן לראות, שמספר יחידות הדיור בתוכניות שפורסמו לשיווק עלה על הצפי בשנת 2018.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

32,62321,00026,088יחידות דיור שהוגרלו לזכאים בפרויקטי "מחיר למשתכן"6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר שיווק, משרד הבינוי והשיכון. ■
ביאור: הנתון מתייחס ליחידות הדיור שהוגרלו במסגרת ההגרלות של תוכנית "מחיר למשתכן", אשר המשרד אמון על ביצוען. המשרד  ■

הגריל כ-5,088 יותר דירות ממספר הדירות שנצפה בתחילת השנה. 

נתון זה אינו כולל את נתוני רשות מקרקעי ישראל.  1

משרד הבינוי והשיכון
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: מתן מענה איכותי ומספק לזכאי הדיור הציבורי, לתושבי שכונות השיקום ולאוכלוסיות ייעודיות

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.1: צמצום פערי 
ביקוש והיצע בנכסי 

הדיור הציבורי
תפוקה

יחידות דיור שנוספו למאגר 
הדיור הציבורי

418525861 

יעד 1.1: צמצום פערי 
ביקוש והיצע בנכסי 

הדיור הציבורי
תפוקה

יחידות דיור שניתן להקים 
מכוח היתרי הבנייה 

שאושרו, על בסיס המודל 
לשיתוף פעולה עם הסוכנות 

היהודית

600300416 

יעד 1.1: צמצום פערי 
ביקוש והיצע בנכסי 

הדיור הציבורי
תפוקה

יציאה למכרז פיילוט 
למימוש מודל "משכנתא 

רוכשת"
-ג-

טרם התקבל אישור ממשרד האוצר 
על מימוש מודל זה.

יעד 1.2: שיפור איכותן 
של יחידות הדיור 

וסביבות המגורים 
בדיור הציבורי

תפוקה
יחידות דיור בדיור הציבורי 
שהינן לקראת אכלוס חוזר 

ושהושלם שיפוצן
2,1006832,100 

יעד 1.2: שיפור איכותן 
של יחידות הדיור 

וסביבות המגורים 
בדיור הציבורי

תפוקה
יחידות דיור בדיור הציבורי 
שהושלם בהן שיפוץ עומק 

או רוחב
7004321,284 

משרד הבינוי והשיכון
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.3: שיפור 
השירות והטיפול 

בזכאי סיוע בדיור, 
בפרט באמצעות 

צמצום נטל בירוקרטי 
והגדלת שקיפות 

ונגישות

תפוקה

הבאה לאישור הממשלה 
של החלטה בנושא ממשק 

בין-משרדי להליכים 
בירוקרטיים לנכים רתוקים

 גג- 

יעד 1.3: שיפור 
השירות והטיפול 

בזכאי סיוע בדיור, 
בפרט באמצעות 

צמצום נטל בירוקרטי 
והגדלת שקיפות 

ונגישות

תפוקה
יצירת ממשק ממוכן 

למקבלי הקצבאות שיש 
עבורם פרטי קשר

גג-

הליך האישור להעברת מידע בין 
המשרדים הסתיים. עקב תעדוף 

משימות במשרד העלייה והקליטה 
תושלם בניית הממשק רק במהלך 

.2019

יעד 1.3: שיפור 
השירות והטיפול 

בזכאי סיוע בדיור, 
בפרט באמצעות 

צמצום נטל בירוקרטי 
והגדלת שקיפות 

ונגישות

תפוקה
הפעלת תוכנית "יתד" 

לשילוב ילדי הדיור הציבורי
 גג-

יעד 1.4: הרחבת מעגל 
משקי הבית הממצים 

זכותם לסיוע בדיור 
ושיפור תנאי הסיוע 

למשקי בית זכאים

תפוקה
הענקת תוספת להשתתפות 
חודשית בשכר הדירה עבור 

משקי בית קשישים
 גג -

משרד הבינוי והשיכון
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.4: הרחבת מעגל 
משקי הבית הממצים 

זכותם לסיוע בדיור 
ושיפור תנאי הסיוע 

למשקי בית זכאים

תפוקה
משפחות יוצאי אתיופיה 

שרכשו דירה במסגרת 
תוכנית הסיוע בדיור

185225225 

יעד 1.4: הרחבת מעגל 
משקי הבית הממצים 

זכותם לסיוע בדיור 
ושיפור תנאי הסיוע 

למשקי בית זכאים

תפוקה
דירות שהותאמו עבור 
קשישים ניצולי שואה

- 600325

הקצאת תקציב בחוסר. המשרד 
התאים את כלל הדירות בתקציב 

שהועמד לרשותו על ידי משרד 
האוצר. תקצוב מלא, הנדרש להתאמת 

600 יחידות דיור, לא הועמד לרשות 
המשרד. 

יעד 1.4: הרחבת מעגל 
משקי הבית הממצים 

זכותם לסיוע בדיור 
ושיפור תנאי הסיוע 

למשקי בית זכאים

תפוקה
דירות שנרכשו בעבור נכים 

רתוקים
7810080

עיכוב בשל חסמים הקשורים בהוצאת 
היתרים הנדרשים להשלמת עסקאות 

רכישה.

יעד 1.4: הרחבת מעגל 
משקי הבית הממצים 

זכותם לסיוע בדיור 
ושיפור תנאי הסיוע 

למשקי בית זכאים

תפוקה
משקי בית אשר קיבלו סיוע 

בצורת השתתפות בשכר 
דירה

164,000170,000171,711 

יעד 1.5: קידום 
פרויקטים בתחומי 
שיקום שכונות פיזי

תפוקה
בנייני רוב/מיעוט דיור ציבורי 

שהחל שיפוץ חזיתותיהם
11964170 

יעד 1.5: קידום 
פרויקטים בתחומי 
שיקום שכונות פיזי

תפוקה

בניינים עם רוב/מיעוט דיור 
ציבורי שתוקצבו לתכנון 

הנדסי לחיזוק מפני רעידות 
אדמה

2855 

משרד הבינוי והשיכון
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.5: קידום 
פרויקטים בתחומי 
שיקום שכונות פיזי

תפוקה

יישובים ממגזר המיעוטים 
ומהמועצות האזוריות 
שהחלה בהם תוכנית 

לשיפוץ תשתיות ציבוריות

172020 

יעד 1.5: קידום 
פרויקטים בתחומי 
שיקום שכונות פיזי

תפוקה
שכונות שיקום שהוקמו 

בהן תשתיות תומכות 
התחדשות עירונית

-44 

יעד 1.5: קידום 
פרויקטים בתחומי 
שיקום שכונות פיזי

תפוקה
התנעת פרויקט "שכונה 

טובה"
 גג- 

יעד 1.6: קידום 
פרויקטים בתחומי 

שיקום שכונות חברתי
תפוקה

מרכזי נוער שהופעלו 
בשכונות השיקום בפריפריה

182626 

יעד 1.6: קידום 
פרויקטים בתחומי 

שיקום שכונות חברתי
תפוקה

תשתיות חברתיות לצעירים 
שנפתחו בשכונות השיקום 

בפריפריה
- 5-

במהלך השנה הוחלט לעבור לקידום 
באמצעות ספק בעל מומחיות במקום 

על ידי הרשויות המקומיות. הושלם 
תהליך התקשרות מול ספק, והעבודה 

תושלם במהלך 2019.

יעד 1.6: קידום 
פרויקטים בתחומי 

שיקום שכונות חברתי
תפוקה

פרויקטים חברתיים 
מיוחדים שהותנעו בשכונות 

שיקום
- 53

חלק מהפרויקטים נדחו בשל 
עיכובים בתהליך הקבלה של כלל 

האישורים המשפטיים והתקציביים 
ובשל עיכובים בהגעה להסכמות עם 

משרדים שותפים. הפרויקטים יותנעו 
ברבעון הראשון של 2019.

יעד 1.6: קידום 
פרויקטים בתחומי 

שיקום שכונות חברתי
תפוקה

שכונות שיקום שהופעלו 
בהן תוכניות התחדשות 

עירונית
333 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.6: קידום 
פרויקטים בתחומי 

שיקום שכונות חברתי
תפוקה

יישובי הבדואים בצפון 
שהופעלו בהם תחומי ליבה

222222 

יעד 1.6: קידום 
פרויקטים בתחומי 

שיקום שכונות חברתי
תפוקה

יישובי הדרוזים והצ'רקסים 
שהופעלו בהם תחומי ליבה

151516 

יעד 1.6: קידום 
פרויקטים בתחומי 

שיקום שכונות חברתי
תפוקה

מינהלות להתחדשות 
עירונית שהוקמו בשכונות 

עם שיעור גבוה של יוצאי 
אתיופיה

222 

יעד 1.6: קידום 
פרויקטים בתחומי 

שיקום שכונות חברתי
תפוקה

תוכניות מיצוי זכויות 
לתושבי שכונות השיקום 

שהופעלו
112525 

יעד 1.7: מתן פתרונות 
דיור והקמת מוסדות 

ציבור ביישובי 
המיעוטים

תפוקה
יחידות דיור שאושרו 

ביישובי המיעוטים
3,9002,6002,054 

יעד 1.7: מתן פתרונות 
דיור והקמת מוסדות 

ציבור ביישובי 
המיעוטים

תפוקה
יחידות דיור ששווקו 
ביישובי המיעוטים2 

2,9493,0002,842 

יעד 1.7: מתן פתרונות 
דיור והקמת מוסדות 

ציבור ביישובי 
המיעוטים

תפוקה

מבני ציבור ביישובי 
המיעוטים הנמצאים 

בתהליך הקמה באמצעות 
חברות מנהלות

111825 

נתון זה אינו כולל את נתוני רשות מקרקעי ישראל.  2
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.7: מתן פתרונות 
דיור והקמת מוסדות 

ציבור ביישובי 
המיעוטים

תפוקה
מוסדות ציבור ביישובי 

הדרוזים והצ'רקסים 
שהסתיימה בנייתם

- 4411

בשל טעות הוזן ביעדי תוכנית העבודה 
שהוגשה ערך שהינו רב-שנתי, אשר 
לא הייתה מראש יכולת להגיע אליו 

ב-2018. נכון להיום החלה בנייתם של 
27 מוסדות ציבור והושלמה בנייתם 

של 11. ביצוע התוכנית יימשך גם 
בשנים הבאות, והיעד שנכתב יושג 

בהתאם לתוכנית המקורית בעוד 
מספר שנים.

יעד 1.7: מתן פתרונות 
דיור והקמת מוסדות 

ציבור ביישובי 
המיעוטים

תפוקה
שלוחות "יד לבנים" ביישובי 

הדרוזים והצ'רקסים 
שהסתיימה הקמתן

21-
עיכוב בתכנון ובפיתוח התשתיות עבור 

שלוחת "יד לבנים" בבית ג'אן.

יעד 1.7: מתן פתרונות 
דיור והקמת מוסדות 

ציבור ביישובי 
המיעוטים

תפוקה
מוסדות ציבור ביישובי 

הדרוזים בגולן שהסתיימה 
בנייתם

- 66 

יעד 1.7: מתן פתרונות 
דיור והקמת מוסדות 

ציבור ביישובי 
המיעוטים

תפוקה
מוסדות ציבור ביישובי 

הבדואים בגליל שהחלה 
הקמתם

1199 

יעד 1.7: מתן פתרונות 
דיור והקמת מוסדות 

ציבור ביישובי 
המיעוטים

תפוקה
מוסדות ציבור ביישובי 
הבדואים בנגב שהחלה 

הקמתם
 -1616 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.7: מתן פתרונות 
דיור והקמת מוסדות 

ציבור ביישובי 
המיעוטים

תפוקה

הבאה לאישור הממשלה 
של הצעת החלטה בנושא 

תוכנית חומש עבור דרוזים 
בגולן

-ג-

המשימה משותפת למשרד הבינוי 
והשיכון ולמשרד לשיתוף פעולה 

אזורי. משרד הבינוי והשיכון ביצע את 
עבודת המטה הנדרשת, ברם לאור 

הבחירות המוניציפליות שהתקיימו 
השנה הוחלט, בהחלטה משותפת בין 
שני המשרדים, להקפיא את ההחלטה.
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מטרה 2: קידום משמעותי של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.1: הגדלת היצע 
הדיור ושיפור המרקם 

הקיים באמצעות 
פרויקטים של 

התחדשות עירונית

תפוקה
יחידות דיור בתוכניות "פינוי 

בינוי" שאושרו
7,70016,00013,000

 אי-עמידה ביעד במלואו עקב 
דחייה של כמה חודשים בתוכנית 
להתחדשות שכונת קריית משה 

ברחובות, שבה כ-10,000 יחידות דיור. 
זאת לאור הפקדה חוזרת של התוכנית 

לנושאים מסוימים. 

יעד 2.1: הגדלת היצע 
הדיור ושיפור המרקם 

הקיים באמצעות 
פרויקטים של 

התחדשות עירונית

תפוקה
יחידות דיור תוספתיות 

בתוכניות "פינוי בינוי" 
שאושרו

5,20012,0009,333

 אי-עמידה ביעד במלואו עקב 
דחייה של כמה חודשים בתוכנית 

להתחדשות שכונת קרית משה 
ברחובות, בה כ-10,000 יח"ד. זאת 
לאור הפקדה חוזרת של התוכנית 

לנושאים מסוימים. 

יעד 2.1: הגדלת היצע 
הדיור ושיפור המרקם 

הקיים באמצעות 
פרויקטים של 

התחדשות עירונית

תפוקה
אישור תוכנית אסטרטגית 

להתחדשות עירונית על ידי 
שר הבינוי והשיכון 

גג-

 המשרד הציג ואישר את התוכנית 
אצל שר הבינוי והשיכון. יישום 

התוכנית יבוצע באמצעות הרשות 
להתחדשות עירונית.

יעד 2.1: הגדלת היצע 
הדיור ושיפור המרקם 

הקיים באמצעות 
פרויקטים של 

התחדשות עירונית

תפוקה
פרסום תקנות לסדרי 

הפעלת הקרן להתחדשות 
עירונית

-ג-
לא התקבלה חתימת שר האוצר על 

התקנות טרם מועד הבקרה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.1: הגדלת היצע 
הדיור ושיפור המרקם 

הקיים באמצעות 
פרויקטים של 

התחדשות עירונית

תפוקה

פרסום הסכמי מדף 
להתקשרות בין דיירים 
ויזמים שנחתמו )"פינוי 

בינוי" ותמ"א 38(

-ג- 

הנוסח הסופי טרם גובש לאור 
מורכבות הנושא וההשלכות שעלו מן 

השטח. הצפי לפרסום הינו הרבעון 
הראשון לשנת 2019, ואכן פורסם. 

יעד 2.1: הגדלת היצע 
הדיור ושיפור המרקם 

הקיים באמצעות 
פרויקטים של 

התחדשות עירונית

תפוקה
פרסום מדריך לדיירים 

באתר הרשות לעקרונות 
קידום תהליך תמ"א 38

 גג -

יעד 2.1: הגדלת היצע 
הדיור ושיפור המרקם 

הקיים באמצעות 
פרויקטים של 

התחדשות עירונית

תפוקה
פרסום רשימת עוסקים 

בתחום ההתחדשות 
העירונית

-ג-
הכנת הקריטריונים לפרסום טרם 

הסתיימה. הרשימה צפויה להסתיים 
במהלך 2019.

יעד 2.1: הגדלת היצע 
הדיור ושיפור המרקם 

הקיים באמצעות 
פרויקטים של 

התחדשות עירונית

תוצאה
יחידות דיור שקיבלו היתר 

בנייה בפרויקטים של 
התחדשות עירונית

2,7542,9002,954 

יעד 2.2: קידום הסכמי 
מסגרת ו"קולות 

קוראים" עם רשויות 
מקומיות בתחום 

ההתחדשות העירונית

תפוקה
חתימת הסכם מול הרשות 
המקומית להקמת מנהלת 

עירוניות
 גג -
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.2: קידום הסכמי 
מסגרת ו"קולות 

קוראים" עם רשויות 
מקומיות בתחום 

ההתחדשות העירונית

תפוקה
חתימת הסכם פיתוח עם 

עיריית רחובות לשכונת 
קריית משה

 ---

החתימה על הסכם הפיתוח נדחתה 
 לאור עיכוב באישור התוכנית לשכונה.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 2.2: קידום הסכמי 
מסגרת ו"קולות 

קוראים" עם רשויות 
מקומיות בתחום 

ההתחדשות העירונית

תפוקה
הסכם פיילוט להתחדשות 

עירונית
-ג-

החתימה על ההסכם נדחתה לאור 
הבחירות ברשויות המקומיות 

שהתרחשו השנה. המשימה תושלם 
במהלך שנת 2019.
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מטרה 3: מימוש ערך ההתיישבות וקידום הבנייה בכפר

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 3.1: הגדלת היצע 
יחידות הדיור למגורים 

במגזר הכפרי
תפוקה

הבאה לסיכום תקציבי של 
הצעת החלטה בנושא קידום 

ההתיישבות וביסוסה
 גג -

יעד 3.1: הגדלת היצע 
יחידות הדיור למגורים 

במגזר הכפרי
תפוקה

תזכירים שאושרו במועצה 
הארצית לתכנון

-53
המשרד הגיש את כל חמשת 

התזכירים. שלושה אושרו. שניים נדחו 
על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה. 

יעד 3.1: הגדלת היצע 
יחידות הדיור למגורים 

במגזר הכפרי
תוצאה

יחידות דיור שסובסדו, 
שפותחו עבורן תשתיות 
לראשונה בשנה הנוכחית

3,8412,3002,300 

יעד 3.1: הגדלת היצע 
יחידות הדיור למגורים 

במגזר הכפרי
תוצאה

שיווקים בפטור בשנה 
במגזר הכפרי )של המשרד 

ושל רשות מקרקעי ישראל(
5,4014,8004,800 

יעד 3.2: קידום תכנון 
לישובים חדשים על 

פי החלטות הממשלה 
בנגב ובגליל

תפוקה
יחידות דיור בשלומית 

ובמצפה אילן שהסתיימו 
עבורן עבודות פיתוח

- 206206 

יעד 3.2: קידום תכנון 
לישובים חדשים על 

פי החלטות הממשלה 
בנגב ובגליל

תפוקה
הגשת אומדן תקציבי עבור 

החלטת ממשלה שנייה 
בנושא שיבולת

 גג -

יעד 3.2: קידום תכנון 
לישובים חדשים על 

פי החלטות הממשלה 
בנגב ובגליל

תפוקה
הגשת אומדן תקציבי עבור 

החלטת ממשלה שנייה 
בנושא מבואות ערד

-ג-
ההחלטה מוכנה, וקידומה מותנה 

בהחלטת הדרג הנבחר.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 3.2: קידום תכנון 
לישובים חדשים על 

פי החלטות הממשלה 
בנגב ובגליל

תפוקה

הגשת אומדן תקציבי עבור 
החלטת ממשלה בנושא 
יישוב חדש, חנון, בעוטף 

עזה

 גג -

יעד 3.3: פיתוח 
ההתיישבות הכפרית 

הקיימת וביסוסה
תפוקה

מבנים יבילים שהמשרד 
השתתף ברכישתם כחלק 

מהעמדת פתרונות דיור 
זמניים למשפחות מיישובי 
הערבה שבמפת העדיפות 

הלאומית

-140140 

יעד 3.3: פיתוח 
ההתיישבות הכפרית 

הקיימת וביסוסה
תפוקה

הבאה לאישור הממשלה של 
החלטה בנושא טיפול כוללני 

ביישובי הבקעה
-ג- 

עקב קשיים משפטיים לא ניתן היה 
להגיש החלטת עדיפות לאומית 
למועצה האזורית ערבות הירדן.
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מטרה 4: מימוש החלטות הממשלה בתחום הבנייה החדשה

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.1: הקמת שכונות 
בשיטת "תכנן ובנה"

תפוקה
אתרים שפורסמו לשיווק 

במסלול "תכנן ובנה"
122 

יעד 4.1: הקמת שכונות 
בשיטת "תכנן ובנה"

תוצאה
משך הבנייה הממוצע של 

יחידות דיור )בחודשים(
27 --

היעד הוא יעד רב שנתי שעמידה בו 
נקבעה לשנת 2020. המשרד עובד 

למימוש יעד זה במועדו.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 4.2: הגדלת היצע 
הדיור בבנייה חדשה 

ויצירת מלאי תכנון 
אסטרטגי של קרקעות

 31,50040,00040,000יחידות דיור שהופקדותפוקה

יעד 4.2: הגדלת היצע 
הדיור בבנייה חדשה 

ויצירת מלאי תכנון 
אסטרטגי של קרקעות

28,86030,00019,200יחידות דיור שאושרותפוקה
עיכוב באישור תוכניות רכס לבן 

בירושלים וקריית משה ברחובות בשל 
התנגדויות גורמים חיצוניים. 

יעד 4.2: הגדלת היצע 
הדיור בבנייה חדשה 

ויצירת מלאי תכנון 
אסטרטגי של קרקעות

תפוקה
יחידות דיור שפורסמו 

לשיווק3 
28,66827,00027,501 

יעד 4.2: הגדלת היצע 
הדיור בבנייה חדשה 

ויצירת מלאי תכנון 
אסטרטגי של קרקעות

תפוקה
הסכמי פיתוח שנחתמו עם 

רשויות מקומיות
202525 

נתון זה אינו כולל את נתוני רשות מקרקעי ישראל.  3

משרד הבינוי והשיכון

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   132



ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.2: הגדלת היצע 
הדיור בבנייה חדשה 

ויצירת מלאי תכנון 
אסטרטגי של קרקעות

תפוקה
הסכמי גג שנחתמו עם 

רשויות מקומיות
1042

חתימה על הסכמי גג נוספים, 
שתוכננה ל-2018, לא יצאה אל הפועל 

בשל הבחירות לרשויות המקומיות. 

יעד 4.2: הגדלת היצע 
הדיור בבנייה חדשה 

ויצירת מלאי תכנון 
אסטרטגי של קרקעות

תפוקה
הבאה לאישור הממשלה 

של החלטה בנוגע לדיור מוגן 
למעמד הביניים

 גג -

יעד 4.2: הגדלת היצע 
הדיור בבנייה חדשה 

ויצירת מלאי תכנון 
אסטרטגי של קרקעות

תוצאה

יחידות דיור בתב"עות 
מאושרות )מלאי תכנוני( 

במגזר העירוני, בפרויקטים 
שבהובלת המשרד

65,300
64,000-
66,000

60,000

מלאי הוא תוצר של מאזן בין תכנון 
לשיווק. מימוש מלא של יעד התכנון 

התעכב )בשל עיכוב בתוכנית רכס 
לבן(. לעומת זאת יעד השיווק מומש 

בשלמותו.

יעד 4.2: הגדלת היצע 
הדיור בבנייה חדשה 

ויצירת מלאי תכנון 
אסטרטגי של קרקעות

תוצאה
יחידות דיור ששווקו 

בהצלחה במגזר העירוני4 
9,100

13,000-
15,000

12,000 

יעד 4.2: הגדלת היצע 
הדיור בבנייה חדשה 

ויצירת מלאי תכנון 
אסטרטגי של קרקעות

תוצאה
יחידות דיור בעיר חריש 

שהחלה בנייתן
1,046

2,800-
3,200

3,119 

יעד 4.3: מתן פתרונות 
דיור עבור האוכלוסייה 

החרדית
תפוקה

יחידות דיור שהופקדו עבור 
אוכלוסייה בצביון חרדי

4,5392,5002,529
באלעד הופקדו 639 יחידות דיור ואילו 

ברכסים הופקדו 1,820 יחידות דיור. 

נתון זה אינו כולל את נתוני רשות מקרקעי ישראל.  4
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.3: מתן פתרונות 
דיור עבור האוכלוסייה 

החרדית
תפוקה

יחידות דיור ששווקו עבור 
אוכלוסייה בצביון חרדי5 

2,9001,5004,224 

יעד 4.3: מתן פתרונות 
דיור עבור האוכלוסייה 

החרדית
תפוקה

הבאה לאישור הממשלה של 
הצעת החלטה לקידום העיר 

כסיף
-ג- 

ההחלטה מוכנה. קידומה מותנה 
בהחלטת הדרג הנבחר.

יעד 4.4: הפיכת 
שוק הבנייה ליעיל 

ואפקטיבי
תפוקה

הבאה לאישור של החלטת 
ממשלה עדכנית בנושא 

תיעוש הבנייה
-ג-

עבודת המטה טרם הושלמה. השלמת 
המשימה נדחתה לשנת 2019.

יעד 4.4: הפיכת 
שוק הבנייה ליעיל 

ואפקטיבי
 גג-תוכנית חדשנות פעילהתפוקה

יעד 4.4: הפיכת 
שוק הבנייה ליעיל 

ואפקטיבי
תוצאה

שיעור המבנים שנבנים 
בשיטות מתועשות )תבניות 
מתועשות( בבנייה מרקמית 

)9-3 קומות(

-
מדידה 
חדשה

-

בניית המדד מותנית בהשלמת 
פרויקטי בנייה מתועשים שהחלו 

במהלך 2018. הצפי לסיום בניית המדד 
הינו בשנת 2020.

יעד 4.4: הפיכת 
שוק הבנייה ליעיל 

ואפקטיבי
תוצאה

היקף השקעות ההון 
לציוד בענף הבנייה בשנה 

)במיליוני ש"ח(

 4,440
מלש"ח 
)2016(

 3,700
מלש"ח

 4,300
מלש"ח

 

יעד 4.4: הפיכת 
שוק הבנייה ליעיל 

ואפקטיבי
תוצאה

מנהלי עבודה שנוספו לענף 
הבנייה

388700655 

יעד 4.4: הפיכת 
שוק הבנייה ליעיל 

ואפקטיבי
תוצאה

מפעילי עגורן צריח 
שהוסמכו

100200146 

נתון זה אינו כולל את נתוני רשות מקרקעי ישראל.  5
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.4: הפיכת 
שוק הבנייה ליעיל 

ואפקטיבי
187,000עובדים בענף הבנייהתוצאה

190,000-
200,000

197,000 

יעד 4.4: הפיכת 
שוק הבנייה ליעיל 

ואפקטיבי
תוצאה

יחידות דיור שהחלה בנייתן 
על ידי חברות בינלאומיות

- 1,5003,700 

יעד 4.5: שיפור איכות 
הבנייה

תפוקה
פרסום מדריך לתכנון מבנים 

מוטה תחזוקה
 גג- 

יעד 4.5: שיפור איכות 
הבנייה

תפוקה
פרסום מסמך של סט 

הנחיות תכנון לערים חכמות
גג-

המסמך הופץ להערות ציבור, לכל 
המשרדים הרלוונטיים. טרם התקבלו 

כלל ההתייחסויות.

יעד 4.5: שיפור איכות 
הבנייה

תפוקה

אישור מדד לצורך אומדן 
רמת תיעוש בבניה על ידי 
הגורם המקצועי המוסמך 

במשרד

-ג-

המדד מפותח בהסתמך על פרויקטים 
שהמשרד ליווה מתחילתם ועד סופם. 

הפרויקטים שקיבלו מענקים לעידוד 
תיעוש טרם הושלמו, ועל כן תהליך 

גיבוש המדד טרם הושלם.

יעד 4.5: שיפור איכות 
הבנייה

תפוקה
מחקרים הנדסיים שהחלה 

הפעלתם
11107 

יעד 4.5: שיפור איכות 
הבנייה

תפוקה
מאגר מידע מטויב הכולל 

נתונים כלל ארציים
 גג -

יעד 4.6: האצת שיווקי 
הקרקע במתכונת 

"מחיר למשתכן"
תפוקה

יחידות דיור שהוגרלו 
לזכאים בפרויקטי "מחיר 

למשתכן"
32,62320,60026,008 

יעד 4.6: האצת שיווקי 
הקרקע במתכונת 

"מחיר למשתכן"
תוצאה

יחידות דיור ששווקו 
בהצלחה במתכונת "מחיר 

למשתכן״6 
9,687

15,000-
16,000

19,207 

נתון זה אינו כולל את נתוני רשות מקרקעי ישראל.  6
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.7: קידום 
והטמעה של תפיסה 
וכלי פיתוח עירוניים 

מקיימים ומשפרי 
איכות חיים

תפוקה
הבאה לאישור הממשלה 

של הצעת החלטה בנושא 
עירוניות

- ג- 

המשימה הומרה לכתיבת פרק דיווח 
על יישום יעד 11 של אג'נדה 2030 של 

האו"ם, המתייחס לערים ולקהילות 
מקיימות. פרק זה יהווה גם חלק 

מדו"ח יישום יעדי הפיתוח המקיימים, 
שמדינת ישראל תגיש לאו"ם ביולי 

2019, וגם דו"ח עצמאי שמשרד הבינוי 
והשיכון יפיץ בנוגע לכל 10 המטרות 

של יעד 11, אשר לפיהן יש לפעול כדי 
לפתח ערים מכילות, בטוחות, חסונות 

ומקיימות.

יעד 4.7: קידום 
והטמעה של תפיסה 
וכלי פיתוח עירוניים 

מקיימים ומשפרי 
איכות חיים

תפוקה
פרסום ציבורי של מחקר 

עלות-תועלת בנושא הצללה 
במרחב הציבורי

 גג -

יעד 4.7: קידום 
והטמעה של תפיסה 
וכלי פיתוח עירוניים 

מקיימים ומשפרי 
איכות חיים

תפוקה

תקצוב צוות יועצים מקומי 
ובינלאומי לבניית תוכנית 

פעולה להקמת רובע 
חדשנות

 גג -

יעד 4.7: קידום 
והטמעה של תפיסה 
וכלי פיתוח עירוניים 

מקיימים ומשפרי 
איכות חיים

תפוקה
פרסום דו"ח בנושא 

אסטרטגיה לתנועה מקיימת
 גג- 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.7: קידום 
והטמעה של תפיסה 
וכלי פיתוח עירוניים 

מקיימים ומשפרי 
איכות חיים

תפוקה

איגום תקציבי פרויקט 
"מעלית הכותל" מכלל 
הגופים הממשלתיים 

המעורבים

ג-ג

תקציבי הפרויקט מכלל הגופים 
הממשלתיים המעורבים אוגמו 

ביחידה המשרדית. 

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל. 
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מטרה 5: שיפור רמת התפקוד של המשרד בביצוע ובשירות

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 5.1: שיפור יכולות 
השליטה והבקרה 

על הפרויקטים 
והפעילויות שבהובלת 

המשרד ושיפור 
תהליכי העבודה 

וייעולם

תפוקה
עדכון חוזים של מנהלי 
פרויקטים וחוזי חברות 

מנהלות במערכות המידע
 גג -

יעד 5.1: שיפור יכולות 
השליטה והבקרה 

על הפרויקטים 
והפעילויות שבהובלת 

המשרד ושיפור 
תהליכי העבודה 

וייעולם

תפוקה
מערך בקרה פעיל למוקדי 

הדיור הציבורי ולרמת 
השירות

 גג-

יעד 5.1: שיפור יכולות 
השליטה והבקרה 

על הפרויקטים 
והפעילויות שבהובלת 

המשרד ושיפור 
תהליכי העבודה 

וייעולם

תפוקה
סקר מוסדות ציבור מעודכן 

ונגיש
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 5.1: שיפור יכולות 
השליטה והבקרה 

על הפרויקטים 
והפעילויות שבהובלת 

המשרד ושיפור 
תהליכי העבודה 

וייעולם

תוצאה

שיעור הפרויקטים העומדים 
בלוח הזמנים מתוך כלל 
הפרויקטים המנוהלים 

במרכז השליטה של המשרד

83%87%87% 

יעד 5.2: שיפור 
השירות לציבור 

והגדלת נגישות המידע 
ושקיפותו

תפוקה
מאגרי נתונים זמינים באתר 

המשרד
 גג -

יעד 5.2: שיפור 
השירות לציבור 

והגדלת נגישות המידע 
ושקיפותו

תפוקה
אמנת שירות משרדית 

זמינה באתר המשרד
-ג-

כתיבת האמנה טרם הושלמה. 
השלמת המשימה נדחתה לשנת 

.2019

יעד 5.2: שיפור 
השירות לציבור 

והגדלת נגישות המידע 
ושקיפותו

תפוקה
מדריכים ומחקרים 

שפורסמו באתר המשרד
41213 

יעד 5.3: שיפור 
הרגולציה, צמצום 

הבירוקרטיה והגברת 
האכיפה בענף הבנייה

תפוקה
דו"חות מסכמים להפחתת 

הנטל הרגולטורי בחוק 
המכר, שהושלמו

 גג- 

יעד 5.3: שיפור 
הרגולציה, צמצום 

הבירוקרטיה והגברת 
האכיפה בענף הבנייה

תפוקה
הבאה לאישור של תיקון 

חקיקה בכנסת בנושא חוק 
המכר

-ג-

תיקון 9 לחוק המכר עבר ועדת שרים 
וקריאה ראשונה, אך טרם התקבל 
בחזרה לאחר דיון בוועדת הכלכלה 
לאורך שנת העבודה 2018. התיקון 

טרם אושר.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 5.3: שיפור 
הרגולציה, צמצום 

הבירוקרטיה והגברת 
האכיפה בענף הבנייה

תפוקה
שיעור הערבויות הישנות 

ששוחררו מתוך סך 
הערבויות הישנות

35%15%20% 

יעד 5.3: שיפור 
הרגולציה, צמצום 

הבירוקרטיה והגברת 
האכיפה בענף הבנייה

תוצאה
שיעור המימוש של תוכנית 

החומש להפחתת הנטל 
הרגולטורי

50%100%100% 

יעד 5.4: טיפוח ההון 
האנושי במשרד

תפוקה
שילוב מנהלים בתוכנית 

העתודה הניהולית 
הממשלתית

 גגג

יעד 5.4: טיפוח ההון 
האנושי במשרד

תפוקה
שילוב מנהלים בתוכנית 

העמיתים הממשלתית לסגל 
הבכיר

 גגג

יעד 5.4: טיפוח ההון 
האנושי במשרד

תפוקה

ביצוע הדרכות והרצאות 
במטה ובמחוזות בנושא 

גיוון, הכלה ומניעה של 
גזענות ואפליה

 גג-

יעד 5.4: טיפוח ההון 
האנושי במשרד

תפוקה
ביצוע הדרכות והרצאות 
במטה ובמחוזות בנושא 

הטרדות מיניות
 גגג

יעד 5.4: טיפוח ההון 
האנושי במשרד

תפוקה
ביצוע הדרכות והרצאות 
במטה ובמחוזות בנושא 

התעמרות בעבודה
 גג-
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דיווח מדדים לשנת 2018
המרכז למיפוי ישראל



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

8,867,8039,000,0008,979,628כניסות לאתר המפות הממשלתי1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אתרי המרכז למיפוי ישראל, על ידי אגף אינטרנט.  ■
ביאור: מספר כניסות עבור חיפוש מפות, נתוני קדסטר ונדל"ן באתר המפות הממשלתי בשנת 2018. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

4,8185,0008,030פניות הציבור שהוגשו באמצעות אתרי האינטרנט2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת בקרה של אגף אינטרנט, המרכז למיפוי ישראל. ■
ביאור: מספר פניות של הציבור על מנת לקבל מידע או חומר/מפות לרכישה. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

851010מאגרי מידע שהונגשו לציבור3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת בקרה של אגף אינטרנט, המרכז למיפוי ישראל. ■
ביאור: מאגרי מידע בנושאי מיפוי שונים.  ■

המרכז למיפוי ישראל

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   142



ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

779094רשויות מקומיות שקיבלו תמיכה מקצועית4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לשכת מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל. ■
ביאור: הנגשת מידע גאוגרפי והקמת אזור אישי לרשויות מקומיות על בסיס מאגרי המידע של המרכז למיפוי ישראל.  ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

2,2002,5004,072פניות ציבור למרכז התמיכה הטלפוני5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מרכז התמיכה, חברת טלדור. ■
ביאור: מרכז התמיכה נותן מענה ראשוני במגוון נושאים מקצועיים )ישנן פניות הכוללות כמה שיחות, הנספרות כפנייה אחת(. ■

המרכז למיפוי ישראל

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   143



המרכז למיפוי ישראל

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   144



דיווח מדדים לשנת 2018
משרד הבריאות



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

גידול ריאלי ביחס ל-2015 בהיקף הניתוחים המבוצעים במימון ציבורי 1
420800880והפחתה בהוצאה הפרטית על ניתוחים )במיליוני ש"ח(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מבחן תמיכה קיצור תורים, משרד הבריאות. ■
ביאור: כחלק מהמהלך של חיזוק הרפואה הציבורית, אנו מתמרצים את בתי החולים וקופות החולים להעביר ניתוחים למימון ציבורי  ■

ולקצר את התורים אליהם.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

50%60%76%שיעור הצמצום בהגבלות מכניות בבתי חולים פסיכיאטריים2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני בתי החולים. ■
ביאור: בשנת 2015 החלו למדוד את מספר ההגבלות המכניות המבוצעות. נתוני 2015 הינם נתונים משוערים. החל משנת 2016 נתוני  ■

ההגבלות המכניות נמדדים ומדווחים לאגף בריאות הנפש.

משרד הבריאות
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ערך בפועל לשנת 2018 ערך מתוכנן לשנת 2018 ערך בשנת 2017 

צריכת סוכר, מלח ושומן רווי לנפש ברמה לאומית3
סוכר - 70 גר', 
מלח - 9.5 גר', 

שומן רווי - 20 גר'

סוכר - 70 גר', 
מלח - 9.5 גר', 

שומן רווי - 20 גר'

סוכר - 70 גר', 
מלח - 9.5 גר', 

שומן רווי - 20 גר'

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ■
ביאור: מכיוון שמדובר בשינויים התנהגותיים, השינוי נמדד לאורך זמן. הצפי לירידה בנתונים הוא לשנת 2020 שבהם היעדים המתוכננים הם:  ■

סוכר - 65 גר', מלח - 9 גר, שומן רווי- 18 גר'. המשרד פועל בשלל פעולות לחינוך לתזונה נבונה, סימון המזון, קידום רה פורמולוציה ועוד.

ערך בפועל  לשנת 2018 ערך מתוכנן לשנת 2018 ערך בשנת 2017 

אלח דם נרכש )שיעור הזיהומים( כתוצאה מהימצאות צנתר 4
)CLABSI( מרכזי בטיפול נמרץ כללי

4 ל-1,000 ימי 
צנתר

3.6 ל-1,000 ימי 
צנתר

2.1 ל-1,000 ימי 
צנתר

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מבחן תמיכה זיהומים, משרד הבריאות.  ■
ביאור: אלח דם נרכש הוא זיהום שמטופלים רוכשים בבית החולים, ואנו שואפים להפחית אותו כחלק מהתכנית הלאומית למניעת זיהומים. ■

ערך בפועל לשנת 2018 ערך מתוכנן לשנת 2018 ערך בשנת 2017 

כיתה א' - 20.2%, שיעור עודף משקל והשמנה בקרב ילדים5
כיתה ז' - 30.5%

כיתה א' - 19.9%, 
כיתה ז' - 30.1%

כיתה א - 18.3% 
כיתה ז' - 30.3%

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני שירותי הבריאות לתלמיד, משרד הבריאות. ■
ביאור: נתון זה משלים את מדד צריכת הסוכר והשומנים כמדד תוצאה המשקף את שיעור הילדים עם עודף המשקל והשמנה.  ■

משרד הבריאות
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

43.9%41.9%38%שיעור העישון בקרב מבוגרים בדגש על האוכלוסייה הערבית6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר KAP של המח' לחינוך וקידום בריאות והמרכז לבקרת מחלות.   ■
ביאור: נבחר מיקוד באוכלוסיית הגברים הערבים כיוון שזו האוכלוסייה בעלת שיעור המעשנים הגבוה בישראל. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

160/10,000 שיעור התחלואה בשפעת בגיל 76-9
ילדים

 160/10,000
ילדים

 159.2/10,000
ילדים

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המרכז הלאומי לבקרת מחלות )מלב"מ(, משרד הבריאות. ■
ביאור: משקף את פעילות המשרד והכנסת החיסון נגד שפעת לשגרת החיסונים בבתי ספר.  ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

-סוגי הניתוחים בהם נעשה תמחור לפי מאפייני חולה ומחלה8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף תכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות. ■
ביאור: משרד הבריאות פועל לשיקוף עלויות בצורה טובה יותר בתעריפי מחירון מב"ר עבור חולים מורכבים, אשר עקב רמת מורכבותם  ■

מושקעות 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 

משרד הבריאות
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הפרטיים ותביא ליציבות פיננסית ומערכתית במערכת הבריאות. המשרד שואף ליישום המודל כמקובל במדינות מפותחות רבות.
בתכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח בערך בפועל.  ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

עשרות חולים כרוניים מורכבים המקבלים טיפול באמצעות "מנהל מקרה"9
מאות 3,000בודדות

בודדות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד הבריאות. ■
ביאור: בעקבות עבודת המטה הרחבה שנעשתה בנושא ב-2018, המדידה תיערך מחדש בשנת 2019 )כחלק מהפעילות במבחן תמיכה  ■

בנושא עבודת צוות ובנושא מתאם טיפול לקשישים(.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

78%80-82%80% )2016(ציוני סקר חוויית המטופל בבתי החולים הכלליים10

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקרי חווית המטופל, אגף השירות של משרד הבריאות. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

74%74%74%ציוני סקר חוויית המטופל במיון11

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקרי חוויית המטופל, אגף השירות של משרד הבריאות. ■

משרד הבריאות
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

3,3583,8003815אחיות המתחילות בבית הספר לסיעוד12

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מוסדות הכשרה לסיעוד בפריסה ארצית ורשומות מינהל הסיעוד. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

71%73%78%שביעות הרצון מהקוד הסיעודי13

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקרי חוויית לקוח, אגף השירות של משרד הבריאות.  ■
ביאור: יש לציין כי אופן הדגימה השתנה בהשוואה לשנה קודמת. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

67%67%-65%65%תפיסת הציבור את מערכת הבריאות והגברת האמון במערכת14

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הנתונים מבוססים על סקר שערך מכון "ברוקדייל" בשנת 2016. נתוני סקר 2018 טרם התפרסמו. ■

משרד הבריאות
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: חיזוק מערכת הבריאות הציבורית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: חיזוק 
הרפואה בבתי החולים 

הציבוריים
תוצאה

גידול ריאלי ביחס ל-2015 
בהיקף הניתוחים המבוצעים 

במימון ציבורי והפחתה 
בהוצאה הפרטית על 

ניתוחים )במיליוני ש"ח(

420800880

מקור הנתונים: מבחן תמיכה קיצור 
תורים.

ביאור: כחלק מהמהלך של חיזוק 
הרפואה הציבורית, אנו מתמרצים את 

בתי החולים וקופות החולים להעביר 
ניתוחים למימון ציבורי ולקצר את 

התורים אליהם.

יעד 1.1: חיזוק 
הרפואה בבתי החולים 

הציבוריים
תוצאה

תוספת מיטות - צמצום 
הפערים בזמינות השירותים 
בבתי החולים בין הפריפריה 

והמרכז

 ---
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 1.1: חיזוק 
הרפואה בבתי החולים 

הציבוריים
תוצאה

רופאים שהצטרפו לתוכנית 
ה"פולטיימרים"

-40-

בתהליך נוצרו אתגרים לעניין שיטת 
ההעסקה והתגמול, אשר הוסדרו. 

הופץ מסמך מעודכן בנושא, והפעילות 
צפויה להתממש ב-2019.

יעד 1.1: חיזוק 
הרפואה בבתי החולים 

הציבוריים
תוצאה

אלח דם נרכש כתוצאה 
מהימצאות צנתר מרכזי 

)CLABSI( בטיפול נמרץ כללי

4 ל-1,000 
ימי צנתר

 3.6
ל-1,000 
ימי צנתר

2.1 
ל-1,000 
ימי צנתר

מקור הנתונים: מבחן תמיכה זיהומים. 
ביאור: אלח דם נרכש הוא זיהום 

שמטופלים רוכשים בבית החולים, 
ואנו שואפים להפחית אותו כחלק 

מהתוכנית הלאומית למניעת זיהומים. 

משרד הבריאות
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: חיזוק 
הרפואה בבתי החולים 

הציבוריים
תפוקה

ציון ממוצע של כלל 
המערכת במודל התמרוץ 

למניעת זיהומים
667568

הערך המתוכנן הסופי הינו 95 לסוף 
שנת 2019, הערך המתוכנן לשנת 2018 

היה ערך ביניים. 
המשרד צופה שבמהלך שנת 2019 

יעלה הציון הממוצע של כלל המערכת 
במודל התמרוץ למניעת זיהומים.

יעד 1.2: חיזוק הרפואה 
בקהילה

תפוקה

תחומי הפעילות הנבחרים 
בהם בוצעו מחקרי עומק 

לטובת גיבוש מתודולוגיה 
למדידת זמני המתנה 

בקהילה

- 65

עקב המתנה של כמה חודשים 
להעברת הנתונים על ידי קופות 

החולים, וצורך בפיתוח תשתיות מידע 
לצורך שליפת הנתונים, הנתונים יהיו 

 מוכנים לפרסום בסוף מרץ 2019.
לאחר בחינת הנתונים הוחלט, כי 

יש לבצע את פיתוח המתודולוגיה 
בחמישה תחומי רפואה יועצת )ולא 

ב-6(. נבחרו 5 תחומים שמהווים יחד 
70% מנפח המפגשים ברפואה יועצת.

יעד 1.2: חיזוק הרפואה 
בקהילה

תפוקה
פתיחת תוכנית הכשרה 

לאחים/ות קלינים/ות 
מומחים/ות בקהילה

-ג-

קיימת מחלוקת מקצועית בנושא. 
מתקיים שיח בין המשרד לכלל 

הגורמים הנוגעים לדבר, והנושא 
יקודם בהקדם האפשרי.

יעד 1.2: חיזוק הרפואה 
בקהילה

תוצאה
מדדי תוצאה שהוטמעו 

בנוסחת הקפיטציה
-11-

הנוסחה טרם אושרה על ידי משרדי 
הבריאות והאוצר.

יעד 1.2: חיזוק הרפואה 
בקהילה

---אחיות מומחיות בקהילהתפוקה
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הבריאות
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: הבטחת רצף 
הטיפול

תוצאה

השלמת טיוטת חוזר 
ל"מנהל מקרה" וסטנדרטי 

טיפול בהתאם, וגיבוש 
תוכנית הטמעה

-ג-

מינוי של מנהל מקרה הוא נושא 
שהמשרד שם עליו דגש בשנת 2018. 
באופן מוצלח, הנושא נכלל בהחלטת 

ממשלה 3379 בנושא תוכנית הסיעוד 
הלאומית )סעיף 5 - מתאם טיפול 

לקשישים( בחודש ינואר 2018, וכחלק 
מכך גם הנושא תוקצב באופן ייעודי. 
בשנת 2018 המשרד הוביל, יחד עם 

משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי, 
את הצוות הבין-משרדי להקמת 

התוכנית. אנו מאמינים כי היא תתחיל 
לפעול בשנת 2019. ההכללה של 

הנושא בהחלטת הממשלה ייתרה 
את החוזר שתכנן המשרד להוציא. 
במקביל להחלטת הממשלה החל 

המשרד להפעיל בשנת 2018 מבחן 
תמיכה לקופות, להפעלת צוות רב-

מקצועי לחולים מורכבים, שחלק ממנו 
הוא תפקיד מנהל המקרה. המבחן 
מתוכנן להיות מורחב בשנת 2019.

יעד 1.3: הבטחת רצף 
הטיפול

תוצאה
שיעור אשפוזים חוזרים )בני 

המניעה(
---

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הבריאות
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מטרה 2: קידום אורח חיים בריא, רפואה מונעת וסביבה בריאה

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאהיעד 2.1: קידום בריאות
צריכת סוכר, מלח ושומן 

רווי לנפש ברמה הלאומית

 סוכר - 
70 גר', 
מלח - 
9.5 גר', 

 שומן רווי -
 20 גר'

 סוכר - 
70 גר', 
 מלח - 
9.5 גר', 

שומן רווי - 
20 גר'

 סוכר - 
70 גר', 
 מלח - 
9.5 גר', 

 שומן רווי -
 20 גר'

מקור הנתונים: סקר הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה.

ביאור: מכיוון שמדובר בשינויים 
התנהגותיים, השינוי נמדד לאורך זמן. 

הצפי לירידה בנתונים הוא לשנת 2020 
שבהם היעדים המתוכננים הם: 

 סוכר - 65 גר', מלח - 9 גר, 
שומן רווי - 18 גר'.

המשרד פועל בשלל פעולות לחינוך 
 לתזונה נבונה, סימון המזון, קידום 

רה פורמולוציה ועוד. 

תוצאהיעד 2.1: קידום בריאות
שיעור עודף משקל 

והשמנה בקרב ילדים

 כיתה א' -
 , 20.2% 

כיתה ז' - 
30.5%

 כיתה א' -
 , 19.9% 

כיתה ז' - 
30.1%

 כיתה א׳ -
 18.3% 

כיתה ז' - 
30.3%

מקור הנתונים: נתוני שירותי הבריאות 
 לתלמיד.

ביאור: נתון זה משלים את מדד צריכת 
הסוכר והשומנים כמדד תוצאה, 

המשקף את שיעור הילדים עם עודף 
משקל והשמנה.

תוצאהיעד 2.1: קידום בריאות
שיעור העישון בקרב 

מבוגרים בדגש על 
האוכלוסייה הערבית

43.9%41.9%38%

מקור הנתונים: סקר KAP של 
המחלקה לחינוך וקידום בריאות 

 והמרכז לבקרת מחלות. 
ביאור: נבחר מיקוד באוכלוסיית 

הגברים הערבים כיוון שזו האוכלוסייה 
בעלת שיעור המעשנים הגבוה 

בישראל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.2: קידום סביבה 
בריאה

תפוקה
נפטרים בשנה כתוצאה 

מזיהומים סביבתיים
2,2532,2532,253

מקור נתונים: הספרות המדעית ונתוני 
זיהום האוויר של המשרד להגנת 

 הסביבה. 
ביאור: מדד המשקף את השפעתו 

של המשרד בהליכי התכנון במדינת 
ישראל ואת פעולותיו להכנסת 

השיקול הבריאותי בהליכים אלו.

תוצאהיעד 2.3: רפואה מונעת
הקמת מוקד לזימון תורים 

לטיפות החלב
-ג-

נמצא עדיין בתהליכי עבודה. מכרז 
לספק להקמת המוקד יפורסם 

ב-2019.

תוצאהיעד 2.3: רפואה מונעת
שיעור התחלואה בשפעת 

בגילאי 6-9
 160/10,000

ילדים
 160/10,000

ילדים
  159.2/10,000

ילדים

מקור הנתונים: דו"ח המלב"מ.
ביאור: משקף את פעילות המשרד 
והכנסת החיסון נגד שפעת לשגרת 

החיסונים בבתי הספר.
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מטרה 3: חיזוק היסודות - איתנות מערכת הבריאות

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: חיזוק 
התשתית הכלכלית של 

מערכת הבריאות
תוצאה

שיעור הגירעון של כלל 
השחקנים במערכת

 --14.19%

טרם הגיע מועד הביצוע מאחר שטרם 
 נסגרו ספרים חשבונאיים לשנת 2018.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 3.1: חיזוק 
התשתית הכלכלית של 

מערכת הבריאות
תוצאה

גופים במערכת הבריאות 
העומדים באופן מלא 

בתוכנית העבודה 
המתוקצבת באופן מלא

בתי חולים 
ממשלתיים 

 20 - 
קופות חולים 

)2016( 2 -

--
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 3.1: חיזוק 
התשתית הכלכלית של 

מערכת הבריאות
תוצאה

סוגי הניתוחים שנעשה 
בהם תמחור לפי מאפייני 

חולה ומחלה
---

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 3.2: חיזוק 
התשתיות הניהוליות 
וכוח האדם המקצועי 

בהתאם לצורכי 
המערכת המשתנים

תוצאה

שיעור הנשים מסך 
משרות הניהול הבכירות 

בבתי החולים ועלייה 
ברמת השילוב של 
אוכלוסיות נוספות

נשים 
בכירות בבתי 

החולים - 
50% סקטור 

רופאים - 
33%

נשים 
בכירות בבתי 

החולים - 
50% סקטור 

רופאים - 
50%

28.50%

האוכלוסייה הנכללת במדד היא מנהלי 
בתי חולים, סגניהם ומנהלי מחלקות. 

מאחר שמנהלי בתי חולים וסגניהם 
משתייכים לסקטור רופאים, מדד זה 

 מתייחס לרופאים בלבד.
אחוז הנשים בסקטור רופאים 

בתפקידי מנהלי בתי חולים וסגניהם 
ובתפקידי מנהלי מחלקות הוא 28.5%. 
מועד הסיום הוא בסוף 2019 והמגמה 

חיובית.

משרד הבריאות
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.2: חיזוק 
התשתיות הניהוליות 
וכוח האדם המקצועי 

בהתאם לצורכי 
המערכת המשתנים

תוצאה

סטודנטים המתחילים 
שנה א' בלימודי רפואה 

בישראל, בשיתוף עם 
המל"ג

737800750 

יעד 3.3: התאמת 
התשתיות הפיזיות 

לצורכי המטופלים
 תוצאה

שיעור שביעות הרצון 
מסביבת המטופל

76%78%78%
מקור הנתונים: סקרי חוויית המטופל, 

אגף השירות.

יעד 3.3: התאמת 
התשתיות הפיזיות 

לצורכי המטופלים
 תוצאה

בניית בית חולים שיקומי 
"פוריה"

---

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.
הפרויקט מתקדם במסלול רגיל על אף 
מחסור במשאבים. הצפי לסיום בשנת 

2021, כמתוכנן. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.3: התאמת 
התשתיות הפיזיות 

לצורכי המטופלים
 תוצאה

בניית בית חולים כללי 
נוסף בבאר שבע ובקריות

---

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל. 
בית חולים חדש בבאר שבע - 

התוכנית נמצאת בשלב זה בתכנון על 
ידי צוות של רשוצ מקרקעי ישראל 

וליווי של משרד הבריאות אשר עתיד 
 להסתיים בשנת 2019/2020. 

מנכ"ל משרד הבריאות הודיע בחודש 
אוגוסט על סיום עבודת ועדת ההיגוי 

 וקידום הפרויקט להליך מכרזי.
משרד הבריאות גיבש בקשת 

התייעצות תוך יידוע החשב הכללי 
לבחינת היענות מציעים פוטנציאליים 

וחלופות לבחירת מפעיל, וזאת כדי 
לגבש את הנדרש לטובת מכרז הפעלה 

 לבית החולים.
בית חולים חדש בקרית אתא - 

הופקדה תוכנית מתאר מפורטת, 
קיימת תוכנית בינוי ל-2,000 מיטות 

 אשפוז.

משרד הבריאות
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מטרה 4: מערכת הבריאות בהתאם לאתגרי העתיד

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: היערכות 
להכפלת מספר 

הקשישים במדינת 
ישראל

 תפוקה
שיעור הקשישים הסיעודיים 
הנמצאים בקהילה )במסגרת 

הרפורמה בסיעוד(
88%88%88% 

יעד 4.1: היערכות 
להכפלת מספר 

הקשישים במדינת 
ישראל

 תפוקה
מיטות גריאטריה פעילה, 

אקוטית, ממושכת ופנימית 
ל-1,000 בני +70

 60
סיעודיות, 

 13
פנימיות

 60
סיעודיות, 

 13
פנימיות

 -

לאור הרפורמה באשפוז והתוספת 
למיטות גריאטריה פעילה מתבצעת 

 בחינה מחדש של המדד ותיקופו.
לא התקבל ערך בפועל עבור מדד זה.

יעד 4.1: היערכות 
להכפלת מספר 

הקשישים במדינת 
ישראל

 תפוקה

שיעור מקבלי חוק סיעוד, 
המקבלים טיפול ייעודי 

למצבם על ידי קופות 
החולים

לא התקבל ערך בפועל עבור מדד זה.- 32%50%

יעד 4.1: היערכות 
להכפלת מספר 

הקשישים במדינת 
ישראל

 תפוקה
מומחיות קליניות 

בגריאטריה שהוכשרו
151534

מקור הנתונים - מוסדות הכשרה 
לסיעוד בפריסה ארצית ורשומות 

מינהל הסיעוד.
נכון לשנת 2018 ישנן 34 אחיות בעלות 

רישוי של מומחיות קליניות בתחום 
 הגריאטריה. 

בשנת 2018 החלו בהכשרה עוד 31 
מומחיות בגריאטריה, כאשר ההכשרה 

צפויה להסתיים בשנת 2020. 7 
מתמחות נוספות החלו בהכשרה 

בסוף 2018, כאשר ההכשרה צפויה 
להסתיים בשנת 2021.

משרד הבריאות

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   159



ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: היערכות 
לגידול בשיעור החולים 

הכרוניים המורכבים
 תוצאה

שיעור החולים הכרוניים 
המקבלים ייעוץ תרופתי 

כולל
4%6%5%

מקור הנתונים - דיווחי קופות 
בעקבות בקשת תמיכה במסגרת 

מבחן תמיכה ייעוץ רוקחי 2018.
ביאור: כחלק מהמהלך של קידום 

בריאות המטופלים, המשרד מתמרץ 
את קופות החולים למתן ייעוץ 

רוקחי יזום, אשר מטרתו להדריך את 
המטופל לשיפור היענות והיצמדות 

לטיפול שנרשם לו.

יעד 4.2: היערכות 
לגידול בשיעור החולים 

הכרוניים המורכבים
 תוצאה

חולים כרוניים מורכבים 
המקבלים טיפול באמצעות 

"מנהל מקרה"

כמה 
עשרות

3,000
מאות 
בודדות

בעקבות עבודת המטה הרחבה 
שנעשתה בנושא ב- 2018, המדידה 

תיערך מחדש בשנת 2019 )כחלק 
מהפעילות במבחן תמיכה בנושא 

עבודת צוות ובנושא מתאם טיפול 
לקשישים(.

יעד 4.3: חדשנות 
במערכת הבריאות

תפוקה 
מאגרי מידע פתוחים לציבור 

עם יכולת הפקת דו"חות
564 

יעד 4.3: חדשנות 
במערכת הבריאות

 תוצאה

בתי חולים שהופעלו בהם 
אינטראקציות רפואיות, 

המבוססות על טכנולוגיית 
רפואה מרחוק

- 21

המדד השתנה ל-ארגוני בריאות 
שהופעלו בהם אינטראקציות 

רפואיות, המבוססות על טכנולוגיית 
 רפואה מרחוק.

קופת חולים "מכבי" החלה להפעיל 
פיילוט בסוף השנה.

יעד 4.3: חדשנות 
במערכת הבריאות

תוצאה 
מתנדבים שלגביהם יש 

אינטגרציה של מידע
-  - -

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הבריאות
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מטרה 5: המטופל במרכז

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.1: ממשק בין 
המטופל למערכת

 תפוקה

מסגרות המשלבות באופן 
מובנה מטופלים בתהליכי 

קבלת החלטות ברמת 
הטיפול הפרטני והמערכתי

בתי 
חולים- 

 ,3-5
קופות 
חולים-2

בתי 
חולים- 
 ,6-10
קופות 
חולים-4

_
המדד טרם החל להימדד עקב מעבר 

המשימה מיחידה אחת לאחרת.

יעד 5.1: ממשק בין 
המטופל למערכת

 תפוקה

בתי חולים שבהם התבצע 
פיילוט להתאמת מקצועות 

ותפקידים לצורך ארגון 
מערכת הבריאות סביב 

צורכי המטופל

- 10-
המדד טרם החל להימדד עקב מעבר 

המשימה מיחידה אחת לאחרת.

יעד 5.1: ממשק בין 
המטופל למערכת

---יישום טופס 17 דיגיטלי תפוקה

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.
 ביצוע תוכנן עד סוף 2019.

יעד 5.2: אוכלוסיית 
המטפלים

 תפוקה
בתי החולים הממשלתיים 

שמוטמעת בהם מערכת 
מקוונת לזימון תורים

-63
כרגע עלו 3 בתי חולים בפרויקט הלב. 

קצב הפריסה הינו בהתאם ובתלות 
בפרויקט הלאומי של משרד הבריאות.

יעד 5.2: אוכלוסיית 
המטפלים

תפוקה 

מוסדות שהושלמה בהם 
הטמעת ניהול הטיפול 

)case management( בחולים 
מורכבים תוך התמקדות 
בחולים כרוניים מורכבים 

תחילה )במחלקות פנימיות(

---

 ביצוע תוכנן עד סוף 2019.
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הבריאות
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.2: אוכלוסיית 
המטפלים

 תפוקה
השלמת מיפוי הטפסים 

והאישורים הנדרשים 
למטפלים ברפואה ראשונית

 גג-

יעד 5.2: אוכלוסיית 
המטפלים

 תפוקה
שיעור הפחתת הנטל 
הבירוקרטי למטפלים 

ברפואת ילדים
- --

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 5.3: תהליכים 
ממוקדים באוכלוסיות 

יעד
 תוצאה

שיעור צמצום ההגבלות 
והבידודים

50%60%60%

יעד 5.3: תהליכים 
ממוקדים באוכלוסיות 

יעד
 תוצאה

שיעור החולים במחלות 
חשוכות מרפא, המקבלים 
טיפול תומך ומפחית סבל 

)פליאטבי( בקהילה

15%  20%50%

כיום 32 ארגונים )מחצית מבתי 
החולים וממחוזות קופת חולים( נכנסו 
לתכנית ההכשרה כצוות פליאטיבי עם 

ליווי בבנית ויישום תכנית ההכשרה. 
המדידה דורשת סקר שיש להכינו 
ולתקצב מראש כפי שמצוין בבנק 

המדדים המשרדי לסקרים כדוגמת 
ממכון ברוקדייל או מאגף איכות 

ושירות: עליה בשיעור החולים 
במחלות חשוכות מרפא המקבלים 

טיפול תומך ומפחית סבל )פליאטיבי(. 
זה ימדד גם במבחן תמיכה שיחל 

ב-2019. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.3: תהליכים 
ממוקדים באוכלוסיות 

יעד
 תוצאה

שיעור החולים במחלות 
חשוכות מרפא, המקבלים 
טיפול תומך ומפחית סבל 

)פליאטבי( בבתי חולים 
כלליים

50% 70% 50% 

 כיום 32 ארגונים )מחצית מבתי 
החולים וממחוזות קופת חולים( נכנסו 
לתכנית ההכשרה כצוות פליאטיבי עם 

ליווי בבנית ויישום תכנית ההכשרה. 
המדידה דורשת סקר שיש להכינו 
ולתקצב מראש כפי שמצוין בבנק 

המדדים המשרדי לסקרים כדוגמת 
ממכון ברוקדייל או מאגף איכות 

ושירות: עליה בשיעור החולים 
במחלות חשוכות מרפא המקבלים 

טיפול תומך ומפחית סבל )פליאטיבי(. 
זה ימדד גם במבחן תמיכה שיחל 

ב-2019.

יעד 5.3: תהליכים 
ממוקדים באוכלוסיות 

יעד
 תוצאה

מרכזי הזכויות שהוקמו 
לצורך הנגשת מידע וסיוע 

במימוש זכויות הנובעות 
ממצב בריאותי למטופלים 

ומשפחותיהם

 1  103

הערכים מדברים על מרכזים 
הפועלים באופן מלא. ביתר בתי 

החולים העיכוב בהקמה נובע מעיכוב 
בבחירת הספקים, בינוי בבתי החולים 

והתייצבות מרכזים קיימים.
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מטרה 6: קידום האיכות והשקיפות במערכת הבריאות

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 6.1: שיפור ברמת 
האיכות, הבטיחות 

הטיפול והרישום 
הרפואי

 תפוקה

תחומים בהם יוטמעו מדדי 
PROM ברמה הלאומית 

)שיעור העמידה ביעדי 
)PROM ביצוע במדדי

 - 2 2 

יעד 6.1: שיפור ברמת 
האיכות, הבטיחות 

הטיפול והרישום 
הרפואי

 תפוקה

תחומים בהם יוגדרו כלי 
מדידה למדדי PROM )שיעור 
העמידה ביעדי ביצוע במדדי 

)PROM

 -  2 2 

יעד 6.1: שיפור ברמת 
האיכות, הבטיחות 

הטיפול והרישום 
הרפואי

 תפוקה

שיעור העמידה ביעדי איכות 
הטיפול בכל אחד מהמדדים 

כפי שמפורסם בתוכנית 
הלאומית

 -  -  - 
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 6.1: שיפור ברמת 
האיכות, הבטיחות 

הטיפול והרישום 
הרפואי

 תוצאה
הפעלת המודל הלאומי 

להערכת בטיחות הטיפול 
בבתי החולים הכלליים

 -  -  - 
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 6.2: טיוב הרגולציה 
ושיפור השירות

תפוקה
תוכניות לטיוב רגולציה של 

משרד הבריאות
 1  3 3  

יעד 6.2: טיוב הרגולציה 
ושיפור השירות

 תוצאה
שיעור המטופלים 

שזכויותיהם מוצו )מרכזי 
זכויות(

 -  50% - 

כתוצאה מהעיכוב בהקמת מרכזי 
הזכויות במהלך השנה, במשרד 

הבריאות אין עדיין נתונים זמינים, ולכן 
מוקדם להעריך. המדד ייבחן לקראת 

 סוף 2019.
לא התקבל ערך בפועל עבור מדד זה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 6.2: טיוב הרגולציה 
ושיפור השירות

 תוצאה
ציוני סקר חוויית המטופל 

בבתי החולים ובקהילה
 78% 82% 78% 

מקור הנתונים: ממוצע של תוצאות 
סקרי חוויית מטופל בשנתיים 

האחרונות. סקרי חוויית המטופל, אגף 
השירות.

יעד 6.2: טיוב הרגולציה 
ושיפור השירות

 תוצאה
שביעות הרצון הכללית 

מהשירות הניתן לתושבים
 66%  67%66%

מקור הנתונים: סקרי חוויית הלקוח, 
אגף השירות.
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דיווח מדדים לשנת 2018
המשרד להגנת הסביבה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

1 )NMVOC( כמות שנתית של חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן 
שנפלטת לאוויר ממפעלים בעלי פוטנציאל השפעה סביבתי משמעותי, 

בהשוואה רב-שנתית )טון(
6,797

)2017(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: כמות פליטות החומרים האורגניים ללא מתאן, בהתאם לדיווחי כ-600 המפעלים, המחויבים בדיווח למרשם פליטות  ■

סביבה )מפל"ס(.
ביאור: התחזית העתידית מבוססת על אומדן להפחתת הפליטה של חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן, בהתאם לפעולות הנדרשות  ■

 מהמפעלים בהיתרי הפליטה. בחלק מהסקטורים יש תחזית לעלייה בשל גידול בהיקפי הפעילות, כגון מתקני טיהור שפכים.
יצוין, כי עד שנת 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 2018 יתקבלו בחודש ספטמבר 2019.

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור צמצום פליטות מזהמים חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן 2
NMVOC(29%48%(, שנפלטת לאוויר מתעשייה באזור מפרץ חיפה )ביחס ל-2014(

ביאור והרחבה:
■  .B למרשם פליטות סביבה )מפל"ס( ובהתאם לחישוב מצאי פליטות עבור מפעלי A מקור הנתונים: בהתאם לדיווח מפעלי
ביאור: 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(. 
הנתון יתקבל לאחר קבלת נתוני המפל"ס במחצית השניה של שנת 2019.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

 כמות שנתית של PM 2.5 שנפלטה לאוויר מכלי רכב בהשוואה 3
570500רב-שנתית )טון(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתונים מעודכנים לסוף שנה ממשרד התחבורה, הכוללים מצאי כלי רכב לפי סוג והיקף נסועה )קילומטראז'(. בתחנות  ■

ניטור אוויר בסמוך לצירי תחבורה נמדדות מדי שנה חריגות מתקני איכות האוויר לחלקיקים אלו.
ביאור: חומר חלקיקי עדין מרחף, שקוטרו קטן מ-2.5 מיקרו-מטר. פליטות חלקיקים מכלי רכב מהוות מקור עיקרי לזיהום אוויר  ■

בישראל. אופן חישוב המדד - הכפלת הנסועה במקדם הפליטה )גרם לק"מ(, המתאים לפי סוג הרכב, סוג הדלק, תקן יורו ואמצעי 
הפחתת הפליטות )מסנן חלקיקים(. היעד שהוצב הוא הפחתה של 50% עד 2021 ביחס ל-2017. 

הערך לסוף שנת 2018 צפוי להתקבל במהלך שנת 2019.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

25%30%29.4%שיעור ההפחתה בשימוש בפחם )ביחס לשנת 2015(4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"ח חברת החשמל. ■
ביאור: חברת חשמל הנהיגה סדר העמסה, אשר לוקח בחשבון השפעה על הסביבה ומעוגן בהיתרי הפליטה של חברת החשמל. סדר  ■

ההעמסה קובע באיזה סדר להפעיל את תחנות הכוח - על פי סוג הדלק המשמש להפקת החשמל. בעבר הופעלו ראשונות תחנות 
פחמיות וכיום מופעלות לפניהן תחנות אנרגיה מתחדשת. 
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שטחי צה"ל ותע"ש שהושלם בהם שיקום קרקע מזוהמת כחלק מפרויקט 5
1,1002,0002,200שיקום הקרקעות )דונם(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חישוב שטח בהתאם לתוכניות בינוי או מפות זמינות. ■
ביאור: בשנת 2018 ניתן אישור שימוש לארבעה מתוך שמונה אתרים ששוקמו עד סוף 2018: מתחם פרדס בחיסכון )סמוך לתל השומר(,  ■

מתחם בזק )אפולוניה(, כפר יונה, רכס עתלית )מתחם פרמוט(, נס 130, דרך דורי, צריפין )בה"ד 20(, מ"ק 148. בשנים 2016-2018 ניתן בסך 
הכול אישור שימוש בשטח כולל של 2,200 דונמים.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

23%26%24%שיעור פסולת עירונית ממוחזרת6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: בשנת 2018 הושקה תוכנית אסטרטגית חדשה למשק הפסולת העירונית, שאת תוצאותיה צפוי שיהיה ניתן לראות החל משנת  ■

2019. המדד מבוסס על נתונים המתקבלים מהאתרים הסביבתיים, כגון אתרי ההטמנה ותחנות מעבר ממיינות ומהרשויות המקומיות, 
הנדרשות למלא טופס דיווח מחזור שנתי. הנתון הרשמי יפורסם ב-9/2019, עד הדיווח של הנתון הסופי, מדובר בהערכה.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור הקולחים המטופלים לאיכות הקבועה בתקנות בריאות העם )איכות 7
55%61%50%קולחים, ענבר(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דיווח של מכוני הטיהור. ■
ביאור: תפעול מכוני טיהור השפכים )מט"שים( הוא נושא אשר נמצא תחת אחריות רשות המים והביוב. במהלך שנת העבודה 2018,  ■

הוקמו תשתיות לעמידה באיכות שלישונית1, אולם בשל ציוד לא מתאים וקושי בהפעלתו ישנו קושי בעמידה באיכות המים הנדרשת.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

54%60%65%שיעור החופים הנקיים 70% מהזמן8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר הנערך אחת לשבועיים, הבוחן את כמות הפסולת הפלסטית ובדלי הסיגריות המצויים בשטח של 20 מ"ר.  ■
ביאור: תוכנית "חוף נקי" משלבת פעולות ניקוי רציפות על ידי הרשויות המקומיות, יחד עם הגברת מודעות הציבור לחשיבות השמירה  ■

 על הניקיון, על ידי הסברה ואכיפה בחופים ובאמצעי התקשורת וחינוך הדור הצעיר. 
מדד חוף נקי הוא כלי המשמש להערכה אחידה ואובייקטיבית של מידת ניקיון חופי הארץ הלא מוכרזים, בים התיכון ובמפרץ אילת. 

המדד מספק מידע שקוף ועדכני על מצב הניקיון בחופים אלו ומסייע לפעילות האכיפה של המשרד להגנת הסביבה מול רשויות שלא 
מבצעות את חובתן בשמירה על ניקיון חופיהן.

טיפול שלישוני הוא טיפול המעלה את איכות מי הקולחים כך שיוכלו לשמש להשקיית גידולים חקלאיים באופן בלתי מוגבל.   1

המשרד להגנת הסביבה

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   170



דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: הפחתה ומניעה של זיהומים וסיכונים סביבתיים, תוך צמצום פערים כלכליים וחברתיים, 
על מנת לשפר את בריאות תושבי המדינה ולהגן על חייהם בהווה ובעתיד

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.1: הפחתה 
ומניעה של זיהומים 
וסיכונים סביבתיים, 

תוך צמצום פערים 
כלכליים וחברתיים, 

על מנת לשפר את 
בריאות תושבי 

המדינה ולהגן על 
חייהם בהווה ובעתיד

תפוקה
השלמת סקר סיכונים 

מצרפי )שלב א'( במפרץ 
חיפה )כולל 65 מפעלים(

-ג-

לאור מורכבות וייחודיות הסקר וכן 
בהמשך לפעילות לאימות הנתונים 

ולאופן הצגת הסקר מול גורמי העניין 
השונים, הועברה הודעה על דחייה 

למזכירות הממשלה. יפורסם באמצע 
.2019

יעד 1.1: הפחתה 
ומניעה של זיהומים 
וסיכונים סביבתיים, 

תוך צמצום פערים 
כלכליים וחברתיים, 

על מנת לשפר את 
בריאות תושבי 

המדינה ולהגן על 
חייהם בהווה ובעתיד

תפוקה
ביקורות פיקוח במפעלי 

המפרץ
120114162 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.1: הפחתה 
ומניעה של זיהומים 
וסיכונים סביבתיים, 

תוך צמצום פערים 
כלכליים וחברתיים, 

על מנת לשפר את 
בריאות תושבי 

המדינה ולהגן על 
חייהם בהווה ובעתיד

תפוקה
מסנני חלקיקים שהותקנו 

ברכבי דיזל בסבסוד 
המשרד

120700800
בתמיכת המשרד הותקנו מסננים ביותר 

מ-800 רכבי דיזל מזהמים. המסננים 
מפחיתים 97% מהזיהום הנפלט מהרכב.

יעד 1.1: הפחתה 
ומניעה של זיהומים 
וסיכונים סביבתיים, 

תוך צמצום פערים 
כלכליים וחברתיים, 

על מנת לשפר את 
בריאות תושבי 

המדינה ולהגן על 
חייהם בהווה ובעתיד

תפוקה
משאיות אשפה מונעות גז 

טבעי
- 2525

בתמיכת המשרד להגנת הסביבה 
לראשונה בישראל פועלות בחיפה 25 

משאיות איסוף אשפה מונעות גז טבעי 
דחוס. משאיות אלו מתאפיינות ברמת 

זיהום ורעש נמוכים.

יעד 1.1: הפחתה 
ומניעה של זיהומים 
וסיכונים סביבתיים, 

תוך צמצום פערים 
כלכליים וחברתיים, 

על מנת לשפר את 
בריאות תושבי 

המדינה ולהגן על 
חייהם בהווה ובעתיד

תוצאה

שיעור צמצום פליטות 
מזהמים אורגניים נדיפים 

)NMVOC( באזור מפרץ 
חיפה )ביחס ל-2014(

29%48% -

בהתאם לדיווח מפעלי A למרשם פליטות 
סביבה )מפל"ס( ובהתאם לחישוב מצאי 
פליטות 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(. 
 הנתון לשנת 2018 יתקבל לאחר 

 קבלת נתוני המפל"ס במחצית 
השנייה של 2019.

המשרד להגנת הסביבה

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   172



ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.1: הפחתה 
ומניעה של זיהומים 
וסיכונים סביבתיים, 

תוך צמצום פערים 
כלכליים וחברתיים, 

על מנת לשפר את 
בריאות תושבי 

המדינה ולהגן על 
חייהם בהווה ובעתיד

תוצאה
הפעלת אזור אוויר נקי 

במרכז חיפה
גג-

הוגבלה תנועת רכבי דיזל מזהמים בכל 
שטחי המגורים בעיר חיפה. בעלי רכב 

מזהם יוכלו להיכנס רק אם יתקינו מסנן 
לצמצום הזיהום.

יעד 1.1: הפחתה 
ומניעה של זיהומים 
וסיכונים סביבתיים, 

תוך צמצום פערים 
כלכליים וחברתיים, 

על מנת לשפר את 
בריאות תושבי 

המדינה ולהגן על 
חייהם בהווה ובעתיד

תוצאה

 PM 2.5 הפחתת פליטות
)ק"ג חלקיקים לשעה( 

- בעקבות הפעלת אזור 
אוויר נקי

4.23.6- 
ערך לשנת 2018 צפוי להתקבל במהלך 

שנת 2019.

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תפוקה
העברת הצעה לתקנות 

אוויר נקי )דירוג וסימון רכב 
מזהם( לוועדת הפנים

גג-

הוגשו ואושרו תקנות הקובעות דירוג 
זיהום אוויר לכלל כלי הרכב הנעים 

בכבישי הארץ. כלי הרכב המזהמים 
מסומנים במדבקה ייעודית ונדרשים 

להתקין מסננים להפחתת הזיהום.

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תפוקה

מאגר מידע מעודכן למסנני 
חלקיקים המותקנים 

בהליך רטרופיט על כלי 
רכב בישראל

גג-

התקנת מסנן חלקיקים נרשמת במאגר 
המידע של משרד התחבורה, וכעת פקחי 
הרשויות המקומיות יודעים לזהות שאין 

לתת קנסות לכלי רכב אלו.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תפוקה
הפצת הוראות לצמצום 

זיהום אוויר ממנועי הרכבת
גג-

רכבת ישראל קיבלה הוראה להתקנת 
מסנני חלקיקים על כלל מנועי הכוח 

של הרכבת. נכון לסוף 2018 הותקנו 8 
מסננים. במהלך 2019 הרכבת נדרשת 

להתקין מסננים על כלל 168 מנועי הכוח 
של הרכבת.

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תפוקה
פרסום "קול קורא" ארצי 
לסיוע לרכש אוטובוסים 

חשמליים
-ג-

בעקבות תמיכות המשרד להגנת 
הסביבה פועלים כיום בישראל 68 

אוטובוסים חשמליים. המשרד תכנן 
לפרסם "קול קורא" נוסף לתמוך 

במפעילי התחבורה הציבורית ברכש 
אוטובוסים חשמליים, אך בשל הימשכות 
הליכי תכנון ותקצוב לא בוצע משימה זו. 

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תפוקה
ביקורות פיקוח בציי רכב 

גדולים
344613

ישנם 46 ציי רכב גדולים, ומתוכם 33 
נמצאים בתהליך אכיפה )עיצום כספי(. 

לכן לא ניתן לשוב ולבצע ביקורת על 
אותם ציים.

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תפוקה
ביקורות פיקוח בציי רכב 

קטנים
223714

ישנם 34 ציי רכב קטנים, ותוכם 20 
נמצאים בתהליך אכיפה )עיצום כספי(. 

לכן לא ניתן לשוב ולבצע ביקורת על 
אותם ציים.

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תפוקה

ביקורות פיקוח במכוני 
רישוי שנמצאו בהם הפרות 

)מתבצעים פעמיים בכל 
מכון(

646464

נוסף על 64 הביקורות שבוצעו במכוני 
רישוי שנמצאו בהם הפרות, בוצעו 

ביקורות נוספות במכוני רישוי תקינים. 
במהלך 2018 בוצעו סך הכול 531 

ביקורות.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תוצאה
 PM 2.5 כמות שנתית של

שנפלטה לאוויר מכלי רכב 
בהשוואה רב-שנתית )טון(

570500- 
הערך לשנת 2018 צפוי להתקבל במהלך 

שנת 2019.

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תוצאה

ריכוזי תחמוצות חנקן 
באוויר בתחנות ניטור 
תחבורתיות בממוצע 

חמש-שנתי )מק"ג למ"ק(

858390

המדד המתוקן כולל תיקון טעות רב 
שנתית בחישוב הנתונים לאחת התחנות. 

למדד הוספה תחנת ניטור בחיפה 
לממוצע המשוקלל וזאת בכדי שיהיה 

ייצוג גם למטרופולין חיפה. כמו כן, הורדה 
של תחנת ניטור בכביש גהה עקב זמינות 

נתונים נמוכה.
בשל החישוב החדש עודכנו הערכים 

לסוף שנת 2018 )90( ו2017 )93( בהתאם.

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תוצאה

כלי רכב שהותקן בהם 
מסנן במסגרת התוכנית 
הלאומית לצמצום זיהום 

מרכבי דיזל

 -2,000842

המשרד העביר תקנות, המחייבות 
התקנת מסננים ברכבי דיזל מזהמים, 

ובמקביל מציע סבסוד בהתקנת 
המסננים ומענקי גריטה. בשל עיכוב 

באישור התקנות ועיכוב בהליכי הסבסוד, 
מרבית התקנות המסננים נדחו לשנת 

.2019

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תוצאה

כלי רכב שנמסרו לגריטה 
במסגרת התוכנית 

הלאומית לצמצום זיהום 
מרכבי דיזל

 -6,000295

המשרד העביר תקנות, המחייבות 
התקנת מסננים ברכבי דיזל מזהמים, 

ובמקביל מציע סבסוד בהתקנת 
המסננים ומענקי גריטה. בשל עיכוב 

באישור התקנות ועיכוב בהליכי הסבסוד, 
מרבית כלי הרכב יימסרו לגריטה בשנת 

.2019
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תוצאה
פרויקטים לשיתוף רכב 

חשמלי בתמיכת המשרד 
שפועלים

132

המשרד תומך ברשויות מקומיות 
בפרויקטי שיתוף רכב חשמלי. בסוף 

2018 פעלו מערכי שיתוף רכב חשמלי 
בחיפה ובנתניה. המיזם בקריות מתעכב 

בשל הימשכות הליכי הביצוע על ידי 
הרשויות המקומיות.

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תוצאה
מוניות מופחתות זיהום 
אוויר )היברידי וחשמלי(

4001,500640

המשרד תומך ברכישת מוניות היברידיות 
מופחתות זיהום בשיעור של 20,000 ש"ח 

למונית. אי עמידה ביעד נובעת מכמה 
סיבות, בהן: עיכוב באישור תמריצי מס 
נוספים, קשיים מכרזיים שגרמו לפרק 
זמן ארוך שבו לא ניתן סבסוד והיענות 

נמוכה של יבואני מוניות.

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

6110068אוטובוסים חשמלייםתוצאה

בעקבות תמיכות המשרד להגנת 
הסביבה פועלים כיום בישראל 68 

אוטובוסים חשמליים. המשרד תכנן 
לפרסם "קול קורא" נוסף לתמוך 

במפעילי התחבורה הציבורית ברכש 
אוטובוסים חשמליים, אך בשל הימשכות 

הליכי תכנון ותקצוב לא פורסם "קול 
קורא" זה. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תוצאה
הפעלת אזור אוויר נקי 

במרכז ירושלים
-ג-

בעקבות תמיכת המשרד קבעה עיריית 
ירושלים חוק עזר, המגביל תנועת 

רכבי דיזל מזהמים במרכז העיר. בשל 
התנגדות העירייה לבצע פיקוח שטח 

באמצעות פקחים )כפי שמתבצע 
בחיפה(, חוק העזר אינו נאכף. העירייה 

תבצע אכיפה רק לאחר שתוסדר 
התשתית החוקית לאכיפה באמצעות 

מצלמות.

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תוצאה
פרסום תקן ישראלי חדש 

לתערובות עשירות של 
ביודיזל בסולר

גג-

פורסם תקן ישראלי 16709, המתיר 
שימוש בסולר המכיל עד 30% ביודיזל, 

וזאת כדי לעודד דלקים ממקורות 
מתחדשים תוך הסדרה חוקית של 

הנושא.

יעד 1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה

תוצאה
שיעור ציי רכב העומדים 
בדרישות לצמצום זיהום 

אוויר לפי חוק אוויר נקי
66%80%32%

מספר ציי הרכב גדל בשנה האחרונה, 
וכוח האדם לא השתנה בהתאם. הדבר 

לא אפשר טיפול בכל ציי הרכב הקיימים.

יעד 1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תוצאה
הגשת תוכנית לאומית 

לצמצום זיהום אוויר 
לממשלה

-ג-
התכנית מוכנה ותוגש לאישור הממשלה 

עם כניסתה לתפקיד לאחר הבחירות.

יעד 1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

1,3801,4001,110דיגומי פתע בארובותתוצאה
חברת הקבלן לא יכלה לבצע חלק 

מהדיגומים.

יעד 1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תוצאה

מערכות ניטור שעומדות 
בדרישות הנוהל או 

נמצאות בהליכי אסדרה או 
אכיפה

9428091
הערך לא הושג במלואו בשל מחסור בכוח 

אדם.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תוצאה
דו"חות שנתיים של 

מפעלים שנבדק בהם 
יישום היתרי פליטה

- 180150
 בשל צמצום המפעלים לבדיקה, 

חלקם מפעלים שנסגרו, הערך הרצוי 
לשנת 2018 הוא 164.

יעד 1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תוצאה
היתרי פליטה חדשים 

שניתנו או היתרים 
שעודכנו

 -1415 

יעד 1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תוצאה
ארובות שיש להן דיווח על 

דיגומים באופן מקוון
7541,2001488 

יעד 1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תוצאה
ארובות המחוברות 

למערכת ניטור דיגיטלית
79190100

בשל אילוצי אבטחת מידע התעכב 
תהליך חיבור הארובות לניטור דיגיטלי.

יעד 1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תוצאה
טיוטת עדכון תקנות סע' 

32 לחוק אוויר נקי
 גג-

יעד 1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תוצאה

כמות שנתית של חומרים 
אורגניים נדיפים ללא 

מתאן )NMVOC(, שנפלטת 
לאוויר ממפעלים בעלי 

פוטנציאל השפעה סביבתי 
משמעותי, בהשוואה רב-

שנתית )טון(

הנתונים יתקבלו בחודש ספטמבר 2019. -- 6,797

יעד 1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תפוקה

יצירת בסיס נתונים 
למעקב ולבקרה על 

הפחתת פליטות של גזי 
חממה

 גג-

יעד 1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תפוקה
אישור מענקים לזוכים 

במקצה השני למענקים 
להפחתה של גזי חממה

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תפוקה
בחירת זוכים במכרז 

ערבויות מדינה לסיוע 
להפחתת גזי חממה

 גג-

יעד 1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תפוקה

גיבוש פרק השפעות 
סביבתיות - לתוכנית- אב 

למשק האנרגיה בהיבט 
סביבתי )של משרד 

האנרגיה(

 גג-

יעד 1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תפוקה
הבאה לאישור הממשלה 

של הצעת החלטה לסגירת 
יחידות 1-4

 גג-

יעד 1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תפוקה

קיום סדנה רב-מגזרית 
להתנעת תוכנית 

אסטרטגית למשק דל 
פחמן

-ג-
בשל מחסור בכוח אדם, הביצוע נדחה 

לשנת 2019.

יעד 1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תוצאה
כמות נפלטת לנפש של 

גזי חממה בהשוואה רב-
שנתית )טון/נפש(

- - 8.95

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 542 
מיום ה-20.09.2015 כמות הנפלטת לנפש 

של גזי חממה בהשוואה רב שנתית עד סוף 
שנת 2030 הוא 7.7 טון גזי חממה לנפש.

לא הוגדר מראש ערך למדד זה לסוף 2018.

יעד 1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תוצאה

שיעור ההפחתה בכמות 
צריכת חשמל לאומית 
ביחס ל-BAU )תרחיש 

עסקים כרגיל(

- - 1%

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 542 
מיום ה-20.09.2015 צמצום של לפחות 

17% בכמות צריכת חשמל לאומית ביחס 
לתרחיש עסקים כרגיל עד סוף שנת 2030.
לא הוגדר מראש ערך למדד זה לסוף 2018.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תוצאה
שיעור ייצור חשמל 

מאנרגיות מתחדשות
3%5%4.1%

מקור הערך הנמוך מהתכנון הוא באי 
עמידה של רשות החשמל ביעדים. 

המשרד אינו גוף ביצועי בעמידה ביעד 
זה, ופועל ככל יכולתו במישורים אחרים 

להעלאת שיעור ייצור החשמל מאנרגיות 
מתחדשות.

יעד 1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תוצאה
שיעור ההפחתה בשימוש 
בפחם )ביחס לשנת 2015(

25%30%29.4%

חברת חשמל הנהיגה סדר העמסה, 
אשר לוקח בחשבון השפעה על הסביבה 

ומעוגן בהיתרי הפליטה של חברת 
החשמל. סדר ההעמסה קובע באיזה 

סדר להפעיל את תחנות הכוח - על פי 
סוג הדלק המשמש להפקת החשמל. 

בעבר הופעלו ראשונות תחנות פחמיות 
וכיום מופעלות לפניהן תחנות אנרגיה 

מתחדשת.

יעד 1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תוצאה

הפחתה בפליטה סגולית 
)גרם/קוט"ש( של 

תחמוצות גופרית מייצור 
חשמל בתחנות כוח 

פחמיות

1.71.61.6 

יעד 1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תוצאה

פרויקטים להתייעלות 
אנרגטית ברשויות 
מקומיות בתמיכת 
המשרד, במסגרת 

"קול קורא" 6448/16, 
שהסתיימו

- - -  
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.5: צמצום זיהום 
האוויר משריפות 
בשטחים פתוחים

תפוקה

מחוזות שהוגשה בהם 
טיוטה של תוכנית-אב 

לטיפול בפסולת חקלאית 
לוועדה המחוזית

-  --  

יעד 1.5: צמצום זיהום 
האוויר משריפות 
בשטחים פתוחים

תפוקה

הפצת טיוטה של תקנות 
למניעת השלכה ושריפה 

של פסולת בשטחים 
פתוחים

 גג-

יעד 1.5: צמצום זיהום 
האוויר משריפות 
בשטחים פתוחים

תפוקה
הפעלת יחידת פיקוח 

פעילה למניעת שריפת 
פסולת חקלאית

-ג-

בשנת 2018 נחתם הסכם עם רשות 
הטבע והגנים ונקבעו נוהלי העבודה של 
הפקחים. היחידה צפויה להתחיל לפעול 

החל מרבעון שני 2019.

יעד 1.5: צמצום זיהום 
האוויר משריפות 
בשטחים פתוחים

תפוקה
מספר מבצעי האכיפה 

הארציים בנושא שריפות 
בשטחים פתוחים

122 

יעד 1.5: צמצום זיהום 
האוויר משריפות 
בשטחים פתוחים

תוצאה
מתחמים לקליטה ולריסוק 

גדמי עץ )גזעים וענפים 
עבים( ממטעים נעקרים

461

המשרד מעניק תמיכות עבור כמות 
גדמים שרוסקו. המתחמים לא הגיעו 

לכמות המזערית המזכה במענק תמיכה 
ולכן לא דרשו את המענקים.

יעד 1.5: צמצום זיהום 
האוויר משריפות 
בשטחים פתוחים

תוצאה
מפעלים לעיבוד פסולת 

צמחית
12-

המפעל היחיד שפעל נסגר. מפעלים 
חדשים לא קמו בשל חוסר כדאיות 

כלכלית.

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תפוקה
זוכה במכרז להקמת מתקן 

טיפול PPP בשפד"ן
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תפוקה
פרסום "קול קורא" 

לתמיכה בתעשיית המחזור 
וההשבה

גג-
פורסמו שני "קולות קוראים" לתמיכה 

בתעשיית המחזור בזרם הזכוכית ובזרם 
הצמיגים. 

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תפוקה
אישור מסמך מדיניות 

להקמת מתקנים להשבת 
אנרגיה מפסולת

 גג-

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תפוקה

פרסום "קול קורא" לצוות 
תכנון סטטוטורי להקמת 

מתקני מיון וטיפול 
בפסולת

 גג-

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תפוקה
הפצת תזכיר חוק מעודכן 

- תיקון לחוק שמירת 
הניקיון - פסולת בנייה

התיקון לחוק עבר בקריאה ראשונה גג-
ותהליך החקיקה יימשך בכנסת הבאה. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תפוקה

פרויקטים סביבתיים 
בתמיכת המשרד במסגרת 

תוכנית "סביבה שווה", 
שהסתיימו

103515
בשל איחור בקבלת התקציבים הוארך 

הפרויקט לסוף שנת 2019.

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תפוקה
הפצת האסטרטגיה 

לטיפול בפסולת עירונית 
בישראל

 גג-

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תפוקה
פרסום "קול קורא" 

לתמיכה בהקמה ובשדרוג 
של מתקני מיון לפסולת

"קול קורא" זה פתוח להגשות עד 2020. גג-

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תפוקה
מסמך אסטרטגי לבחינת 

פוטנציאל הפיכת פח 
אריזות לפח מתמחזרים

-ג-

לא בוצע בשל מחסור בכ"א. לצד זאת, 
בשנת 2018 אישרה הקרן לשמירת 

הניקיון תקציב ל-3 שנים, שמטרתו 
לשפות רשויות מקומיות עבור פסולת 

הניתנת למחזור שאינה אריזות בפח 
האריזות.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תוצאה
תחנות מעבר ממיינות 

חדשות בתמיכת המשרד
143

הוקמו 3 תחנות מעבר בתמיכת המשרד 
מקול קורא משנת 2011 ואחד נוסף 

בהקמה. בנוסף, בשנת 2018 התפרסם 
"קול קורא" לתמיכה בתחנות ממיינות 

נוספות. 

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תוצאה
מתקנים חדשים לטיפול 

בפסולת אורגנית בתמיכת 
המשרד

- 44
החלה הקמתם של מתקנים באעבלין 

ובעמנואל. שדרוג המתקנים בעמק חפר 
וגולן הסתיים השנה.

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תוצאה
שיעור פסולת עירונית 

ממוחזרת
23%26%24%

בשנת 2018 הושקה תוכנית אסטרטגית 
חדשה למשק הפסולת העירונית, 

שתוצאותיה ייראו החל משנת 2019.

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תוצאה
רשויות שניתנו בהן 

פתרונות לאיסוף ולפינוי 
פסולת במערך יעיל

578757

לא נוספו רשויות נוספות משום שהקמת 
האשכולות החדשים - פעולה המבוצעת 

על ידי משרד הפנים - לא הסתיימה 
בטווח זמנים שאפשר פרסום של "קול 

קורא" והוצאת התחייבויות ב-2018.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תוצאה
אתרי פסולת המחוברים 

למערכת מידע ניהול 
פסולת

52020 

יעד 1.6: צמצום 
כמויות, הגדלת 

המחזור וההשבה 
ומניעת הטמנה של 

פסולת מעורבת 
ופסולת בניין

תוצאה
שיעור פסולת הבנייה 
המטופלת באמצעות 

מחזור
57%57%60% 

יעד 1.7: צמצום 
פסולת והשפעותיה 

הסביבתיות 
באמצעות יישום חוקי 
אחריות יצרן מורחבת

תפוקה
הליכי אכיפה ליישום חוק 

האריזות וחוק פסולת 
אלקטרונית שנפתחו

705010
הערך לא הושג במלואו בשל מחסור בכוח 

אדם.

יעד 1.7: צמצום 
פסולת והשפעותיה 

הסביבתיות 
באמצעות יישום חוקי 
אחריות יצרן מורחבת

תפוקה
ביקורות חשבונאיות 

שהסתיימו
234

בשנת 2018 הושלמו פערי ביקורות 
משנים קודמות.

יעד 1.7: צמצום 
פסולת והשפעותיה 

הסביבתיות 
באמצעות יישום חוקי 
אחריות יצרן מורחבת

תפוקה

יצרנים ויבואנים שנבדקה 
עמידתם ביעדי האיסוף 

והמחזור על פי חוק 
הפיקדון, סעיפים: 7א' ו-17

300300300 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.7: צמצום 
פסולת והשפעותיה 

הסביבתיות 
באמצעות יישום חוקי 
אחריות יצרן מורחבת

תפוקה

הגשת דו"חות לכנסת 
על מצב עמידה ביעדי 

מחזור - חוק הפיקדון, 
חוק האריזות, חוק פסולת 
אלקטרונית, חוק הצמיגים 

וחוק השקיות

174
כל הדיווחים המחויבים על פי החוק דווחו 
כנדרש. המדד כולל דיווחים נוספים שלא 

בוצעו בשל מחסור בכוח אדם.

יעד 1.7: צמצום 
פסולת והשפעותיה 

הסביבתיות 
באמצעות יישום חוקי 
אחריות יצרן מורחבת

תפוקה
דיווחים רבעוניים של 

קמעונאים גדולים שעברו 
בקרה מכוח חוק השקיות

808080 

יעד 1.7: צמצום 
פסולת והשפעותיה 

הסביבתיות 
באמצעות יישום חוקי 
אחריות יצרן מורחבת

תפוקה

דיווחים שנתיים מבוקרים 
)לשנת 2017( של 

קמעונאים גדולים שעברו 
בקרה מכוח חוק השקיות

- 2020 

יעד 1.7: צמצום 
פסולת והשפעותיה 

הסביבתיות 
באמצעות יישום חוקי 
אחריות יצרן מורחבת

תוצאה
משקי בית שנפרסה עבורם 

תשתית לאיסוף פסולת 
אריזות )פח כתום(

944,0001,200,0001,200,000 

יעד 1.7: צמצום 
פסולת והשפעותיה 

הסביבתיות 
באמצעות יישום חוקי 
אחריות יצרן מורחבת

תוצאה
עמידה בשיעור פסולת 

אלקטרונית ממוחזרת לפי 
חוק פסולת אלקטרונית

- 100%100% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.7: צמצום 
פסולת והשפעותיה 

הסביבתיות 
באמצעות יישום חוקי 
אחריות יצרן מורחבת

תוצאה
עמידה בשיעור מחזור כולל 

לפי חוק האריזות
 100%
)2015(

100%-

עקב חוסר בכוח אדם טרם פורסמו 
תוצאות בדיקת יעדי המחזור לשנת 2016 

לתאגיד "תמיר" )גוף היישום המוכר על 
פי חוק(, ולכן לא ניתן לקבוע את הערך. 

יעד 1.7: צמצום 
פסולת והשפעותיה 

הסביבתיות 
באמצעות יישום חוקי 
אחריות יצרן מורחבת

תוצאה

שיעור האריזות המשווקות 
לשוק, שהיצרנים/יבואנים 

שלהן התקשרו עם גוף 
מוכר

50%60%50%

קצב הגיוס והחתימה על הסכמים 
עם יצרנים ויבואנים חדשים של הגוף 

המוכר לנושא האריזות, תמיר, היה נמוך 
מהמתוכנן.

יעד 1.7: צמצום 
פסולת והשפעותיה 

הסביבתיות 
באמצעות יישום חוקי 
אחריות יצרן מורחבת

תוצאה

שיעור הציוד החשמלי 
האלקטרוני והסוללות 

המשווק, שיצרנים/
יבואנים שלו התקשרו עם 

גוף יישום מוכר

85%90%85%

כמות היבואנים של ציוד אלקטרוני 
בישראל עלתה בשנה האחרונה, ואיתה 
גם כמות הפסולת האלקטרונית. לאור 
זאת, התרחשה גם עלייה בהתקשרות 

של יצרנים ויבואנים עם גוף יישום מוכר. 
ואולם, בשל חוסר בכוח אדם, המשרד לא 

ביצע אכיפה מספקת - דבר שהיה יכול 
להעלות את ערך המדד.

יעד 1.7: צמצום 
פסולת והשפעותיה 

הסביבתיות 
באמצעות יישום חוקי 
אחריות יצרן מורחבת

תוצאה

שיעור ההפחתה בשימוש 
בשקיות פלסטיק )מתוך 

6.1 מיליארד שקיות 
הנצרכות ברשתות 

השיווק(

80%80%80% 

יעד 1.8: קידום 
פיתוח ויישום של 

טכנולוגיות סביבה 
ישראליות

תפוקה
סמינרים עסקיים לקידום 

טכנולוגיות סביבה 
ישראליות

222
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.8: קידום 
פיתוח ויישום של 

טכנולוגיות סביבה 
ישראליות

תפוקה

חלוקת מענקים )באמצעות 
רשות החדשנות( לתמיכה 
במתקני חלוץ בטכנולוגיות 

סביבה

 גג-

יעד 1.8: קידום 
פיתוח ויישום של 

טכנולוגיות סביבה 
ישראליות

51 -הרצאות "קלינטק על הבר"תפוקה
במהלך השנה ניכר, כי המשימה אינה 

תורמת במידה מספקת להשגת היעד, 
והיא הופסקה.

יעד 1.8: קידום 
פיתוח ויישום של 

טכנולוגיות סביבה 
ישראליות

תפוקה
פרסום הליך תחרותי 

למעבדה לחדשנות 
טכנולוגית-סביבתית

 גג-

יעד 1.8: קידום 
פיתוח ויישום של 

טכנולוגיות סביבה 
ישראליות

תוצאה

שיעור החברות מתוך 
החברות שקיבלו תמיכה 

אשר מכרו את המוצר 
שנוסה במסגרת הפרויקט

- -  -
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 

לשנת 2018 ולכן לא נדרש מהמשרד 
לדווח ערך בפועל.

יעד 1.9: טיוב רגולציה 
סביבתית

תפוקה
תוכניות לטיוב רגולציה 

שפורסמו
377 

יעד 1.9: טיוב רגולציה 
סביבתית

תפוקה
הליכי טיוב רגולציה 

שהסתיימו
677 

יעד 1.9: טיוב רגולציה 
סביבתית

תפוקה
שיעור הליכי חקיקה 

רגולטוריים רלוונטיים 
RIA שהוכנו עבורם דו"חות

100%100%100% 

יעד 1.9: טיוב רגולציה 
סביבתית

תוצאה
חיסכון משקי )מלש"ח 

לשנה( מיישום ההמלצות 
לטיוב רגולציה

624.524.5 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.10: הגברת 
הפיקוח והאכיפה

תפוקה
הכשרות ליחידות הפיקוח 

המחוזיות
ההכשרות בוצעו במידת הצורך.8116

יעד 1.10: הגברת 
הפיקוח והאכיפה

 666מבצעי אכיפה ארצייםתפוקה

יעד 1.10: הגברת 
הפיקוח והאכיפה

 242430מבצעי אכיפה צוותייםתפוקה

יעד 1.10: הגברת 
הפיקוח והאכיפה

תפוקה
סיורים למיפוי מפגעים 

סביבתיים ברשויות 
מקומיות

- 72175 

יעד 1.10: הגברת 
הפיקוח והאכיפה

תפוקה
פיילוט לבחינת טכנולוגיות 

פיקוח דיגיטלי במפעלים
 גג-

יעד 1.10: הגברת 
הפיקוח והאכיפה

תפוקה

שיעור התיקים שהוגש 
בהם כתב אישום או 

שנסגרו מסך התיקים 
שהועברו אל הלשכה 

המשפטית בשנת 2017

- 30%50% 

יעד 1.10: הגברת 
הפיקוח והאכיפה

תפוקה

שיעור התיקים שהוגש 
בהם כתב אישום או 

שנסגרו מסך התיקים 
שהועברו אל הלשכה 

המשפטית בשנת 2016

61%80%73% 

יעד 1.10: הגברת 
הפיקוח והאכיפה

תפוקה

שיעור התיקים שהוגש 
בהם כתב אישום או 

שנסגרו מסך התיקים 
שהועברו אל הלשכה 

המשפטית בשנת 2015

83%90%94% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.11: הפחתת 
סיכון לאוכלוסייה 

מחומרים מסוכנים
תפוקה

מפעלים שהוצאו להם 
תנאים ליישום מסקנות 

סקר סיכונים
220270300 

יעד 1.11: הפחתת 
סיכון לאוכלוסייה 

מחומרים מסוכנים
תפוקה

מפעלים שהוצאו להם 
תנאים למיגון מרעידות 

אדמה
7015084

ביצוע הפרויקט התעכב בשל מחסור 
בכוח אדם.

יעד 1.11: הפחתת 
סיכון לאוכלוסייה 

מחומרים מסוכנים
תפוקה

מפעלי חומרים מסוכנים 
שהוצאו להם תנאים למיגון 

מפני תקיפות סייבר
- 60-

בשל מורכבות המשימה והצורך בתיאום 
עם התעשייה ועם גורמים רבים נוספים, 

בשנת 2018 הוכנו תנאים למפעלים 
ובוצע פיילוט ב-7 מפעלי חומרים 

מסוכנים.

יעד 1.11: הפחתת 
סיכון לאוכלוסייה 

מחומרים מסוכנים
תפוקה

הבאת תקנות פסולת 
מסוכנת לאישור ועדת 

פנים ואיכות הסביבה
-ג-

תקנות הפסולת המסוכנת הוכנו ויצאו 
להערות ציבור. משרד ראש הממשלה 

ביקש להרחיב את תהליך הערכת 
הרגולציה )RIA( גם לנושא של קרקע 

לא חפורה - דבר שבין היתר הוביל 
להתארכות תהליך קידום התקנות.

יעד 1.11: הפחתת 
סיכון לאוכלוסייה 

מחומרים מסוכנים
תפוקה

תוכנית ליישום של 
מגבלות שינוע חומרים 

מסוכנים
-ג-

בשל מחסור בכוח אדם נדחה הביצוע 
לשנת 2019.

יעד 1.11: הפחתת 
סיכון לאוכלוסייה 

מחומרים מסוכנים
תפוקה

ביקורות פיקוח על מתקני 
טיפול ועל יצואני פסולת 

מסוכנת
515068 

יעד 1.11: הפחתת 
סיכון לאוכלוסייה 

מחומרים מסוכנים
תפוקה

עדכון מדיניות לייצוא 
פסולת מסוכנת

-ג-
בשל עיכוב בעדכון המחיר המפוקח לא 

ניתן היה לעדכן את מדיניות הייצוא.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.11: הפחתת 
סיכון לאוכלוסייה 

מחומרים מסוכנים
תפוקה

מפעלים שהוצאו להם 
תנאים לחיבור גלאים 

לחומרים מסוכנים 
למערכת המשרד

 -1407
בשל מחסור בכוח אדם נדחה הביצוע 

לשנת 2019.

יעד 1.11: הפחתת 
סיכון לאוכלוסייה 

מחומרים מסוכנים
תפוקה

שיעור הפסולת המסוכנת 
שעברה להשבה או למחזור 

בשנה
40%44%42%

אחוז המחזור של 2018 טרם נקבע. 
הנתונים מבוססים על הערך בסוף 2017 

)40%( והערכה לגידול של 2%.

יעד 1.12: שיקום 
קרקעות תע"ש 

וצה"ל
תפוקה

פרסום מכרז לרכישת 
שירות לטיפול בקרקעות 

מזוהמות בטכנולוגיות 
מתקדמות

 גג-

יעד 1.12: שיקום 
קרקעות תע"ש 

וצה"ל
תפוקה

אישור תוכנית עבודה 
לשיקום מתחמים לשנת 

2018 ותקצובה בוועדת 
היגוי בין- משרדית

 גג-

יעד 1.12: שיקום 
קרקעות תע"ש 

וצה"ל
תוצאה

שטחי צה"ל ותע"ש 
שהושלם בהם שיקום 
קרקע מזוהמת כחלק 

מפרויקט שיקום 
הקרקעות )דונם(

1,1002,0002,200 

יעד 1.13: מניעת 
פגיעה באדם 

מתכשירי הדברה
תפוקה

טיוטת תקנות ליישום חוק 
המדבירים

 גג-

יעד 1.13: מניעת 
פגיעה באדם 

מתכשירי הדברה
 222בחינות הסמכה למדביריםתפוקה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.13: מניעת 
פגיעה באדם 

מתכשירי הדברה
תפוקה

מחסנים של חומרי הדברה 
שבוצע בהם פיקוח

120120120 

יעד 1.13: מניעת 
פגיעה באדם 

מתכשירי הדברה
תפוקה

חנויות/משווקים של 
חומרי הדברה מפוקחים

403653 

יעד 1.13: מניעת 
פגיעה באדם 

מתכשירי הדברה
תפוקה

רישיונות מדבירים 
המנוהלים במערכת חדשה

-300279 

יעד 1.13: מניעת 
פגיעה באדם 

מתכשירי הדברה
תפוקה

תיקי מזיקים והדברה 
ברשויות מקומיות

 -6057 

יעד 1.13: מניעת 
פגיעה באדם 

מתכשירי הדברה
תוצאה

שיעור ההפחתה של 
אירועי סביבה שמעורבים 

בהם חומרי הדברה
15%25%- 

למשרד להגנת הסביבה אין עדיין מידע 
עדכני לגבי מספר ההרעלות שנבעו 

כתוצאה מאירועים שמעורבים בהם 
 חומרי הדברה.

בסיס מידע כאמור נמצא בהליכי אפיון, 
ולכשיהיה זמין ניתן יהיה להשלים את 

הנתונים.

יעד 1.14: מניעת 
פגיעה באדם על ידי 

מזיקים תברואיים
תפוקה

פרסום "קול קורא" 
לתמיכה ברשויות - 

הפחתת לישמניה
 גג-

יעד 1.14: מניעת 
פגיעה באדם על ידי 

מזיקים תברואיים
תפוקה

תוכניות עבודה מאושרות 
לביצוע פעולות להפחתת 

מפגעי הלישמניאזיס 
ברשויות המופיעות 

בהחלטת הממשלה מס' 
1973

132119 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.14: מניעת 
פגיעה באדם על ידי 

מזיקים תברואיים
תוצאה

יישובים שהתחילו בהם 
עבודות להפחתת לישמניה

203035 

יעד 1.14: מניעת 
פגיעה באדם על ידי 

מזיקים תברואיים
תוצאה

שיעור הפחתת התחלואה 
בלישמניה טרופיקה 
)ברשויות שבתהליך(

- 20%-

נתוני התחלואה בלישמניה טרופיקה 
טרם התקבלו במרוכז על ידי משרד 
הבריאות, ועל כן לא ניתן, בשלב זה, 

למדוד כמותית. המשרד נערך לקבלת 
מידע זה ממשרד הבריאות.

יעד 1.15: שיקום נחלי 
ישראל

תפוקה
פרויקטים לשיקום נחלים 
ברחבי הארץ שמתקיימת 

בקרה על התקדמותם
352020 

יעד 1.15: שיקום נחלי 
ישראל

תפוקה
נחלים מנוטרים )ניטור 

פיסיקו-כימי ובחלקם - גם 
ניטור הידרו-ביולוגי(

161616 

יעד 1.15: שיקום נחלי 
ישראל

תוצאה
פרויקטים לשיקום, 

לשימור או לפיתוח של 
מקטעי נחלים שהושלמו

434343 

יעד 1.16: מניעה 
וצמצום של זיהום 

מקורות מים
תפוקה

בקרות שנעשו על איכות 
הקולחים

444 

יעד 1.16: מניעה 
וצמצום של זיהום 

מקורות מים
תפוקה

בקרות שנעשו על הזרמת 
שפכים לנחלים

444 

יעד 1.16: מניעה 
וצמצום של זיהום 

מקורות מים
תפוקה

סיורי פיקוח ובקרה על 
הזרמות לא חוקיות של 

שפכים וקולחים לסביבה
 -80116 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.16: מניעה 
וצמצום של זיהום 

מקורות מים
תפוקה

רשויות/איגודים שבוצע 
בהם פיקוח על יישום 

תקנות של צנרת הולכת 
שפכים

126024
בשל התמשכות תהלכי רכש בוצעו רק 

חלק מהבקרות.

יעד 1.16: מניעה 
וצמצום של זיהום 

מקורות מים
תוצאה

שיעור הקולחים 
המטופלים לאיכות 

הקבועה בתקנות בריאות 
העם )איכות קולחים, 

ענבר(

55%61%50%

תפעול מכוני טיהור השפכים )מט"שים( 
הוא נושא אשר נמצא תחת אחריות 

רשות המים והביוב. במהלך שנת 
העבודה 2018 הוקמו תשתיות לעמידה 
באיכות שלישונית. אולם בשל ציוד לא 

מתאים וקושי בהפעלתו ישנו קושי 
בעמידה באיכות המים הנדרשת.

יעד 1.16: מניעה 
וצמצום של זיהום 

מקורות מים
תוצאה

מקורות זיהום קבועים 
המוזרמים לנחל

605662
מספר מקורות הזיהום עלה בעקבות 

מקורות זיהום חדשים, שהתגלו בשנה 
האחרונה. 

יעד 1.17: צמצום 
ומניעת זיהום ים 

וחופים
תפוקה

פרסום "קול קורא" 
לרשויות מקומיות - 

תוכנית "חוף נקי" עבור 
שנת 2019

-ג-
טרם אושר תקציב לשנים 2019-21 מקרן 

הניקיון, ועל כן לא ניתן היה לפרסם את 
"הקול קורא".

יעד 1.17: צמצום 
ומניעת זיהום ים 

וחופים
תפוקה

ביקורות חצי-שנתיות 
במעגנות ובנמלים

303049 

יעד 1.17: צמצום 
ומניעת זיהום ים 

וחופים
תפוקה

ביקורות במסופי נפט 
וכימיקלים

7714 

יעד 1.17: צמצום 
ומניעת זיהום ים 

וחופים
תפוקה

ביקורות כוללות לאסדת 
הפקה

866 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.17: צמצום 
ומניעת זיהום ים 

וחופים
תפוקה

ביקורות כוללות לאסדת 
חיפוש

223 

יעד 1.17: צמצום 
ומניעת זיהום ים 

וחופים
תפוקה

הבאה לאישור של 
חוק המוכנות והתגובה 

לתקריות זיהום ים בשמן
-ג-

בעקבות מחלוקות עם משרדי האנרגיה 
והפנים טרם קודם החוק.

יעד 1.17: צמצום 
ומניעת זיהום ים 

וחופים
תוצאה

שיעור החופים הנקיים 
70% מהזמן

54%60%65% 

יעד 1.17: צמצום 
ומניעת זיהום ים 

וחופים
תוצאה

יחס חריגות מהיתר 
לביקורות

18%17%12% 

יעד 1.17: צמצום 
ומניעת זיהום ים 

וחופים
תוצאה

שיעור ביקורות תקינות 
מסך ביקורות שבוצעו 

באוניות על פי אמנת 
MARPOL

 -80%85% 

יעד 1.17: צמצום 
ומניעת זיהום ים 

וחופים
תוצאה

חופים ומרינות בעלי תו 
BLUE FLAG איכות סביבתי

505052
המידע התקבל מעמותת "אקואושן", 

שמנהלת את הדגל הכחול בישראל.

יעד 1.18: יישום 
המדיניות 

להתמודדות עם 
התמוטטות המצוק 

החופי

תפוקה

תאי שטח שבוצעה בהם 
הזנת חול להגנה על המצוק 

החופי )אשקלון דרום, 
אשקלון צפון(

- --
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 

לשנת 2018 ולכן לא נדרש מהמשרד 
לדווח ערך בפועל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.18: יישום 
המדיניות 

להתמודדות עם 
התמוטטות המצוק 

החופי

תפוקה
תאי שטח שבוצעו 

בהם הגנות ימיות רכות 
)"גיאוטיוב"(

-1-

במהלך 2018 הושלמה ההקמה של 
כ-80% ממבנה הגיאוטיוב בתא שטח 

אשקלון צפון. העיכוב בהקמת הגיאוטיוב 
נובע, בין היתר, מתנאי מזג האויר במהלך 

עונת החורף.

יעד 1.18: יישום 
המדיניות 

להתמודדות עם 
התמוטטות המצוק 

החופי

תפוקה
חוות דעת סביבתית לתאי 

שטח
11812

המשרד זירז את כתיבת חוות הדעת כדי 
למנוע עיכובים בביצוע ההגנות למצוק. 

יעד 1.18: יישום 
המדיניות 

להתמודדות עם 
התמוטטות המצוק 

החופי

תוצאה

תאי שטח שהוצאו להם 
היתרי בניה ע"י הרשויות 

המקומיות להגנות 
יבשתיות

 ---
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 

לשנת 2018 ולכן לא נדרש מהמשרד 
לדווח ערך בפועל.

יעד 1.19: צמצום 
ומניעת זיהומים חוצי 

גבולות
תפוקה

הגשת הצעה להחלטת 
ממשלה בנושא הפחתת 

זיהום חוצה גבולות
-ג-

ההצעה מוכנה, אך עקב התנגדות משרד 
הביטחון טרם עלתה להצבעה.

יעד 1.19: צמצום 
ומניעת זיהומים חוצי 

גבולות
תפוקה

יצירת מנגנון משופר 
לטיפול במפגעים חוצי 

גבולות באופן שוטף
-ג-

יצירת המנגנון תתאפשר רק לאחר 
אישור החלטת הממשלה. 

יעד 1.19: צמצום 
ומניעת זיהומים חוצי 

גבולות
תוצאה

חוקים סביבתיים 
 C המוחלים באיו"ש )שטחי
ובהתיישבות( במהלך 2018

 --  -
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 

לשנת 2018 ולכן לא נדרש מהמשרד 
לדווח ערך בפועל.

יעד 1.20: היערכות 
לשינוי אקלים

תפוקה

דיווח לממשלה בנוגע 
להתקדמות ביישום 
התוכנית הלאומית 

להיערכות לשינוי אקלים

-ג-

ביולי 2018 עברה החלטת ממשלה 
להקמת מינהלת לשינוי האקלים. על פי 
ההחלטה נדרש דיווח לממשלה ב-2019 

ויבוצע בהתאם לכך.

המשרד להגנת הסביבה

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   196



ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018

יעד 1.20: היערכות 
לשינוי אקלים

תפוקה
הגשת הצעה להחלטת 

ממשלה בנושא הסתגלות 
לשינוי אקלים

 גג-

יעד 1.20: היערכות 
לשינוי אקלים

 גג-דיווח לאמנת האקליםתפוקה

יעד 1.21: קידום 
תוכנית לאומית 

לבריאות וסביבה
תפוקה

הבאה לאישור הממשלה 
של תוכנית לאומית 

לבריאות וסביבה
-ג-

התוכנית הוכנה בשיתוף פעולה עם 
משרד הבריאות והוגשה לאישור מנכ"ל 
ושר, אך טרם הוגשה לאישור הממשלה.

המשרד להגנת הסביבה
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד החינוך



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 12018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מתוך הלומדים בכיתות י"ב 1
במוסדות מגישים לבגרות

 66.2%
)תשע"ו(

 66.9%
68%)תשע"ז(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך. ■
ביאור: המדד מתאר את שיעור מסיימי י"ב, הזכאים לתעודת בגרות )לאחר הכללת מועד החורף העוקב(, מתוך כלל הלומדים בכיתות י"ב  ■

באותו שנתון במוסדות מגישים לבגרות.

יתר  נכון לעת הפרסום. הערכים המדווחים במדדי הבגרות הינם ערכים הנכונים לשנת הלימודים תשע"ז.  וניתוחם  לנתונים הקיימים לאחר עיבודם  נתוניו בהתאם  משרד החינוך מדווח את   1 
הערכים - ערכי מדדי המיצ"ב וערכי מדדים נוספים, הינם ערכים הנכונים לשנת הלימודים תשע"ח, אלא אם כן צוין אחרת.

יובהר כי בחינת המגמות במיצ"ב נאמדת בהסתכלות רב-שנתית. במונחים של מיצ"ב שינוי של: 0-5 נקודות אינו שינוי של ממש; 6-10 נקודות - שינוי קל; 11-15 - שינוי מתון; 16-20 - שינוי ניכר;   
20-30 - שינוי גדול; מעל ל-30 נקודות - שינוי גדול מאוד

משרד החינוך
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

הישגים לימודיים במתמטיקה2

12,787 תלמידים הניגשים ל-5 יחידות לימוד במתמטיקה2
)תשע"ו(

 16,192
)תשע"ז(

 16,085
)תשע"ז(

19,905 תלמידים הניגשים ל-4 יחידות לימוד במתמטיקה3
)תשע"ו(

 19,000
)תשע"ז(

 19,372
)תשע"ז(

 534 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב במתמטיקה - כיתות ח'4
)תשע"ז(

 537
)תשע"ח(

 543
)תשע"ח(

566 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב במתמטיקה - כיתות ה'5
)תשע"ז(

 568
)תשע"ח(

2  מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך.
ביאור: המדד מתאר את מספר מסיימי י"ב ,הניגשים לתעודת בגרות, הכוללת מתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד. הנתונים לכל שנה כוללים את הכללת מועד החורף העוקב.  

3  מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך.
ביאור: המדד מתאר את מספר מסיימי י"ב, הניגשים לתעודת בגרות, הכוללת מתמטיקה ברמת 4 יחידות לימוד. הנתונים לכל שנה כוללים את הכללת מועד החורף העוקב.  

4  מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך.
ביאור: המדד מציג את ממוצע ציוניהם של תלמידי כיתות ח', אשר נבחנו במיצ"ב ההישגים )שליש מבתי הספר, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה( בתחומי הדעת השונים. המבחן במדע   
וטכנולוגיה נערך רק לתלמידי כיתות ח'. ציוני המבחן מתוקננים וכוילו לסולם רב-שנתי, אשר בשנת הבסיס, התשס"ח, ממוצע הציונים הארצי נקבע לערך 500 וסטיית התקן הארצית נקבעה ל-100.

5  מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך.
ביאור: המדד מציג את ממוצע ציוניהם של תלמידי כיתות ה', אשר נבחנו במיצ"ב ההישגים )שליש מבתי הספר, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה( בתחומי הדעת השונים. המבחן במדע   
 וטכנולוגיה נערך רק לתלמידי כיתות ח'. ציוני המבחן מתוקננים וכוילו לסולם רב-שנתי, כאשר בשנת הבסיס, התשס"ח, ממוצע הציונים הארצי נקבע לערך 500 וסטיית התקן הארצית נקבעה ל-100.
מבחני המיצ"ב באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ה' לשנת תשע"ח לא דווחו על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, מאחר שאינם עומדים בכללי האיכות הנדרשים. הדבר נובע 
משיעור גבוה של תלמידים שנבחנו בכיתות המותאמות, אשר תנאי ההיבחנות בהן שונים מאלו הנהוגים בכיתות הרגילות. בכיתות ה' שיעור התלמידים שנבחנו בכיתות מותאמות עמד על 21% 
בתשע"ח, לעומת 15% בתשע"ז. הדבר הביא לפגיעה באיכות הסטטיסטית והפסיכומטרית של הנתונים. יודגש, כי נתוני שאר מבחני המיצ"ב עומדים בתנאי התוקף והאיכות הנדרשים והם, 

כאמור, מוצגים בדו"חות.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

הישגים לימודיים באנגלית3

35% שיעור הניגשים לבגרות הכוללת 5 יחידות לימוד באנגלית6
)תשע"ו(

 36%
)תשע"ז(

 35.7%
)תשע"ז(

26% שיעור הניגשים לבגרות הכוללת 4 יחידות לימוד באנגלית7
)תשע"ו(

 826%
)תשע"ז(

 27%
)תשע"ז(

523 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב באנגלית - כיתות ח'9
)תשע"ז(

 526
)תשע"ח(

 520
)תשע"ח(

539 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב באנגלית - כיתות ה'10׳
)תשע"ז(

 543
)תשע"ח(

מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך.   6
ביאור: המדד מתאר את מספר מסיימי י"ב, הניגשים לתעודת בגרות, הכוללת אנגלית ברמת 5 יחידות לימוד. הנתונים לכל שנה כוללים את הכללת מועד החורף העוקב.  

מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך.  7
המדד מתאר את מספר מסיימי י"ב, הניגשים לתעודת בגרות, הכוללת אנגלית ברמת 4 יחידות לימוד.  8

בתוכנית העבודה לשנת 2018 חלה טעות סופר, ונרשם כי התכנון הוא שיעור של 36%. אולם התכנון המקורי עמד על 26% כמצוין לעיל.  
מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך.  9

ביאור: המדד מציג את ממוצע ציוניהם של תלמידי כיתות ח', אשר נבחנו במיצ"ב ההישגים )שליש מבתי הספר, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה( בתחומי הדעת השונים. המבחן במדע   
וטכנולוגיה נערך רק לתלמידי כיתות ח'. ציוני המבחן מתוקננים וכוילו לסולם רב-שנתי, אשר בשנת הבסיס, התשס"ח, ממוצע הציונים הארצי נקבע לערך 500 וסטיית התקן הארצית נקבעה ל-100.

מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך.  10
ביאור: המדד מציג את ממוצע ציוניהם של תלמידי כיתות ה', אשר נבחנו במיצ"ב ההישגים )שליש מבתי הספר, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה( בתחומי הדעת השונים. המבחן במדע   
 וטכנולוגיה נערך רק לתלמידי כיתות ח'. ציוני המבחן מתוקננים וכוילו לסולם רב-שנתי, אשר בשנת הבסיס, התשס"ח, ממוצע הציונים הארצי נקבע לערך 500 וסטיית התקן הארצית נקבעה ל-100.
מבחני המיצ"ב באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ה' לשנת תשע"ח לא דווחו על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, מאחר שאינם עומדים בכללי האיכות הנדרשים. הדבר נובע 
משיעור גבוה של תלמידים שנבחנו בכיתות המותאמות, אשר תנאי ההיבחנות בהן שונים מאלו הנהוגים בכיתות הרגילות. בכיתות ה' שיעור התלמידים שנבחנו בכיתות מותאמות עמד על 21% 
בתשע"ח, לעומת 15% בתשע"ז. הדבר הביא לפגיעה באיכות הסטטיסטית והפסיכומטרית של הנתונים. יודגש, כי נתוני שאר מבחני המיצ"ב עומדים בתנאי התוקף והאיכות הנדרשים והם, 

כאמור, מוצגים בדו"חות.

משרד החינוך
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

הישגים לימודיים בשפת אם4

557 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב בעברית - כיתות ח'11
)תשע"ז(

 562
)תשע"ח(

 564
)תשע"ח(

548 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב בערבית - כיתות ח'12
)תשע"ז(

 550
)תשע"ח(

 561
)תשע"ח(

542 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב בעברית - כיתות ה'13
)תשע"ז(

 547
)תשע"ח(

 545
)תשע"ח(

592 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב בערבית - כיתות ה'14 
)תשע"ז(

 594
)תשע"ח(

 602
)תשע"ח(

11  מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך.
ביאור: המדד מציג את ממוצע ציוניהם של תלמידי כיתות ח', אשר נבחנו במיצ"ב ההישגים )שליש מבתי הספר, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה( בתחומי הדעת השונים. המבחן במדע   
וטכנולוגיה נערך רק לתלמידי כיתות ח'. ציוני המבחן מתוקננים, וכוילו לסולם רב-שנתי, אשר בשנת הבסיס, התשס"ח, ממוצע הציונים הארצי נקבע לערך 500 וסטיית התקן הארצית נקבעה ל-100.

12  מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך.
ביאור: המדד מציג את ממוצע ציוניהם של תלמידי כיתות ח', אשר נבחנו במיצ"ב ההישגים )שליש מבתי הספר, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה( בתחומי הדעת השונים. המבחן במדע   
וטכנולוגיה נערך רק לתלמידי כיתות ח'. ציוני המבחן מתוקננים וכוילו לסולם רב-שנתי, אשר בשנת הבסיס, התשס"ח, ממוצע הציונים הארצי נקבע לערך 500 וסטיית התקן הארצית נקבעה ל-100.

13  מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך.
ביאור: המדד מציג את ממוצע ציוניהם של תלמידי כיתות ה', אשר נבחנו במיצ"ב ההישגים )שליש מבתי הספר, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה( בתחומי הדעת השונים. המבחן במדע   
וטכנולוגיה נערך רק לתלמידי כיתות ח'. ציוני המבחן מתוקננים וכוילו לסולם רב-שנתי, אשר בשנת הבסיס, התשס"ח, ממוצע הציונים הארצי נקבע לערך 500 וסטיית התקן הארצית נקבעה ל-100.

14  מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך.
ביאור: המדד מציג את ממוצע ציוניהם של תלמידי כיתות ה', אשר נבחנו במיצ"ב ההישגים )שליש מבתי הספר, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה( בתחומי הדעת השונים. המבחן במדע   
וטגנולוגיה נערך רק לתלמידי כיתות ח'. ציוני המבחן מתוקננים וכוילו לסולם רב-שנתי, אשר בשנת הבסיס, התשס"ח, ממוצע הציונים הארצי נקבע לערך 500 וסטיית התקן הארצית נקבעה ל-100.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

הישגים לימודיים במדעים5

9,700 תלמידים הניגשים ל-5 יחידות לימוד בפיזיקה15
)תשע"ו(

 10,500
)תשע"ז(

 11,044
)תשע"ז(

9,036 תלמידים הניגשים ל-5 יחידות לימוד בכימיה16
)תשע"ו(

 9,300
)תשע"ז(

 9,829
)תשע"ז(

16,858 תלמידים הניגשים ל-5 יחידות לימוד בביולוגיה17
)תשע"ו(

 18,736
)תשע"ז(

 17,820
)תשע"ז(

587 ציון ארצי בבחינת המיצ"ב במדעים - כיתות ח'18
)תשע"ז(

 591
)תשע"ח(

 579
)תשע"ח(

15  מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך.
ביאור: המדד מתאר את מספר מסיימי י"ב, הניגשים לתעודת בגרות, הכוללת פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד. הנתונים לכל שנה כוללים את הכללת מועד החורף העוקב.  

16  מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך.
ביאור: המדד מתאר את מספר מסיימי י"ב, הניגשים לתעודת בגרות, הכוללת כימיה ברמת 5 יחידות לימוד. הנתונים לכל שנה כוללים את הכללת מועד החורף העוקב.  

17  מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך.
ביאור: המדד מתאר את מספר מסיימי י"ב, הניגשים לתעודת בגרות, הכוללת ביולוגיה ברמת 5 יחידות לימוד. הנתונים לכל שנה כוללים את הכללת מועד החורף העוקב, ועל כן מדווחים בשלב זה   

לשנת תשע"ז.
18  מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך.

ביאור: המדד מציג את ממוצע ציוניהם של תלמידי כיתות ח', אשר נבחנו במיצ"ב ההישגים )שליש מבתי הספר, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה( בתחומי הדעת השונים. המבחן במדע   
וטכנולוגיה נערך רק לתלמידי כיתות ח'. ציוני המבחן מתוקננים וכוילו לסולם רב-שנתי, אשר בשנת הבסיס, התשס"ח, ממוצע הציונים הארצי נקבע לערך 500 וסטיית התקן הארצית נקבעה ל-100.

משרד החינוך
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל
 לשנת 2018 

שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה )תשע"ז(6

78% 78%שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

59% 57%שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

53% 50%שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך. ■
ביאור: מדד מסכם, שנבדק בשאלון סביבה פדגוגית כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר את שיעור התלמידים 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"(.

משרד החינוך
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד מעורבות 7
חברתית ואזרחית )תשע"ז(

66% 65%שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

53% 50%שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

57% 56%שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך. ■
ביאור: מדד מסכם, המחושב כממוצע של אחוזי המסכימים עם 5 היגדים המרכיבים את המדד, שעוסקים במאמצי בית הספר לעידוד  ■

למעורבות חברתית ואזרחית )למשל: "בית הספר מעודד אותי לעזור בפעילות התנדבותית למען הקהילה"(.

משרד החינוך
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי 8
האחר והשונה )תשע"ז(

86% 84%שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

76% 72%שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

76% 73%שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך. ■
ביאור: מדד מסכם, המחושב כממוצע של אחוזי המסכימים עם 5 היגדים המרכיבים את המדד, שעוסקים במאמצי בית הספר לקידום  ■

סובלנות כלפי האחר והשונה )למשל: "המורים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה, למשל: דוברי שפה אחרת, בעלי 
מוגבלויות, בני דת אחרת וכו'"(.

משרד החינוך
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות באירועי אלימות9

9% 10%שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

8% 9%שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

7% 8%שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך. ■
ביאור: מדד מסכם, נבדק בשאלון אקלים בית ספרי, כחלק ממבחני המיצ"ב. המדד מתאר את שיעור התלמידים הממוצע שהעידו על  ■

מעורבות באירוע אלימות אחד או יותר בחודש האחרון )למשל: "בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים 
שרצה לפגוע בי"(.

משרד החינוך
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

 שיעור התלמידים הנושרים ממסגרת חינוכית, מתוך הלומדים בחינוך 10
העל יסודי

 1.5%
)תשע"ו(

 1.47%
)תשע"ז(

 1.2%
)תשע"ז(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך. ■
ביאור: תלמיד נושר הוא מי שהיה רשום כלומד בבית הספר )לפי סמל מוסד( בשנה הנבדקת, אולם בשנה העוקבת כבר אינו רשום לאף  ■

מוסד חינוכי. המדד מחושב כאחוז התלמידים שהיו רשומים כלומדים במוסד חינוכי כלשהו בשנה הנבדקת, ובשנה העוקבת לא רשומים 
באף מוסד חינוכי, מתוך כלל תלמידי מוסדות החינוך בעל יסודי ז'-י"ב. המדד לא כולל את מי שלא נרשם מעולם למוסד חינוכי כלשהו, 

וכמו כן גם את תלמידי המגזר החרדי הלא מפוקח, תלמידי מזרח ירושלים ומחזיקי דרכון זר. יצוין, כי לא ייחשב כנושר תלמיד אשר עבר 
לבית ספר מקצועי, מהחינוך הטכנולוגי )מח"ט( או דתות )או כל מוסד מפוקח אחר(.

משרד החינוך
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תפוקה

שיעור התלמידים במוסדות 
המגישים לבגרות החסרים 

בגרות במקצוע יחיד כדי 
להגיע לבגרות מלאה

2.89%2.79%2.79% 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תפוקה
תלמידים בתיכון הווירטואלי 

במתמטיקה
384421438 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תפוקה
בתי ספר עם מגמת 5 יח"ל 

מתמטיקה
690710710

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תפוקה
בתי ספר שקיבלו תוספת 

שעות לאנגלית דבורה 
בכיתה ז'

 -250200
בשל אילוצים תקציביים, חלה ירידה 
במספר בתי הספר שקיבלו תוספת 

שעות ביחס למספר המתוכנן.

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תפוקה
בתי ספר יסודיים שייפתחו 

בהם ספריות אנגלית
 -250252 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תפוקה
תלמידים הלומדים במגמות 

וירטואליות בכימיה 
ובפיזיקה

718822820 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תפוקה
מורים בעלי הכשרה 

המלמדים פיזיקה בחטיבה 
העליונה

1,1501,2001,200 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
שיעור הזכאים לבגרות 

מתוך הלומדים בכיתות י"ב 
במוסדות מגישים לבגרות

66.2%66.9%68%

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה

שיעור הזכאים לתעודת 
בגרות מצטיינת מתוך 
הלומדים בכיתות י"ב 

במוסדות מגישים לבגרות

8%8.4%8%

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
תלמידים הניגשים ל-5 

יחידות לימוד במתמטיקה
 12,787
)תשע"ו(

 16,192
)תשע"ז(

 16,085
)תשע"ז(

 מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך.
ביאור: המדד מתאר את מספר מסיימי 
י"ב, הניגשים לתעודת בגרות, הכוללת 

מתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד.

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
תלמידים הניגשים ל-4 

יחידות לימוד במתמטיקה
19,90519,00019,372

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
ממוצע הישגי התלמידים 

בכיתות ח' במיצ"ב 
מתמטיקה

534537543 

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
ממוצע הישגי התלמידים 

בכיתות ה' במיצ"ב 
מתמטיקה

566568

מבחני המיצ"ב באנגלית ובמתמטיקה 
לכיתות ה' לשנת תשע"ח לא דווחו על 
ידי הרשות הארצית למדידה והערכה 

בחינוך )ראמ"ה(, מאחר שאינם 
עומדים בכללי האיכות הנדרשים. 

הדבר נובע משיעור גבוה של תלמידים 
שנבחנו בכיתות המותאמות, אשר 

תנאי ההיבחנות בהן שונים מאלו 
הנהוגים בכיתות הרגילות. בכיתות 

ה' שיעור התלמידים שנבחנו בכיתות 
מותאמות עמד על 21% בתשע"ח, 
לעומת 15% בתשע"ז. הדבר הביא 

לפגיעה באיכות הסטטיסטית 
והפסיכומטרית של הנתונים. יודגש, 

כי נתוני שאר מבחני המיצ"ב עומדים 
בתנאי התוקף והאיכות הנדרשים והם 

כאמור מוצגים בדו"חות.

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
שיעור הניגשים לבגרות 
הכוללת 5 יחידות לימוד 

באנגלית
35%36%35.7%

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
שיעור הניגשים לבגרות 
הכוללת 4 יחידות לימוד 

באנגלית
26%26%27%

בתוכנית העבודה לשנת 2018 חלה 
טעות סופר, ונרשם כי התכנון הוא 

שיעור של 36%. אולם התכנון המקורי 
עמד על 26% כמצוין.

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
ממוצע הישגי התלמידים 

בכיתות ח' במיצ"ב אנגלית
523526520 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
ממוצע הישגי התלמידים 

בכיתות ה' במיצ"ב אנגלית
539543

מבחני המיצ"ב באנגלית ובמתמטיקה 
לכיתות ה' לשנת תשע"ח לא דווחו על 
ידי הרשות הארצית למדידה והערכה 

בחינוך )ראמ"ה(, מאחר שאינם 
עומדים בכללי האיכות הנדרשים. 

הדבר נובע משיעור גבוה של תלמידים 
שנבחנו בכיתות המותאמות, אשר 

תנאי ההיבחנות בהן שונים מאלו 
הנהוגים בכיתות הרגילות. בכיתות 

ה' שיעור התלמידים שנבחנו בכיתות 
מותאמות עמד על 21% בתשע"ח, 
לעומת 15% בתשע"ז. הדבר הביא 

לפגיעה באיכות הסטטיסטית 
והפסיכומטרית של הנתונים. יודגש, 

כי נתוני שאר מבחני המיצ"ב עומדים 
בתנאי התוקף והאיכות הנדרשים והם 

כאמור מוצגים בדו"חות.

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
ממוצע הישגי התלמידים 

בכיתות ח' במיצ"ב שפת אם 
עברית

557562564 

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
ממוצע הישגי התלמידים 

בכיתות ח' במיצ"ב שפת אם 
ערבית

548550561 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
ממוצע הישגי התלמידים 

בכיתות ה' במיצ"ב שפת אם 
עברית

542547545 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
ממוצע הישגי התלמידים 

בכיתות ה' במיצ"ב שפת אם 
ערבית

592594602 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
ניגשים לבגרות ב-5 יחידות 

לימוד בפיזיקה
9,70010,50011,044

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
ניגשים לבגרות ב-5 יחידות 

לימוד בכימיה
9,0369,3009,829
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
ניגשים לבגרות ב-5 יחידות 

לימוד בביולוגיה
16,85818,73617,820

יעד 1.1: קידום הידע 
וההישגים בכל תחומי 

הדעת, בדגש על 
שפת אם, מתמטיקה, 

אנגלית ומדעים

תוצאה
ממוצע הישגי התלמידים 

בכיתות ח' במיצ"ב מדע 
וטכנולוגיה

587591579 

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תפוקה
בתי ספר המשתתפים 
בבגרויות מתוקשבות 

עתירות מדיה
271304360 

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תפוקה
מוסדות בהם פועלים מורים 

מובילים
227350370 

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תפוקה
רכזי מקצוע שהוכשרו 

להיות סוכני שינוי ללמידה 
משמעותית בבית ספרם

 480
)תשע"ח(

 1,000 
)תשע"ט(

- 

עם חילוף יו"ר המזכירות הפדגוגית, 
תוכנית ההכשרה נבחנת ומעודכנת 

מחדש. לאחר עדכונה ויישומה יובאו 
הנתונים.

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על שימוש באסטרטגיות 

ללמידה עצמית 
שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

78% 73%

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 מאחר ומדובר 

בשאלון עמדות. המגמה הרצויה 
הייתה מגמת עלייה.

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על שימוש באסטרטגיות 

ללמידה עצמית 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

57% 58%

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 מאחר ומדובר 

בשאלון עמדות. המגמה הרצויה 
הייתה מגמת עלייה.

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על שימוש באסטרטגיות 

ללמידה עצמית 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

50% 57%

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 מאחר ומדובר 

בשאלון עמדות. המגמה הרצויה 
הייתה מגמת עלייה.

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על מסוגלות, סקרנות ועניין 

בלמידה 
שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

78% 78%

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 מאחר ומדובר 

בשאלון עמדות. המגמה הרצויה 
הייתה מגמת עלייה.

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על מסוגלות, סקרנות ועניין 

בלמידה 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

57% 59%

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 מאחר ומדובר 

בשאלון עמדות. המגמה הרצויה 
הייתה מגמת עלייה.

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על מסוגלות, סקרנות ועניין 

בלמידה 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

50% 53%

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 מאחר ומדובר 

בשאלון עמדות. המגמה הרצויה 
הייתה מגמת עלייה.

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על קרבה ואכפתיות בין 

מורים לתלמידים 
שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

69% 71%

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 מאחר ומדובר 

בשאלון עמדות. המגמה הרצויה 
הייתה מגמת עלייה.

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על קרבה ואכפתיות בין 

מורים לתלמידים שיעור 
דיווח בכיתות ז׳-ט׳

46% 49%

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 מאחר ומדובר 

בשאלון עמדות. המגמה הרצויה 
הייתה מגמת עלייה.

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על קרבה ואכפתיות בין 

מורים לתלמידים 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

43% 45%

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 מאחר ומדובר 

בשאלון עמדות. המגמה הרצויה 
הייתה מגמת עלייה.

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על יחסים חיוביים בין 

תלמידים לחבריהם לכיתה 
שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

76% 78%

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 מאחר ומדובר 

בשאלון עמדות. המגמה הרצויה 
הייתה מגמת עלייה.

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על יחסים חיוביים בין 

תלמידים לחבריהם לכיתה 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

64% 66%

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 מאחר ומדובר 

בשאלון עמדות. המגמה הרצויה 
הייתה מגמת עלייה.

יעד 1.2: קידום 
מיומנויות חשיבה 

ומיומנויות רגשיות 
וחברתיות

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על יחסים חיוביים בין 

תלמידים לחבריהם לכיתה 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

65% 67%

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 מאחר ומדובר 

בשאלון עמדות. המגמה הרצויה 
הייתה מגמת עלייה.

יעד 1.3: הנגשת החינוך 
הטכנולוגי-מקצועי 

לכלל האוכלוסיות
תפוקה

תלמידים הלומדים בחינוך 
הטכנולוגי

151,000155,000154,946 

יעד 1.3: הנגשת החינוך 
הטכנולוגי-מקצועי 

לכלל האוכלוסיות
תפוקה

תלמידים המתנסים 
בתעשייה

12,00019,00013,012

עקב שינויים בתהליכי ההתקשרויות 
בנושא, חל עיכוב בתוכנית השנה, ועל 

כן הייתה עלייה במספר התלמידים, 
אך לא כמצופה.

יעד 1.3: הנגשת החינוך 
הטכנולוגי-מקצועי 

לכלל האוכלוסיות
תוצאה

זכאים לתעודות מקצוע 
ולתעודות הסמכה

17,00022,00024,000 

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.4: פיתוח סביבות 
למידה מותאמות

1,9002,4501,900בתי ספר מתוקשביםתפוקה
בתי הספר המתוקשבים לא הורחבו 

עקב אי ביצוע שותפות ממשלתית 
בנושא.

יעד 1.4: פיתוח סביבות 
למידה מותאמות

תפוקה
מוסדות חינוך קיימים 

ששופצו או חודשו
350500712 

יעד 1.4: פיתוח סביבות 
למידה מותאמות

תפוקה
גני ילדים וכיתות בית ספר 

שנבנו
3,4376,6676,802 

יעד 1.4: פיתוח סביבות 
למידה מותאמות

תפוקה
מרחבי למידה שתוקצבו 

)M21( לעיצוב חדשני
4001,0001,021 

יעד 1.4: פיתוח סביבות 
למידה מותאמות

תפוקה
מוסדות חינוך ששודרגו 

וחוזקו מפני רעידות אדמה 
)תכנון וביצוע(

5012088
הערך בפועל אינו כמתוכנן בשל פערים 

בבשלות המבנים לשדרוג/לתחזוק. 

משרד החינוך
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מטרה 2: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תפוקה

בתי הספר העל-יסודיים 
שהשלימו את הטמעת 

תוכנית התפיסה 
המערכתית לחינוך ערכי

216300265 

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

 35,28740,00040,000משתתפים במסע לפוליןתפוקה

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תפוקה
משתתפים במסע "נעלה 

לירושלים"
268,786282,225261,547 

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

21,089 -22,000משתתפים ב"מסע ישראלי"תפוקה
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תפוקה
תלמידים המשתתפים 
בגדנ"ע כחלק מההכנה 

לצה"ל
20,000- 21,364

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

 8,4669,05910,448מדריכי של"ח צעיריםתפוקה

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תפוקה
מוסדות חינוך שקיימו 

מפגשים בין-מגזריים ובין 
דתיים וחילונים

558- 857
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תפוקה
חטיבות עליונות עם מועצות 

תלמידים בית ספריות 
תקניות פעילות

755810961 

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תפוקה
רשויות מקומיות עם 

מועצות תלמידים בית 
ספריות תקניות פעילות

172205217 

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תפוקה
בתי ספר המקיימים תוכנית 

לימודים שנתית בנושא 
חיים משותפים

858 -857

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תוצאה
תלמידים המשתתפים 
בפעילות תנועות נוער 

וארגוני נוער
475,292519,677546,838 

משרד החינוך

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   221



ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תוצאה
שיעור הבוגרים אשר 

התגייסו לשירות אזרחי/
צבאי - בנים

58.1%-57.7%

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תוצאה
שיעור הבוגרים אשר 

התגייסו לשירות אזרחי/
צבאי - בנות

71.9%-71.1%

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על מאמצי בית הספר 

לקידום סובלנות כלפי האחר 
והשונה )תשע"ז( - שיעור 

דיווח בכיתות ה'-ו'

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.84%86%

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על מאמצי בית הספר 

לקידום סובלנות כלפי האחר 
והשונה )תשע"ז( - שיעור 

דיווח בכיתות ז׳-ט׳

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.72%76%

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: חינוך לערכים 
יהודיים, דמוקרטיים, 

ציוניים וחברתיים, 
תוך טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על מאמצי בית הספר 

לקידום סובלנות כלפי האחר 
והשונה )תשע"ז( - שיעור 

דיווח בכיתות י׳-י״א

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.76% -73%

יעד 2.2: קידום 
מעורבות חברתית 
והתפתחות אישית

תוצאה

שיעור התלמידים שסיימו 
את תוכנית "התפתחות 

אישית ומעורבות חברתית" 
בהצטיינות, מתוך סך 

התלמידים במחזור י"ב

 20%
)23,922(

 -22%
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 2.2: קידום 
מעורבות חברתית 
והתפתחות אישית

תוצאה
יוזמות תלמידים בתוכנית 

יזמות ביסודי ובעל יסודי
1,100 -1,080

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 2.2: קידום 
מעורבות חברתית 
והתפתחות אישית

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על מאמצי בית הספר 

לעידוד מעורבות חברתית 
ואזרחית )תשע"ז( - שיעור 

דיווח בכיתות ה'-ו'

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.65%66%

יעד 2.2: קידום 
מעורבות חברתית 
והתפתחות אישית

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על מאמצי בית הספר 

לעידוד מעורבות חברתית 
ואזרחית )תשע"ז( - שיעור 

דיווח בכיתות ז׳-ט׳

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.50%53%

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.2: קידום 
מעורבות חברתית 
והתפתחות אישית

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על מאמצי בית הספר 

לעידוד מעורבות חברתית 
ואזרחית )תשע"ז( - שיעור 

דיווח בכיתות י׳-י״א

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.56%57%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על קרבה ואכפתיות בין 

מורים לתלמידים- שיעור 
דיווח בכיתות ה'-ו'

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.69%71%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על קרבה ואכפתיות בין 

מורים לתלמידים- שיעור 
דיווח בכיתות ז׳-ט׳

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.46%49%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על קרבה ואכפתיות בין 

מורים לתלמידים- שיעור 
דיווח בכיתות י׳-י״א

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.43%45%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על מעורבות או חשיפה 

לסוגי אלימות שונים במרחב 
הבית ספרי - שיעור דיווח 

בכיתות ה'-ו'

המגמה הרצויה היא מגמת ירידה.10%9%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על מעורבות או חשיפה 

לסוגי אלימות שונים במרחב 
הבית ספרי - שיעור דיווח 

בכיתות ז׳-ט׳

המגמה הרצויה היא מגמת ירידה.9%8%
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על מעורבות או חשיפה 

לסוגי אלימות שונים במרחב 
הבית ספרי - שיעור דיווח 

בכיתות י׳-י״א

המגמה הרצויה היא מגמת ירידה.8%7%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על אלימות דיגיטלית 
ברשתות החברתיות 

ובאינטרנט - שיעור דיווח 
בכיתות ה'-ו'

המגמה הרצויה היא מגמת ירידה.3%2%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על אלימות דיגיטלית 
ברשתות החברתיות 

ובאינטרנט - שיעור דיווח 
בכיתות ז׳-ט׳

המגמה הרצויה היא מגמת ירידה.4%4%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על אלימות דיגיטלית 
ברשתות החברתיות 

ובאינטרנט - שיעור דיווח 
בכיתות י׳-י״א

המגמה הרצויה היא מגמת ירידה.5%5%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה
שיעור התלמידים המדווחים 
על היעדר תחושת מוגנות - 

שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'
המגמה הרצויה היא מגמת ירידה.6%4%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה
שיעור התלמידים המדווחים 
על היעדר תחושת מוגנות - 

שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט'
המגמה הרצויה היא מגמת ירידה.6%6%
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על היעדר תחושת מוגנות 

- שיעור דיווח בכיתות 
ז׳-טשיעור דיווח בכיתות 

י׳-י״א

המגמה הרצויה היא מגמת ירידה.6%6%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על יחסים חיוביים בין 

תלמידים לחבריהם לכיתה - 
שיעור דיווח בכיתות ה'-ו'

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.76%78%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על יחסים חיוביים בין 

תלמידים לחבריהם לכיתה - 
שיעור דיווח בכיתות ז׳-ט׳

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.64%66%

יעד 2.3: טיפוח אקלים 
מיטבי

תוצאה

שיעור התלמידים המדווחים 
על יחסים חיוביים בין 

תלמידים לחבריהם לכיתה - 
שיעור דיווח בכיתות י׳-י״א

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.65%66%
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מטרה 3: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: קידום חינוך 
איכותי בפריפריה 

הגיאו-חברתית
תפוקה

בתי ספר בתוכנית "מרום" - 
תוכנית המעטפת הפדגוגית 

לתקצוב הדיפרנציאלי
319456456 

יעד 3.1: קידום חינוך 
איכותי בפריפריה 

הגיאו-חברתית
תפוקה

מורים בתוכניות ייחודיות 
המשולבים בפריפריה 

חברתית וגאוגרפית
1,0001,2501,257 

יעד 3.1: קידום חינוך 
איכותי בפריפריה 

הגיאו-חברתית
תפוקה

בתי ספר המשתתפים 
בהשאלת ספרי לימוד

2,3292,5072,507 

יעד 3.1: קידום חינוך 
איכותי בפריפריה 

הגיאו-חברתית
תפוקה

תלמידים המקבלים ארוחה 
חמה בבית הספר במסגרת 

מפעל ההזנה
295,270355,467355,467 

יעד 3.1: קידום חינוך 
איכותי בפריפריה 

הגיאו-חברתית
תפוקה

תלמידים המשתתפים 
בתוכנית חוג לכל ילד במחוז 

הצפון
25,55030,00033,743 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תפוקה
תלמידים המטופלים 

בקידום נוער שהשלימו את 
לימודיהם בביה"ס

5,2475,800

שיטת המדידה לתפוקה זו השתנתה, 
והמדידה היא של כלל התלמידים 
המטופלים בקידום נוער. המספר 

בפועל לשנת 2018 הוא 5,800.

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תפוקה
תלמידים בכיתה י"ב 

 בכיתות - 
ל"ב טכנולוגי

25,72826,576

שיטת המדידה לתפוקה זו השתנתה, 
והמדידה היא של כלל התלמידים 

בכיתות ל"ב טכנולוגי. המספר בפועל 
לשנת 2018 הוא 27,016.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תפוקה
תלמידים בכיתה י"ב 

בכיתות - 
ל"ב עיוני

24,65426,243

שיטת המדידה לתפוקה זו השתנתה, 
והמדידה היא של כלל התלמידים 
בכיתות ל"ב עיוני. המספר בפועל 

לשנת 2018 הוא 26,611.

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תפוקה
תלמידים בכיתות מרכז 

חינוך
14,30015,00015,000 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תפוקה

יחידות לילדים ולנוער 
בסיכון ברשויות מקומיות 

המספקות את מגוון שירותי 
אגף ילדים ונוער בסיכון 

תחת מעטפת ארגונית אחת 
- קידום נוער, שירותי ביקור 

סדיר ומועדוניות

202540 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תפוקה
שיעור התלמידים בחברה 

החרדית הניגשים לבחינות 
הבגרות

52%52.7%54% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תפוקה
שיעור התלמידים בחברה 
החרדית הניגשים למבחני 

סאלד
62%62.8%60% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תפוקה
תלמידים המשתתפים 
בתנועות ובארגוני נוער 

מקרב יוצאי אתיופיה
10,14111,14111,200 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תפוקה

משתתפים בתוכנית 
"מפתחות" - חוגים ליוצאי 

אתיופיה בכיתות א'-ד' 
)במסגרת "דרך חדשה"(

3,925 4,800
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תפוקה
תלמידים המשתתפים 

בתנועות וארגוני נוער - 
דוברי ערבית

43,50953,75643,545
כמות המשתתפים לא הורחבה כפי 

שצופה עקב אי הגדלה בתקציב. 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תפוקה

תלמידים עם מוגבלויות 
בשכיחות נמוכה 

באוכלוסייה, הלומדים 
בשילוב אישי בחינוך הרגיל

16,61018,93518,935 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה
שיעור בעלי תעודות בגרות 

בכיתות ל"ב עיוני
74%75%77% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה
שיעור בעלי תעודות בגרות 

בכיתות ל"ב טכנולוגי
48%51%54% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה
שיעור בעלי תעודות בגרות 

במרכזי חינוך טכנולוגיים
23%24.5%21% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה

שיעור בעלי תעודות הסמכה 
טכנולוגית )14 יח"ל( במרכזי 

החינוך הטכנולוגי בכיתות 
ל"ב טכנולוגי

12%18%24% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה
שיעור התלמידים הנושרים 

ממסגרת חינוכית, מתוך 
הלומדים בחינוך העל-יסודי

 1.5%
)תשע"ו(

 1.47%
)תשע"ז(

1.2%
)תשע"ז(

 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה
שיעור הזכאות לבגרות 
בקרב: החברה הערבית

60.5%62.5%64% 

משרד החינוך

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   229



ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה
שיעור הזכאות לבגרות 

בקרב החברה הבדואית 
)צפון(

57%58.5%57.1% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה
שיעור הזכאות לבגרות 

בקרב החברה הבדואית 
)דרום(

46.6%48.1%51.6% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה
שיעור הזכאות לבגרות 
בקרב החברה הדרוזית

73%73.8%75.1% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה

שיעור הזכאות לבגרות 
הכוללת 5 יחידות 

במתמטיקה בקרב החברה 
הערבית

7.3%7.8%9.5% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה

שיעור הזכאות לבגרות 
הכוללת 5 יחידות 

במתמטיקה בקרב החברה 
הבדואית )צפון(

7.1%7.6%7.3% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה

שיעור הזכאות לבגרות 
הכוללת 5 יחידות 

במתמטיקה בקרב החברה 
הבדואית )דרום(

3.1%3.9%4.4% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה

שיעור הזכאות לבגרות 
הכוללת 5 יחידות 

במתמטיקה בקרב החברה 
הדרוזית

11%11.3%17% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה
שיעור הזכאות לבגרות 

הכוללת 5 יחידות באנגלית 
בקרב החברה הערבית

14.9%16.1%20.1% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה

שיעור הזכאות לבגרות 
הכוללת 5 יחידות באנגלית 

בקרב החברה הבדואית 
)צפון(

6.6%8.1%15.3% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה

שיעור הזכאות לבגרות 
הכוללת 5 יחידות באנגלית 

בקרב החברה הבדואית 
)דרום(

6.6%7.9%9.6% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה
שיעור הזכאות לבגרות 

הכוללת 5 יחידות באנגלית 
בקרב החברה הדרוזית

20.8%21.8%28.9% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה
שיעור הזכאות לתעודת 

בגרות מהלומדים בי"ב - 
יוצאי אתיופיה

54.6%56%61.5% 

יעד 3.2: קידום 
חינוך איכותי בקרב 
אוכלוסיות ייחודיות

תוצאה
שיעור הזכאות לבגרות 

מהלומדים בי"ב בפיקוח 
חרדי

18.5%19%19.5% 

יעד 3.3: קידום חינוך 
איכותי בגילאים 

הצעירים לצמצום 
הפערים

תפוקה
גנים לגילאי 4-3 עם סייעת 

שנייה
5,1125,2085,615 

יעד 3.3: קידום חינוך 
איכותי בגילאים 

הצעירים לצמצום 
הפערים

 920920920גננות מובילותתפוקה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.3: קידום חינוך 
איכותי בגילאים 

הצעירים לצמצום 
הפערים

 27,00038,00038,000ילדים במרכזים לגיל הרךתפוקה

יעד 3.3: קידום חינוך 
איכותי בגילאים 

הצעירים לצמצום 
הפערים

תפוקה
גנים שפעילה בהם תוכנית 

"מעגן"
2,1222,2002,200 

יעד 3.3: קידום חינוך 
איכותי בגילאים 

הצעירים לצמצום 
הפערים

תפוקה

כיתות א'-ג' בחינוך 
הממלכתי, שעומדות 
בממוצע בתקן מספר 

התלמידים בכיתה

 -95%97% 

יעד 3.3: קידום חינוך 
איכותי בגילאים 

הצעירים לצמצום 
הפערים

תפוקה
ילדים המשתתפים בתוכנית 

"ניצנים"
502,157552,373-

שיטת המדידה לתפוקה זו השתנתה, 
והמדידה היא של המשתתפים 

בצהרוני ניצנים בלבד, ללא תכניות 
אחרות להמשך הלימודים. ערך הבסיס 

של צהרוני "ניצנים" ב-2017 הינו 
198,989 וב-2018 הערך הוא 223,570 

משתתפים.
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מטרה 4: חיזוק המנהיגות החינוכית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

תפוקה
סטודנטים המוכשרים 

במכללות ובאוניברסיטאות 
להוראה

13,00013,00013,033 

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

תפוקה
סטודנטים המשתתפים 

בתוכנית "אקדמיה- כיתה" 
מכלל הסטודנטים

1,5001,9501,943 

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

תפוקה
ציון משולב של הלומדים 

BEd
583587587 

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

תפוקה
מכללות אקדמיות לחינוך 

העוברות לות"ת
343

חל עיכוב במעבר המוסד הרביעי עקב אי 
הסכמה על היבטים תקציביים. המעבר 

התרחש לבסוף בפברואר 2019.

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

 3,4824,5005,317מורים בתוכניות ייחודיותתפוקה

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

תפוקה
קהילות מקצועיות 

הלומדות בתחומי הדעת
98150141 

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

תפוקה
מורים שהשתתפו במרכזי 

סימולציה
13,00032,00032,300 

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

 19,00019,316 -תומכי הוראהתפוקה

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

תוצאה
שיעור המורים המדווחים 

על פיתוח וקידום מקצועי: 
יסודי

72%74%
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 

לשנת 2018 מאחר ומדובר בשאלון עמדות. 
המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

תוצאה
שיעור המורים המדווחים 

על פיתוח וקידום מקצועי: 
חטיבת ביניים 

67%62%
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 

לשנת 2018 מאחר ומדובר בשאלון עמדות. 
המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

תוצאה
שיעור המורים המדווחים 

על פיתוח וקידום מקצועי: 
חטיבה עליונה

המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.70%63%

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

תוצאה
שיעור המורים המדווחים 
על שביעות רצונם מבית 

הספר היסודי
79%73%

המדד משקף את עמדות המורים ביסודי, 
תוצאות המדד ומסקנותיו נבחנים במשרד 
החינוך. המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

תוצאה
שיעור המורים המדווחים 
על שביעות רצונם מבית 

הספר- חטיבת ביניים
המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.68%67%

יעד 4.1: טיוב 
ההכשרה, הקליטה, 

ההערכה והפיתוח 
המקצועי לעובדי 

ההוראה

תוצאה
שיעור המורים המדווחים 
על שביעות רצונם מבית 

הספר- חטיבה עליונה
78%71%

המדד משקף את עמדות המורים בחטיבה 
העליונה, תוצאות המדד ומסקנותיו נבחנים 

במשרד. המגמה הרצויה היא מגמת עלייה.

יעד 4.2: ביסוס 
אוטונומיה במערכת 
החינוך וחיזוק מארג 

היחסים עם הרשויות 
המקומיות

תפוקה
בתי ספר בגמישות פדגוגית 

של הפיתוח המקצועי
8001,5001,500 

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: ביסוס 
אוטונומיה במערכת 
החינוך וחיזוק מארג 

היחסים עם הרשויות 
המקומיות

תפוקה
רשויות שמשתתפות 

בתוכנית בחירת הורים 
מבוקרת

53100107 

יעד 4.2: ביסוס 
אוטונומיה במערכת 
החינוך וחיזוק מארג 

היחסים עם הרשויות 
המקומיות

תפוקה
בתי ספר בהליכי אישור 

לייחודיות בית ספרית
65101120 

יעד 4.2: ביסוס 
אוטונומיה במערכת 
החינוך וחיזוק מארג 

היחסים עם הרשויות 
המקומיות

תפוקה
רשויות מקומיות שכתבו 
תוכנית עבודה משותפת 

עם המשרד
23100107 

יעד 4.2: ביסוס 
אוטונומיה במערכת 
החינוך וחיזוק מארג 

היחסים עם הרשויות 
המקומיות

תוצאה

שיעור המורים המסכימים 
עם ההיגד "יש לך 

אוטונומיה בעבודתך, 
כלומר, אפשרות ליזום את 

דרכי ההוראה, את דרכי 
ההערכה וכו'- יסודי

88%-- 

שאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית הנם 
דינמיים ונעשה ניסיון להתאימם לצורכי 
מערכת החינוך, כך שישרתו את מקבלי 
ההחלטות באופן המיטבי. בהתאם לכך, 
מידי שנה בשנה מתווספים לשאלונים 

נושאים חדשים, וכדי שלא להאריך את 
השאלונים יתר על המידה, נושאים אחרים 

לא נמדדים. בשנת תשע"ח מדד זה לא 
נשאל.

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: ביסוס 
אוטונומיה במערכת 
החינוך וחיזוק מארג 

היחסים עם הרשויות 
המקומיות

תוצאה

שיעור המורים המסכימים 
עם ההיגד "יש לך 

אוטונומיה בעבודתך, 
כלומר, אפשרות ליזום את 

דרכי ההוראה, את דרכי 
ההערכה וכו'- חטיבת 

ביניים

86%-- 

שאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית הנם 
דינמיים ונעשה ניסיון להתאימם לצורכי 
מערכת החינוך, כך שישרתו את מקבלי 

ההחלטות באופן המיטבי. בהתאם לכך, מדי 
שנה בשנה מתווספים לשאלונים נושאים 
חדשים, וכדי שלא להאריך את השאלונים 

יתר על המידה, נושאים אחרים לא נמדדים. 
בשנת תשע"ח מדד זה לא נשאל.

יעד 4.2: ביסוס 
אוטונומיה במערכת 
החינוך וחיזוק מארג 

היחסים עם הרשויות 
המקומיות

תוצאה

שיעור המורים המסכימים 
עם ההיגד "יש לך 

אוטונומיה בעבודתך, 
כלומר, אפשרות ליזום את 

דרכי ההוראה, את דרכי 
ההערכה וכו'- חטיבה 

עליונה

91%-- 

שאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית הנם 
דינמיים ונעשה ניסיון להתאימם לצורכי 
מערכת החינוך, כך שישרתו את מקבלי 

ההחלטות באופן המיטבי. בהתאם לכך, מדי 
שנה בשנה מתווספים לשאלונים נושאים 
חדשים, וכדי שלא להאריך את השאלונים 

יתר על המידה, נושאים אחרים לא נמדדים. 
בשנת תשע"ח מדד זה לא נשאל.

יעד 4.3: ביסוס 
שותפות על הרצף 
החינוכי: מסגרות 

חינוכיות, הורים 
וקהילה

 220220239בתי ספר קהילתייםתוצאה

יעד 4.3: ביסוס 
שותפות על הרצף 
החינוכי: מסגרות 

חינוכיות, הורים 
וקהילה

תוצאה
תלמידים המשתתפים 

ב"בית הספר של החופש 
הגדול"

320,229340,469327,753 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.3: ביסוס 
שותפות על הרצף 
החינוכי: מסגרות 

חינוכיות, הורים 
וקהילה

תוצאה
ילדים המשתתפים בבית 

הספר של החגים
- 342,000342,000 

יעד 4.3: ביסוס 
שותפות על הרצף 
החינוכי: מסגרות 

חינוכיות, הורים 
וקהילה

131250182בתי ספר כעוגן בקהילהתוצאה

עקב הפעלת מספר ערוצים מקבילים 
לבניית תשתית לחינוך בלתי-פורמאלית 

בחברה הערבית, חלה עלייה במדד, אך לא 
כפי שהמשרד צפה.

יעד 4.3: ביסוס 
שותפות על הרצף 
החינוכי: מסגרות 

חינוכיות, הורים 
וקהילה

תוצאה

שיעור התלמידים 
המדווחים על פעילויות 
פנאי - העשרה, אמנות 

וספורט: שיעור דיווח 
בכיתות ה'-ו'

84%-71%

בחינת המגמה הארצית נבחנית לאחר 3 
שנים. מדד זה נמדד עד כה במשך שנתיים. 

יצוין, כי המשרד פועל להגברת פעילות 
הפנאי בקרב אוכלוסיות מגוונות, אשר 

תלמידיהן אינם זוכים לשוויון הזדמנויות 
בנושא, כגון החברה הערבית, החרדית, וכו'. 

בקרב חברות אלה חלה עלייה במדד זה.
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 

לשנת 2018, מאחר ומדובר בשאלון עמדות.

יעד 4.3: ביסוס 
שותפות על הרצף 
החינוכי: מסגרות 

חינוכיות, הורים 
וקהילה

תוצאה

שיעור התלמידים 
המדווחים על פעילויות 
פנאי - העשרה, אמנות 

וספורט: שיעור דיווח 
בכיתות ז׳-ט׳

68%-52%

בחינת המגמה הארצית נבחנית לאחר 3 
שנים. מדד זה נמדד עד כה במשך שנתיים. 

יצוין, כי המשרד פועל להגברת פעילות 
הפנאי בקרב אוכלוסיות מגוונות, אשר 

תלמידיהן אינם זוכים לשוויון הזדמנויות 
בנושא, כגון החברה הערבית, החרדית, וכו'. 

בקרב חברות אלה חלה עלייה במדד זה.
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 

לשנת 2018, מאחר ומדובר בשאלון עמדות.

משרד החינוך
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.3: ביסוס 
שותפות על הרצף 
החינוכי: מסגרות 

חינוכיות, הורים 
וקהילה

תוצאה

שיעור התלמידים 
המדווחים על פעילויות 
פנאי - העשרה, אמנות 

וספורט: שיעור דיווח 
בכיתות י׳-י״א

57%-36%

בחינת המגמה הארצית נבחנית לאחר 3 
שנים. מדד זה נמדד עד כה במשך שנתיים. 

יצוין, כי המשרד פועל להגברת פעילות 
הפנאי בקרב אוכלוסיות מגוונות, אשר 

תלמידיהן אינם זוכים לשוויון הזדמנויות 
בנושא, כגון החברה הערבית, החרדית, וכו'. 

בקרב חברות אלה חלה עלייה במדד זה.
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 

לשנת 2018 , מאחר ומדובר בשאלון עמדות.

יעד 4.3: ביסוס 
שותפות על הרצף 
החינוכי: מסגרות 

חינוכיות, הורים 
וקהילה

תוצאה
ממוצע שיעור התלמידים 

המתמידים בבית ספר 
)ארצי כללי(

 80.4%
)תשע"ו(

-80.5%

משרד החינוך
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מטרה 5: שיפור היעילות והאפקטיביות במערכת החינוך

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.1: שיפור 
השירות של מערכת 

החינוך, בפרט לעובדי 
הוראה

תפוקה
שירותים מקוונים בפורטל 

עובדי ההוראה
100120120 

יעד 5.1: שיפור 
השירות של מערכת 

החינוך, בפרט לעובדי 
הוראה

תפוקה
שיעור עובדי הוראה הפונים 

דרך הפורטל
38%50%40%

כל עובדי ההוראה משתמשים 
בשירותי הפורטל לקבלת מידע אישי 

 ולביצוע פעולות מקוונות.
יותר מ-80% מעובדי ההוראה צורכים 

את כל המידע הרלוונטי עבורם 
בהזדהות אישית, ובכך מצמצמים 

באופן ניכר את פנייתם למוקד. עם 
זאת, משרד החינוך ממשיך לבצע 

פעולות יזומות לעידוד השימוש 
בפורטל ומעבר לערוצים דיגיטליים. 

יעד 5.2: קידום תרבות 
ארגונית ומנגנוני 

עבודה בין יחידתיים, 
המקדמים יעילות, 

אפקטיביות ושקיפות

תפוקה
מאגרי המידע שהונגשו 

לציבור
21310

המשרד מרכז מאמצים במיפוי כלל 
מאגרי המידע המצויים ברשותו. עם 

סיום המיפוי, יוגדרו הצרכים הנדרשים 
להנגשת מאגרי מידע נוספים.

קידום תרבות ארגונית 
ומנגנוני עבודה בין 

יחידתיים, המקדמים 
יעילות, אפקטיביות 

ושקיפות

תפוקה
תהליכי היוועצות 

שהתקיימו: פיזיים
245 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

קידום תרבות ארגונית 
ומנגנוני עבודה בין 

יחידתיים, המקדמים 
יעילות, אפקטיביות 

ושקיפות

תפוקה
תהליכי היוועצות 

שהתקיימו: מקוונים
4621 
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

מספר השבועות בשנה שבהם ירדה כמות העגבניות ברשתות השיווק 1
543ביותר מ-15% ביחס לממוצע תלת-שנתי

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני המכירות של חברת "סטורנקסט" בע"מ. ■
ביאור: נבדקו מספר השבועות שבהם הייתה כמות העגבניות )בטונות( קטנה ב-15% או יותר ביחס לממוצע השבועי בשלוש השנים שקדמו  ■

לבדיקה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

4,754 ערך הייצוא של תוצרת חקלאית טרייה )במיליוני ש"ח(2
)2016(4,7544,886 

)2017(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: העלייה בערך הייצוא נובעת בעיקר מהגדלת הייצוא בענפי הקליפים, האבוקדו והתמרים. ■
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

2929.5 )2016(ציון ממוצע למפעלים המייצרים בשר עוף3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לפי סקר של השירותים הווטרינריים, הבודק את רמת המשחטות. ■
ביאור: הערכת המשחטות אינה נעשית על סמך נתונים אובייקטיביים והתגלו פערים גדולים בין המעריכים הגורמים לשונות מאד גדולה  ■

שאינה מייצגת את המציאות.
הציונים שניתנים מייצגים את הערכת הממלא הסובייקטיבית בזמן המילוי וללא ביקורת בשטח.

בשנת העבודה הקרובה תבוצע האחדת סטנדרטים וקביעת מדדים ברי מדידה שישקפו באופן בר השוואה את המצב במשחטות.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור בדיקות הסקר לשאריות כימיות בתוצרת חקלאית שנמצאו בהן 4
11%10%15%תוצאות חריגות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר שאריות חומרי הדברה של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. ■
ביאור: בעקבות התראות שמתקבלות מגורמים חיצוניים נעשות דגימות יזומות, ועל כן סך התוצאות עלול להיות מוטה. לאור המורכבות  ■

המשרד עומל על מציאת מדדים רלוונטיים יותר לבדיקת שימוש בחומרי הדברה.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

25%35%35%שיעור הנטל הרגולטורי )מצטבר( שהופחת5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות. ■
 ביאור: בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2118 מיום 22.10.2014 נדרשים משרדי הממשלה לגבש תוכניות להפחתת הנטל הרגולטורי ב-25%. ■

בכל שנה מטופלים כמה תחומי רגולציה, בהתאם לתוכנית החומש הממשלתית. גיבוש התוכניות אורך כשנה, ולאחר מכן ביצוען אורך 
כשנתיים. המדד עבור שנת 2018 מתייחס לשיעור הנטל הרגולטורי שהופחת בתוכניות להפחתת הנטל הרגולטורי שגובשו בשנת 2016.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

172172177מדד מחירי התשומה )ללא עבודה(6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מדד מחירי התשומה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: מרבית עליות המחירים שגרמו לעליית מדד מחירי התשומה הינם במחירי מספוא לבעלי חיים, דשנים ושתילים. ■
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: הבטחת קיומה ושגשוגה של חקלאות ישראל

ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תפוקה

חתימת הסכם עם קבלן 
זוכה להקמת פיילוט 

מערכות סולריות מעל 
בריכות דגים

 גג-

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תפוקה

אישור נהלים מעודכנים 
בתחום הטוקסיקולוגיה של 
התכשירים ובדיקות יעילות 

תכשירים

-ג-
אישור הנהלים מצריך הסכמה ושיתוף 
פעולה של משרדים אחרים וכן שיתוף 

ציבור. המשימה תימשך בשנת 2019.

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תפוקה

פרסום הסכם מים חדש 
לצרכני הפקה עצמית

 גג-

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תפוקה

בניית מודל קיצוץ להקצאות 
המים לשנת 2018

 גג-

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תפוקה

פרסום סקירה בנושא פריון 
בענף החקלאות

 גג-

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תוצאה

מדד מחירי התשומה )ללא 
עבודה(

172172177 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תוצאה

היחס בין מחיר התפוקה 
למחיר התשומה

0.870.870.93 

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תוצאה

מחיר קו"ב מים שפירים 
במערכת הארצית

מחצית 
שנה 

ראשונה: 
2.5 ש"ח, 
מחצית 
שנייה: 

1.98 ש"ח

 2 ש"ח1.98 ש"ח

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תוצאה

שיעור המים השפירים 
שנוידו מתוך הקצאות המים 

שניתנו
 0.38%0.3%0% 

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תוצאה

שיעור ההקצאות שחולקו 
מתוך סך המכסה שיועדה 

לחקלאות על ידי רשות 
המים

98%100%100% 

1.2: שיפור התחרותיות 
של תוצרת ישראלית 

בעולם
תפוקה

אכלוס אגמים בצפון 
אפריקה ובישראל בדגיגי 

בורי
- 55 

1.2: שיפור התחרותיות 
של תוצרת ישראלית 

בעולם
תפוקה

פרסום מכרז תכנון להקמת 
תשתית ראשונית לביות דג 

הטונה
 גג-

1.2: שיפור התחרותיות 
של תוצרת ישראלית 

בעולם
תפוקה

קבלת אישור האיחוד 
האירופי להמשך ייצוא 
אפרסק, הדרים, פלפל 

ורימון

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

1.2: שיפור התחרותיות 
של תוצרת ישראלית 

בעולם
תפוקה

קבלת אישור מתאילנד 
לייבוא רימונים ותמרים

-ג-
ייצוא רימונים מישראל לתאילנד 

אושר. ייצוא תמרים מצוי בבחינה 
מקצועית ברשויות בתאילנד.

1.2: שיפור התחרותיות 
של תוצרת ישראלית 

בעולם
תפוקה

חקלאים שאימצו את 
השימוש בתו "מיוצר 

בישראל"
30200130

הטמעת התו נמצאת בתהליך 
מתמשך.

1.2: שיפור התחרותיות 
של תוצרת ישראלית 

בעולם
תפוקה

פעולות שבוצעו לפתיחת 
שווקים חדשים לייצוא

- 56 

1.2: שיפור התחרותיות 
של תוצרת ישראלית 

בעולם
תפוקה

בניית תיק מותג לקנאביס 
הרפואי הישראלי, הכולל 

לוגו, סלוגן וערכי מותג
 גג-

1.2: שיפור התחרותיות 
של תוצרת ישראלית 

בעולם
תפוקה

בניית תוכנית לכלי סיוע 
שונים לקידום הייצוא

 גג-

1.2: שיפור התחרותיות 
של תוצרת ישראלית 

בעולם
תוצאה

ערך הייצוא של תוצרת 
חקלאית טרייה )במיליוני 

ש"ח(

4,754
)2016(

4,754
 4886
)2017(

 

1.2: שיפור התחרותיות 
של תוצרת ישראלית 

בעולם
תוצאה

תפיסות תוצרת בארצות 
היעד בשל אי-עמידה 

בדרישות בנושא נגעים 
בצומח

809088 

1.2: שיפור התחרותיות 
של תוצרת ישראלית 

בעולם
תוצאה

שווקים שמתקיים אליהם 
ייצוא משמעותי של תוצרת 

צמחית

 211
)2016(

218
 198

)2017(
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

1.3: פיתוח ומסחור של 
ידע וחדשנות ויצירת 

קשרים בינלאומיים
תפוקה

שיתופי הפעולה הצפויים 
בין חברות תעשייה למרכזי 

מחקר ופיתוח אזוריים
 -102

ההתארגנות של המו"פים האזוריים 
לשיתופי פעולה דרשה יותר זמן ממה 

שתוכנן.

1.3: פיתוח ומסחור של 
ידע וחדשנות ויצירת 

קשרים בינלאומיים
תפוקה

פרסום רשימת חברות 
הסטארט-אפ הזוכות 

בתחרות הסטארט-אפים 
בתחום החקלאות

-ג-
עקב מורכבות משפטית הפרויקט 

מתעכב. רשימת הזוכים צפויה 
להתפרסם בתקופה הקרובה.

1.3: פיתוח ומסחור של 
ידע וחדשנות ויצירת 

קשרים בינלאומיים
תפוקה

מבקרים מחו"ל בתערוכת 
"אגריטך"

 8,100
)2015(

8,10013,000 

1.3: פיתוח ומסחור של 
ידע וחדשנות ויצירת 

קשרים בינלאומיים
תפוקה

כתיבת מכרז, פרסום 
והתקשרות עם יועץ להקמת 

מרכז מבקרים להצגת 
חקלאות ישראל

 גג-

1.3: פיתוח ומסחור של 
ידע וחדשנות ויצירת 

קשרים בינלאומיים
תפוקה

קיום כנס לחקלאים בנושא 
חקלאות מדייקת

 גג-

1.3: פיתוח ומסחור של 
ידע וחדשנות ויצירת 

קשרים בינלאומיים
 146.4146.4148מדד הפריון לחקלאותתוצאה

1.3: פיתוח ומסחור של 
ידע וחדשנות ויצירת 

קשרים בינלאומיים
תוצאה

הסכמי מסחור חדשים בעלי 
תמלוגים עתידיים

566158 

1.3: פיתוח ומסחור של 
ידע וחדשנות ויצירת 

קשרים בינלאומיים
תוצאה

ערך הייצוא של זרעים 
וחומרי ריבוי )במיליוני ש"ח(

189.4207199 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

1.4: הבטחת דור 
המשך לחקלאות 

הישראלית
-ג-מסמך "סל קליטה" מוסכםתפוקה

הוחלט לא לבצע משימה זו כמשימה 
ייחודית, אלא לשלבה בפעילות 

השוטפת.

1.4: הבטחת דור 
המשך לחקלאות 

הישראלית
תפוקה

השלמת תוכנית אסטרטגית 
בנושא עתיד החקלאות

 גג-

1.4: הבטחת דור 
המשך לחקלאות 

הישראלית
תפוקה

סכום התקציב שנוצל 
)מלש"ח( במסגרת תמיכה 

בחקלאים חדשים
- 25,0005,500

בזמן ניסוח נוהל התמיכה עלו סוגיות 
משפטיות ומינהליות שעיכבו את 

הוצאתו. על כן הופץ הנוהל רק בחודש 
יולי 2018, ואחוז קטן מהתקציב נוצל 

בשנה זו. יתרת התקציב הועברה 
לביצוע בשנת 2019.

1.4: הבטחת דור 
המשך לחקלאות 

הישראלית
תפוקה

משתלמים בקורס "עתידים 
לחקלאות"

50 5030

מספר המבקשים להשתתף בקורס 
ירד. על מנת להתאים את התכנים 

לחקלאים חדשים, יינתן בשנת 2019 
ליווי מותאם אישית. 

1.4: הבטחת דור 
המשך לחקלאות 

הישראלית
תוצאה

משפחות חקלאיות חדשות 
נקלטות בגולן

10313557

קשיים תכנוניים מול הועדה המחוזית 
ומינהל מקרקעי ישראל מעכבים את 

הפרויקט. מתוך תוכנית קליטה ל-700 
משפחות נקלטו עד היום כ-500.

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאים
תפוקה

סקירה בינלאומית והצגת 
חלופות למשק החלב

 גג-

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאים
תפוקה

פרסום מכרז לתכנון שטח 
ימי חוף כרמל

-ג-

תהליך העבודה מול רשות מקרקעי 
ישראל והוועדה המחוזית נמשך מעבר 

לצפוי. בימים אלו מצויה בתהליכים 
מתקדמים תוכנית חקלאות ימית 

לטווח הארוך.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאים
תפוקה

הגשת טיוטת חוק עידוד 
השקעות הון בחקלאות 

לוועדת שרים לחקיקה
 גג-

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאים
תפוקה

יישובים שמבוצע בהם סקר 
טופו-אקלימי

 -160160 

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאים
תפוקה

גיבוש עקרונות מודל של 
ביטוח הכנסה כעוגן וביטחון 

תעסוקתי לחקלאים
 גג-

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאים
תפוקה

ניסוח טיוטת החוק לאסדרת 
קשרי המסחרי בין חקלאים 

למשווקים
גג-

החקיקה הינה אופציונאלית במידה 
והליך האמנה לאסדרת קשרי מסחר, 

לא יצלח.

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאים
תוצאה

היחס בין מחיר התפוקה 
למחיר התשומה

 0.87
)2016(

0.87
0.93

)2017(

מחירי התשומות עלו בעיקר בתחומים 
הבאים: מחירי מספוא לבעלי חיים, 

דשנים ושתילים.

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאים
תוצאה

שיעור ההשגות המוצדקות 
שהתקבלו על הקצאת 

עובדים לחקלאים

 3.3%
 )2014(

3%1% 

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאים
תוצאה

שיעור ניצול ממוצע של 
מכסות לעובדים פלסטינים

72%84%75% 
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מטרה 2: הבטחת מוצר, איכותי, בריא ובטיחותי לציבור

ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

2.1: שיפור הבטיחות 
והאיכות של התוצרת 

החקלאית
-34 -יקבים שהוסדרותפוקה

בעקבות חוסר הסכמה עם רשות 
מקרקעי ישראל באשר לערך הקרקע 
שעליה פועלים היקבים, הפרויקט לא 

מתקדם.

2.1: שיפור הבטיחות 
והאיכות של התוצרת 

החקלאית
תפוקה

חוזה נצור להפעלת מתקן 
כילוי נייד לטיפול בפגרים

-ג-

מפעיל מתקן הכילוי לא קיבל את 
אישור השירותים הווטרינריים 

לעמידה בתנאי צער בעלי חיים, ועל כן 
החוזה לא נחתם.

2.1: שיפור הבטיחות 
והאיכות של התוצרת 

החקלאית
תפוקה

מבצעים יזומים לאיתור 
ולסיכול שחיטה שחורה

809691 

2.1: שיפור הבטיחות 
והאיכות של התוצרת 

החקלאית
תפוקה

ביקורות במכוני המיון 
ובמפעלים

- 7069 

2.1: שיפור הבטיחות 
והאיכות של התוצרת 

החקלאית
תוצאה

ממוצע חומרי ההדברה 
בתוצרת חקלאית

1.231.21.61

בעקבות התראות שמתקבלות 
מגורמים חיצוניים נעשות דגימות 
יזומות, ועל כן סך התוצאות עלול 

להיות מוטה. לאור המורכבות, המשרד 
עומל על מציאת מדדים רלוונטיים 

יותר לבדיקת שימוש בחומרי הדברה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

2.1: שיפור הבטיחות 
והאיכות של התוצרת 

החקלאית
תוצאה

ציון ממוצע למפעלים 
המייצרים בשר עוף

)2016( 2929.5- 

הערכת המשחטות אינה נעשית על 
סמך נתונים אובייקטיביים והתגלו 

פערים גדולים בין המעריכים הגורמים 
לשונות מאד גדולה שאינה מייצגת את 

המציאות.
הציונים שניתנים מייצגים את הערכת 

הממלא הסובייקטיבית בזמן המילוי 
וללא ביקורת בשטח.

בשנת העבודה הקרובה תבוצע 
האחדת סטנדרטים וקביעת מדדים 

ברי מדידה שישקפו באופן בר השוואה 
את המצב במשחטות.

2.1: שיפור הבטיחות 
והאיכות של התוצרת 

החקלאית
תוצאה

שיעור בדיקות הסקר 
לשאריות כימיות בתוצרת 

חקלאית שנמצאו בהן 
תוצאות חריגות

 11%12%15%

בעקבות התראות שמתקבלות 
מגורמים חיצוניים נעשות דגימות 
יזומות, ועל כן סך התוצאות עלול 

להיות מוטה. לאור המורכבות, המשרד 
עומל על מציאת מדדים רלוונטיים 

יותר לבדיקת שימוש בחומרי הדברה.

2.1: שיפור הבטיחות 
והאיכות של התוצרת 

החקלאית
תוצאה

שיעור השחיטה השחורה 
בבקר

0.52%1.0%0.22% 

2.2: הגדלת הערך 
התזונתי והבריאותי 

של התוצרת החקלאית
תפוקה

פרסום דו"ח המלצות בנושא 
גידול דגי אמנון בעל תכונות 

איכות ובריאות משופרות
 גג-

2.2: הגדלת הערך 
התזונתי והבריאותי 

של התוצרת החקלאית
תפוקה

פרסום סקירה על תזונה 
מקיימת וביטחון מזון

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

2.2: הגדלת הערך 
התזונתי והבריאותי 

של התוצרת החקלאית
תוצאה

דגים המיוצרים במסגרת 
חקלאות ימית בשנה )טון(

1,8042,5202,604 

2.2: הגדלת הערך 
התזונתי והבריאותי 

של התוצרת החקלאית
תוצאה

פירות וירקות טריים מייצור 
מקומי שסופקו לשוק 

המקומי )ק"ג ברוטו לנפש(

 220
)2016(

220
216

)2017(
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מטרה 3: הבטחת רציפות האספקה של תוצרת חקלאית והפחתת יוקר המחיה

ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

3.1: שיפור בזמינות 
האספקה של מוצרים 

מגוונים לאורך כל 
השנה, בשגרה ובחירום

תפוקה
שיעור הבקשות למכסות 

יבוא שקיבלו מענה תוך שני 
ימי עסקים

95%95%95% 

3.1: שיפור בזמינות 
האספקה של מוצרים 

מגוונים לאורך כל 
השנה, בשגרה ובחירום

-ג-תרגיל חירום בנמל אילתתפוקה
בשל שיפוצים שלא תוכננו מראש 

בנמל אילת, התכנית נדחתה ל-2019. 

3.1: שיפור בזמינות 
האספקה של מוצרים 

מגוונים לאורך כל 
השנה, בשגרה ובחירום

תפוקה
הטמעת תוכנית להגנת 

הסייבר
 גג-

3.1: שיפור בזמינות 
האספקה של מוצרים 

מגוונים לאורך כל 
השנה, בשגרה ובחירום

תוצאה
זנים חדשים של ירקות 

שנכנסו לגידול מסחרי
342018 

3.1: שיפור בזמינות 
האספקה של מוצרים 

מגוונים לאורך כל 
השנה, בשגרה ובחירום

תוצאה

שיעור העמידה ביעד 
אספקה סדירה מרגע 
הגדרת מחסור במוצר 

חקלאי ועד הגעת התוצרת 
לשווקים המקומיים

90%90%90% 

3.1: שיפור בזמינות 
האספקה של מוצרים 

מגוונים לאורך כל 
השנה, בשגרה ובחירום

תוצאה

שבועות בשנה שבהם ירדה 
כמות המלפפונים ברשתות 

השיווק ביותר מ-15% ביחס 
לממוצע תלת-שנתי

312
התוצאה בפועל מעידה על יציבות 

אספקה של מלפפונים.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

3.1: שיפור בזמינות 
האספקה של מוצרים 

מגוונים לאורך כל 
השנה, בשגרה ובחירום

תוצאה

שבועות בשנה שבהם ירדה 
כמות העגבניות ברשתות 

השיווק ביותר מ-15% ביחס 
לממוצע תלת-שנתי

543 

3.2: צמצום של פערי 
תיווך כלכליים ושל 

פחתי תוצרת
תפוקה

אפיון ותכנון זירת מסחר 
אלקטרונית בהיבטים 
לוגיסטיים, מסחריים 

וכלכליים לקראת השקה 
ב-2019

 גג-

3.2: צמצום של פערי 
תיווך כלכליים ושל 

פחתי תוצרת
תפוקה

סקירות שפורסמו על ענף 
הבקר

- 22 

3.2: צמצום של פערי 
תיווך כלכליים ושל 

פחתי תוצרת
תפוקה

הבאה לאישור הממשלה 
של הצעת החלטה בנושא 

הגדרת יעד לצמצום אובדן 
מזון ברמה הלאומית

-ג-

קשיים ביצירת סקר בשיתוף הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה, שיבחן את 

שיעור אובדן המזון בפועל, לא אפשרו 
יצירת יעד לאומי שיובא בהצעת 

ההחלטה. המשימה נמשכת ב-2019.

3.2: צמצום של פערי 
תיווך כלכליים ושל 

פחתי תוצרת
תפוקה

הוצאת כתבי אישור )שוקי 
איכרים( לרשויות - כשיעור 

מהפונים שיעמדו בתנאים
 -100%100% 

3.2: צמצום של פערי 
תיווך כלכליים ושל 

פחתי תוצרת
תפוקה

העלאת הקמפיין לבחירה 
ואחסון נכון של פירות 

וירקות
 גג-

3.2: צמצום של פערי 
תיווך כלכליים ושל 

פחתי תוצרת
תוצאה

מדד מחירי הפירות והירקות 
ביחס למדד המחירים לצרכן

1.071.071.07 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

3.2: צמצום של פערי 
תיווך כלכליים ושל 

פחתי תוצרת
תוצאה

פער בין מחיר לצרכן 
ברשתות השיווק לבין מחיר 

סיטוני לפי סקר המשרד 
ונתוני חברת "סטורנקסט"

41%41%40%

3.2: צמצום של פערי 
תיווך כלכליים ושל 

פחתי תוצרת
תוצאה

ירקות שהועברו לטובת 
חלוקה לנזקקים )טון(

- 30113 
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מטרה 4: עידוד ופיתוח חקלאות בת-קיימא והגברת ההגנה על בעלי החיים ועל רווחתם

ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

תפוקה
שיעור הלולים שהופסקה 

בהם ההנשרה
- 33%- 

תקנות רווחת המטילות נמצאות על 
שולחן ועדת החינוך וטרם אושרו. על 

כן הפסקת ההנשרה היא וולונטרית 
וקשה לניטור.

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

תפוקה
פעולות יזומות לאכיפת 

החוק לתקנות צער בעלי 
חיים

- 186263 

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

תפוקה
שיעור עדרי צאן ובקר 

במרחק 10 ק"מ מגבולות 
המדינה שחוסנו מפני כלבת

- 90%50%
על אף העלאת המודעות בנושא, חלק 
מהמגדלים, בעיקר במגזר המיעוטים, 

בחרו שלא לחסן.

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

תפוקה

היקף התמיכה התקציבית 
ברשויות מקומיות בצפון 
למיגור הכלבת שהועברה 

)מלש"ח(

- 4.53.57 

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

תפוקה
הבאה לאישור של הרפורמה 

בענף הלול בממשלה
-ג-

בעקבות אי הסכמות עם המגדלים 
ומשרד האוצר לא ניתן לקדם את 

המהלך.

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

תפוקה
כתבי אישור ללולים 

שעומדים בתנאי הרפורמה
-50-

כיוון שהרפורמה לא אושרה, לא הוצאו 
כתבי אישור.

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

 109-לולים חדשים ללא כלוביםתפוקה

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

תפוקה

שיעור הרשויות הנתמכות 
העומדות בקריטריונים 

להקמת כלביות רשותיות 
ותוקצבו

-100%-
עיכובים בהגשת הבקשות ואי עמידה 

בתנאי הסף עיכבו את הטיפול. המהלך 
עתיד להתבצע ב-2019.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

תפוקה
הגשת תקנות צער בעלי 

חיים לוועדת החינוך )הובלת 
בהמות(

-ג-
לאור מחסור בכוח אדם באגף, סדרי 

העדיפויות השתנו וקודמו תקנות 
אחרות.

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

תוצאה
שיעור העדרים בנגב 

הנגועים בברוצלוזיס, מתוך 
העדרים שנדגמו

19%20%7% 

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

תוצאה
שיעור העדרים בארץ, מחוץ 
לנגב, הנגועים בברוצלוזיס, 

מתוך העדרים שנדגמו
3%3%3% 

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

תוצאה
שיעור העדרים שנדגמו 

לברוצלוזיס מתוך כלל 
העדרים בישראל

71%80%66% 

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

תוצאה
שיעור עדרים מחוסנים 
למחלת הפה והטלפיים 

)בקר וצאן(
100%95%89% 

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ועל רווחתם

 6%6%6%שיעור תמותת פטםתוצאה

4.2: יישום והטמעה 
של חקלאות שומרת 

סביבה
תפוקה

עדכון תקנות הגנת 
הצומח )שימוש 

בפלואורואצטאמיד(
-ג-

המשימה מורכבת משפטית מעבר 
לצפוי, ועל כן מתעכבת.

4.2: יישום והטמעה 
של חקלאות שומרת 

סביבה
תפוקה

גיבוש נוהל תמיכה בריסוק 
גדמי מטעים )שאינם 

אבוקדו והדרים(
-ג-

התקציב המיועד לפרויקט מטעם 
המשרד להגנת הסביבה לא הועבר, 

ועל כן הפרויקט מתעכב.

4.2: יישום והטמעה 
של חקלאות שומרת 

סביבה
תפוקה

מיזמים אזוריים של 
חקלאות סביבה שקיבלו 

תמיכה
-4-

דו"חות המיזמים הוגשו ויאושרו 
בחציון הראשון של 2019.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

4.2: יישום והטמעה 
של חקלאות שומרת 

סביבה
תוצאה

חומרי הדברה שנרכשו 
)חומר פעיל בטונות(

 6,005
)2013(

 5,500
)2014(

 6093
)2016(

השימוש בקוטלי חרקים ובחיטוי 
קרקע, הנחשבים רעילים יותר, ירד.

סה"כ העלייה נובעת משימוש בחומרי 
הדברה לחיידקים ופטריות. 

4.3: שמירה ופיתוח 
של שטחים פתוחים 
לעיבוד שולי ולמרעה

תפוקה
אישור המנגנון הנבחר 

להסדרת התמיכות
 גג-

4.3: שמירה ופיתוח 
של שטחים פתוחים 
לעיבוד שולי ולמרעה

תפוקה
השלמת תוכנית מיפוי כושר 

נשיאה בשטחי מרעה
 גג-

4.3: שמירה ופיתוח 
של שטחים פתוחים 
לעיבוד שולי ולמרעה

תפוקה

פרסום רשימת צמחים 
הדורשים מעט תחזוקה 

וחסכוניים במים, 
המתאימים לצדי דרכים

 גג-

4.3: שמירה ופיתוח 
של שטחים פתוחים 
לעיבוד שולי ולמרעה

תפוקה
הסדרת חוזי רעייה לרועים 

בכרמל
-66 

4.3: שמירה ופיתוח 
של שטחים פתוחים 
לעיבוד שולי ולמרעה

תוצאה
שטחי מרעה המוסדרים 

בחוזה )דונם(
1,607,0701,617,0701,556,833 

4.3: שמירה ופיתוח 
של שטחים פתוחים 
לעיבוד שולי ולמרעה

 460,000460,000460,000שטחי המרעה בעיבוד עונתיתוצאה

4.3: שמירה ופיתוח 
של שטחים פתוחים 
לעיבוד שולי ולמרעה

תוצאה
שטחי המרעה שגודרו 

)דונם(
72,52755,37221,624

בהחלטת אגף החשב הכללי במשרד 
האוצר קוצץ תקציב הפרויקט ב-50% 

ועל כן היקף השטחים שגודרו, קטן 
מהמתוכנן.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

4.4: שמירה על הקרקע 
החקלאית ועל מקווי 

המים
תפוקה

פרסום "קול קורא" - נוהל 
תמיכה לצמצום צי ספינות 

המכמורת
-ג-

העברה תקציבית לצורך מתן התמיכה 
הושלמה בסוף 2018, ועל כן "הקול 

הקורא" יפורסם בשנת 2019.

4.4: שמירה על הקרקע 
החקלאית ועל מקווי 

המים
תפוקה

הכנת תוכנית-אב למדגה 
בבריכות מישור החוף

 גג-

4.4: שמירה על הקרקע 
החקלאית ועל מקווי 

המים
תפוקה

פיתוח מדד של סחיפות 
קרקע

-ג-
המשימה לא הושלמה נוכח הצורך 
באימות המודל ובשל עיכוב הנובע 

מהרחבת צוות השותפים.

4.4: שמירה על הקרקע 
החקלאית ועל מקווי 

המים
תפוקה

פיתוח מתודולוגיה לסקר 
מצב קיים של נזקי 

שיטפונות
 גג-

4.4: שמירה על הקרקע 
החקלאית ועל מקווי 

המים
תפוקה

שדרוג אתר האינטרנט 
הייעודי לשיטפונות )הוספת 

תחנות/מפות הצפה 
ומודלים לחיזוי(

-ג-
עזיבתו של מנהל תחום מים עיליים 

בשירות ההידרולוגי גרמה לעיכובים, 
יבוצע במהלך 2019.

4.4: על הקרקע 
החקלאית ועל מקווי 

המים
תוצאה

שטחים מעובדים בממשק 
משמר קרקע- מים )אלף 

דונם(
350400400 

4.5: הגנה על היער 
והאילנות

תפוקה
השלמת סקר עצים עירוניים 

בעיריית רחובות )פיילוט(
-ג-

עקב קיצוץ תקציבי הפרויקט לא יצא 
אל הפועל.

4.5: הגנה על היער 
והאילנות

תפוקה
השלמת תקנות היערות 

לרישיונות כריתה
 גג-

4.5: הגנה על היער 
והאילנות

תפוקה
השלמת שכבת GIS ,הכוללת 
את כלל קווי החיץ הנדרשים 

לביצוע
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

4.5: הגנה על היער 
והאילנות

תפוקה
השלמת מסמך מדיניות של 

משרד החקלאות לניהול 
יערות ישראל

-ג-
 עקב הערכת חסר של היקף 
 המשימה ומשכה, המשימה 

תושלם במהלך 2019.

4.5: הגנה על היער 
והאילנות

תוצאה

שיעור שטחי היער 
המוכרזים כ"שמורות 

יער", מתוך סך השטחים 
המיוערים

83%93%93% 
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מטרה 5: שיפור כלכלי-חברתי של ההתיישבות הכפרית והחקלאית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

5.1: עידוד ההתיישבות 
החקלאית והכפרית 
בפריפריה ופיתוחה

תפוקה
חיילים משוחררים שנתמכו 

בהתאם לנוהל תמיכה
- 450270

כלל החיילים המשוחררים ובוגרי 
השירות הלאומי-אזרחי שהגישו 

בקשה לתמיכה קיבלו אותה.

5.1: עידוד ההתיישבות 
החקלאית והכפרית 
בפריפריה ופיתוחה

תפוקה
פרוגרמות יישוביות 

מאושרות
-3213

עקב טעות סופר הוגדר מדד זה. 
התכנית הינה ארבע שנתית, כאשר 

בכל שנה יאושרו 8 פרוגרמות. בשנת 
2018 אושרו עקרונית 13 פרוגרמות.

5.1: עידוד ההתיישבות 
החקלאית והכפרית 
בפריפריה ופיתוחה

תפוקה
אישור תוכנית העבודה של 

החטיבה להתיישבות לשנת 
2019 על ידי שר החקלאות

 גג-

5.1: עידוד ההתיישבות 
החקלאית והכפרית 
בפריפריה ופיתוחה

תפוקה
בקשות תמיכה בגרעינים 

שאושרו
-200200 

5.1: עידוד ההתיישבות 
החקלאית והכפרית 
בפריפריה ופיתוחה

תפוקה
משפחות מפונות שעדיין 

מתגוררות בדיור הזמני 
וטרם עברו לבית הקבע

1159581 

5.1: עידוד ההתיישבות 
החקלאית והכפרית 
בפריפריה ופיתוחה

 767יישובים בתת-אכלוסתוצאה

5.1: עידוד ההתיישבות 
החקלאית והכפרית 
בפריפריה ופיתוחה

 49780120נחלות שנוספות מדי שנהתוצאה

5.1: עידוד ההתיישבות 
החקלאית והכפרית 
בפריפריה ופיתוחה

תוצאה
שטח שנוסף מדי שנה 

ליישובים חקלאיים )דונם(
24,25517,00025,000 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

5.2: פיתוח כלכלי-
חברתי של האוכלוסייה 

הבדואית ומגזר 
המיעוטים

תפוקה
אירועי מעקב ובקרה על 
תכנית החומש- בדואים

 -22 
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מטרה 6: שיפור איכות השירות לחקלאים ולכלל הציבור

ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

6.1: ייעול השירות 
לציבור, תוך הפחתת 

הבירוקרטיה והקטנת 
הנטל הרגולטורי

תפוקה

הגשת מסמך מדיניות 
לצמצום בדיקות בתוצרת 

טרייה בעלת סיכונים 
נמוכים, בהתאם לניתוח 

סיכונים מקצועי

 גג-

6.1: ייעול השירות 
לציבור, תוך הפחתת 

הבירוקרטיה והקטנת 
הנטל הרגולטורי

תפוקה
אפיון מערכת המחשוב 

הנדרשת להליכי הרגולציה
 גג-

6.1: ייעול השירות 
לציבור, תוך הפחתת 

הבירוקרטיה והקטנת 
הנטל הרגולטורי

תפוקה
אימוץ מנגנון הכרה לביצוע 

דיגום רשמי על- ידי חברות 
הזרעים וחברות חיצוניות

-ג-
המשימה מורכבת משפטית מעבר 

לצפוי, ועל כן מתעכבת.

6.1: ייעול השירות 
לציבור, תוך הפחתת 

הבירוקרטיה והקטנת 
הנטל הרגולטורי

תפוקה
העברת סדנאות RIA מרכזות 

לעובדי המשרד
-23 

6.1: ייעול השירות 
לציבור, תוך הפחתת 

הבירוקרטיה והקטנת 
הנטל הרגולטורי

תפוקה
גיבוש שיטת העבודה של 

מערכת התמיכות המרכזית
 גג-

6.1: ייעול השירות 
לציבור, תוך הפחתת 

הבירוקרטיה והקטנת 
הנטל הרגולטורי

תפוקה

העברת נוסח תיקון של 
צו ייבוא חופשי למשרד 

הכלכלה של ציוד חקלאי 
)אחר(

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

6.1: ייעול השירות 
לציבור, תוך הפחתת 

הבירוקרטיה והקטנת 
הנטל הרגולטורי

תוצאה

שיעור הנטל הרגולטורי 
)מצטבר( שהופחת לפי 

התוכנית השנתית להפחתת 
נטל רגולטורי משנת 2016

25%35%35% 

6.1: ייעול השירות 
לציבור, תוך הפחתת 

הבירוקרטיה והקטנת 
הנטל הרגולטורי

תוצאה

שיעור הנטל הרגולטורי 
)מצטבר( שהופחת לפי 

התוכנית השנתית להפחתת 
נטל רגולטורי משנת 2017

 -16%14% 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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דיווח מדדים לשנת 2018
רשות הבדואים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

15,47126,45311,320תכנון סטטוטורי - יחידות דיור שקיבלו תוקף1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מעקב ובקרה, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. ■
ביאור: תהליך סטטוטורי הינו תהליך ארוך, שבמהלכו עולות התנגדויות ונגרמים ועיכובים לא צפויים, לכן ישנם מקרים שהתוכניות  ■

מתעכבות כמה חודשים, מה שגורם לקבלת תוקף בתחילת השנה הבאה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

19,81823,64726,763תכנון סטטוטורי - יחידות דיור שהוחלטו להפקדה2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מעקב ובקרה, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. ■
ביאור: ■

רשות הבדואים
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 ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

87 הסכמים, הסכמי הפינוי או ההסדרה/יחידות דיור לתושבי הפזורה ביישובי הקבע3
217 יח"ד

1,046 הסכמים, 
2,614 יח"ד

247 הסכמים, 
803 יח"ד

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מעקב ובקרה, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. ■
ביאור: תיקון החלטת מועצה 1383 התקבל במאי 2018. שורת חסמים שקיימת ומעכבת הסכמים נמצאת בטיפול בימים אלה מצוי  ■

בשיתוף פעולה עם אגף תקציבים. 

 ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

552 עסקאות, עסקאות/יחידות דיור שנחתמו לשיווק מגרשים לריבוי טבעי4
1,186 יח"ד

2,090 עסקאות, 
5,224 יח"ד

375 עיסקאות 
939 יח"ד

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מעקב ובקרה, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. ■
ביאור: הוצאת חברה מנהלת, עיכוב בתיקי השיווק, עיכוב בפינוי מטרדים במתחם 6 ברהט..  ■

 ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

741 מגרשים, מגרשי מגורים/יחידות דיור שפותחו לרמת שלב א' )כביש, מים וביוב(5
1,582 יח"ד

4,955 מגרשים, 
12,388 יח"ד

765 מגרשים,
2,182 יח"ד

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מעקב ובקרה, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. ■
ביאור: ביצוע חלקי עקב התנגדויות של התושבים, מטרדים ותובעי בעלות. הוצאה של חברה מנהלת. ■

רשות הבדואים
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

מתחמים שנאכפו לטיפול במטרדים ושחרור חסמי פיתוח )תוכנית אכיפה 6
88164200תומכת הסדרה(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מעקב ובקרה, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. ■
ביאור:  ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

--פינוי תוואי כביש 6 מצומת שוקת לצומת נבטים7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מעקב ובקרה, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. ■
ביאור: החלו עבודות פיתוח המגרשים ביישווב אום בטין, המיועדים לאוכלוסייה שתפונה מתוואי כביש 6. ■

רשות הבדואים
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דיווח מדדים לשנת 2018
רשות השירות הלאומי-אזרחי



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

מסגרות שירות1
שירות לאומי - 

 5,110
שירות אזרחי - 

337

שירות לאומי - 
 5,300

שירות אזרחי - 
400

שירות לאומי - 
5,534 

שירות אזרחי - 
363

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות השירות הלאומי אזרחי. ■
ביאור: מסגרות שירות הם מקומות השירות של מתנדבי השירות לאומי. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

תקני שירות לבני מיעוטים, לחרדים ולבעלי 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

בני מיעוטים - 
4,400 

 חרדים - 1,366
בעלי צרכים 

מיוחדים - 1,894

ביאור והרחבה:
מקור נתונים: רשות השירות הלאומי אזרחי. ■
ביאור: מספר המתנדבים לפי כל אוכלוסייה המבצעים שירות לאומי או שירות אזרחי בכפוף ליעדי הממשלה. ■

רשות השירות הלאומי-אזרחי
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

מתנדבים שעברו הכשרה לקראת שילובם למערך השירות הלאומי בתחום 3
3,0002,337 החינוך )מתנדב אוניברסלי(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות השירות הלאומי-אזרחי. ■
ביאור: מתנדבים במגזר בני המיעוטים מקבלים הכשרה לקראת שירותם במוסדות החינוך בתחומים: זהירות בדרכים, סיוע למורה,  ■

אלימות ומניעה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

500130מתנדבים מקרב אוכלוסיות מיוחדות, שמקבלים מענה למסגרות המשך4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות השירות הלאומי-אזרחי. ■
ביאור: מתנדבי אוכלוסיות מיוחדות לקראת סיום שירותם מאותרים לתוכניות המשך המתאימות ליכולותיהם. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

1,8002,250מתנדבים מקרב מגזר המיעוטים שקיבלו הכשרת מעטפת5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות השירות הלאומי- אזרחי. ■
ביאור: מתנדבי מגזר בני המיעוטים מקבלים כלים לטובת תעסוקה והשכלה לאחר סיום שנת שירותם.  ■

רשות השירות הלאומי-אזרחי
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

--השלמת כתיבה של תקנות בהתאם לחוק שירות לאומי6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות השירות הלאומי-אזרחי. ■
ביאור: באפריל 2019, נכנס לתוקף חוק שירות אזרחי תשע"ז- 2017, התקנות הנכתבות מכורח החוק נמצאות בהליך כתיבה. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

--פיתוח מערכת מחשוב, המרכזת את כלל נתוני המתנדבים7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות השירות הלאומי-אזרחי. ■
ביאור:  פיתוח מערכת מחשוב בעלת תשתיות חדשות לצורך ניהול מערך המתנדבים. ■

רשות השירות הלאומי-אזרחי
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד ירושלים ומורשת



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

2,4002,4002,400סטודנטים זרים בירושלים1

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

15,00018,00020,000משתתפים בכנסים בינלאומיים בירושלים2

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

מבקרים ותיירים בפסטיבלים הפתוחים לקהל הרחב בעיר העתיקה 3
625,000940,000940,000בירושלים

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

140160140מיזמים ירושלמיים, הנכללים בפרויקטים לקידום יזמות טכנולוגית4

משרד ירושלים ומורשת
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

155050מיזמים בתכנון5

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

151818מיזמי מורשת מוחשית בביצוע6

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

201111מיזמי מורשת מוחשית שנפתחו לקהל הרחב7

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

152020פעולות הצלה במיזמי המורשת המוחשית שבוצעו8

משרד ירושלים ומורשת
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

151515מיזמי מורשת בלתי-מוחשית בביצוע9

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

977מיזמי מורשת בלתי-מוחשית שהושלמו10

משרד ירושלים ומורשת
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: פיתוח מוסדות אקדמיים בירושלים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

 2,4002,4002,400סטודנטים זרים בירושליםתוצאה 

יעד 1.1: הרחבת 
התשתית האקדמית 

והפיזית
תפוקה

הקמת בית הספר להנדסה 
באוניברסיטה העברית

-- - 

בתוכנית העבודה לא הגודר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.
הנוהל לבית ספר להנדסה בשלבי 

אישור לפני פרסום.

יעד 1.1: הרחבת 
התשתית האקדמית 

והפיזית
תפוקה

מוסדות אקדמיים בעיר, 
שהורחבה התשתית הפיזית 

שלהם
- - - 

בתוכנית העבודה לא הגודר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל. 
אושר תקציב ל- 4 מוסדות  אקדמיים 

בסך של  49.5 מיליון ש"ח.

יעד 1.1: הרחבת 
התשתית האקדמית 

והפיזית
תפוקה

מוסדות אקדמיים בעיר, 
שהורחבה תשתית המעונות 

שלהם
 --  -

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד ירושלים ומורשת
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מטרה 2: שיפור איכות החיים ותרבות הפנאי בירושלים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.1: פיתוח של 
תשתיות תרבות ופנאי

תפוקה
השלמת שביל אופניים 

באורך 42 ק"מ במסגרת 
מסלול "סובב ירושלים"

-- - 

בתוכנית העבודה לא הגודר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.
הטבעת המזרחית של שביל האופניים 

בשלבי ביצוע, הטבעת המערבית 
בשלבי חיבור לפארק מוצא. בנוסף 

מתקדם התכנון של המנהרה בתוואי 
החדש.

יעד 2.2: פיתוח 
פארקים

 פארק רוקפלר נחנך בחודש מאי גג-פתיחת פארק רוקפלרתפוקה
.2018

יעד 2.3: פיתוח 
פארקים

תפוקה
סיום הסדרת השבילים 
בפארק רפאים וחיבור 

לשכונות
- -- 

בתוכנית העבודה לא הגודר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל. 
התקציב אושר בחודש אפריל 2018, 

כרגע בשלבי התכנון.

משרד ירושלים ומורשת
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מטרה 3: הגדלת התיירות הנכנסת לירושלים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 3.1: הגדלת 
היצע של חדרי מלון 

בירושלים
תוצאה

חדרי מלון חדשים שנפתחו 
בירושלים

770500500 

יעד 3.2: :הגדלת מספר 
הכנסים הבינלאומיים 

המתקיימים בירושלים
תוצאה

כנסים בינלאומיים 
בירושלים

212525 

יעד 3.2: הגדלת מספר 
הכנסים הבינלאומיים 

המתקיימים בירושלים
תוצאה

משתתפים בכנסים 
בינלאומיים

15,00018,00020,000 

משרד ירושלים ומורשת
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מטרה 4: פיתוח כלכלי של ירושלים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.1: חיזוק תחום 
הביו-טכנולוגיה 

והתעשייה עתירת 
הידע

תפוקה
השלמה של בדיקת 

היתכנות להקמת מרכז 
למחקר רפואי

 גג-

יעד 4.1: חיזוק תחום 
הביו-טכנולוגיה 

והתעשייה עתירת 
הידע

תפוקה
נהלים שפורסמו לחברות 

היי-טק וביו-טק
3-- 

יעד 4.1: חיזוק תחום 
הביו-טכנולוגיה 

והתעשייה עתירת 
הידע

תפוקה
פרסום מכרז של מעבדות 

להשכרה
 גג-

יעד 4.1: חיזוק תחום 
הביו-טכנולוגיה 

והתעשייה עתירת 
הידע

תוצאה
מיזמים ירושלמיים הנכללים 

בפרויקטים לקידום יזמות 
טכנולוגית

140160140 

משרד ירושלים ומורשת
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מטרה 5: פיתוח המרחב הציבורי-תיירותי באגן העיר העתיקה

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 5.1: אירועי עוגן 
תיירותיים-תרבותיים 

לרווחת תושבי 
ירושלים והמבקרים 

בה

 630,000650,000650,000מבקרים בפסטיבל האורתוצאה

יעד 5.1: אירועי עוגן 
תיירותיים-תרבותיים 

לרווחת תושבי 
ירושלים והמבקרים 

בה

 30,00040,00030,000מבקרים בפסטיבל הצליליםתוצאה

יעד 5.1: אירועי עוגן 
תיירותיים-תרבותיים 

לרווחת תושבי 
ירושלים והמבקרים 

בה

תוצאה
מבקרים בסיורים ובאירועים 

חינוכיים- תיירותיים בהר 
הזיתים

200,000250,000250,000 

משרד ירושלים ומורשת
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מטרה 6: צמצום פערים חברתיים-כלכליים במזרח ירושלים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 6.1: צמצום פערים 
בתעסוקה במזרח 

ירושלים
תפוקה

פרויקטים תיירותיים במזרח 
ירושלים

- 33 

יעד 6.1: צמצום פערים 
בתעסוקה במזרח 

ירושלים
תפוקה

משתתפים במט"י )מרכז 
טיפוח יזמות( במזרח 

ירושלים
1,4001,5001,334 

יעד 6.1: צמצום פערים 
בתעסוקה במזרח 

ירושלים
תפוקה

בעלי עסק שהשתתפו 
בכנסים ייעודיים במסגרת 

מט"י
180200386 

יעד 6.1: צמצום פערים 
בתעסוקה במזרח 

ירושלים
תפוקה

משתתפות בתוכניות 
ייחודיות לנשים במט"י

215130130 

יעד 6.1: צמצום פערים 
בתעסוקה במזרח 

ירושלים
תפוקה

משתתפים ב-jest - יזמות 
טכנולוגית במזרח ירושלים

515555 

משרד ירושלים ומורשת
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מטרה 7: איסוף, שימור, הנגשה והנחלה של מידע וערכי מורשת לאומית בארץ ישראל ובתפוצות

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 7.1: שימור, שיקום 
ופיתוח של אתרי 
מורשת מוחשית

תפוקה
מיזמים שאושר עבורם 

תכנון מוקדם
71010 

יעד 7.1: שימור, שיקום 
ופיתוח של אתרי 
מורשת מוחשית

תפוקה
מיזמים שאושר עבורם 

תכנון סופי
788 

יעד 7.1: שימור, שיקום 
ופיתוח של אתרי 
מורשת מוחשית

תפוקה
מיזמים הנמצאים בהליכי 

ביצוע
151818 

יעד 7.1: שימור, שיקום 
ופיתוח של אתרי 
מורשת מוחשית

תפוקה
אתרים שנפתחו לקהל 

הרחב
201111 

יעד 7.2: ביצוע פעולות 
"הצלה" - תיעוד, 

שימור, אחזקה וניטור 
של נכסי תרבות 

ומורשת

תפוקה

מועצה לשימור אתרים 
- פעולות שימור והצלה 

שבוצעו בהתאם לתוכנית 
המאושרת

977 

יעד 7.2: ביצוע פעולות 
"הצלה" - תיעוד, 

שימור, אחזקה וניטור 
של נכסי תרבות 

ומורשת

תפוקה

רשות העתיקות - אתרים 
ארכיאולוגיים המצויים 

בסכנה, שהסתיימו בהם 
פעולות הצלה

277 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 7.2: ביצוע פעולות 
"הצלה" - תיעוד, 

שימור, אחזקה וניטור 
של נכסי תרבות 

ומורשת

תפוקה

רשות הטבע והגנים - 
אתרים בגנים לאומיים 

הנמצאים בסכנת הכחדה, 
שהסתיימו בהם פעולות 

הצלה

466 

יעד 7.3: שימור 
המורשת הבלתי-

מוחשית
 61515מיזמים שתוכננותפוקה

יעד 7.3: שימור 
המורשת הבלתי-

מוחשית
 151515מיזמים בהליכי ביצועתפוקה

יעד 7.3: שימור 
המורשת הבלתי-

מוחשית
 977מיזמים שהושלמו ונפתחותפוקה

יעד 7.4: חיזוק 
המודעות לשימור 

המורשת
תפוקה

אירועי שחזור מרכזיים 
שבוצעו

122 

יעד 7.4: חיזוק 
המודעות לשימור 

המורשת
תפוקה

קיום הכשרה לבנות שירות 
באתרי מורשת

 גג-

יעד 7.4: חיזוק 
המודעות לשימור 

המורשת
תפוקה

קורסי הכשרה שהתקיימו 
למשמרים

211 

יעד 7.4: חיזוק 
המודעות לשימור 

המורשת
תפוקה

קיום הכשרה למתנדבים 
לאתרי המורשת

 גג-
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד הכלכלה והתעשייה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

96.2 ייצוא כולל )במיליארדי דולרים(1
)2016(103110.6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: הגדלת הייצוא הישראלי הינה יעד אסטרטגי של משרד הכלכלה והתעשייה, שכן התעשיות המייצאות ניחנות בפריון גבוה  ■

ביחס לחברות הפועלות בשוק המקומי, והן בעלות טכנולוגיות מתקדמות יותר ויציבות יותר. מלבד תרומתו של הייצוא לצמיחת 
המשק, הרחבת פעילותן של החברות המייצאות היא בעלת פוטנציאל תרומה משמעותי לצמצום פערי השכר ולהגדלת השוויון במשק. 

סך הייצוא מושפע ממשתנים רבים, כגון שערי חליפין, מצב גיאופוליטי, מצב הכלכלה העולמית וביקושים עולמיים. משרד הכלכלה 
 והתעשייה פועל לקידום הייצוא הישראלי בשל חשיבותו הרבה לקידום הכלכלה והמשק בישראל, ולפיכך הוחלט להציב מדד זה. 

בשנת 2018 נקט המשרד כמה פעולות מרכזיות למימוש המדד:
הפעלת מערך של 43 נספחויות מסחריות ברחבי העולם, המסייעות להגדלת הגיוון הישראלי ולגיוונו. הנספחויות מסייעות לחברות 	 

הישראליות בשווקים הבינלאומיים באיתור סוכנים, קניינים ומפיצים, בבעיות מול רשויות רגולטוריות וממשלתיות ברחבי העולם 
ובתיאום עשרות משלחות בשנה ואלפי פגישות בתערוכות בינלאומיות.

 חתימה על הסכמים עם הבנק העולמי בתחומי המים, החקלאות והסייבר להפצת החדשנות הישראלית לאפריקה.	 
קידום משאים ומתנים וחתימה על אזור סחר חופשי עם כמה מדינות.

הפעלת תוכניות שמטרתן סיוע ועידוד ייצוא של חברות ישראליות: "כסף חכם"- שתכליתה קידום היקף המכירות של חברות 	 
המשווקות לחו"ל מוצרים ו/או שירותים קיימים ו/או חדשים מחוץ לישראל; "של"ב" - שתכליתה הרחבת פעילותם של יצואנים 

בתחילת דרכם, בעלי היקפי ייצוא נמוכים, או ללא ייצוא כלל, גם לשווקים בחו"ל.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

2OECD-21 מיקום ישראל ברמת התוצר לנפש ביחס למדינות ה
)2016(20 21

)2017(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: ארגון ה-OECD, תוצר גולמי לנפש במחירים שוטפים. ■
ביאור: משרד הכלכלה והתעשייה הציב כמדד מרכזי את מיקום ישראל בין 15 הכלכלות המפותחות בעולם ביחס למדינות החברות  ■

בארגון ה-OECD ברמת התוצר לנפש, ובכלל זה קידום המשק הישראלי לנתיבי חדשנות וצמיחה, תוך חיזוק כושר התחרות בתעשייה 
ובסקטור העסקי, פיתוח כלכלי-חברתי, הפחתת יוקר המחיה ושיפור הסביבה העסקית. בעשור האחרון עלה דירוגה של ישראל 4 

מקומות בדירוג, וכעת היא מדורגת במקום ה-21 מתוך 35 המדינות החברות בארגון. בסוף שנת 2017 עמד התוצר לנפש על 38.9 אלף דולר 
שוטף. טרם התפרסמו נתונים סופיים לשנת 2018.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

20% הפער בין ישראל לממוצע ה-OECD ביחס בין רמת המחירים לתוצר לנפש3
)2014(17%

ביאור והרחבה:
■ .OECD-indicators related and GDP for Parities Power Purchasing -מקור הנתונים: נתוני ה
ביאור: אחת המטרות המרכזיות של המשרד הינה לפעול להפחתת יוקר המחיה ולהגברת התחרות במשק הישראלי. נתונים אחרונים  ■

בנושא מצביעים על כך, שרמת המחירים במוצרי צריכה בישראל מצויה במגמת ירידה החל משנת 2013, ועם זאת, רמת המחירים ביחס 
 .OECD-עודנה גבוהה. תמונת המצב הנוכחית בסל המייצג מצביעה על פערים של כ-20% לעומת ממוצע מדינות ה OECD -למדינות ה

המשרד קבע כיעד את צמצום הפער ב-25% תוך 5 שנים. ממצא זה מתבסס על נתוני 2014, שהיא השנה האחרונה שבה נעשתה השוואת 
 מחירים כזו בין מדינות ה- OECD. ההשוואה הבאה של נתוני 2017 אמורה להתפרסם במהלך שנת 2019.

משרד הכלכלה והתעשייה פועל במגוון ערוצים לטובת הפחתת יוקר המחיה במשק הישראלי באמצעות עידוד תחרות מקומית, הסרת 
חסמי ייבוא וכלים נוספים. המשרד פועל בכמה מישורים למימוש המדד, בין היתר:

גיבוש מדד "סל מוצרים בסיסי" למשק בית ממוצע - בשיתוף הלמ"ס, לטובת סל רחב של מוצרי צריכה של משקי הבית בישראל. 	 
המדד יכלול את המחיר הממוצע של הסל ברמה התקופתית ויהווה בסיס לבחינת אפקטיביות של צעדי המשרד וכן מדד המאפשר 

קביעת יעדי הפחתה בתחום יוקר המחיה.
הכרה במעבדות בדיקה לצורך פתיחה לתחרות של שוק בדיקות ההתאמה לתקן בייבוא טובין לפי פקודת הייבוא והייצוא 	 

המעודכנת. 
רפורמה בתקינה.	 
עידוד ייבוא מקביל וייבוא אישי.	 
המשך יישום הרפורמה בייבוא בהתאם להמלצות הוועדה להגברת התחרות והסרת חסמים בתחום הייבוא.	 
מסלולי תחרות - עידוד יצרנים מקומיים - בחינה וגיבוש של מסלולי תמיכה ייחודיים ליצרנים.	 
מתן מכסות ייבוא פטורות ממכס בתחומי הגבינות הקשות והבשר הטרי.	 
 פעולות להפחתת נטל רגולטורי, כגון: הפחתת נטל רגולטורי בייבוא, גיבוש תוכנית לאכיפת תקנים רשמיים בשווקים, 	 

תיקון צו ייבוא חופשי ועוד.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

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

 74.92%
)2015(76.92% 75%

)2016(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני הביטוח הלאומי )הנתונים העדכניים האחרונים שפורסמו, פורסמו בשנת 2016(. ■
ביאור: בשנים האחרונות קיים פער של כ-25% בין השכר הממוצע לעובד במחוזות הפריפריה לזה של מחוזות המרכז, כאשר מזוהה  ■

מגמה קלה של צמצום הפער. פערים אלה בשכר משקפים פערים כלכליים וחברתיים רחבים, הקיימים בישראל בין הפריפריה למרכז, 
הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בהיצע ובמגוון מקומות העבודה. המשרד פועל במגוון מישורים לצמצום הפערים, בהם יצירת תמריצים 

ומתן כלים לקידום וליצירת סביבה עסקית תומכת ומסייעת לעסקים בכלל ולתעשייה בפרט. בשנה החולפת קידם המשרד את יישום 
התוכנית לפיתוח הצפון, גיבוש תוכנית לעוטף עזה, פרסום תוכנית למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב, הוחלט על 
הקמת שני מבנים להשכרה להיי-טק ביישובי המיעוטים, התבצעה פעילות נרחבת לקידום, פיתוח ושיווק של אזורי תעשייה, שילוב 

עובדים בשכר גבוה בפריפריה, תמיכה בהרחבה, העתקה והקמה של תעשייה בפריפריה, המהווה עוגן תעסוקתי איכותי ועוד.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

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

 52.5%
)2014( 

ביאור והרחבה:
■ .OECD-מקור הנתונים: סקר תעשייה, כרייה וחציבה )2014( ולוחות נתונים מה
 ביאור: בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל. ■

יחס הפריון בתעשייה בישראל נמצא במגמת ירידה מאז שנת 2008 ונמוך מהממוצע הרב שנתי ב-OECD )שעומד על כ-72%(. היעד שואף 
לצמצם את היחס הקיים בישראל תוך שמירה על צמיחה בתעשייה העילית והעילית-מעורבת. העלאת הפריון בתעשייה המסורתית 

והמסורתית-מעורבת הינה מטרה מרכזית בעשייה המשרדית, משום שהיא מהווה אחד הגורמים המשמעותיים שיכולים לאפשר קיומה 
של תעשייה בת-קיימא ומתקדמת, שהיא מרכיב משמעותי בקיומו של משק צומח ויציב. בשנת 2018 נקט המשרד במספר פעולות 

מרכזיות למימוש המדד:
פרסום התוכנית האסטרטגית לייצור מתקדם.	 
השקת מסלול לייצור מתקדם.	 
הרחבת מסלול פריון לכל הארץ.	 
הקמת המכון לייצור מתקדם.	 

משרד הכלכלה והתעשייה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

255חברות חדשות שהשקיעו בישראל כתוצאה מפעילות המשרד6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד הכלכלה והתעשייה. ■
ביאור: משרד הכלכלה והתעשייה פועל במגוון ערוצים להגדלת היקף ההשקעות הזרות בישראל מתוך הכרה בחשיבותן לצמיחת  ■

המשק. המשרד מקדם השקעות של חברות רב-לאומיות בתעשייה הישראלית באמצעות השילוב בין חשיפה ממוקדת של טכנולוגיות 
ישראליות בפני החברות הגלובליות לבין ליווי פרטני ומתמשך של משקיעים המעוניינים להשקיע בשוק הישראלי.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור הייבוא של מוצרי הצריכה מתוך סך ההוצאות של משק בית על 7
מוצרי צריכה

 11.1%
)2016(  11%

)2017(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני ה-OECD לשנת 2017. ■
ביאור: הגדלת שיעור הייבוא כאחוז מהצריכה הינו מדד שבבסיסו רציונל להפחתת יוקר המחיה ופתיחת המשק לתחרות. מחקרים  ■

מצביעים על קשר ישיר בין ענפים החשופים לייבוא לבין רמת הפריון של אותו ענף. כמו כן, רמת המחירים בישראל ביחס למדינות 
מפותחות אחרות הינה גבוהה. לטובת קידום היעד פועל המשרד להקלות בייבוא אישי בשיתוף משרד האוצר, לפתיחת השוק לייבוא 

מקביל, להקלות בתקינה ועוד.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

משרות חדשות שנוצרו לאוכלוסיות מיוחדות כתוצאה מהפעלת מסלול 8
1,1121,900771תעסוקה

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני משרד הכלכלה והתעשייה. ■
ביאור: בשנת 2018 בוצעו שינויים בהוראות המנכ"ל, כך שדרישות השכר המינימלי במסלולים עלה משכר מינימום ל-75% מהשכר  ■

הממוצע במשק, במטרה לשפר את תנאי העסקת העובדים ולפתוח היצע משרות איכותי יותר. בפועל גרם השינוי לירידה בכמות 
הבקשות שהוגשה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור הערך המוסף המצטבר של עסקים קטנים ובינוניים מתוך הערך 9
המוסף המשקי

 53.7%
)2014(  52%

)2015(

ביאור והרחבה:
■ .OECD -מקור הנתונים: נתוני ה
ביאור: הנתון העדכני לשנת 2016 יתקבל במהלך שנת 2019 וצפוי שיעמוד על 52%. יותר מ-99% מהעסקים בישראל הם עסקים קטנים  ■

ובינוניים, שבהם עד 100 מועסקים. עסקים אלו מעסיקים יותר מ-60% מהמועסקים במגזר העסקי ומייצרים יותר ממחצית התוצר של 
המגזר העסקי. הפעילויות העיקריות של המשרד לטובת העסקים הקטנים והבינוניים נחלקות בין פעולות של סיוע ישיר לעסק לבין 

פעולות, שמטרתן יצירת סביבה עסקית תומכת, שמאפשרת לעסקים להתפתח, למצות את הפוטנציאל העסקי שלהם ולשפר את כושר 
 התחרות שלהם.

בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

חברות שהגדילו את הפריון ב-30% בעקבות הסיוע שניתן להן בתוכנית 10
להגדלת הפריון

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה. ■
ביאור: כדי לסייע לתעשייה הישראלית להגביר את קצב צמיחת הפריון בענפיה השונים ולאפשר למשק הישראלי להקטין חסמים  ■

ולשפר את התחרות מול מדינות ה-OECD, מופעל מסלול פריון - המסלול מיועד למפעלים קטנים ובינוניים במטרה להביא לגידול של 
 לפחות 30% בשיעור הפריון במפעל. שיעור הסיוע במסלול הנו כ-30% מההשקעות, עד תקרה של 3 מלש"ח.

בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

11מיקום ישראל בשיעור ההשקעה במו"פ אזרחי מהתמ"ג11

ביאור והרחבה:
■ .OECD מקור הנתונים: נתוני
ביאור: ישראל שומרת על מקומה הראשון בהשקעה במחקר ופיתוח ביחס לתמ"ג. מו"פ הינו אמצעי לקידום המשק, להגדלת יכולת  ■

 התחרות וליצירת ערך מוסף גולמי ייחודי וגבוה.
טרם פורסמו נתונים עדכניים לשנת 2018.

משרד הכלכלה והתעשייה
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
מיקום ישראל ברמת 

התוצר לנפש ביחס 
OECD-למדינות ה

 21
)2016(

20
 21

)2017(

מקור הנתונים: ארגון ה-OECD, תוצר גולמי 
 לנפש במחירים שוטפים.

ביאור: משרד הכלכלה והתעשייה הציב 
כמדד מרכזי את מיקום ישראל בין 15 

הכלכלות המפותחות בעולם ביחס למדינות 
החברות בארגון ה-OECD ברמת התוצר 

לנפש, ובכלל זה קידום המשק הישראלי 
לנתיבי חדשנות וצמיחה, תוך חיזוק כושר 

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

ושיפור הסביבה העסקית. בעשור האחרון 
עלה דירוגה של ישראל 4 מקומות בדירוג, 
וכעת היא מדורגת במקום ה-21 מתוך 35 

המדינות החברות בארגון. בסוף שנת 2017 
עמד התוצר לנפש על 38.9 אלף דולר שוטף. 
טרם התפרסמו נתונים סופיים לשנת 2018.

תוצאה 

הפער ברמת פריון 
העבודה )תוצר לשעת 

עבודה(, בין ישראל 
OECD-לממוצע ה

 25%
)2016(

 
 24.5%
)2017(

מקור הנתונים: ארגון ה-OECD, פריון )דולר 
 לשעת עבודה(.

ביאור: משרד הכלכלה והתעשייה הציב 
כמדד מרכזי את צמצום פער הפריון בתוצר 
לשעת עבודה, המצוי ברמה זו יותר מעשור.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: עידוד 
תעשייה תחרותית 

ובת-קיימא
תפוקה

חברות שקיבלו תמיכה 
וסיוע במסגרת המסלול 

להקטנת פליטות וחיסכון 
אנרגטי

908096 

יעד 1.1: עידוד 
תעשייה תחרותית 

ובת-קיימא
תפוקה

פרסום המלצות לעידוד 
תעשייה בת קיימא באזור 

מפרץ חיפה
 גג-

יעד 1.1: עידוד 
תעשייה תחרותית 

ובת-קיימא
תפוקה

גיבוש תוכנית פעולה 
למעבר להשקעות 

סביבתיות בתעשייה 
מקצה למקור

גג-

בחודש נובמבר 2018 פורסם מכרז להקמה 
והפעלה של "מרכז להתייעלות במשאבים" 

בתקציב של 51 מלש"ח בשיתוף עם 
המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר. 

מטרת המרכז שיוקם היא להניע את 
התעשייה מהשקעות קצה להשקעות 

במקור, ולהביא לשיפור הפריון והתחרותיות 
של העסק, תוך שמירה על הסביבה.

יעד 1.1: עידוד 
תעשייה תחרותית 

ובת-קיימא
תפוקה

הוצאה לפועל של תוכנית 
פעולה לסימביוזה 

תעשייתית
גג-

המכרז הסתיים ונבחרו 4 זוכים לביצוע 
הפיילוט לסימביוזה תעשייתית. המכרז 

בהיקף של 5 מלש"ח בשלב הראשון, כאשר 
בהתאם להצלחת הפיילוט ייבחן ויתוקצב 

שלב ב'. מטרת התוכנית היא שיפור 
התחרותיות של התעשייה, תוך שמירה על 
הסביבה על ידי שימוש בפסולות של מפעל 

אחד כחומר גלם למפעל אחר.

משרד הכלכלה והתעשייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: עידוד 
תעשייה תחרותית 

ובת-קיימא
תפוקה

הוצאה לפועל של תוכנית 
פעולה לאיזון הרגולציה 

הסביבתית
גג-

השתתפות בוועדות מקצועיות בין-
משרדיות לבחינה ולהתאמה של הרגולציה 

הסביבתית, במסגרת קידום תוכנית הנגזרת 
מוועדת המנכ"לים של משרדי הגנת 

הסביבה והכלכלה והתעשייה, שמטרתה 
ליצור תיאום בין הרגולטורים השונים 

בתחומי הסביבה על מנת להביא להתאמת 
דרישות הרגולציה הסביבתית כמקובל 

בעולם. 

יעד 1.1: עידוד 
תעשייה תחרותית 

ובת-קיימא
תפוקה

סטודנטים שקיבלו 
תמיכה במסגרת התוכנית 

״עתידים לתעשייה״
210180226

הביצוע בפועל היה גבוה מהמתוכנן בשל 
תוספת תקציבית חד-פעמית בסך 1 
מלש"ח, אשר התקבלה במהלך 2018 

ואשר אפשרה מתן תמיכה בפועל ליותר 
סטודנטים במסגרת התוכנית.

יעד 1.1: עידוד 
תעשייה תחרותית 

ובת-קיימא
תפוקה

הבאה לאישור של שינויי 
חקיקה בתקנות "העדפת 

תוצרת הארץ" בוועדת 
החוקה של הכנסת

-ג-
תיקוני החקיקה נמצאים בדיונים פנים 

ממשלתיים וטרם הועברו לאישור בכנסת.

משרד הכלכלה והתעשייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: עידוד 
תעשייה תחרותית 

ובת-קיימא
תוצאה

חלקה של התעשייה 
מהתוצר העסקי

 18.1%
)2016(

- 
 18%
)2017(

מקור הנתונים: הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה.

ביאור: בשנת 2017 עמד נתח התעשייה 
מהתוצר העסקי על 18.0% לעומת 17.9% 

ב-2016 )ולא כפי שפורסם בספר תוכניות 
העבודה, שכן התפרסמו נתונים מעודכנים(. 

משרד הכלכלה והתעשייה פועל בכמה 
מישורים על מנת לקדם תעשייה בת-

קיימא, מתקדמת, חדשנית ותחרותית 
ברמה המקומית והבינלאומית גם יחד - 

 בהם:
 • תוכנית אסטרטגית לייצור מתקדם.

• הקמת מכון לייצור מתקדם.
 • גיבוש והפעלה של מסלול לייצור מתקדם.

 • עידוד החיבור של התעשייה לגז טבעי.
• מתן מענקים באמצעות החוק לעידוד 

 השקעות הון.
• גיבוש והפעלה של מסלול להעלאת הפריון 

בתעשייה.

יעד 1.1: עידוד 
תעשייה תחרותית 

ובת-קיימא
תוצאה

היקף החיסכון האנרגטי 
כתוצאה מהפעלת מסלול 
להקטנת פליטות וחיסכון 

אנרגטי )נמדד במיליוני 
קו"ש בשנה(

180180168 

יעד 1.1: עידוד 
תעשייה תחרותית 

ובת-קיימא
תוצאה

שיעור ההשקעות של 
התעשייה בהתייעלות 

במשאבים במקום פתרון 
קצה

10%- -
בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הכלכלה והתעשייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: עידוד 
תעשייה תחרותית 

ובת-קיימא
תוצאה

מפעלים שיקבלו תמיכה 
לחיבור ולהסבה לרשת 

הגז טבעי
353022

הפער בין התכנון לביצוע נובע ממימוש מלא 
של התקציב שהוקצה בשנת 2018 והעדר 

תקציב נוסף.

יעד 1.2: קידום 
הפריון והחדשנות 

תוך הטמעת 
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

תפוקה
פרסום תוכנית 

אסטרטגית לייצור 
מתקדם

גג-

התוכנית האסטרטגית לייצור מתקדם 
מציגה את מדיניות המשרד לקידום 

וניצול ההזדמנויות שמציבה המהפכה 
התעשייתית הרביעית לחיזוק ולצמיחה של 

התעשייה מוטת הייצור. נושאי הליבה של 
 התוכנית כוללים: 

• ביסוס תשתיות ידע וחיבור מחקר ופיתוח 
 ותעשייה.

• תמיכה וליווי תהליכי הטמעה טכנולוגית 
 ברמת המפעל.

• קידום ופיתוח הון אנושי מיומן לתעשייה 
 המייצרת.

• עידוד פעילות תעשייתית חדשה 
 ומתקדמת בישראל.

• מיצוב התדמית של התעשייה היצרנית 
כמנוע צמיחה למשק.

יעד 1.2: קידום 
הפריון והחדשנות 

תוך הטמעת 
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

תפוקה
חברות שקיבלו סיוע 

במסגרת התוכנית 
להגברת הפריון

-3050 

משרד הכלכלה והתעשייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: קידום 
הפריון והחדשנות 

תוך הטמעת 
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

תפוקה

קבלנים שיעברו לעבוד 
בשיטות בנייה מתועשות 

כתוצאה מהשתתפותם 
במסלול מענקים לעידוד 

בנייה מתועשת

- 12-

בשנת 2017 הופעל המסלול לראשונה. 
בעקבות היענות נמוכה מהמצופה בשנה זו, 
בשנת 2018 בוצעו שינויים בהוראת המנכ"ל 
כדי להביא לכך, שהתוכנית תהיה מותאמת 

לקהל רחב של קבלנים. התוכנית תצא 
לפועל במתכונת החדשה בשנת 2019.

יעד 1.2: קידום 
הפריון והחדשנות 

תוך הטמעת 
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

תפוקה

התקשרויות במכרזים 
מיוחדים שאושרו על-

ידי הרשות לשיתוף 
פעולה תעשייתי וקידום 

השקעות זרות

-15 

יעד 1.2: קידום 
הפריון והחדשנות 

תוך הטמעת 
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

תפוקה

חברות שיקבלו סיוע 
בהגשת בקשה למסלולי 

SME instruments ומאגדים 

במסגרת תוכנית האיחוד 
האירופי

-50113

מתוך 113 חברות שקיבלו סיוע בהגשת 
בקשה למסלולים אלו, 43 חברות קיבלו 

 SME סיוע בפועל במסגרת מסלולי
Instruments ומאגדים.

יעד 1.2: קידום 
הפריון והחדשנות 

תוך הטמעת 
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

תפוקה

תוכניות פיילוט 
שתופעלנה במסגרת 
חיזוק פעילות רשות 

החדשנות מול גופי 
ממשלה אחרים

-2060
הופעלו 6 מסלולים בקרן הפיילוטים, 
 במסגרתם אושרו 60 תוכניות הרצה 

)מתוך כ-150 בקשות(.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: קידום 
הפריון והחדשנות 

תוך הטמעת 
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

תוצאה

חברות שהגדילו את 
הפריון ב-30% בעקבות 

הסיוע שניתן להן 
בתוכנית להגדלת הפריון

- --

בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל. 

מקור הנתונים: נתוני הרשות להשקעות 
 במשרד הכלכלה והתעשייה.

ביאור: כדי לסייע לתעשייה הישראלית 
להגביר את קצב צמיחת הפריון בענפיה 

השונים ולאפשר למשק הישראלי להקטין 
חסמים ולשפר את התחרות מול מדינות 

ה-OECD מופעל מסלול פריון. המסלול 
מיועד למפעלים קטנים ובינוניים במטרה 

להביא לגידול של לפחות 30% בשיעור 
הפריון במפעל. שיעור הסיוע במסלול 

הנו כ-30% מההשקעות, עד תקרה של 3 
מלש"ח.

יעד 1.2: קידום 
הפריון והחדשנות 

תוך הטמעת 
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

תוצאה
הקמת מכון מחקר 

וחדשנות בתחום המזון
---

בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

 מהמשרד לדווח ערך בפועל. 

במהלך 2018 התקיים הליך לבחינת 
המתווה המתאים להקמת מכון המזון. 

מטרת המכון הינה הטמעת חדשנות ועידוד 
יזמות בתעשיית המזון לפיתוח מוצרים 

וטכנולוגיות חדשניות - בהתאם להחלטת 
הממשלה מס' 2262 לפיתוח כלכלי של 

מחוז הצפון. צפי לפרסום מכרז להקמת 
מכון מזון - במהלך 2019.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
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ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: קידום 
הפריון והחדשנות 

תוך הטמעת 
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

תוצאה
הקמה של המכון לייצור 

מתקדם
---

בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל. 

בחודש יולי 2018 פורסם מכרז להקמת 
מכון לייצור מתקדם בתקציב של 35 

מלש"ח עבור 4 שנות פעילות. מטרת המכון 
היא לפעול להעלאת הפריון והתחרותיות 
בתעשייה מוטת הייצור באמצעות קידום 

טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדמות 
בתעשייה זו, בדגש על תעשייה מסורתית, 

המאופיינת ברמת חדשנות נמוכה-בינונית. 

יעד 1.2: קידום 
הפריון והחדשנות 

תוך הטמעת 
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

תוצאה
מיקום ישראל בשיעור 

ההשקעה במו"פ אזרחי 
מהתמ"ג

11-

.OECD מקור הנתונים: נתוני 
ביאור: ישראל שומרת על מקומה הראשון 

בהשקעה במחקר ופיתוח ביחס לתמ"ג. 
מו"פ הינו אמצעי לקידום המשק, להגדלת 

יכולת התחרות וליצירת ערך מוסף גולמי 
ייחודי וגבוה.

יעד 1.2: קידום 
הפריון והחדשנות 

תוך הטמעת 
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

תוצאה
שיעור ההשקעה 

הממשלתית במו"פ עסקי 
מתוך התמ"ג

 0.2%
)2013(

 -
 0.13%
)2015(

.OECD-מקור הנתונים: נתוני ה 
ביאור: בשל טעות בחישוב המדד, חושב 

במדד שפורסם סך ההוצאה הממשלתית 
על מו"פ במקום סך ההוצאה הממשלתית 
על מו"פ עסקי, אשר עמד בשנת 2015 על 

0.13% תוצר, ולכן הנתון אשר פורסם עבור 
ערך לשנת 2013 אינו נכון וכך גם היעד 

שהוצב.
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ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: קידום 
הפריון והחדשנות 

תוך הטמעת 
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

תוצאה

מיקום ישראל במדד 
החדשנות המשוקלל של 

 Global Competitiveness-ה
Report

 3
2017-(
)2018

2- 

מקור הנתונים: מדד החדשנות המשוקלל 
 .GCR-של ה 

ביאור: מדד החדשנות המשוקלל של 
ה-GCR מתפרסם מדי שנה על ידי הפורום 

הכלכלי העולמי ומשלב נתונים מיקרו-
כלכליים ומקרו-כלכליים וכן היבטים 

 עסקיים של תחרותיות למדד בודד.
בדו"ח שפורסם באוקטובר 2018 הופעל 

לראשונה מודל ניקוד חדש ושונה בתכלית 
מזה שבו השתמשו בשנים עברו. הדו"ח 

החדש הוסיף תת-מדדים חדשים, 
דוגמת מידת הגיוון בתעשיית ההיי-טק, 
מצב ההתפתחות של קלאסטרים, קיום 

של שיתוף פעולה בינלאומי ושינויים 
משמעותיים נוספים. בהתאם לכך קבעו 

מחברי הדו"ח, כי בשל השינוי המהותי לא 
ניתן להשוות בין נתוני דו"חות קודמים 

לנתוני הדו"ח החדש. לפיכך לא ניתן לדווח 
את ערך 2018 בהתאם למדד החדש שגובש.

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תפוקה

חברות שקיבלו תמיכה 
בכלי הסיוע של מינהל 
סחר חוץ )"כסף חכם", 

"של"ב", קרן הפרויקטים 
ומאגדי תשתית(

181250281 

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תפוקה

משלחות נכנסות לעידוד 
הייצוא הישראלי שטופלו 

על-ידי הנספחים 
המסחריים

- 190190 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
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ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תפוקה

משלחות יוצאות לעידוד 
הייצוא הישראלי שבוצעו 

על-ידי הנספחים 
המסחריים

- 220220 

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תפוקה
תערוכות שבהן התקיימו 
מפגשים עסקיים לעידוד 

הייצוא הישראלי
- 21035

בשל טעות סופר פורסם יעד שגוי למדד. 
למעשה, הביצוע בפועל שדווח, על תערוכות 

שבהן התקיימו מפגשים עסקיים לעידוד 
הייצוא הישראלי, עמד בציפיות היעד 

התכנוני לשנת 2018.

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תפוקה
פניות לסיוע שקיבלו 

מענה מצד הנספחויות 
המסחריות

4,5004,5003,293

יש לציין כי אמנם היקף הפניות נמצא 
במגמת ירידה, אך מספר החברות הפונות 

נמצא בעלייה. הירידה במספר הפניות 
נובעת משינוי אסטרטגיות צמיחה של 

החברות שבוחרות למקד את משאביהן 
ולפנות למספר שווקים מצומצם יותר.

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תפוקה

פניות שטופלו על-ידי 
הנספחויות באסיה, 
באמריקה הלטינית 

ובאפריקה

1,1701,1801,180 

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תפוקה

ביתנים שהוקמו 
בתערוכות מטעם מינהל 
סחר חוץ במטרה לקדם 

את הייצוא הישראלי 
למדינות מתפתחות

677 

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תפוקה
פעילויות של הנספחויות 

באסיה, באמריקה 
הלטינית ובאפריקה

340360360 
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 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תוצאה
היקף כספי של סיפורי 

ההצלחה של מינהל סחר 
חוץ )במיליארדי דולרים(

0.911 

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תוצאה
הסכמי אזורי סחר חופשי 

)אס"ח( שנחתמו
- 23

נחתמו הסכמי סחר עם קנדה, פנמה 
ומדינות אפט"א )אפט"א - אזור 

סחר חופשי של המדינות אוסטריה, 
נורבגיה, פינלנד, שבדיה, שוויץ איסלנד 

וליכטנשטיין(.

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תוצאה

היקף ייצוא הסחורות 
לאמריקה הלטינית, ללא 

יהלומים )במיליארדי 
דולרים(

1.9 -2.164
בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תוצאה
יצואנים לאמריקה 

הלטינית המייצאים יותר 
מ-100,000 דולרים

 1,700
)2016(

1,7501,924

חלה טעות סופר בערך הבסיס ובמדד- 
המספרים הנקובים מתייחסים לכלל 

היצואנים לאמריקה הלטינית ולא רק לאלה 
שמייצאים יותר מ-100,000 דולר.

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תוצאה
היקף ייצוא הסחורות 

לסין, ללא יהלומים 
)במיליארדי דולרים(

3.3 -4.69
בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תוצאה
היקף ייצוא הסחורות 

להודו, ללא יהלומים 
)במיליארדי דולרים(

1.9 -- 
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 

לשנת 2018, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל
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יעד 1.3: הגדלת 
היקף הייצוא וגיוונו, 

בדגש על שווקים 
גלובליים מתפתחים

תוצאה
יצואנים להודו המייצאים 

יותר מ-100,000 דולר
 1,162
)2016(

 - -
בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 1.4: משיכת 
השקעות זרות 
ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה
כנסים, ימי ספקים 
ומשלחות שאורגנו 

לתעשייה הישראלית
 -45 

יעד 1.4: משיכת 
השקעות זרות 
ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה
הזדמנויות עסקיות 

שפורסמו לתעשייה 
הישראלית

 -129 

יעד 1.4: משיכת 
השקעות זרות 
ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה

חיבורים מוצלחים 
שבוצעו בין חברות זרות 
המחויבות ברכש גומלין 

לבין חברה ישראלית

 -810 

יעד 1.4: משיכת 
השקעות זרות 
ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה
פעילויות לקידום 

השקעות בישראל מול 
גופים בזירה הבינלאומית

- 47 
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יעד 1.4: משיכת 
השקעות זרות 
ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה
פעילויות בישראל לטובת 

קידום השקעות
- 810 

יעד 1.4: משיכת 
השקעות זרות 
ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה

פרסומים לציבור לטובת 
הרחבת שיתופי הפעולה 

של הרשות לשיתוף 
פעולה תעשייתי וקידום 

השקעות זרות עם 
מכוני מחקר, משרדים 

ממשלתיים וארגוני מגזר 
שלישי

 -22 

יעד 1.4: משיכת 
השקעות זרות 
ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תוצאה
חברות חדשות שהשקיעו 

בישראל כתוצאה 
מפעילות המשרד

255

משרד הכלכלה והתעשייה פועל במגוון 
ערוצים להגדלת היקף ההשקעות הזרות 
בישראל מתוך הכרה בחשיבותן לצמיחת 

המשק. המשרד מקדם השקעות של 
חברות רב-לאומיות בתעשייה הישראלית 

באמצעות השילוב בין חשיפה ממוקדת 
של טכנולוגיות ישראליות בפני החברות 

הגלובליות לבין ליווי פרטני ומתמשך של 
משקיעים המעוניינים להשקיע בשוק 

הישראלי.

יעד 1.4: משיכת 
השקעות זרות 
ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תוצאה

עסקים קטנים ובינוניים 
שנהנו מרכש גומלין 

)מתוכם עסקים קטנים 
ובינוניים בפריפריה(

 204
)85(

 224
)94(

 335
)131(
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.5: הרחבה 
של פעילות הייצור 

המקומי בקרב 
עסקים מוטי מחקר 

ופיתוח

תפוקה
מעבדות חדשנות לייצור 

מתקדם שהוקמו עבור 
התעשייה

- 23 

יעד 1.5: הרחבה 
של פעילות הייצור 

המקומי בקרב 
עסקים מוטי מחקר 

ופיתוח

תפוקה
משתתפים בפיילוט 

BOOTCAMPS
- 250280 

יעד 1.5: הרחבה 
של פעילות הייצור 

המקומי בקרב 
עסקים מוטי מחקר 

ופיתוח

תפוקה

אישור תוכנית במועצת 
רשות החדשנות לתמיכה 
משותפת בגלי טכנולוגיה 

עתידיים

 גג-

יעד 1.5: הרחבה 
של פעילות הייצור 

המקומי בקרב 
עסקים מוטי מחקר 

ופיתוח

תוצאה
חברות שקיבלו תמיכה 
למעבר ממחקר ופיתוח 

ליצור מקומי
-3-52

הביצוע בפועל היה בהתאם למספר 
הבקשות שהוגשו.
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מטרה 2: הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
הפער בין ישראל לממוצע 

ה-OECD ביחס בין רמת 
המחירים לתוצר לנפש

 20%
)2014(

17%- 1 

תוצאה 

הפער בין ישראל לממוצע 
ה-OECD ביחס בין רמת 

מחירי המזון לרמת מחירי 
התוצר לנפש

 18%
)2014(

 --

 בתוכנית העבודה לשנת 2018 
לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018, 
ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך 

בפועל.2 

אחת המטרות המרכזיות של המשרד הינה לפעול להפחתת יוקר המחיה ולהגברת התחרות במשק הישראלי. נתונים אחרונים בנושא מצביעים על כך, שרמת המחירים במוצרי צריכה בישראל   1
מצויה במגמת ירידה החל משנת 2013 , ועם זאת, רמת המחירים ביחס למדינות ה-OECD עודנה גבוהה. תמונת המצב הנוכחית בסל המייצג מצביעה על פערים של כ -20% לעומת ממוצע מדינות 
ה-OECD. המשרד קבע כיעד את צמצום הפער ב -25% תוך 5 שנים. ממצא זה מתבסס על נתוני 2014 , שהיא השנה האחרונה שבה נעשתה השוואת מחירים כזו בין מדינות ה-OECD. ההשוואה 
הבאה של נתוני 2017 אמורה להתפרסם במהלך שנת 2019 . משרד הכלכלה והתעשייה פועל במגוון ערוצים לטובת הפחתת יוקר המחיה במשק הישראלי באמצעות עידוד תחרות מקומית, הסרת 

חסמי ייבוא וכלים נוספים. המשרד פועל בכמה מישורים למימוש המדד, בין היתר:
• גיבוש מדד "סל מוצרים בסיסי" למשק בית ממוצע - בשיתוף הלמ"ס, לטובת סל רחב של מוצרי צריכה של משקי הבית בישראל. המדד יכלול את המחיר הממוצע של הסל ברמה התקופתית   

ויהווה בסיס לבחינת אפקטיביות של צעדי המשרד וכן מדד המאפשר קביעת יעדי הפחתה בתחום יוקר המחיה.
• הכרה במעבדות בדיקה לצורך פתיחה לתחרות של שוק בדיקות ההתאמה לתקן בייבוא טובין לפי פקודת הייבוא והייצוא המעודכנת.  

• רפורמה בתקינה.  
• עידוד ייבוא מקביל וייבוא אישי.  

• המשך יישום הרפורמה בייבוא בהתאם להמלצות הוועדה להגברת התחרות והסרת חסמים בתחום הייבוא.  
• מסלולי תחרות - עידוד יצרנים מקומיים - בחינה וגיבוש של מסלולי תמיכה ייחודיים ליצרנים.  

• מתן מכסות ייבוא פטורות ממכס בתחומי הגבינות הקשות והבשר הטרי.  
• פעולות להפחתת נטל רגולטורי, כגון: הפחתת נטל רגולטורי בייבוא, גיבוש תוכנית לאכיפת תקנים רשמיים בשווקים, תיקון צו ייבוא חופשי ועוד.  

.OECD-מקור הנתונים:  נתוני ה  2
ביאור: אחת המטרות המרכזיות של המשרד הינה לפעול להפחתת יוקר המחיה ולהגברת התחרות במוצרי המזון בישראל. נתונים אחרונים בנושא מצביעים על כך, שרמת המחירים במוצרי צריכה   
בישראל מצויה במגמת ירידה החל משנת 2013 ,אולם עם זאת, רמת מחירי המזון בישראל ביחס למדינות ה-OECD עודנה גבוהה. תמונת המצב הנוכחית בסל המייצג מצביעה על פערים של כ-18% 
לעומת רמת המחירים הצפויה לפי קו הרגרסיה, המחושב על בסיס אינדקס התוצר לנפש. המשרד קבע כיעד את צמצום הפער ל-13% עד לשנת 2020. ממצא זה מתבסס על נתוני 2014, שהיא 
השנה האחרונה שבה נעשתה השוואת מחירים כזו בין מדינות ה-OECD. ההשוואה הבאה של נתוני 2017 אמורה להתפרסם במהלך שנת 2019, משרד הכלכלה והתעשייה פועל במגוון ערוצים 

לטובת הפחתת יוקר המחיה בתחומי המזון באמצעות עידוד תחרות מקומית, הסרת חסמי ייבוא ועוד.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
הפער במחירי סל מוצרי 

טואלטיקה מוטי-ייבוא בין 
ישראל למדינות הייחוס

48% --

.OECD-מקור הנתונים: נתוני ה
ביאור: בתוכנית העבודה לשנת 2018 

לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018, 
ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך 

בפועל. 
הנתונים מבוססים על סקר שבוצע 

במשרד הכלכלה והתעשייה, על 
בסיס השוואת נתוני קופות בפועל 

של קטגוריות טואלטיקה מוטות יבוא 
בין ישראל למדינות נבחרות. המשרד 

מתעתד לקיים סקר המשכי בשנתיים 
הקרובות.

יעד 2.1: הקטנת 
הריכוזיות הענפית 

ויצירת משק תחרותי
תפוקה

פרסום מכסות ייבוא 
במסגרת "הליך תחרותי 
חדש" לייבוא בשר טרי 

בפטור ממכס

 גג-

יעד 2.1: הקטנת 
הריכוזיות הענפית 

ויצירת משק תחרותי
תפוקה

פרסום מכסות ייבוא 
במסגרת "הליך תחרותי 

חדש" לייבוא גבינות קשות 
בפטור ממכס

 גג-

יעד 2.1: הקטנת 
הריכוזיות הענפית 

ויצירת משק תחרותי
תפוקה

הגשת דו"ח תחשיב רווחיות 
החברות המייצרות/מייבאות 

תרכובת מזון לתינוקות
 גג-

יעד 2.1: הקטנת 
הריכוזיות הענפית 

ויצירת משק תחרותי
תפוקה

הפעלת מערך של הקצאת 
מכסות פטורות ממכס של 

פריטי מזון שונים לשנת 
2018

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: הקטנת 
הריכוזיות הענפית 

ויצירת משק תחרותי
תוצאה

מעבדות שקיבלו הכרה 
כמעבדות בדיקה לבדיקות 

ייבוא טובין בתחומים 
שיאושרו

- 22 

יעד 2.2: הסרת חסמי 
ייבוא והתאמת 

הדרישות למקובל 
בשווקים משמעותיים 

בעולם

תפוקה
גיבוש תוכנית ליישום 
מדיניות ייבוא חדשה 

בתחום ייבוא ציוד אלחוטי
גג-

התוכנית גובשה על ידי משרד 
התקשורת, ומשרד הכלכלה 

והתעשייה ריכז את הנושאים בהיבטי 
ייבוא אישי וייבוא מסחרי.

יעד 2.2: הסרת חסמי 
ייבוא והתאמת 

הדרישות למקובל 
בשווקים משמעותיים 

בעולם

תפוקה

ריכוז בחינת ההיבטים 
הכלכליים של השינויים 

המבוצעים בתקנים רשמיים 
ומידת התאמתם לרגולציה 

הבינלאומית

 גג-

יעד 2.2: הסרת חסמי 
ייבוא והתאמת 

הדרישות למקובל 
בשווקים משמעותיים 

בעולם

תפוקה

גיבוש מאגר מוצרים 
פוטנציאליים שהפחתת 

מסים בהם עשויה להגביר 
את התחרות בשווקים

 גג-

יעד 2.2: הסרת חסמי 
ייבוא והתאמת 

הדרישות למקובל 
בשווקים משמעותיים 

בעולם

תפוקה
גיבוש צעדי מדיניות 

בהתאם לממצאי הרפורמות 
בשווקים מפותחים

-ג-
העבודה התחילה בשנת 2018, אך 

דורשת מיקוד בתחומים ספציפיים. 
המשימה תושלם בשנת 2019. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.2: הסרת חסמי 
ייבוא והתאמת 

הדרישות למקובל 
בשווקים משמעותיים 

בעולם

תוצאה
שיעור הייבוא של מוצרי 

צריכה מתוך סך ההוצאה של 
משק בית על מוצרי צריכה

 11.1%
)2016(

 -
 11%
)2017(

מקור הנתונים: נתוני ה-OECD לשנת 
.2017 

ביאור: הגדלת שיעור הייבוא כאחוז 
מהצריכה הינו מדד שבבסיסו רציונל 

להפחתת יוקר המחיה ולפתיחת 
המשק לתחרות. מחקרים מצביעים 
על קשר ישיר בין ענפים החשופים 

לייבוא לבין רמת הפריון של אותו 
ענף. כמו כן, רמת המחירים בישראל 

ביחס למדינות מפותחות אחרות 
הינה גבוהה. לטובת קידום היעד פועל 

המשרד להקלות בייבוא אישי בשיתוף 
משרד האוצר, לפתיחת השוק לייבוא 

מקביל, להקלות בתקינה ועוד.

יעד 2.2: הסרת חסמי 
ייבוא והתאמת 

הדרישות למקובל 
בשווקים משמעותיים 

בעולם

תוצאה
היקף הייבוא האישי 

)במיליארד ש"ח(
 2.9

)2016(
- 

 3.5
)2017(

בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 2.2: הסרת חסמי 
ייבוא והתאמת 

הדרישות למקובל 
בשווקים משמעותיים 

בעולם

תוצאה

 Doing ציון ישראל במדד
Business בנושא עלות הנטל 

הרגולטורי והבירוקרטי של 
תהליך הייבוא

 82.85
)2016(

85-

מקור הנתונים: הדו"ח השנתי של 
.Doing Buisness 

ביאור: הנתונים האחרונים שפורסמו 
הינם נתוני 2016.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.2: הסרת חסמי 
ייבוא והתאמת 

הדרישות למקובל 
בשווקים משמעותיים 

בעולם

תוצאה
זמן הטיפול ומתן אישורי 
ייבוא לפטור מהצגת תקן 

רשמי 2ג'2
 4 ימים4 ימים14 ימים

יעד 2.3: קידום מסחר 
הוגן תוך שמירה 

על זכויות הצרכנים 
בהיבטי סחר ובטיחות

תפוקה
ביקורות שבוצעו ברשויות 

המקומיות לתחזוקת מתקני 
ילדים

200200207 

יעד 2.3: קידום מסחר 
הוגן תוך שמירה 

על זכויות הצרכנים 
בהיבטי סחר ובטיחות

תפוקה
אימותים ואימותים מחדש 

של מכשירי שקילה
10,31410,65010,777 

יעד 2.3: קידום מסחר 
הוגן תוך שמירה 

על זכויות הצרכנים 
בהיבטי סחר ובטיחות

תפוקה
אימותים ואימותים מחדש 

של תחנות דלק
7,9398,72010,522 

יעד 2.3: קידום מסחר 
הוגן תוך שמירה 

על זכויות הצרכנים 
בהיבטי סחר ובטיחות

תפוקה
ביקורות שנעשו בבתי עסק 
על-פי חוק פיקוח מצרכים 

ושירותים - מחיר מרבי
8,4007,0008,183 

יעד 2.3: קידום מסחר 
הוגן תוך שמירה 

על זכויות הצרכנים 
בהיבטי סחר ובטיחות

תוצאה
שיעור ההצלחה בביצוע 

נטילות של מוצרים 
החשודים כמסוכנים לציבור

 80%
)2016(

80%84% 
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מטרה 3: פיתוח כלכלי-חברתי כתשתית לצמיחת המשק

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 

היחס בגובה השכר השנתי 
הממוצע לעובד בין מחוזות 
הפריפריה לממוצע מחוזות 

המרכז

 74.92%
)2015(

77%
 75%
)2016(

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

במחוזות הפריפריה לזה של מחוזות 
המרכז, כאשר מזוהה מגמה קלה 

של צמצום הפער. פערים אלה בשכר 
משקפים פערים כלכליים וחברתיים 

רחבים, הקיימים בישראל בין 
הפריפריה למרכז, הבאים לידי ביטוי, 

בין היתר, בהיצע ובמגוון מקומות 
העבודה. המשרד פועל במגוון מישורים 
לצמצום הפערים, בהם יצירת תמריצים 

ומתן כלים לקידום וליצירת סביבה 
עסקית תומכת ומסייעת לעסקים 

בכלל ולתעשייה בפרט. בשנה החולפת 
קידם המשרד את יישום התוכנית 

לפיתוח הצפון, גיבוש תוכנית לעוטף 
עזה, פרסום תוכנית למשיכת מפעלים 

תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב, 
הוחלט על הקמת שני מבנים להשכרה 
להיי-טק ביישובי המיעוטים, התבצעה 

פעילות נרחבת לקידום, פיתוח 
ושיווק של אזורי תעשייה, שילוב 

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

בפריפריה, המהווה עוגן תעסוקתי 
איכותי ועוד.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: משיכת 
השקעות איכותיות 

לאזורי עדיפות לאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תפוקה
יישום תיקונים בחוק עידוד 

השקעות הון
 גג-

יעד 3.1: משיכת 
השקעות איכותיות 

לאזורי עדיפות לאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תפוקה

חברות שאושרו במסגרת 
הפעלת מסלול תעסוקה 

ייעודי לסיוע בקליטת עובדים 
נוספים ביישובי עוטף עזה

- 102

בשנת 2018 בוצעו שינויים בהוראות 
המנכ"ל, כך שדרישות השכר המינימלי 
במסלולים עלה משכר מינימום ל-75% 

מהשכר הממוצע במשק, במטרה 
לשפר את תנאי העסקת העובדים 

ולפתוח היצע משרות איכותי יותר. 
בפועל השינוי גרם לירידה בכמות 

הבקשות שהוגשה.

יעד 3.1: משיכת 
השקעות איכותיות 

לאזורי עדיפות לאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תפוקה

מפעלים חדשים שקיבלו סיוע 
במסגרת המסלול למשיכת 

מפעלים תעשייתיים ליישובי 
הבדואים בנגב

- 5-107 

יעד 3.1: משיכת 
השקעות איכותיות 

לאזורי עדיפות לאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תפוקה

עסקים קטנים אשר קיבלו 
שירותי סיוע במסגרת תוכנית 

סיוע רכש חברות גדולות 
בצפון

- 3054 

יעד 3.1: משיכת 
השקעות איכותיות 

לאזורי עדיפות לאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תפוקה
מוסדות "עוגן" שהצטרפו 

לתוכנית רכש חברות גדולות 
בצפון

- 54 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: משיכת 
השקעות איכותיות 

לאזורי עדיפות לאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תפוקה

דו"ח מסכם הבוחן את 
השפעת הסבסוד המבוקש על 

היקף הקרקע בכל אזור ולפי 
שנים

 גג-

יעד 3.1: משיכת 
השקעות איכותיות 

לאזורי עדיפות לאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תוצאה

היקף ההשקעות כתוצאה 
מכתבי אישור שניתנו 

במסגרת החוק לעידוד 
השקעות הון )במיליארדי 

ש"ח(

 1.8
)2016(

1.91.83 

יעד 3.1: משיכת 
השקעות איכותיות 

לאזורי עדיפות לאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תוצאה

היקף הייצוא כתוצאה מכתבי 
אישור שניתנו במסגרת 

החוק לעידוד השקעות הון 
)במיליארדי ש"ח(

 2.2
)2016(

2.22.1 

יעד 3.1: משיכת 
השקעות איכותיות 

לאזורי עדיפות לאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תוצאה
משרות חדשות שנוספו 

כתוצאה מהרחבת/העתקת 
מפעלים

1,1451,4001,896 

יעד 3.1: משיכת 
השקעות איכותיות 

לאזורי עדיפות לאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תוצאה

חברות שהציעו משרות 
חדשות בשכר גבוה באזורי 
עדיפות לאומית, במסגרת 

המסלול המחודש להעסקת 
עובדים בשכר גבוה

61012 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: משיכת 
השקעות איכותיות 

לאזורי עדיפות לאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תוצאה

משרות חדשות בשכר גבוה 
באזורי עדיפות לאומית, 

במסגרת מסלול 4.18 המחודש 
להעסקת עובדים בשכר גבוה

111200244 

יעד 3.2: פיתוח 
תשתיות כמנועי 

צמיחה אזוריים
תפוקה

פרסום תוכנית להשכרת 
מבנים להיי-טק

-ג-
התוכנית נמצאת בשלבי גיבוש 

מתקדמים, ותפורסם בשנת 2019.

יעד 3.2: פיתוח 
תשתיות כמנועי 

צמיחה אזוריים
תפוקה

פרסום תוכנית אב לאזורי 
תעשייה

-ג-

גיבוש תוכנית-האב החל, וימשיך 
במהלך שנת 2019 בסנכרון עם תוכנית 

מינהל התכנון לאזורי תעסוקה לשנת 
.2040

יעד 3.2: פיתוח 
תשתיות כמנועי 

צמיחה אזוריים
תפוקה

פיתוח מקצועי למנהלי אזורי 
התעשייה

 גג-

יעד 3.2: פיתוח 
תשתיות כמנועי 

צמיחה אזוריים
תפוקה

מינהלות אזורי תעשייה 
שמקבלות סיוע מהמשרד

141919 

יעד 3.2: פיתוח 
תשתיות כמנועי 

צמיחה אזוריים
תפוקה

דונמים ששווקו ליזמים באזורי 
תעשייה בפריפריה

6691,1691,294 

יעד 3.2: פיתוח 
תשתיות כמנועי 

צמיחה אזוריים
תפוקה

הפעלת מרחב ראשון 
לתעשייה זעירה באזור 

שייבחר
---

בתכנית העבודה לשנת 2018, לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

התוכנית נמצאת בשלבי גיבוש 
מתקדמים ותבוצע בשנת 2019 

כמתוכנן.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.3: שילוב וקידום 
של אוכלוסיות ייעודיות 
ויצירת מקומות עבודה 

איכותיים

תפוקה

מעסיקים שקלטו עובדים 
נוספים במסגרת המסלול 

לקליטת עובדים נוספים 
בעסקים בכלל הארץ )למעט 

הצפון(

-6030

בשנת 2018 בוצעו שינויים בהוראות 
המנכ"ל, כך שדרישות השכר המינימלי 
במסלולים עלה משכר מינימום ל-75% 

מהשכר הממוצע במשק, במטרה 
לשפר את תנאי העסקת העובדים 

ולפתוח היצע משרות איכותי יותר. 
בפועל השינוי גרם לירידה בכמות 

הבקשות שהוגשה.

יעד 3.3: שילוב וקידום 
של אוכלוסיות ייעודיות 
ויצירת מקומות עבודה 

איכותיים

תפוקה

מעסיקים שקלטו עובדים 
נוספים במסגרת המסלול 

לקליטת עובדים נוספים 
בעסקים בצפון

-4016

בשנת 2018 בוצעו שינויים בהוראות 
המנכ"ל, כך שדרישות השכר המינימלי 
במסלולים עלה משכר מינימום ל-75% 

מהשכר הממוצע במשק, במטרה 
לשפר את תנאי העסקת העובדים 

ולפתוח היצע משרות איכותי יותר. 
בפועל השינוי גרם לירידה בכמות 

הבקשות שהוגשה.

יעד 3.3: שילוב וקידום 
של אוכלוסיות ייעודיות 
ויצירת מקומות עבודה 

איכותיים

תפוקה
מעסיקים שקלטו עובדים 
נוספים במסגרת המסלול 

להעסקת אנשים עם מוגבלות
121210

בתחילת שנת 2019 בוצע פרסום נרחב 
של ההוראה, כאשר ישנו צפי נרחב 
לכמות בקשות משמעותיות יותר 

בשנה הקרובה. 

יעד 3.3: שילוב וקידום 
של אוכלוסיות ייעודיות 
ויצירת מקומות עבודה 

איכותיים

תפוקה
סטודנטים מקרב האוכלוסייה 

הערבית שנקלטו בענפי 
התעשייה עתירת הידע

535546

בתכנית העבודה לשנת 2019 מתוכננים 
כנסים אשר מטרתם הגברת המודעות 

למסלול זה. ישנו צפי לכמות בקשות 
משמעותית יותר. 

יעד 3.3: שילוב וקידום 
של אוכלוסיות ייעודיות 
ויצירת מקומות עבודה 

איכותיים

תפוקה
עסקים שהשתתפו בתוכנית 

להרחבת הרכש הציבורי 
מעסקים מהמגזר הערבי

 -5065 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.3: שילוב וקידום 
של אוכלוסיות ייעודיות 
ויצירת מקומות עבודה 

איכותיים

תפוקה

הגשת דו"ח סיום עבודות 
בראמה והעברת האחריות 

לרשות המקומית במסגרת 
התוכנית לפיתוח ולהעצמת 

היישובים הדרוזיים 
והצ'רקסיים

 ג--

יעד 3.3: שילוב וקידום 
של אוכלוסיות ייעודיות 
ויצירת מקומות עבודה 

איכותיים

תפוקה

השלמת פיתוח אזור 
תעשייה דלית אל כרמל 

במסגרת התוכנית לפיתוח 
ולהעצמת היישובים הדרוזיים 

והצ'רקסיים

---
בתכנית העבודה לשנת 2018, לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 3.3: שילוב וקידום 
של אוכלוסיות ייעודיות 
ויצירת מקומות עבודה 

איכותיים

תפוקה

הקמת מינהלת באזור 
התעשייה כברי במסגרת 

התוכנית לפיתוח ולהעצמת 
היישובים הדרוזיים 

והצרקסיים

---
בתכנית העבודה לשנת 2018, לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 3.3: שילוב וקידום 
של אוכלוסיות ייעודיות 
ויצירת מקומות עבודה 

איכותיים

תפוקה

תוכניות בניין עיר שהושלמו 
)מר'ר, חורפיש, ינוך-ג'ת, כפר 

כמא, סג'ור( במסגרת התוכנית 
לפיתוח ולהעצמת היישובים 

הדרוזיים והצ'רקסיים

--4

התכנית תושלם כמתוכנן במהלך שנת 
2019 )תכנון של כ-5 תוכניות בניין 

עיר(.
בתכנית העבודה לשנת 2018, לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 3.3: שילוב וקידום 
של אוכלוסיות ייעודיות 
ויצירת מקומות עבודה 

איכותיים

תפוקה

יישובים שהחלו בהם עבודות 
פיתוח במסגרת התוכנית 

לפיתוח ולהעצמת היישובים 
הדרוזיים והצ'רקסיים

-11 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.3: שילוב וקידום 
של אוכלוסיות ייעודיות 
ויצירת מקומות עבודה 

איכותיים

תוצאה

היחס בין שיעור המועסקים 
בפריפריה )מחוזות צפון 

ודרום( לשיעור המועסקים 
ביתר המחוזות

 89.7%
)2016(

--

בתכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018 ,ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

מקור הנתונים: סקר כח אדם, הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה )2016(.

ביאור: שיעור המועסקים מחשוב 
כמספר המועסקים חלקי סך 

האוכלוסייה.

יעד 3.3: שילוב וקידום 
של אוכלוסיות ייעודיות 
ויצירת מקומות עבודה 

איכותיים

תוצאה
משרות חדשות שנוצרו 

לאוכלוסיות מיוחדות כתוצאה 
מהפעלת מסלולי תעסוקה

1,1121,900771

בשנת 2018 בוצעו שינויים בהוראות 
המנכ"ל, כך שדרישות השכר המינימלי 

במסלולים עלה משכר מינימום ל -75% 
מהשכר הממוצע במשק, במטרה 

לשפר את תנאי העסקת העובדים 
ולפתוח היצע משרות איכותי יותר. 

בפועל גרם השינוי לירידה בכמות 
הבקשות שהוגשה.

יעד 3.4: היערכות 
ענפי המשק ומוכנותם 

לשעת חירום בהיבטים 
משקיים כלכליים

תפוקה
מיפוי וניתוח רמות החיוניות 

של המפעלים החיוניים 
בהתאם למודל הלאומי

 גג-

יעד 3.4: היערכות 
ענפי המשק ומוכנותם 

לשעת חירום בהיבטים 
משקיים כלכליים

תפוקה
ביקורים במפעלים חיוניים של 

מזון
86172167 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.4: היערכות 
ענפי המשק ומוכנותם 

לשעת חירום בהיבטים 
משקיים כלכליים

תפוקה
מפעלים אשר הוגדרו להם 

יעדי שירות
30100142 
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מטרה 4: יצירת סביבה עסקית תומכת וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 

שיעור הערך המוסף 
המצטבר של עסקים 

קטנים ובינוניים מתוך 
הערך המוסף של המגזר 

העסקי

52%
)2014(

 -
52%

)2015(

.OECD-מקור הנתונים:  נתוני ה
ביאור: הנתון העדכני לשנת 2016 יתקבל 

במהלך שנת 2019 וצפוי שיעמוד על 52%. 
למעלה מ-99% מהעסקים בישראל הם 
עסקים קטנים ובינוניים שבהם עד 100 
מועסקים. עסקים אלו מעסיקים יותר 

מ-60% מהמועסקים במגזר העסקי 
ומייצרים יותר ממחצית התוצר של המגזר 
העסקי. הפעילויות העיקריות של המשרד 

לטובת העסקים הקטנים והבינוניים 
נחלקות בין פעולות של סיוע ישיר לעסק 

לבין פעולות שמטרתן יצירת סביבה 
עסקית תומכת, שמאפשרת לעסקים 

להתפתח, למצות את הפוטנציאל העסקי 
שלהם ולשפר את כושר התחרות שלהם.

תוצאה 

שיעור היזמים המקימים 
עסק בפועל מקרב 

משתתפי תוכנית "יוזמים 
עסק

44%44%44%
  מקור הנתונים: בנק ישראל, דו"ח 

הפיקוח על הבנקים.

יעד 4.1: הסרת חסמי 
נגישות לאשראי 

ולהון ושיפור תזרים 
המזומנים של עסקים 

קטנים ובינוניים

תפוקה

נשים יזמיות מהחברה 
הערבית שקיבלו תמיכה 

במסגרת הקרן להלוואות 
הייעודית עבורן

1,254
1,100-
1,250

1,458 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: הסרת חסמי 
נגישות לאשראי 

ולהון ושיפור תזרים 
המזומנים של עסקים 

קטנים ובינוניים

תפוקה
הלוואות שניתנו ליזמים 

ולעסקים קטנים 
שבבעלות יוצאי אתיופיה

- 4039 

יעד 4.1: הסרת חסמי 
נגישות לאשראי 

ולהון ושיפור תזרים 
המזומנים של עסקים 

קטנים ובינוניים

תפוקה

חברות בצמיחה שקיבלו 
תמיכה במסגרת תוכנית 

ערבויות בנקים של רשות 
החדשנות

405060
ניתנו הלוואות בערבות בנקים במסגרת 

תוכנית משותפת עם ה-EIB של האיחוד 
האירופי.

יעד 4.1: הסרת חסמי 
נגישות לאשראי 

ולהון ושיפור תזרים 
המזומנים של עסקים 

קטנים ובינוניים

תוצאה

שיעור ההלוואות לעסקים 
קטנים ובינוניים )עד 

למחזור של 250 מיליון 
ש"ח( מתוך סך הלוואות 

הבנקים למגזר העסקי

 60%
)2016(

60%
 61%
)2017(

 מקור הנתונים: בנק ישראל, 
דו"ח הפיקוח על הבנקים.

יעד 4.2: טיוב 
הרגולציה, הפחתת 

הנטל הבירוקרטי 
והסרת חסמים 

העומדים בפני המגזר 
העסקי

תפוקה

עריכת מחקר למדידת 
הרגולציה ברשויות 

מקומיות באמצעות "מדד 
רשויות"

 גג-

יעד 4.2: טיוב 
הרגולציה, הפחתת 

הנטל הבירוקרטי 
והסרת חסמים 

העומדים בפני המגזר 
העסקי

תפוקה

הבאה לאישור של החלטת 
ממשלה שתאפשר 

הסדרת השימוש בתקנים 
לא רשמיים

-ג-

בשנת 2018 בוצעה עבודת מיפוי והכנת 
התשתית המקצועית לצורך קידום 

החלטת הממשלה. המשימה תבוצע 
במהלך שנת 2019.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: טיוב 
הרגולציה, הפחתת 

הנטל הבירוקרטי 
והסרת חסמים 

העומדים בפני המגזר 
העסקי

תפוקה

גיבוש תוכניות אכיפת 
תקנים רשמיים בשווקים 

ובייבוא המבוססות על 
הערכת סיכונים

-ג-

המשימה תושלם במהלך 2019. לא ניתן 
היה להשלים את ביצוע המשימה טרם 
פתיחת בדיקות ייבוא לתחרות וביסוס 

מודל הערכת סיכונים במוצרים. 

יעד 4.2: טיוב 
הרגולציה, הפחתת 

הנטל הבירוקרטי 
והסרת חסמים 

העומדים בפני המגזר 
העסקי

תפוקה
פרסום מעמד התקנים 

המתוקן ברשומות
--  -

בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 4.2: טיוב 
הרגולציה, הפחתת 

הנטל הבירוקרטי 
והסרת חסמים 

העומדים בפני המגזר 
העסקי

תוצאה
נהלים והנחיות שטויבו 

בתחומי רגולציה 
סביבתית

- 1010 

יעד 4.2: טיוב 
הרגולציה, הפחתת 

הנטל הבירוקרטי 
והסרת חסמים 

העומדים בפני המגזר 
העסקי

תוצאה

שיעור הירידה במספר 
התהליכים הבירוקרטיים 
בתהליך הייבוא בתחומי 

המזון הרגיל והתעבורה

- - - 
בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר
ערך מתוכנן לשנת 2018 , ולכן לא נדרש

מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: טיוב 
הרגולציה, הפחתת 

הנטל הבירוקרטי 
והסרת חסמים 

העומדים בפני המגזר 
העסקי

תוצאה
שיעור הירידה במשך הזמן 
של תהליך הייבוא בתחומי 

המזון הרגיל והתעבורה
- - - 

בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא הוגדר
ערך מתוכנן לשנת 2018 , ולכן לא נדרש

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 4.2: טיוב 
הרגולציה, הפחתת 

הנטל הבירוקרטי 
והסרת חסמים 

העומדים בפני המגזר 
העסקי

תוצאה
שיעור הפחתת הנטל 

הבירוקרטי באישורי ייבוא 
אישי

 -50%- 
טרם התקבלו נתונים מעודכנים לשנת 

.2018

יעד 4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים

תפוקה
שעות הדרכה שבוצעו על-

ידי סניפי מעוף לעסקים 
ויזמים

 -10,00017,576 

יעד 4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים

תפוקה
עסקים שקיבלו סיוע 

במסגרת תוכנית מסחר 
מקוון

 -600740 

יעד 4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים

תפוקה
עסקים שקיבלו שירות 

במעוף במסגרת פרויקט 
פריון וחדשנות

- 500622 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים

תפוקה

עסקים שיקבלו סיוע 
במסגרת התוכנית לעידוד 

הפריון בעסקים בתחום 
המסחר והשירותים בצפון

- 3055 

יעד 4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים

תפוקה

מתחמי HUB )מתחמי 
עבודה משותפים( עם 

רשויות מקומיות אשר 
הופעלו

 -1515 

יעד 4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים

תפוקה
יזמים שהשתתפו במאיץ 

עסקי טכנולוגי
 -13050

מסלול המאיץ העסקי כולל כמה אבני 
דרך בהפעלה משותפת עם הרשויות 

המקומיות, כגון מציאת מקום ברשות 
המקומית לשימוש המיזמים. התהליך 

התעכב בכמה מהרשויות כיוון שלא נמצא 
 מקום מתאים להקמת "ההאב" המקומי.

ברבעון הראשון של שנת 2019 יופעלו כלל 
המסלולים ברשויות הרלוונטיות.

סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים

תפוקה
כנסים שהתקיימו לקידום 

חיבורים בין העסקים 
למוסדות "עוגן"

- 1011 

יעד 4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים

תפוקה

עסקים אשר נכנסו 
לרשימת ספקים במוסד 

"עוגן", לאחר השתתפותם 
בכנס לקידום חיבורים בין 
העסקים למוסדות "עוגן"

- 2063 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים

תוצאה

היחס בין שיעור הפריון 
של עסקים עם 5-19 

מועסקים לבין שיעור 
הפריון הממוצע במשק

79%
)2014(

- -

מקור הנתונים: סקר ענפי כלכלה של 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ביאור: עיבוד מיוחד עבור הסוכנות 
לעסקים קטנים ובינוניים. טרם התקבלו 

נתונים עבור שנת 2015.
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מטרה 5: שיפור השירות ומתן מענה מיטבי למגזר העסקי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
ביאורערך בפועל לשנת 2018 לשנת 2018 

יעד 5.1: להוות "בית 
לתעשייה" ליצירת 

ראייה כוללת וסנכרון 
רב-מערכתי

תפוקה

קיום אירועים 
במפעלים ייחודיים 

לציון חגיגות 70 שנה 
למדינת ישראל

 גג-

יעד 5.1: להוות "בית 
לתעשייה" ליצירת 

ראייה כוללת וסנכרון 
רב-מערכתי

תפוקה

חברות שקיבלו 
ליווי במסגרת ועדת 

מנכ"לים לקניין 
רוחני

-44 

יעד 5.2: הנגשת 
כלי המשרד באופן 

שיאפשר את מיצוים 
המיטבי

תפוקה

הסבת מערכת 
ה-GIS )מערכת 
מידע גיאוגרפי( 

למערכת הקצאת 
הקרקע

-ג-
המערכת נמצאת בשלבים אחרונים 

של בדיקות לקוח.

יעד 5.2: הנגשת 
כלי המשרד באופן 

שיאפשר את מיצוים 
המיטבי

תפוקה

תיקי יזמים שעברו 
סריקה )במסגרת 

פרויקט סריקה של 
מערכת הקצאת 

קרקע(

-10,00010,000 

יעד 5.2: הנגשת 
כלי המשרד באופן 

שיאפשר את מיצוים 
המיטבי

תפוקה
השקת מערכת 

"שער אחד לכלכלה"
---

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
ביאורערך בפועל לשנת 2018 לשנת 2018 

יעד 5.2: הנגשת 
כלי המשרד באופן 

שיאפשר את מיצוים 
המיטבי

תפוקה

פיתוח מערכת 
ממוחשבת לקליטת 

והנפקת רישיון 
בענף היהלומים

 גג-

יעד 5.2: הנגשת 
כלי המשרד באופן 

שיאפשר את מיצוים 
המיטבי

תוצאה
היקף השימוש 

בטפסים מקוונים
68,000100,00096,000

מקור הנתונים: נתוני מערכות מידע, 
משרד הכלכלה והתעשייה.

יעד 5.2: הנגשת 
כלי המשרד באופן 

שיאפשר את מיצוים 
המיטבי

תוצאה

שיעור התהליכים 
הממוחשבים מקצה 

לקצה מול לקוחות 
המשרד

80%85%85%
מקור הנתונים: נתוני מערכות מידע, 

משרד הכלכלה והתעשייה.

יעד 5.2: הנגשת 
כלי המשרד באופן 

שיאפשר את מיצוים 
המיטבי

תוצאה
משך זמן הטיפול 
בבקשה המוגשת 
ברשות החדשנות

 16
שבועות

 12
שבועות

ראו ביאור 

 הזמן הנמדד הינו ממועד ההגשה/
 "קול קורא" עד למתן תשובה לחברה.

 • זירת הזנק - 92% עמדו בזמן של 
 9 שבועות. 

 • יתר הזירות - 83% עמדו בזמן של 
12 שבועות.

יעד 5.2: הנגשת 
כלי המשרד באופן 

שיאפשר את מיצוים 
המיטבי

תוצאה
משך זמן הטיפול 

בבקשה להקצאת 
קרקע

- -90 ימים
בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא 

הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן 
לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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דיווח מדדים לשנת 2018
רשות התחרות



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור המיזוגים שאינם מקימים חששות תחרותיים משמעותיים, שהממונה 1
95%95%95%אישרה בתוך 30 יום

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות התחרות. ■
ביאור: יכולתה של הרשות לעצור מראש עסקאות פוגעניות לתחרות מבוססת על משטר פיקוח על מיזוגים והסדרים כובלים הקבוע בחוק  ■

התחרות הכלכלית, במסגרתו נבחנות בקשות לאישורים ולפטורים. מדד זה בוחן את שיעור ההחלטות בבקשות מיזוג שאינן מעוררות 
חששות 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, לפיו הרשות הבריטית 
 Competition and Markets Authority Annual Plan 2016/2017 (March 2016), p. 16 – תאשר לפחות 70% ממיזוגים אלה בתוך 35 ימי עבודה
 _paragraph 3.19; available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/508136/AP2016-17-final

PRINT.pdf

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור המיזוגים העלולים לעורר חששות תחרותיים, שהחלטה בעניינם 2
85%85%80%התקבלה בתוך 120 יום

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות התחרות. ■
ביאור: מדד זה בוחן את שיעור ההחלטות בבקשות מיזוג המחייבות בדיקה מעמיקה של חששות תחרותיים, אשר התקבלו בתוך 120 יום.  ■

זאת, בחריג של מיזוגים בינלאומיים הכפופים ללוחות זמנים של רשויות תחרות אחרות בעולם, המצויים מחוץ לשליטתה של הרשות 
הישראלית.

רשות התחרות
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

הליכי אכיפה שיזמה הרשות בגין הפרות לכאוריות של חוק התחרות 3
14-1814-18הכלכלית1 

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות התחרות. ■
ביאור: שיטת המדידה השתנתה ממדידה על פי מספר ההליכים למדידה על פי מספר היחידים והחברות שלגביהם נפתחו הליכי אכיפה.  ■

שיטת מדידה זו משקפת בצורה נכונה יותר את היקף עבודת האכיפה ואת המשמעויות התחרותיות שלה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

9-79-1211הליכי חקיקה משמעותיים שהוטמעו בהם שיקולי תחרות4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות התחרות. ■
ביאור: עניינו של מדד זה בקידום המטרה של הטמעת שיקולי תחרות ברגולציה ובפעולות הממשלה, מתוך הבנה כי לחקיקה עשויות  ■

להיות השלכות מרחיקות לכת על מבנה שווקים ועל התחרות במשק. מדד זה מתייחס למספר התזכירים והצעות החוק שרשות התחרות 
הייתה שותפה פעילה בגיבושם, ייעצה לגביהם או ליוותה באופן משמעותי.

לאור תיקון חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 21(, התשע"ט-2019, במסגרתו שונה שם הרשות, מרשות ההגבלים העסקיים לרשות התחרות.  1

רשות התחרות
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

5818ייעוץ בנושאי תחרות לרגולטורים ולקובעי מדיניות אחרים5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות התחרות. ■
ביאור: עניינו של מדד זה בקידום המטרה של הטמעת שיקולי תחרות ברגולציה ובפעולות הממשלה, מתוך הבנה כי לפעילות רגולטורית  ■

עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על מבנה שווקים ועל התחרות במשק. המדד כולל פעילות ייעוץ שהתגבשה לכדי מסמך עמדה 
אשר הועבר לגורמי הממשלה הרלבנטיים, וכן פעילות בפורומים ממשלתיים, ועדות וצוותי 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.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

42-53מחקרי שוק, שפורסמו לשימוע ציבורי6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות התחרות. ■
ביאור: מדד זה מתייחס ליעד מרכזי של הרשות שעניינו זיהוי שווקים בעייתיים מבחינה תחרותית, ביצוע מחקרי שוק וגיבוש הצעות  ■

להסרת חסמי תחרות.

רשות התחרות
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

אירועי שולחנות עגולים, סימפוזיונים וימי עיון בתחומי התחרות, שהרשות 7
433יזמה וארגנה

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות התחרות. ■
ביאור: אירועים מקצועיים לקהל העוסקים בתחומי התחרות מאפשרים לרשות קבלת היזון חוזר מהסקטור הפרטי, ארגונים חברתיים  ■

ומהאקדמיה באשר לפעילות הרשות ולנושאי מדיניות עימם היא מתמודדת. בכך מקודמים יעדים מרכזיים של שיפור רגולציית התחרות, 
שיפור המודעות לחוק ולפעילות הרשות וחיזוק האכיפה האפקטיבית של הדין.

רשות התחרות

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   335



דיווח מדדים לשנת 2018
משרד המדע והטכנולוגיה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

340,000360,000430,000משתתפים בפעילות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחלל שבמימון המשרד1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"ח ביצוע לשנת 2018 )אגף מדע וקהילה - משרד המדע והטכנולוגיה(, הרשויות המקומיות, מוסדות המחקר, מרכזי  ■

המחקר והפיתוח האזוריים.
ביאור: אחת ממטרותיו העיקריות של המשרד היא חשיפה והנגשה של הפעילות המדעית לתושבי ישראל בכלל ולתושבי הפריפריה  ■

החברתית והגיאוגרפית בעיקר. המדד בוחן את הגידול במספר המשתתפים בפעילות מדעית המתקיימת על ידי המשרד. פעילות זו 
כוללת, בין היתר, את מקבלי שירות "סל מדע", מקבלי שירות "אוריינות דיגיטלית", פעילות "ליל המדענים", פרויקט "מדעניות העתיד", 

חונכות, חוגים, קייטנות, יום המדע, פעילות חינוכית במרכזי מחקר ופיתוח, פעילות בשבוע החלל ופעילות במצפי חלל.

משרד המדע והטכנולוגיה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

70,00070,00060,000משתתפים בשירותי אוריינות דיגיטלית2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: האגף למדע וקהילה, דוח להב"ה )לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית( לשנת 2018. ■
ביאור: שירותי אוריינות דיגיטלית כוללים את תוכנית להב"ה לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית - מיזם ממשלתי ללא  ■

תשלום באחריות המשרד ללימודי טכנולוגיה בקהילה. במסגרת התוכנית פועלים כיום כ-31 מרכזי מחשוב ביישובי פריפריה חברתית 
וגיאוגרפית. 4 מרכזים מיועדים למגזר החרדי, 7 למגזרי מיעוטים ו-19 למגזר הכללי. כמו כן, הקים המשרד יחד עם החברה למתנ"סים 

 מרכז יזמות וחדשנות, המקדם דיגיטציה במגזר החרדי.
 המדד בוחן את הגידול בשירותים שנותנים מרכזים אלו לקהילה על ידי הגדלת הפעילויות ומגוון ההכשרות הניתנות בפרויקט.

תקציב מרכזי להב"ה בשנת 2018 עמד על כ-30 מיליון ש"ח, והוא אפשר לקיים הכשרות לכ-60 אלף משתתפים בקירוב. ניתן לראות, 
כי בשנת 2018 חל קיטון במספר המשתתפים בשירותי אוריינות דיגיטלית במסגרת להב"ה, וכי המשרד עמד באופן חלקי ביעד שקבע 

לעצמו. אפשר ליחס זאת לחסם של גיוס כוח אדם לביצוע הדרכות ולעיכוב תהליכי רכש בבחירת ספק להקמת מרכזים חדשים שתוכננו 
 לשנת 2018.

בשנת 2019 מתכנן המשרד להרחיב את השירות באמצעות הקמת 7 מרכזים חדשים ו-4 ניידות שירות ליישובים מרוחקים, ולשדרג ציוד 
במרכזים קיימים, ובכך להגדיל את מספר המשתתפים בשירותי אוריינות דיגיטלית בשנת 2019.

משרד המדע והטכנולוגיה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

178209209רשויות מקומיות המקבלות שירות "סל מדע"3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: האגף למדע וקהילה. ■
ביאור: תוכנית ארצית של סל שירותי העשרה במסגרת החינוך הבלתי-פורמלי ברשויות המקומיות. המטרות בשירות סל מדע: הנגשה  ■

וחשיפה של מדע וטכנולוגיה לציבור, עידוד מצוינות במדע וטכנולוגיה ברשויות המקומיות וקידום החשיפה למדע ולטכנולוגיה בתחומי 
הרובוטיקה, סייבר ומדעים מדוייקים. 209 רשויות קיבלו שירות וכ-55,000 צעירים ובני נוער השתתפו בפעילויות סל מדע בשנת 2018 

 בתקציב של כ-35 מיליון ש"ח.
 213 רשויות הגישו בקשה לתמיכה בשנת 2019 ותקציב הפרויקט גדל לכ- 45 מיליון ש"ח.

ניתן לראות גידול במספר הרשויות המקומיות והאזוריות אשר קיבלו תמיכה מהמשרד.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

303236הסכמים בינלאומיים פעילים4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: האגף לקשרי חוץ מדעיים, דיווח על הסכמים מדעיים דו-לאומיים פעילים. ■
ביאור: האגף לקשרי חוץ מדעיים פועל להרחבת הפעילות והקשרים המדעיים עם מדינות בתחומי מדע וטכנולוגיה ולהעמקתם  ■

באמצעות תוכניות מחקר דו-לאומיות למימון מחקרים משותפים, עריכת סדנאות וכנסים דו-לאומיים בישראל, קיום בתי ספר דו-
 לאומיים למדענים צעירים, חילופי משלחות ועוד.

המדד בוחן את הגידול במספר ההסכמים המדעיים, שמטרתם להרחיב ולהעמיק את שיתופי הפעולה עם מדינות ומחוזות, בהתאם 
 לעדיפויות מדעיות ולמדיניות בתחומים שלמדינת ישראל יש בהם עניין.

במהלך שנת 2018 נחתמו 7 הסכמים חדשים, אשר מטרתם שיתופי פעולה דו-לאומיים. ההסכמים החדשים שנחתמו כוללים את 
המדינות האלה: אוסטריה, בריטניה, בלרוס, קרואטיה, ברזיל, מחוז שנחאי והפיליפינים. ניתן לראות, כי חל גידול במספר המדינות עמן 

נחתם הסכם מדעי ביחס למתוכנן.

משרד המדע והטכנולוגיה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

מחקרים, מלגות ומרכזי הידע בתחום המחקר המדעי-יישומי וההנדסי 5
348360354הנתמכים על ידי המשרד

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"ח ביצוע תקציב לשנת 2018, האגף לתיאום תכנון ובקרה, משרד המדע והטכנולוגיה. ■
ביאור: מדי שנה מפרסם המשרד קולות קוראים להגשת הצעות מחקר ובקשות למלגה על בסיס מתן שוויון הזדמנויות לכלל החוקרים  ■

ולמוסדות המחקר בארץ, וזאת לצורך טיפוח יכולת מחקרית בנושאים חדשניים ויישום ידע מדעי וטכנולוגי למטרות כלכליות וחברתיות. 
הכוונה לעודד מחקר ופיתוח בנושאים בין-תחומיים חוצי משרדים, שאינם מצויים בתחום אחריותם הבלעדית של משרדי ממשלה 

אחרים, והכשרת כוח אדם מדעי בתחומי מחקר בעלי עדיפות לאומית. פרסום "קולות קוראים" ותמיכה במחקר יישומי לטווח הארוך 
מהווים למשרד כלי לקידום המדע במדינת ישראל, בסיוע למעבר ידע מהאקדמיה לתעשייה - בפיתוח טכנולוגיות, תרופות או גיבוש 

מדיניות. תמיכה בנושאים בעלי עדיפות לאומית על ידי פרסום "קולות קוראים" למחקרים הינה בעלת חשיבות גדולה במיצוב המדינה 
בחזית המדע ובקידום נושאים הנמצאים בבסיס החברה. 

משרד המדע והטכנולוגיה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

171717פרויקטים בתחום החלל בתעשייה בישראל ובשיתוף פעולה בינלאומי6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סוכנות החלל הישראלית, דו"ח ביצוע לשנת 2018. ■
ביאור: סוכנות החלל הישראלית פועלת באמצעות משרד המדע והטכנולוגיה לקידום ולפיתוח רעיונות חדשניים בתחום החלל ומתן  ■

אפשרות לחברות קטנות ולחברות הזנק לפתח את רעיונותיהן ומוצריהן ולהביאם לידי מסחור. בנוסף, המשרד פועל לחשיפה ולהכרה 
בינלאומית של אותן חברות. הפעילות נעשית במימון סוכנות החלל הישראלית ובעזרת מנגנון ההתקשרות והבקרה של הרשות 

לחדשנות במשרד הכלכלה. בשנת 2018 נבחרו 8 מיזמים חדשים לפיתוח מוצרים בשיתוף פעולה עם הרשות לחדשנות בתחום החלל 
 בתקציב של כ-17 מיליון ש"ח. 

בנוסף, סוכנות החלל הישראלית מקיימת שיתופי פעולה בינלאומיים עם סוכנויות חלל אחרות בעולם. הפעילות נעשית בשיתוף חברות 
ישראליות, אשר משתתפות במיזמים. בשנת 2018 מימן המשרד פרויקטים בתחום החלל בשיתוף עם סוכנויות חלל מובילות בעולם 

בהיקף תקציבי של כ-38 מיליון ש"ח. ניתן לראות, כי המשרד עמד ביעד שהציב לעצמו לשנת 2018.

משרד המדע והטכנולוגיה
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: חיזוק המחקר ועידוד החדשנות בתחומי המדע והטכנולוגיה שבחזית הידע העולמי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה
מחקרים, מלגות ומרכזי 

ידע שאושרו למימון על ידי 
המשרד בשנת הפעילות

348360354 

יעד 1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית 
תפוקה

מסמך מסכם הכולל 
המלצות להקמת מכוני 

מחקר
 גג-

יעד 1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית 
תפוקה

מסמך מסכם להקמת 
אקדמיה למחקר יישומי 

והנדסי
 גג-

יעד 1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית 
תפוקה

מסמך המלצות למנגנון 
מימון מחקרים, מלגות 

ומרכזי ידע על ידי המשרד 
וגיבוש תהליך עבודה

 גג-

יעד 1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית 
תפוקה

מסמך המלצות והגדרת 
תחומי העדיפות של המשרד 

לחמש השנים הקרובות
-ג-

פעילות זו הייתה כרוכה בתיאום 
נרחב עם גורמים רבים נוספים, כגון: 

המולמו"פ )המועצה הלאומית למחקר 
ופיתוח(, מדענים ראשיים ממשרדים 

ממשלה נוספים וסגני נשיאים למו"פ. 
הערכת חסר בהיקף המשימה הובילה 
לאי סיומה. הפעילות תמשיך והמשרד 

מעריך, כי תסתיים ברבעון השני של 
.2019
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית 
תוצאה

מחקרים במימון הקרן 
הלאומית למחקר יישומי 

והנדסי
323331 

יעד 1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית 
תוצאה

קבוצות מחקר במימון הקרן 
הלאומית למחקר יישומי 

הנדסי
14015076

המשרד עמד ביעד שתכנן. חלה טעות 
טכנית בדיווח בשנים 2017-2018. ערך 

בסיס 2017 עמד על 58, ערך בסיס 
ב- 2018 היה מתוכנן להיות 62. בפועל, 

בשנת 2018 מומנו 76 קבוצות מחקר.

יעד 1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית 
תוצאה

מלגות לתואר שלישי 
במימון הקרן הלאומית 

למחקר יישומי הנדסי
362012

תקציב המשרד לפעילות זו נוצל 
במלואו. בשנת 2018 שונתה מתכונת 

המשרד לחלוקת מלגות. המשרד בחר 
להעניק מלגות גבוהות יותר למסלול 

ישיר לפוסט דוקטורט, לתקופה 
ארוכה יותר ובתקציב גדול יותר, 

זאת במטרה לעודד חוקרים להמשיך 
ישירות לתואר דוקטור בנושאים שהם 
בתחומי העדיפות של המשרד. לפיכך, 

קטן מספר המלגות.

יעד 1.2: קידום מחקר 
אסטרטגי-תשתיתי 

בתחומי המדע 
והטכנולוגיה

תפוקה
מלגות שמעניק המשרד 

לאוכלוסיות מועדפות
545654 

יעד 1.2: קידום מחקר 
אסטרטגי-תשתיתי 

בתחומי המדע 
והטכנולוגיה

תפוקה
מרכזי ידע שהוקמו על ידי 

המשרד, המעניקים שירות 
לחוקרים ולציבור

91111 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: קידום מחקר 
אסטרטגי-תשתיתי 

בתחומי המדע 
והטכנולוגיה

תפוקה
כנסים שהתקיימו בתחומי 

הפעילות של המשרד
151715 

יעד 1.3: שיפור 
האפקטיביות של 

הפעילות הממשלתית 
בתחומי המחקר 

והפיתוח

תפוקה
הגשת דו"ח שנתי של 

פורום המדענים הראשיים 
לממשלה

 גג-

יעד 1.3: שיפור 
האפקטיביות של 

הפעילות הממשלתית 
בתחומי המחקר 

והפיתוח

תוצאה
מרכזי מחקר שהמשרד 

השתתף בהקמתם ואשר 
הגיעו לבשלות למתן שירות

687 

יעד 1.4: עידוד נשים 
ונערות לעסוק במדע 

וקידומן - עקרון 
השוויון המגדרי

תפוקה
הגשת דו"ח שנתי של 
המועצה לקידום נשים

 גג-

יעד 1.4: עידוד נשים 
ונערות לעסוק במדע 

וקידומן - עקרון 
השוויון המגדרי

תפוקה
נשים המקבלות תמיכה 

מהמשרד במסגרת פעילות 
ייעודית לקידום נשים

676045

תקציב המשרד לפעילות זו נוצל 
במלואו. בשנת 2018 שונתה מתכונת 

המשרד להענקת מלגות לתלמידות 
לתואר שלישי. המשרד בחר להעניק 

מלגות בסכום גבוהה יותר לעומת 
שנים קודמות. לפיכך, קטן מספר 

המלגות. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.4: עידוד נשים 
ונערות לעסוק במדע 

וקידומן - עקרון 
השוויון המגדרי

תפוקה
נשים המקבלות תמיכה 

מפעילות שוטפת של 
המשרד

106110132 

יעד 1.4: עידוד נשים 
ונערות לעסוק במדע 

וקידומן - עקרון 
השוויון המגדרי

תוצאה
משתתפות בפרויקט 

"מדעניות העתיד"
750750750 
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מטרה 2: חיזוק מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל במדע ובטכנולוגיה

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
הסכמים בינלאומיים 

פעילים
303236 

יעד 2.1: העמקת 
הפעילות המדעית 

המשותפת עם מדינות 
מובילות בתחומי 

המדע והטכנולוגיה

תפוקה
ועדות מעורבות שהתקיימו 

במסגרת שיתופי פעולה
81013 

יעד 2.1: העמקת 
הפעילות המדעית 

המשותפת עם מדינות 
מובילות בתחומי 

המדע והטכנולוגיה

תפוקה
כנסים בינלאומיים 

שהמשרד מקיים ו/או 
מסייע במימונם

- 2528 

יעד 2.1: העמקת 
הפעילות המדעית 

המשותפת עם מדינות 
מובילות בתחומי 

המדע והטכנולוגיה

תוצאה
מחקרים משותפים שיש 

לישראל עם מדינות אחרות 
)מתמשכים וחדשים(

187195186 

יעד 2.2: הגדלת מספר 
המדינות והמחוזות 
שעמם יש לישראל 

קשרי מדע

תפוקה
מדינות או מחוזות חדשים 

שנחתם עמם הסכם ו/או 
מסמך הבנות

527 

יעד 2.2 :הגדלת מספר 
המדינות והמחוזות 
שעמם יש לישראל 

קשרי מדע

תוצאה
הסכמים מדעיים דו-

לאומיים
303236 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.3: מיצוי 
התועלת של ישראל 

מהשתתפות בארגונים 
בינלאומיים ובתשתיות 

בינלאומיות במדע 
ובטכנולוגיה

תפוקה

מפגשים בארגונים 
בינלאומיים בהשתתפות 
פעילה של נציגי המשרד 

והמדינה

262626 

יעד 2.3: מיצוי 
התועלת של ישראל 

מהשתתפות בארגונים 
בינלאומיים ובתשתיות 

בינלאומיות במדע 
ובטכנולוגיה

תפוקה
ארגונים ומיזמים 

בינלאומיים שישראל 
לוקחת בהם חלק

181818 

יעד 2.3: מיצוי 
התועלת של ישראל 

מהשתתפות בארגונים 
בינלאומיים ובתשתיות 

בינלאומיות במדע 
ובטכנולוגיה

תוצאה
חוקרים המשתתפים 
בפעילות של ארגונים 

בינלאומיים
1,5001,5001,500 
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מטרה 3: חיזוק מדינת ישראל בתחומי החלל האזרחי בתעשייה, באקדמיה ובחברה

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
פרויקטים בתחום החלל - 

בתעשייה בישראל ובשיתוף 
פעולה בינלאומי

171717 

יעד 3.1: קידום 
יכולותיה של תעשיית 

החלל בישראל
תפוקה

הוכחת ביצוע שבב מעבד 
אותות מקבילי תואם חלל - 

חברת "רמון צ'יפ"
 גג-

יעד 3.1: קידום 
יכולותיה של תעשיית 

החלל בישראל
תפוקה

שלמת פיתוח מעבדה 
ממוזערת ללוויינים לניסוי 
מיקרוגרביטציה - חברת 

"ספייס- פארמה"

 גג-

יעד 3.1: קידום 
יכולותיה של תעשיית 

החלל בישראל
תפוקה

התקשרות עם התעשייה 
האווירית לפרויקט בתחום 

לווייני תקשורת
 גג-

יעד 3.1: קידום 
יכולותיה של תעשיית 

החלל בישראל
תוצאה

פרויקטי פיתוח חדשים 
בשיתוף המדען הראשי של 

הרשות לחדשנות, התומכים 
בתעשיות החלל הישראליות

67

יעד 3.2: הרחבה 
של שיתופי פעולה 

בינלאומיים בתחום 
החלל והעמקתם

 גג-ייצור אפוד הגנה מפני קרינהתפוקה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.2: הרחבה 
של שיתופי פעולה 

בינלאומיים בתחום 
החלל והעמקתם

תפוקה
סיום PHASE B1 בפרויקט 

"שלום"
-ג-

בשל מחסור בכוח אדם, הן בסוכנות 
החלל האיטלקית והן בחברות 

בתעשיות החלל הישראליות, נדחה 
הפרויקט למחצית הראשונה של שנת 

 .2019

יעד 3.2: הרחבה 
של שיתופי פעולה 

בינלאומיים בתחום 
החלל והעמקתם

תפוקה

השלמת אינטגרציה ללוויין 
של חברת "ספייס-פארמה" 

לקראת ביצוע ניסויי 
מיקרוגרביטציה משותפים 

ASI עם

 גג-

יעד 3.2: הרחבה 
של שיתופי פעולה 

בינלאומיים בתחום 
החלל והעמקתם

תפוקה
שליחת סטודנטים ישראלים 

NASA-להשתלמות ב
 גג-

יעד 3.2: הרחבה 
של שיתופי פעולה 

בינלאומיים בתחום 
החלל והעמקתם

תוצאה
הסכמים בינלאומיים 
פעילים בתחום החלל

111213 

יעד 3.2: הרחבה 
של שיתופי פעולה 

בינלאומיים בתחום 
החלל והעמקתם

תוצאה
פרויקטים בתחום החלל, 

בשיתוף עם מדינות אחרות
91111 

יעד 3.3: קידום המחקר 
הבסיסי והתשתיתי 

באקדמיה בתחום 
החלל

תפוקה
מחקרים חדשים שהותנעו 

באקדמיה
1077 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.3: קידום המחקר 
הבסיסי והתשתיתי 

באקדמיה בתחום 
החלל

תפוקה

מרכזי ידע שמומנו - האחד 
בתחום ננו-לוויינים בטכניון 

והשני בתחום קרינה 
קוסמית של אוניברסיטת 

ת"א הממוקם בחרמון

222 

יעד 3.3: קידום המחקר 
הבסיסי והתשתיתי 

באקדמיה בתחום 
החלל

 222מלגות רמון שחולקותפוקה

יעד 3.3: קידום המחקר 
הבסיסי והתשתיתי 

באקדמיה בתחום 
החלל

תוצאה
שיגור 3 ננו-לוויינים של 

הטכניון
-ג-

משרד המדע והטכנולוגיה מסייע 
לחברות בתעשיות החלל במימון 

פרויקטים בתחום החלל. בשל עיכוב 
בחברה האחראית על פרויקט זה, לא 

שוגרו הלוויינים. הפעילות תמשיך, 
והמשרד מעריך כי תסתיים ברבעון 

השני של 2019.

יעד 3.4: קידום 
החשיפה לציבור 
בפיתוח מסלולי 
העשרה ולמידה 

לצעירים

תפוקה
קיום שבוע החלל הישראלי 

2018
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.4: קידום 
החשיפה לציבור 
בפיתוח מסלולי 
העשרה ולמידה 

לצעירים

תפוקה
קיום פעילות בשבוע החלל 

העולמי 2018
121818

 לאורך השבוע מקיימים מוזיאוני 
מדע, אוניברסיטאות, מרכזי מדע 

וחלל ומצפים ציבוריים פעילות מגוונת 
לצעירים, בחסות סוכנות החלל, 

הכוללת, בין היתר, סדנאות, תצפיות, 
הרצאות פופולאריות, מופעים 

ומפגשים. הציבור הרחב מוזמן 
להתנסות, לחוות ולקבל השראה מן 

החלל ולהיחשף לתחומי המחקר 
והפיתוח בארץ ובעולם.

יעד 3.4: קידום 
החשיפה לציבור 
בפיתוח מסלולי 
העשרה ולמידה 

לצעירים

תפוקה
חוגי חלל ותחרויות לתלמידי 
בית הספר היסודי וחטיבות 

הביניים
 גג-

יעד 3.4: קידום 
החשיפה לציבור 
בפיתוח מסלולי 
העשרה ולמידה 

לצעירים

תפוקה
הקמת תקנת תמיכה 

במיזמים טכנולוגיים בתחום 
החלל

 גג-

יעד 3.4: קידום 
החשיפה לציבור 
בפיתוח מסלולי 
העשרה ולמידה 

לצעירים

תוצאה
גופים מרכזיים העוסקים 

בתחום החלל המשתתפים 
בשבוע החלל הישראלי

121212 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.4: קידום 
החשיפה לציבור 
בפיתוח מסלולי 
העשרה ולמידה 

לצעירים

תוצאה
משתתפים שלקחו חלק 
בפעילויות בשבוע החלל 

הישראלי
65,00065,00065,000 

יעד 3.4: קידום 
החשיפה לציבור 
בפיתוח מסלולי 
העשרה ולמידה 

לצעירים

תוצאה
כנסים ואירועים בקהילה 

בתחום החלל
363636 

יעד 3.4: קידום 
החשיפה לציבור 
בפיתוח מסלולי 
העשרה ולמידה 

לצעירים

תוצאה
בני נוער שנחשפו לתחום 

החלל באמצעות פעילויות 
ביוזמת המשרד

110,000110,000140,000 

יעד 3.4: קידום 
החשיפה לציבור 
בפיתוח מסלולי 
העשרה ולמידה 

לצעירים

תוצאה
פרויקטי חקר ופיתוח 

חינוכיים בחטיבת הביניים 
ובחטיבה העליונה

555 
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מטרה 4: חשיפה, הנגשה ועידוד מצוינות בקהילה בתחומי מדע, טכנולוגיה ומחקר

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
משתתפים בפעילויות 

בתחומי המדע, הטכנולוגיה 
והחלל אשר במימון המשרד

340,000360,000430,000 

תוצאה 
משתתפים בשירותי 

אוריינות דיגיטלית
70,00070,00060,000 

תוצאה 
רשויות מקומיות המקבלות 

שירותי "סל מדע"
178209209 

יעד 4.1: עידוד 
המצוינות במחקר 
ופיתוח בפריפריה

תפוקה
חוקרים במיג"ל )מרכז ידע 

גליל עליון(
404242 

יעד 4.1: עידוד 
המצוינות במחקר 
ופיתוח בפריפריה

תפוקה
חוקרים במרכזי המחקר 

והפיתוח האזוריים
656767 

יעד 4.1: עידוד 
המצוינות במחקר 
ופיתוח בפריפריה

תוצאה
מחקרים במיג"ל )מרכז ידע 

גליל עליון(
656767 

יעד 4.1: עידוד 
המצוינות במחקר 
ופיתוח בפריפריה

תוצאה
מחקרים במרכזי המחקר 

והפיתוח האזוריים
636565 

יעד 4.2: עידוד 
המצוינות במדע 

ובטכנולוגיה בקרב בני 
נוער וסטודנטים

תוצאה
משתתפים בפרויקטים 

למצטיינים
1,1001,5001,500 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: עידוד 
המצוינות במדע 

ובטכנולוגיה בקרב בני 
נוער וסטודנטים

תוצאה
משתתפות בפרויקט 

"מדעניות העתיד"
750750750 

יעד 4.2: עידוד 
המצוינות במדע 

ובטכנולוגיה בקרב בני 
נוער וסטודנטים

תוצאה
משלחות של סטודנטים ובני 

נוער בתחרויות בחו"ל
51042 

 יעד 4.3: "סל מדע" - 
יצירת מסגרות הכשרה 

לאוכלוסיות היעד 
בתחומי המדעים 

והטכנולוגיה

 גג-הרחבת שירות "סל מדע"תפוקה

 יעד 4.3: "סל מדע" - 
יצירת מסגרות הכשרה 

לאוכלוסיות היעד 
בתחומי המדעים 

והטכנולוגיה

תוצאה
רשויות מקומיות המקבלות 

שירותי "סל מדע"
178209209 

 יעד 4.3: "סל מדע" - 
יצירת מסגרות הכשרה 

לאוכלוסיות היעד 
בתחומי המדעים 

והטכנולוגיה

תוצאה
משתתפים בפעילויות "סל 

מדע"
75,00080,00055,000

בשל עיכוב בהעברת כספים למשרד 
המדע והטכנולוגיה, העביר המשרד 

לרשויות המקומיות כרבע מהתקציב 
בלבד ביחס למתוכנן בשנת 2018. 
הדבר מנע מהרשויות המקומיות 

להתחיל חלק גדול מהפעילות שתכננו.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.4: הרחבת 
פעילות ההכשרה 

בתחומי האוריינות 
הדיגיטלית 

בפריפריה החברתית 
והגיאוגרפית

תפוקה
תוכנית להגדלת מגוון 
השירותים באוריינות 

דיגיטלית
 גג-

יעד 4.4: הרחבת 
פעילות ההכשרה 

בתחומי האוריינות 
הדיגיטלית 

בפריפריה החברתית 
והגיאוגרפית

תוצאה
רשויות מקומיות המקבלות 

שירותי אוריינות דיגיטלית
313731

הליכים משפטיים אשר התקיימו 
במשרד ומחוצה לו הובילו להתקשרות 

מאוחרת עם הספק, דבר שעיכב 
פתיחת 6 מרכזים חדשים שתוכננו 

לשנת 2018. המשרד פועל לפתיחת 
המרכזים החדשים כבר בתחילת שנת 

.2019

יעד 4.4: הרחבת 
פעילות ההכשרה 

בתחומי האוריינות 
הדיגיטלית 

בפריפריה החברתית 
והגיאוגרפית

תוצאה
ניידות שירות לשירותי 

אוריינות דיגיטלית עבור 
אוכלוסיות מרוחקות

- 5-

הליכים משפטיים שהתארכו במשרד 
ומחוצה לו הובילו להתקשרות 

מאוחרת עם הספק, אשר היה מתוכנן 
להפעיל 4 ניידות שירות. הפעילות 

תמשיך, והמשרד מעריך כי עד 
המחצית הראשונה של 2019 יפעלו 

ניידות השירות. 

יעד 4.4: הרחבת 
פעילות ההכשרה 

בתחומי האוריינות 
הדיגיטלית 

בפריפריה החברתית 
והגיאוגרפית

תוצאה
משתתפים בקורסים 

טכנולוגיים לנשים ולגברים 
במגזר החרדי

160240160

עיכוב בהתנהלות הספק אשר 
נותן שירותים למשרד בהכשרות 

טכנולוגיות למגזר החרדי, הוביל למתן 
שירות לכ-160 משתתפים. המשרד 
מעריך כי בשנת פעילות 2019 יינתן 

שירות לכ-240 משתתפים.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.5: הרחבת 
החשיפה של 

הציבור לנושאי מדע 
וטכנולוגיה

 גג-קיום יום המדע הישראליתפוקה

יעד 4.5: הרחבת 
החשיפה של 

הציבור לנושאי מדע 
וטכנולוגיה

 גג-קיום ליל המדעניםתפוקה

יעד 4.5: הרחבת 
החשיפה של 

הציבור לנושאי מדע 
וטכנולוגיה

תוצאה
משתתפים באירועי מדע 

וטכנולוגיה שבמימון 
המשרד

120,000130,000140,000 
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד המשפטים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

גיבוש ויישום מדיניות תביעה בעקבות החלטת בג"ץ בנושא הצפיפות בבתי 1
-הסוהר

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות תפעוליות סנגוריה. ■
ביאור: הסניגוריה גיבשה נייר מדיניות, השתתפה בדיונים הבין-משרדיים בנושא ורעננה את הנחיותיה לסניגורים הציבוריים. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

100100-בקרות שבוצעו בגופים החייבים בייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות תפעוליות נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות  ■
ביאור: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אמונה על אכיפת תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )ייצוג הולם  ■

בגופים ציבוריים גדולים(. בהמשך לפרסום נתוני הייצוג ההולם על ידי המוסד לביטוח לאומי, פועלת נציבות השוויון מול הגופים 
החייבים כדי להביא לעמידתם בדרישות החוק.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

48%50%55%שיעור המיוצגים על ידי הסניגוריה הציבורית הזוכים לייעוץ לפני חקירה3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"חות נתונים המופקים בסניגוריה הציבורית.  ■
ביאור: הסניגוריה עמדה ביעד באופן מלא גם בשנה הנוכחית, ושיעור הזוכים לייעוץ לפני חקירה אף עלה על המצופה. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

פעולות רוחביות לתיקון מערכתי, שננקטו על ידי פרקליטות המדינה לאחר 4
1040-שזוהו סיבות שורש להפרת זכויות אדם

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות תפעוליות פרקליטות.  ■
הרחבה: במסגרת התוכנית האסטרטגית של הפרקליטות שנוסחה מחדש בינואר 2017 , הוחלט על הוספת יעד-על בנושא שמירה על  ■

זכויות אדם. במסגרת תוכנית העבודה הוחלט לפעול באופן שיטתי לאיתור מקומות שיש בהם פגיעה נשנית בזכויות אדם אגב יישום 
מדיניות של רשויות ציבוריות, או פגיעה בזכויות אדם בקרב אוכלוסיות מוחלשות, שבהן גם עובדים באתרי בנייה. באותם מקרים שבהם 
יאותר כשל שיטתי בתפקוד הרשות הציבורית, שהוביל להליך המשפטי, תקדם הפרקליטות שינוי מדיניות, שימנע פגיעה דומה בזכויות 

במקרים עתידיים, ולא תסיים את הטיפול עם סיום ההליך המשפטי. 
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור תיקי השחיתות השלטונית המורכבים והמשמעותיים שטופלו בתוך 5
1280%68% חודשים או פחות מיום קבלתם

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות תפעוליות פרקליטות. ■
ביאור: בבקרה שבוצעה במהלך שנת 2018 עלה, כי יש קושי טכנולוגי במיפוי הנתונים במערכת תנופ"ה של הפרקליטות, והוחל בפיתוח  ■

רכיב שיאפשר את המיפוי. הטמעת הרכיב במערכת נעשתה בפועל בינואר 2019. מנתונים שנאספו ידנית עולה ,ששיעור תיקי השחיתות 
השלטונית המורכבים והמשמעותיים שטופלו בתוך 12 חודשים או פחות מיום קבלתם עומד על 68%. במהלך 2019 תוסיף הפרקליטות 

לייעל ולקצר את זמני הטיפול במטרה להגיע לשיעור של 80%.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

הליכים יזומים שננקטו על ידי פרקליטות המדינה לשם תקיפת הבסיס 6
הכלכלי של ארגוני פשיעה וטרור ופגיעה בכדאיות הכלכלית של הפשיעה 

המאורגנת
30122

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות תפעוליות פרקליטות. ■
ביאור: מדובר ביעד אכיפה חדש, שמקורו בתוכנית האסטרטגית של הפרקליטות, שנוסחה בשנת 2017 ויושמה בעיקרה לראשונה בשנת  ■

2018. בוצע תהליך בקרה והפקת לקחים, שבעקבותיו נקבעו יעדים מתאימים לשנים 2019-2020 . במסגרת המדד, יימדדו הליכים יזומים 
נגד עסקים שמשמשים ארגוני פשיעה ותביעות פינוי מנכסי מקרקעין של המדינה - שני סוגי הליכים, שמטרתם לתקוף את התשתית 

הכלכלית, המאפשרת את פעילותם של ארגוני הפשיעה, לצד ההליכים הפליליים הרגילים ושצפויים למנוע את המשך ההתפתחות 
וההתעצמות של ארגוני הפשיעה.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור התיקים הממתינים לבירור דינם שנפתחו בשנה הקודמת, אשר 7
83%85%91%הטיפול בהם הסתיים תוך שנה מיום פתיחתם

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות תפעוליות פרקליטות.  ■
ביאור: מרבית עבודת המחוזות הפליליים מתמקדת בטיפול בתיקי החקירה שמועברים מהמשטרה לפרקליטות. תיקים אלה נבחנים  ■

בקפידה, עד לקבלת החלטה באשר להגשת כתב אישום, גניזת החשדות באחת מעילות הגניזה הקבועות בחוק, או סגירת התיק 
בהליך של הסדר מותנה. בשנים האחרונות הפרקליטות שמה לה כמטרה מרכזית לצמצם את מלאי התיקים הממתינים  לבירור דינם. 

הפרקליטות קבעה מדד של סיום 91% מתיקים אלו בתוך שנה. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

1,5003,0002000חברות מפירות חוק שהוטלו עליהן עיצומים כספיים8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות תפעוליות רשות התאגידים.  ■
ביאור: עקב עומס משימות מחשוב כתוצאה מעליית מערכת מחשב חדשה ברשם החברות, חל עיכוב בפיתוח התמיכה המחשובית  ■

למשימה זו, ולפיכך היא לא בוצעה במלואה. הפער יושלם במהלך 2019 יחד עם המשך המשימה המתוכנן.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

1308089דירוג במדד Doing Business בתחום רישום נכס9

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הבנק העולמי.  ■
ביאור: מדד Doing Business )עשיית עסקים( הוא מדד בינלאומי, אשר מפורסם אחת לשנה על ידי הבנק העולמי. המדד מתמקד  ■

בעסקים קטנים 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 בהכרח משמעותה כי המצב האבסולוטי באותו תחום הידרדר, אלא ייתכן 
שמדינות אחרות ביצעו שיפורים משמעותיים יותר בתחום זה. לכל מדינה נקבע דירוג בנוגע לכל אחד מן התהליכים המהווים חלק 

מהמדד, וכן דירוג כולל, המשקלל את דירוגה בכל התהליכים יחד, כאשר לכל אחד מהתהליכים הנמדדים משקל שווה במדד הכולל. 
מידע נוסף על אודות המדד ניתן למצוא בכתובת: http://www.doingbusiness.org. בהחלטת ממשלה מס' 1855 מיום 11.08.2016 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. ישראל עלתה ב-41 מקומות בתהליך זה הודות לרפורמה שהונהגה בלשכת הסדר ורישום המקרקעין בשנים האחרונות. בין 
הצעדים שנכללו ברפורמה: אפשרות לקבלת נסח טאבו; רישום עסקאות מכר מרחוק ורישום הערת אזהרה באופן מקוון; ממשק משותף 
עם משרד הפנים לאימות מסמכי הזהות של גופים המבקשים לרשום עסקה; קבלת אישור מיסוי מקרקעין באופן מקוון והגשתו לטאבו 

באופן מקוון ועוד. יצוין, כי בשנה שעברה עלתה ישראל בדירוג המדד הכולל בחמישה מקומות -הישג שמקורו בעיקר בעלייה בתחום 
רישום נכס.

משרד המשפטים
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

372545דירוג במדד Doing Business בתחום פתיחת עסק10

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הבנק העולמי. ■
ביאור: מדד Doing Business )עשיית עסקים( הוא מדד בינלאומי, אשר מפורסם אחת לשנה על ידי הבנק העולמי. המדד מתמקד  ■

בעסקים קטנים 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 בהכרח משמעותה כי המצב האבסולוטי באותו תחום הידרדר, אלא ייתכן שמדינות 
אחרות ביצעו שיפורים משמעותיים יותר בתחום זה. לכל מדינה נקבע דירוג בנוגע לכל אחד מן התהליכים המהווים חלק מהמדד, וכן 

דירוג כולל, המשקלל את דירוגה בכל התהליכים יחד, כאשר לכל אחד מהתהליכים הנמדדים משקל שווה במדד הכולל. מידע נוסף על 
אודות המדד ניתן למצוא בכתובת: http://www.doingbusiness.org. בהחלטת ממשלה מס' 1855 מיום 11.08.2016 בנושא שיפור אופן 

עשיית העסקים בישראל נקבעה שורת צעדים לביצוע במטרה לשפר את דירוגה של מדינת ישראל במדד זה. רישום חברה ברשם 
החברות )רשות התאגידים( הוא אחד התהליכים שנבדקים במסגרת המדד. יודגש, כי האינדיקטורים שעליהם מבוסס המדד אינם 

תלויים אך ורק במשרד המשפטים, אלא גם בגופים נוספים, כגון רשות המסים. במהלך 2018 טרם הושגו הסכמות בין רשות התאגידים 
לרשות המסים בנוגע להיבטים שונים של פתיחת תיק ברשות המסים, ולכן לא הושלם התהליך של פתיחת חברה בפעולה אחת. משרד 

המשפטים והשותפים ברשות המסים ובמשרד האוצר ערכו לאחרונה תהליך של שיתוף ציבור, שהוזמנו אליו עורכי דין ורואי חשבון 
שפועלים בתחום רישום חברות בישראל, במטרה להציג לבעלי המקצוע את השינויים שבוצעו בתחום זה בשנים האחרונות ובמטרה 

להיוועץ עמם לגבי דרכים לשיפור הסביבה העסקית בכלל ותהליך הקמת עסק בפרט.

משרד המשפטים
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור צווי הירושה שנשלחו למבקשים תוך 45 ימים מיום שהוגשה 11
26%80%50%הבקשה למתן הצו

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות תפעוליות של אפוטרופוס הכללי. ■
ביאור ציבורי: בשנת 2018 חל שיפור משמעותי בשיעור צווי הירושה שנשלחו למבקשים בתוך 45 יום לעומת 2017, אז נשלחו כ-26%  ■

מצווי ירושה בתוך 45 יום. במסגרת שיפור השירות לציבור בתחום צווי הירושה, עברה היחידה בשנת 2018 לחתימה דיגיטלית על צווי 
ירושה וצווי קיום צוואה, מהלך שהביא לקיצור משך הזמן בין החתימה על הצו לבין קבלתו בפועל אצל המבקש באופן מקוון. החתימה 

הדיגיטלית על הצווים איפשרה גם את המהלך המשלים של העברת הצווים החתומים לגופים מוסדיים וגופים ממשלתיים )דוגמת רשות 
מקרקעי ישראל, משרד התחבורה והאגף לרישום והסדר מקרקעין(, שנדרשים לבצע פעולות בהסתמך על הצו, ובכך נחסך מהיורשים 

הצורך בהמצאת עותק מאומת של הצו.

משרד המשפטים
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: קידום שלטון החוק וזכויות האדם ושמירה על האינטרס הציבורי

ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

השתלמויות ייעודיות 
לסניגורים המייצגים מטעם 

הסניגוריה הציבורית 
בנושא החלטת בג"ץ בעניין 
הצפיפות במתקני הכליאה

- 66 

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

יישום מסקנות הוועדה 
בנושא בחינת השירות 

הממשלתי בתחום 
האפוטרופסות והגנה על 

בגירים

 גג-

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה
הפעלת מנגנון תומך 

בקבלת החלטות כחלופה 
לאפוטרופסות

 גג-

משרד המשפטים

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   365



ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה
השלמת מחקר בנושא מדד 

נגישות בנציבות שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות

-ג-

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות ביקשה לערוך, בשותפות 

עם גורמים נוספים, מדד נגישות, 
שיספק מידע משווה על מצב הנגישות 

ברשויות המקומיות השונות ועל 
היחס לאנשים עם מוגבלות ברשות. 

ההתקשרות לצורך הוצאה לפועל של 
המדד לא צלחה. 

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

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"

 גג-

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

פעולות רוחביות לתיקון 
מערכתי, שננקטו על ידי 

פרקליטות המדינה לאחר 
שזוהו סיבות שורש להפרת 

זכויות אדם

- 1040 

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה
הצגת תוכנית בנושא 

התמודדות עם תופעת 
הפוליגמיה

 גג-

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה
מתווה להסדרה של איסוף 

מידע בידי גופים ממשלתיים
-ג-

שינויים ומחסור בכוח אדם בתחום 
המסוים אילצו שינוי בסדרי העדיפויות 

ודחייה של ביצוע המשימה לטובת 
משימות אחרות.

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה
ביצוע קמפיין תקשורתי 

בנושא הזכות לפרטיות
 גג-

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה
משרדי ממשלה שהוטמעה 

בהם מערכת לניהול בקשות 
חופש מידע

- 55 

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

יישום המודל האחיד 
ללמידה ולפיקוח בשלב 
ההתמחות, במקצועות 
ראיית חשבון, שמאות 

מקרקעין וחוקרים פרטיים

גג-

תהליך קבלת רישיון מקצועי 
במקצועות ראיית חשבון, שמאות 
מקרקעין וחוקרים פרטיים מחייב 

ביצוע התמחות בכל מקצוע - וזאת 
בהתאם לחוקים הרלוונטיים )חוק 

שמאי מקרקעין, תשס"א-2001, חוק 
רואי חשבון, תשט"ז-1955, וחוק 

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, 
תשל"ב-1972(. שלב ההתמחות 

במקצועות הנ"ל הינו שלב משמעותי 
בתהליך הסמכתו של בעל המקצוע, 

ועל כן המשרד משקיע משאבים 
כדי לוודא כי תקופת ההתמחות 

שהמתמחה עובר הנה תקופה 
מלמדת, המהווה אבן דרך בצבירת 

ניסיון מעשי אמתי במקצוע.

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

העברת ההנחיות בעניין 
ביקורת מינהלית וביקורת 

שיפוטית לאישור היועץ 
המשפטי לממשלה

-ג-

נוכח תיקונים שנערכו בחוק בתי 
המשפט ובתוספת לחוק בתי 

המשפט לעניינים מינהליים, שונו 
סדרי העדיפויות בתחום הביקורת 

השיפוטית. שינוי זה הוביל להסטת 
משאבים שיוחדו לביצוע המשימה 
לטובת טיפול בתיקונים האמורים.

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

פרקים במסמך המרכז את 
כללי האתיקה, שנקבעו 
בהחלטות נציב תלונות 

הציבור על שופטים

-4-

במהלך השנה התעוררו קשיים בגיוס 
כח אדם מתאים, לאחרונה נבחר 

במכרז חוקר מתחום האתיקה שצפוי 
להתחיל את עבודתו בימים אלו.

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה
הפצת תבנית החקיקה 

להערות הלשכה המשפטית 
של הכנסת

-ג-

המשימה הוסרה מתוכנית העבודה 
לשנת 2018 בעקבות בדיקה 

שהתבצעה במחלקה, שבמסגרתה 
עלה, כי אין צורך משפטי בתבנית 

חקיקה כאמור. 

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

גיבוש תזכירי חקיקה 
לתיקונים נדרשים בנושא 

הצפיפות בבתי הכלא 
בהתאם למתווה שייקבע

 גג-

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה
גיבוש תזכיר חוק בנושא 

הרחבת סמכות נציבת 
שירות בתי הסוהר

 גג-

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

העברה לאישור הכנסת 
של נוסח חוק בנושא ייצוג 

קטינים מתחת לגיל 15, 
המאושפזים בכפייה

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

העברה לאישור הכנסת של 
חקיקה בנושא ייצוג קטינים 

והורים בהליכים לפי חוק 
הנוער )טיפול והשגחה(

-ג-

משימות הסיוע המשפטי בהיבט זה 
הושלמו. כעת הנושא ממתין לאישור 

כלל הגורמים הרלוונטיים הנוספים 
לצורך העברת הצעת החוק לאישור 

הכנסת.

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

העברה לאישור הכנסת של 
תיקון חוק הגנת הפרטיות 

בעניין סמכויות האכיפה של 
רשם מאגרי המידע

 גג-

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

העברה לוועדת השרים 
לענייני חקיקה של טיוטת 

חוק להקמת בתי משפט 
שלום לעניינים מינהליים

 גג-

יעד 1.1: הגברת ההגנה 
על זכויות אדם ואזרח 

ועל שלטון החוק 
באמצעות קידום 

חקיקה ופיתוח כלים 
והנחיות מינהליות

תפוקה

פנייה לקבלת הסכמה 
של נשיאת בית המשפט 
העליון לצו בעניין הוספת 
סוגי הליכים שידונו בבתי 

המשפט לעניינים מינהליים

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

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

תפוקה

הפצת הנחיה של פרקליט 
המדינה בנושא הגברת 

האכיפה בעבירות שקיים 
בהן מניע גזעני

-ג-

פרקליטות המדינה החלה בפרויקט 
רב-שנתי של כתיבה ועדכון הנחיות 

פרקליט המדינה. מדובר ביותר מ-100 
הנחיות בתחומים השונים: פלילי, 

אזרחי ומינהלי. בעקבות חילופי כוח 
אדם בתחום כתיבה ועדכון של הנחיות 

פרקליט המדינה נוצר עיכוב, והנחיית 
פרקליט המדינה מצויה בתהליך 

עבודה וצפויה להיות מפורסמת בשנת 
.2019

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

תפוקה

כתבי אישום, הכוללים 
עבירות מחוק איסור הלבנת 

הון ועבירות מס )בדגש על 
תיקי עבירות, המאפיינות 

התארגנות פשיעה ונאשמים 
משויכי ארגון פשע(

52 תיקים10%20%

בשנת 2017 הוגשו 47 כתבי אישום 
ששילבו עבירות הלבנת הון ועבירות 

מס ביחד. היעד לשנת 2018 היה גידול 
של 10% במספר התיקים שבהם 

יוגשו כתבי אישום בעבירות אלה, 
וייתכן שנפלה שגגה בפרסום תוכנית 
העבודה לשנת 2018. בפועל, במהלך 

שנת 2018 הוגשו 52 כתבי אישום 
ששילבו בין עבירות אלה, שמהווים 

גידול של 10%, כפי שתוכנן. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

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

תפוקה

ביצוע בקרות באמצעות 
סוקרים בנציבות שוויון 

זכויות לאנשים עם מוגבלות 
נוסף על פיקוח באמצעות 

מפקחים

גג-

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

תפוקה

נהלים לעבודת מפקחי 
נגישות בנציבות שוויון 

זכויות לאנשים עם מוגבלות, 
שהוטמעו

255 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

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

תפוקה

השלמת פיתוח של מערכת, 
המאפשרת פיקוח בשטח 

באמצעות מחשבי לוח 
בנציבות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות

גג-

פותחה מערכת ממוחשבת ייעודית 
עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות. פיתוח המערכת למערך 
הפיקוח הסתיים בדצמבר 2018. 

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

תפוקה

הליכים יזומים שננקטו על 
ידי פרקליטות המדינה לשם 
אכיפה ושמירה על קרקעות 

המדינה ואוצרות הטבע 
בהתאם לתעדוף לאומי

 -6093 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

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

תפוקה
גיבוש הנחיה לעבודת צוות 

העל של ראשי זרועות 
האכיפה

 גג-

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

תפוקה

פיתוח ממשק טכנולוגי 
להעברת מידע מהמשטרה 

ליחידת החילוט 
באפוטרופוס הכללי

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

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

תפוקה

שיעור התיקים הממתינים 
לבירור דינם ) מב"ד( 

שנפתחו בשנה הקודמת, 
שהטיפול בהם הסתיים תוך 

שנה מיום פתיחתם

83%85%91% 

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

תפוקה

העברת טיוטת ההנחיה 
בנושא מדיניות אכיפה 

בעבירות שעניינן מסירת 
מידע האסור בגילוי לאישור 

היועץ המשפטי לממשלה

-ג-

בעקבות מחשבה נוספת ובעקבות 
הערות שהתקבלו לטיוטת ההנחיה, 

החליטה המשנה ליועץ המשפטי 
לממשלה )משפט פלילי( להרחיב 

את ההנחיה כך שתחול גם על איסורי 
פרסום בחוקים שונים, ומשכך, נדרש 
פרק זמן נוסף הן לתיקון ההנחיה והן 
להעברתה לכל הגורמים הרלוונטיים. 
המשימה הועברה לתוכנית העבודה 

לשנת 2019 ונקבע שההנחיה תועבר 
לאישור היועץ המשפטי לממשלה עד 

חודש אפריל.

משרד המשפטים

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   375



ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

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

תפוקה
גושים במרכז העיר 

בירושלים שבוצע בהם 
תהליך הסדר מקרקעין

- 22 

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

תפוקה

העברה לאישור הכנסת של 
הצעת חוק בנושא ייצוג 
תובעים לפי חוק איסור 

הפליה

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

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

תפוקה
הפצת תזכיר חוק בנושא 

עבירות נשק
 גג-

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה
תוכנית עבודה לשנת 2018 

לתחום מניעת עבריינות 
נוער

 גג-

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה

נהלים בין-משרדיים או 
יוזמות חקיקה בנושא 

מניעת זנות קטינים ועבדות, 
שגובשו

- 34 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה

הקמת ועדת היגוי בין 
משרדית ליישום החלטת 
הממשלה בנושא שחרור 

קטינים במאסר

 גג-

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה

גיבוש מדיניות התביעה 
בנוגע לאכיפה חלופית 

בהתאם להמלצות הצוות 
ליישום דו"ח דורנר

 גג-

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה
שיעור התיקים של הפצת 
סרטוני מין, שמוצה בהם 

הטיפול
 -5%)+(-

במהלך שנת 2018 התברר, כי יש 
קושי ביישום היעד לאור העדר הלימה 

בין יעדי האכיפה שנבחרו בהנהלת 
הפרקליטות לבין יעדי האכיפה של 

גופי אכיפה עמיתים. לאור זאת, 
וחרף המלצות חלקיות שהיו בחלק 
מהמחוזות, הוחלט לבטל את היעד.

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה

שיעור התיקים שהתקבלו 
בהם החלטות בית משפט, 
המאשררות את התפיסה 

של מכשירים ששימשו 
להפצת סרטוני מין, או 

מורות על חילוטם

 -10%)+(-

במהלך שנת 2018 התברר, כי יש 
קושי ביישום היעד לאור העדר הלימה 

בין יעדי האכיפה שנבחרו בהנהלת 
הפרקליטות לבין יעדי האכיפה של 

גופי אכיפה עמיתים. לאור זאת, 
וחרף המלצות חלקיות שהיו בחלק 
מהמחוזות, הוחלט לבטל את היעד.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה

שולחנות עגולים בין גופים 
ממשלתיים שונים לביצוע 

אכיפה משולבת לצורך הגנה 
על הקופה הציבורית, על 

נכסי המדינה ועל זכויותיה

 -30126 

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה

תביעות יזומות, שהוגשו 
על ידי פרקליטות המדינה 

לצורך הגנה על הקופה 
הציבורית, על נכסי המדינה 

ועל זכויותיה

 -60101 

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה

הליכים יזומים, שננקטו על 
ידי פרקליטות המדינה )כגון 

סגירת עסקים ותביעות 
פינוי( לשם תקיפת הבסיס 
הכלכלי של ארגוני פשיעה 

וטרור

 -30122 

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה
בקשות שהוגשו לבית 

המשפט לפי סעיף 194 
לפקודת מס הכנסה

 -1849 

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה
מחוזות שפועל בהם צוות 

משולב למניעת זיופים 
ברשם המקרקעין

355 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה

גופים שהרשות להגנת 
הפרטיות פנתה אליהם 

בדרישה לביצוע ביקורת 
)Audit(

- 150180

מערך פיקוח רוחב הוא מערך אכיפה 
מינהלית חדש, שהוקם ברשות להגנת 

הפרטיות במטרה לאתר ולצמצם 
פערים בין הרגולציה הקיימת בתחום 

ההגנה על המידע האישי לבין רמת 
הטמעתה ויישומה בפועל במשק 

הישראלי. מטרות פיקוח הרוחב הן 
העלאת המודעות בקרב הסקטורים 

השונים במשק לחובות שבדין, הגברת 
ההרתעה ויצירת משטר של מחויבות 

מתמדת של הבעלים והמחזיקים 
במאגרי מידע לקיום הוראות החוק, 
ואיתור כשלים הטעונים אסדרה או 

פיקוח מינהלי או פלילי.

יעד 1.3: קידום תהליכי 
אכיפה משולבת, 

אכיפה חלופית, מניעה 
ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער

תפוקה
חברות מפירות, שהוטלו 

עליהן עיצומים כספיים
1,5003,0002,000

עקב עומס משימות מחשוב כתוצאה 
מעליית מערכת מחשב חדשה ברשם 
החברות, חל עיכוב בפיתוח התמיכה 
המחשובית למשימה זו, ולפיכך היא 

לא בוצעה במלואה. הפער יושלם 
במהלך 2019 יחד עם המשך המשימה 

המתוכנן. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.3: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה

בקרות שבוצעו מול חייבים 
בייצוג הולם לצורך קידום 

תעסוקת אנשים עם 
מוגבלות

- 100100

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות אמונה על אכיפת תיקון 

15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות )ייצוג הולם בגופים ציבוריים 

גדולים(. בהמשך לפרסום נתוני 
הייצוג ההולם על ידי המוסד לביטוח 

לאומי, פועלת נציבות השוויון מול 
הגופים החייבים כדי להביא לעמידתם 

בדרישות החוק. 

יעד 1.3: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה
פיתוח מאגר עובדים עם 
מוגבלות בנציבות שירות 

המדינה
גג-

במהלך שנת 2018 בוצעה עבודה עם 
נציבות שירות המדינה לקידום הקמת 

מאגר עובדים עם מוגבלות. 

יעד 1.3: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה
התרת חסמים בתהליכי מיון 

וקליטה לקידום תעסוקה 
של אנשים עם מוגבלות

 גג-

יעד 1.4: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה

פרסום סטטוס ייצוג הולם 
בגופים החייבים באתר 

נציבות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות

גג-

המידע על אודות סטטוס הייצוג 
ההולם של אנשים עם מוגבלות בקרב 
גופים ציבוריים על פי תיקון 15 לחוק 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
הופק לראשונה עבור השנים 2016 

ו-2017 על ידי המוסד לביטוח לאומי 
ופורסם באתר האינטרנט של נציבות 

שוויון זכויות. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.4: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה
הפקת כלי הסברה למורים 

בנושא שילוב חברתי של 
ילדים עם מוגבלות

גג-

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות הפיקה סרטון הסברה 

למורים בנושא שילוב חברתי של 
ילדים עם מוגבלות. 

יעד 1.4: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה
הרצאות להורים ולאנשים 

עם מוגבלות שהתקיימו
 88

במהלך שנת 2018 התקיימו הרצאות 
בערבית להגברת מודעות של אנשים 

ומשפחות לזכויותיהם. 

יעד 1.4: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה
תכנים בערבית שהועלו לדף 
הפייסבוק של נציבות שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות

- 3520

המדד של תכנים בערבית שהועלו 
לדף הפייסבוק מתייחס רק לפוסטים 

בעמוד הפייסבוק. בפועל הועלו 
תכנים בערבית לאתר הפייסבוק, אך 
גם פורסמו תכנים באפיקים נוספים 
- פורסמו 6 סרטוני הסברה ששודרו 

באופן ייעודי בערבית, הופקו 4 חוברות 
בשפה הערבית והופצה לומדת 

נגישות.

יעד 1.4: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה
שיעור הזוכים לייעוץ לפני 

חקירה המיוצגים על ידי 
הסניגוריה הציבורית

ראו ביאור במדד המרכזי לעיל.50%55% -

יעד 1.4: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה

אזרחים ותיקים, בדגש על 
אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, 

שנחשפו לפרויקט מיצוי 
הזכויות

- 300300 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.4: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה
ימי קבלת קהל בשטח 

אצל אוכלוסיית האזרחים 
הוותיקים

- 69 

יעד 1.4: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה

ימי עיון עם הרצאות 
מקצועיות בתחומים 

המשפטיים הרלוונטיים 
לאזרחים ותיקים ולמיצוי 

זכויות

- 68 

יעד 1.4: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה

יישובים בדואיים שנשלחים 
אליהם סטודנטים 

למשפטים כחלק משיתוף 
פעולה של הסיוע המשפטי 

ומכללת ספיר

- 44 

יעד 1.4: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה
פתיחת שלוחה של הסיוע 

המשפטי בעיר חרדית 
מרכזית )אלעד(

 גג-

יעד 1.4: קידום השוויון, 
בדגש על הנגשת 

זכויות, שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה
מקרים פרטניים של סיוע 

הומניטרי שנבחנו לשם 
הפיילוט

- 100102

מטרת הפיילוט הייתה ללמוד על 
המאפיינים והצרכים של האוכלוסייה 
הרלוונטית. לפיכך נבחנו באופן פרטני 

102 מקרים, ועל סמך ממצאי הבחינות 
גובשו המלצות מדיניות.

קידום השוויון, בדגש 
על הנגשת זכויות, 

שירותים ומידע 
לאוכלוסיות מוחלשות

תפוקה

פרסום המלצות לגבי טיפול 
וזיהוי צרכים למתן סיוע 

הומניטרי לנפגעי המחנות 
בסיני

גג-

גיבוש ההמלצות מבוסס על בחינת 
המקרים ומבוסס על תפיסה רב-

מערכתית ובין-משרדית. ההמלצות 
הוגשו לוועדת המנכ"לים, ועל בסיסן 

תגובש הצעה להחלטת ממשלה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.5: התאמת החוק 
והמשפט לשינויים 

ולהתפתחויות בחברה 
ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית 

לצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
השלמת גיבוש מתווה לשלב 

ב' של תוכנית החקיקה 
הממשלתית

 גג-

יעד 1.5: התאמת החוק 
והמשפט לשינויים 

ולהתפתחויות בחברה 
ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית 

לצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
משרות סגנים לאפוטרופוס 

הכללי ולכונס הרשמי 
שאוישו

 -22 

יעד 1.5: התאמת החוק 
והמשפט לשינויים 

ולהתפתחויות בחברה 
ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית 

לצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
משרות ראשי יחידות 
חדשות במטה הכונס 

הרשמי שאוישו
- 33

מונה סגן האפוטרופוס הכללי, משנה 
הכונס הרשמי ומשנה האפוטרופוס 

הכללי. 3 מינויים נוספים במטה הכונס 
הרשמי בתהליכי מכרז.

יעד 1.5: התאמת החוק 
והמשפט לשינויים 

ולהתפתחויות בחברה 
ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית 

לצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
עליית פיילוט של מערכת 

המחשוב של הכונס הרשמי 
לתקופת הביניים

גג-
הפיילוט הסתיים בהצלחה. החל 

מתאריך 8.2.19 חלה חובת הגשה 
מקוונת לבקשה לפשיטת רגל.

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.5: התאמת החוק 
והמשפט לשינויים 

ולהתפתחויות בחברה 
ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית 

לצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
מיפוי ראשוני של הנחיות 
היועץ המשפטי לממשלה 

הדורשות עדכון או ביטול
 גג-

יעד 1.5: התאמת החוק 
והמשפט לשינויים 

ולהתפתחויות בחברה 
ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית 

לצמצום הבירוקרטיה

תפוקה

פרסום ברשומות של 
התיקון לתקנות הסניגוריה 

הציבורית בעניין זכאות 
כלכלית בתיקי ענק

-ג-

התקנות אושרו על ידי שרת 
המשפטים ושר האוצר, אך טרם 

אושרו על ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט 
של הכנסת. בשל פיזור הכנסת, 

הוועדה לא הספיקה לאשרן.

יעד 1.5: התאמת החוק 
והמשפט לשינויים 

ולהתפתחויות בחברה 
ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית 

לצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
העברה לאישור ועדת שרים 

לחקיקה של התיקון לחוק 
תובענות ייצוגיות

 גג-

יעד 1.5: התאמת החוק 
והמשפט לשינויים 

ולהתפתחויות בחברה 
ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית 

לצמצום הבירוקרטיה

תפוקה

העברה של טיוטת תקנות 
פשיטת רגל ותקנות 

החברות לאישור שרת 
המשפטים

 גג-

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.5: התאמת החוק 
והמשפט לשינויים 

ולהתפתחויות בחברה 
ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית 

לצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
גיבוש טיוטת תקנות בתי 

המשפט )אגרות(
 גג-

יעד 1.5: התאמת החוק 
והמשפט לשינויים 

ולהתפתחויות בחברה 
ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית 

לצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
טיוטה מעודכנת של חוק 

השותפויות שהוטמעו בה 
הערות הציבור

 גג-

יעד 1.5: התאמת החוק 
והמשפט לשינויים 

ולהתפתחויות בחברה 
ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית 

לצמצום הבירוקרטיה

תפוקה

טיוטת חוק לגבי הטלת 
חובה על בעלי דין להתדיין 

בבוררות נזקי רכוש עקב 
תאונת דרכים

נדרשת עבודת מטה נוספת לצורך גג-
בחינת ההסדר על כלל היבטיו.

יעד 1.5: התאמת החוק 
והמשפט לשינויים 

ולהתפתחויות בחברה 
ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית 

לצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
טיוטת חוק לגבי צו חוסם 

נגד תובע טרדן המגיש 
הליכי סרק רבים

 גג-

משרד המשפטים
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מטרה 2: שיפור השירות לציבור וטיוב הרגולציה

ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.1: מתן יותר 
שירותים מרחוק, 

בדגש על שירותים 
מקוונים

תפוקה
שירותים מקוונים שעלו 

לאתר הפרקליטות
 -12 

יעד 2.1: מתן יותר 
שירותים מרחוק, 

בדגש על שירותים 
מקוונים

תפוקה

הקמת ממשק מקוון 
לרישום ירושה בין רשם 

הירושות לבין אגף רישום 
והסדר מקרקעין

 גג-

יעד 2.1: מתן יותר 
שירותים מרחוק, 

בדגש על שירותים 
מקוונים

תפוקה
עלייה לאוויר של מערכת 

"בראשית עמותות"
 גג-

יעד 2.1: מתן יותר 
שירותים מרחוק, 

בדגש על שירותים 
מקוונים

תפוקה
הפצת צווי ירושה חתומים 

אלקטרונית במדיה 
דיגיטלית

 גג-

יעד 2.1: מתן יותר 
שירותים מרחוק, 

בדגש על שירותים 
מקוונים

תפוקה

השקת שירות עצמי מלא 
ומקוון להגשת בקשה לסיוע 

משפטי, כולל זימון לראיון 
אצל עורך דין

-ג-

במהלך שנת 2018 הוחלט שלא לבצע 
את המשימה, לאור התייעלות שצפויה 

להיות מושגת באמצעות מערכת 
מחשוב חדשה לסיוע המשפטי, 
שתפותח ותוטמע בשנת 2019. 

יעד 2.1: מתן יותר 
שירותים מרחוק, 

בדגש על שירותים 
מקוונים

תפוקה
יצירת טופס מקוון חכם 

לפניות באגף השירות 
לציבור

-ג-
הושלם שלב האפיון והטופס נמצא 

בשלבי פיתוח מתקדמים.

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.1: מתן יותר 
שירותים מרחוק, 

בדגש על שירותים 
מקוונים

תפוקה
העלאה לאוויר של המערכת 

המקוונת לפניית הציבור
-ג-

במהלך העבודה המשותפת מול אגף 
מערכות מידע התברר, כי תהליך אפיון 

המערכת הממוחשבת לניהול פניות 
הציבור ארוך מהצפוי, בשל הרצון שלנו 

לייצר מערכת טכנולוגית מתקדמת, 
אשר תאפשר ליחידה לפניות הציבור 

לשפר באופן אפקטיבי ומשמעותי 
תהליכי למידה ארגוניים, כל זאת תוך 

העלאת רמת סטנדרט השירות, בין 
היתר בעולמות של סיווגים וזמני מענה 

מוגדרים לסוגים השונים של הפניות, 
ושיקוף מלא מול לקוחות הקצה ומול 

יחידות המשרד. 

יעד 2.1: מתן יותר 
שירותים מרחוק, 

בדגש על שירותים 
מקוונים

תפוקה

שיעור המשתמשים 
במערכת המקוונת של בתי 

הדין הדרוזיים מתוך סך 
האזרחים שיקבלו גישה 

למערכת

- 30%-
חל עיכוב בפיתוח המערכת. המערכת 

נמצאת בשלב מתקדם של בדיקות 
וצפויה לעלות לאוויר באפריל 2019.

יעד 2.2: שיפור 
והנגשת שירותי 

המשרד מזווית ראייתו 
של מקבל השירות

תפוקה
יחידות בהן ניתן לבצע זימון 

תורים באופן מקוון
- 44

היחידות הן: אגף רישום והסדר 
מקרקעין, האופוטרופוס הכללי, רשות 

התאגידים והסיוע המשפטי. 

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.2: שיפור 
והנגשת שירותי 

המשרד מזווית ראייתו 
של מקבל השירות

תפוקה

יישום תהליך משופר 
לכתיבה ולאישור הבחינות 

הסופיות במועצת השמאים 
ובמועצת רואי חשבון

גג-

בשנה האחרונה יזמה מינהלת 
היחידות המקצועיות התקשרות 

עם גוף המתמחה בתורת המבחנים 
- וזאת לצורך שיפור הליך כתיבת 

הבחינות, החל משלב הגדרת חומר 
הלימוד הנבדק בבחינה )בניית סילבוס 
מעודכן לכל בחינה( ועד לפרסום ציוני 

הבחינה )להלן: "הרפורמה במערך 
הבחינות"(. הרפורמה במערך הבחינות 

כוללת תהליך בקרת איכות לכתיבה 
ולאישור הבחינות הסופיות בשמאות 
מקרקעין ובראיית חשבון. הרפורמה 

משנה את תהליך כתיבת הבחינה, כך 
שהוא כולל שלבי בקרה ומעורבות 

גורמים נוספים בתהליך כתיבת 
הבחינות ואישורן. המטרה בהפעלת 
התהליך החדש: לשפר את המדדים 
הבאים: מהימנות הבחינות, צמצום 
המקרים שבהם תיפסלנה שאלות 

לאחר הבחינה, צמצום המקרים שבהם 
תתקבלנה מספר תשובות כפתרון 

אפשרי וצמצום כמות העררים.

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.2: שיפור 
והנגשת שירותי 

המשרד מזווית ראייתו 
של מקבל השירות

תפוקה
בחינות במקצועות מוסדרים 

שמתבצעות על גבי 
מחשבים ניידים

-ג-

מינהלת היחידות המקצועיות היא 
היחידה האחראית על הסדרת הרישוי 

במקצועות השונים. אחת הסוגיות 
שנדרשנו אליה לאחרונה היא סוגיית 

המעבר לבחינות ממוחשבות, וזאת 
בשל השינויים המתרחשים בעולם 

בנושא זה וכן בשל העובדה, שבחינות 
המתקיימות ב"עט ונייר" מייצרות 

פרוצדורות לוגיסטיות טכניות 
מסורבלות ולא יעילות. מעבר לכך, 

קיים לעתים קושי של הבודקים 
בפענוח כתב יד וכן גם מפעם לפעם 

לא מאותרות חלק ממחברות הבחינה 
מיד לאחר סיומה. גורמים שונים 

שבחנו את הסוגיה בארץ ובעולם העלו, 
שהמעבר לבחינות ממוחשבות טומן 
בחובו תועלות רבות, המתאפשרות 

מהכנסת טכנולוגיה בעריכת הבחינה, 
כגון: אפשרות לשאול שאלות 

אדפטיביות, אפשרות לשאול שאלות 
שבמסגרתן ניתן לדמות את סביבת 

העבודה היום-יומית של בעל המקצוע 
ועוד. לצורך יישום התהליך נדרש 

המשרד לרכוש זכויות שימוש בתוכנה 
לניהול הבחינות, החל משלב גיבוש 

הבחינה, פתרונה ועד לבדיקתה.

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.2: שיפור 
והנגשת שירותי 

המשרד מזווית ראייתו 
של מקבל השירות

תפוקה
השלמת אמנה לטיפול 

בפניות ציבור בנציבות שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות

 גג-

יעד 2.2: שיפור 
והנגשת שירותי 

המשרד מזווית ראייתו 
של מקבל השירות

תפוקה

הטמעת מערך למדידה 
ולבקרה על העמידה 

באמנת הטיפול בפניות 
ציבור בנציבות שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות

 גג-

יעד 2.2: שיפור 
והנגשת שירותי 

המשרד מזווית ראייתו 
של מקבל השירות

תפוקה

פיתוח ממשק להגשת 
בקשה למשלוח הודעות 
במסרון ו/או בדוא"ל על 

רישום פעולות במקרקעין 
לבעלי עניין פרטיים

 גג-

יעד 2.2: שיפור 
והנגשת שירותי 

המשרד מזווית ראייתו 
של מקבל השירות

תפוקה
השלמת מעבר בית הדין 
הדרוזי במסעדה למבנה 

חדש
-ג-

נעשה מכרז להשכרת מבנה חדש 
ונבחר ספק, ולאחר מכן הספק ביטל 
את ההתקשרות. בהתאם לכך נעשה 

מכרז מחדש ונבחר מבנה חדש. 
נעשתה התקשרות עם קבלן לצורך 

שיפוץ המבנה. צפי לכניסה: יוני 2019.

יעד 2.2: שיפור 
והנגשת שירותי 

המשרד מזווית ראייתו 
של מקבל השירות

תפוקה
העברת בית הדין לעררים 

מחוז תל-אביב למבנה חדש
-ג-

טרם הושלם הליך הבחירה שנעשה על 
ידי מינהל הדיור הממשלתי ומתייחס 
ליחידות נוספות. על מנת ליתן מענה 

לצורכי הדיור הושמשו לתקופת 
הביניים שלושה חדרים בקומת בית 

הדין. 

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.2: שיפור 
והנגשת שירותי 

המשרד מזווית ראייתו 
של מקבל השירות

תפוקה
אתרי האינטרנט של יחידות 

המשרד שעברו לאתר 
הממשלתי האחוד

- 2017 

יעד 2.2: שיפור 
והנגשת שירותי 

המשרד מזווית ראייתו 
של מקבל השירות

תפוקה
השקת אתר חדש ומשופר 

למידע על עמותות 
)"גיידסטאר"(

 גג-

יעד 2.3: צמצום משך 
הזמן לקבלת שירות, 

קיצור זמני הטיפול 
בהליכים והפחתת 

מלאי ההליכים 
הפתוחים

תפוקה
הטמעת תהליך פתיחת תיק 

עסק בנקודה אחת
-ג-

המהלך של פתיחת תיק חברה בנקודה 
אחת, כרצף של פעולה מול הממשלה, 

הוא מורכב מבחינה ביצועית ומערב גם 
שאלות של משפט ומדיניות הנוגעות 

לתהליך, ואשר ליבונן יחד עם רשות 
המסים טרם הסתיים. לפיכך יימשך 

ביצוע המשימה גם ב-2019. 

יעד 2.3: צמצום משך 
הזמן לקבלת שירות, 

קיצור זמני הטיפול 
בהליכים והפחתת 

מלאי ההליכים 
הפתוחים

תפוקה
שיעור הקיצור בזמן הרישום 

של בתים משותפים באגף 
רישום והסדר מקרקעין

- 30%35% 

יעד 2.3: צמצום משך 
הזמן לקבלת שירות, 

קיצור זמני הטיפול 
בהליכים והפחתת 

מלאי ההליכים 
הפתוחים

תפוקה
משך זמן ההמתנה של 

לקוחות הסיוע המשפטי 
)בימים(

181616 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.3: צמצום משך 
הזמן לקבלת שירות, 

קיצור זמני הטיפול 
בהליכים והפחתת 

מלאי ההליכים 
הפתוחים

תפוקה

פגישות של הסיוע המשפטי 
עם נושים גדולים לצורך 

מניעת הליכים משפטיים 
בבתי משפט ובהוצאה 

לפועל

- 55 

יעד 2.3: צמצום משך 
הזמן לקבלת שירות, 

קיצור זמני הטיפול 
בהליכים והפחתת 

מלאי ההליכים 
הפתוחים

תפוקה

הקמת מנגנון ליישוב מהיר 
ויעיל של סכסוכים על ידי 

הסיוע המשפטי בתיקי 
ארנונה מול עיריית ירושלים

-ג-

מאחר שעיריית ירושלים היא 
עירייה נתמכת לעניין נושא 

הארנונה, ההסדרים עם החייבים 
כפופים לאישור משרד הפנים. 

התקיימה פגישת עבודה משולשת, 
שבמסגרתה הובהר הצורך והנחיצות 
בשיתוף הפעולה ונבנה מודל, הכולל 

קריטריונים ומאפיינים למקרים 
שיובאו בפני העירייה שניתן יהיה 

להגיע בהם להסדרים. הושגו הסדרים 
ספורים, אולם לא בהיקף המצופה.

יעד 2.3: צמצום משך 
הזמן לקבלת שירות, 

קיצור זמני הטיפול 
בהליכים והפחתת 

מלאי ההליכים 
הפתוחים

תפוקה
תיקים פתוחים בבית הדין 

לעררים
1,5671,2502,833

במהלך שנת הפעילות ולאחר חשיבה 
מחודשת נמצא, כי המדד הנבחר אינו 
משיג בהכרח את התוצאה הנדרשת, 

ולכן הוחלט לקבוע מדד חדש אחר. 
במקום להתמקד בצמצום המלאים 
המשרד בחר למקד את המשאבים 

בקיצור אורך חיי התיק הממוצע, זאת 
כדי להגשים את היעד המשרדי של 

צמצום משך הזמן לקבלת שירות, 
קיצור זמני הטיפול בהליכים והפחתת 

מלאים. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.3: צמצום משך 
הזמן לקבלת שירות, 

קיצור זמני הטיפול 
בהליכים והפחתת 

מלאי ההליכים 
הפתוחים

תפוקה

)CR )Clearance Rate - שיעור 
התיקים שנסגרו מתוך סך 
התיקים שנפתחו במהלך 
השנה בבית הדין לעררים

-108%82%

המדד המוצג בוחן את מלאי התיקים 
הקיימים הפתוחים נכון לדצמבר 

2018 ביחס לכמות התיקים שנסגרה 
באותה התקופה. ניתן להסביר עלייה 
משמעותית בהיקף התיקים כאשר, 
בין היתר, כ-1,000 תיקים מוקפאים 

בפועל בגין מדיניות הממשלה. בניכוי 
תיקים אלה, ה-CR עומד על יותר 

מ-100%. 

יעד 2.3: צמצום משך 
הזמן לקבלת שירות, 

קיצור זמני הטיפול 
בהליכים והפחתת 

מלאי ההליכים 
הפתוחים

תפוקה
אורך החיים הממוצע 

לתיק בבית הדין לעררים 
בירושלים )בחודשים(

865.85

במסגרת משימה זו הוחלט לצמצם 
את משך זמן הטיפול בתיקים בבתי 
הדין בדגש על מחוז ירושלים. היעד 

שנקבע הינו צמצום משך הזמן 
משמונה חודשים כפי שהיה בשנת 

2017 ליעד של שישה חודשים עד 
לסוף שנת 2018. בפועל צומצם משך 

זמן הטיפול בתיק במחוז ירושלים 
ל-5.85 חודשים. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.3: צמצום משך 
הזמן לקבלת שירות, 

קיצור זמני הטיפול 
בהליכים והפחתת 

מלאי ההליכים 
הפתוחים

תפוקה
שיעור התיקים בוועדות 

ההשגה שנסגרו במועד
- 90%30%

כללי ההשגה על שומות שנערכות 
מטעם רשות מקרקעי ישראל קבועים 

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 
)1304(. במסגרת ההחלטה נקבע גם 

הלו"ז לסגירת תיקים בוועדת ההשגה, 
והוא עומד על 60 יום מהמועד האחרון 

שבו הומצאו מסמכים נדרשים, או 
90 יום מסיום הדיונים, לפי המאוחר. 
ניסיון העבר מלמד, כי הלו"ז שנקבע 
בהחלטה אינו סביר ולא יכול לעמוד 

במבחן המציאות, שכן הרכב הוועדה 
)כפי שנקבע בהחלטה( כולל רשימה 

קטנה ומצומצמת של חברים, שזה 
להם אינו התפקיד היחיד והעיקרי. 

התוצאה היא, שעומסי עבודה על חברי 
הוועדה - יו"ר הוועדה )עו"ד(, שמאי 

מכריע והשמאי הממשלתי הראשי או 
אחד מסגניו - גורמים לסגירת תיקים 

בלוחות זמנים שאינם תואמים את 
החלטת המועצה.

יעד 2.3: צמצום משך 
הזמן לקבלת שירות, 

קיצור זמני הטיפול 
בהליכים והפחתת 

מלאי ההליכים 
הפתוחים

תפוקה
שיעור בקרות התוכן על 

שומות מקרקעין שהסתיימו 
תוך 45 יום ברוטו

- 90%60% 

יעד 2.4: הפחתת 
הדרישות הרגולטוריות

תפוקה
תוכנית עבודה לשיפור 

הסביבה העסקית והדירוג 
Doing Business במדד

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.4: הפחתת 
הדרישות הרגולטוריות

תפוקה

השלמת הקמת ממשקים 
בין אגף הסדר רישום 
מקרקעין לבין רשות 

המיסים

-ג-

המשימה, שמטרתה לייעל את הליך 
רישום הנכסים במרשם המקרקעין, 

לא הושלמה בשל קושי לגשר על פערי 
הזמנים בין הדיווח לרשויות המס לבין 

מועדי הרישום, ומשום שקיימות אי 
התאמות בזיהוי הנכסים. המשימה 

תקודם במהלך שנת 2019.

יעד 2.4: הפחתת 
הדרישות הרגולטוריות

תפוקה
השלמת הקמת ממשקים 

לרישום משכנתאות
 גג-

יעד 2.4: הפחתת 
הדרישות הרגולטוריות

תפוקה

בניית תוכנית עבודה לטיוב 
רגולציה בנושא ביקורות 

עומק בעמותות מול החשב 
הכללי

 גג-

יעד 2.4: הפחתת 
הדרישות הרגולטוריות

תפוקה
השלמת הקמת מערך 

הדרכה לעמותות
-ג-

בעקבות שינוי סדרי העדיפויות, 
נדחתה השלמת המשימה לשנת 

.2019

יעד 2.4: הפחתת 
הדרישות הרגולטוריות

תפוקה
הודעה למשרד הבינלאומי 
על הצטרפות להסדר האג 

בנושא עיצובים
-ג-

בשל עיכוב באישור חוק העיצובים 
החדש, המאפשר את ההצטרפות, 

נדחתה ההצטרפות לשנת 2019. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.4: הפחתת 
הדרישות הרגולטוריות

תפוקה
יישום התהליך החדש 

לקבלת רישיון במקצועות 
מוסדרים

-ג-

מינהלת היחידות המקצועיות היא 
היחידה האחראית על הסדרת הרישוי 

במקצועות שונים ומוסדרים. בכל 
מקצוע ובהתאם לתקנות הרלוונטיות 

של המקצוע, קיים תהליך שעל מבקש 
הרישיון לעבור כדי לקבל את רישיונו 
הראשון. לצורך קיצור תקופת קבלת 

הרישיון הראשון ושיפור השירות, 
יזמה מינהלת היחידות המקצועיות 
תהליך עבודה חדש להענקת רישיון 
ראשון. התהליך החדש מפחית את 
העומס המוטל על מבקש הרישיון 
ועל דרך פעולתו, כאשר במסגרתו 
לא יידרש מבקש הרישיון להגיש 

בקשה כפי שנהוג ומתחייב. התהליך 
החדש מצמצם באופן משמעותי את 

הבירוקרטיה וחוסך בשעות עבודה 
ביחידות המקצועיות. יבוצע בחודש 

יוני 2019, לא בוצע עד כה בשל 
הדרישה לשינוי חקיקה. לפי התקנות 

הקיימות על מבקש הרישיון להגיש 
בקשה בכתב ליחידה. בתהליך החדש 

המוצע נדרש שינוי תקנות, לכך 
שמבקש הרישון לא יצטרך להגיש 

בקשה בכתב.

יעד 2.4: הפחתת 
הדרישות הרגולטוריות

תפוקה
גיבוש תוכנית עבודה 

בנושא טיוב רגולציה ברשם 
המתווכים

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.4: הפחתת 
הדרישות הרגולטוריות

תפוקה
גיבוש תוכנית עבודה בנושא 

טיוב רגולציה במחלקה 
לרישוי חוקרים פרטיים

 גג-

יעד 2.4: הפחתת 
הדרישות הרגולטוריות

תפוקה
העברת תקנות העיצובים 

לוועדת הכלכלה בכנסת
 גג-

יעד 2.4: הפחתת 
הדרישות הרגולטוריות

תפוקה
העברת טיוטת תקנות 

לפי חוק החברות לוועדת 
השרים לענייני חקיקה

 גג-

יעד 2.4: הפחתת 
הדרישות הרגולטוריות

תפוקה
טיוטת תיקון לתקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות 

בנושא מעבר מקום
 גג-
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מטרה 3: הגברת אמון הציבור במשרד המשפטים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 3.1: קידום 
שקיפות בקבלת 
החלטות ושיתוף 

הציבור

תפוקה
מאגרי מידע משרדיים 

שהונגשו לציבור
32124

קישור למאגרי מידע המשרדיים 
ad/li.https://data.gov :שהונגשו לציבור

9A%7D%E9%7D%49%7D%=q?tesat

D9%7D%99%7D%89%7D%4A%7D%
csed+detaerc_atadatem=tros&

יעד 3.1: קידום 
שקיפות בקבלת 
החלטות ושיתוף 

הציבור

תפוקה
נוהל עבודה חדש של בית 

הדין למשמורת עם שירות 
בתי הסוהר

-ג-

נוהל העבודה נועד למעבר למבנה 
חלופי. שלב התכנון בוצע, התקיימו 
מפגשים מול הדרג המקצועי, כולל 

כתיבת פרוגרמה. לשלב הביצוע 
טרם ניתן מענה מצד שירות בתי 

הסוהר למבנה חלופי. בשל העיכובים 
והחסמים הוחלט לקדם בשלב זה 

את שיפור התנאים במבנה הנוכחי 
במקביל להמשך בחינת מבנה חלופי. 

יעד 3.1: קידום 
שקיפות בקבלת 
החלטות ושיתוף 

הציבור

תפוקה
פרסום דו"ח 2018 בנושא 

המאבק בגזענות
 גג-

יעד 3.1: קידום 
שקיפות בקבלת 
החלטות ושיתוף 

הציבור

תפוקה
החלטות הוועדה לרישום 

ראשון שפורסמו
-1010 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 3.1: קידום 
שקיפות בקבלת 
החלטות ושיתוף 

הציבור

תפוקה
קיום שולחן עגול באגף 

לרישום והסדר מקרקעין
 גג-

יעד 3.1: קידום 
שקיפות בקבלת 
החלטות ושיתוף 

הציבור

תפוקה
השקת קמפיין תקשורתי 

לקראת 20 שנה לחוק חופש 
המידע

גג-

חוק חופש המידע מאפשר לכל אזרח/
תושב לקבל מידע מהרשות הציבורית. 

על אף שהזכות למידע עומדת בפני 
הציבור הרחב, ניכר כי השימוש בה 

יחסית מועט.

יעד 3.1: קידום 
שקיפות בקבלת 
החלטות ושיתוף 

הציבור

תפוקה
קווים מנחים של השמאי 

הממשלתי הראשי 
שפורסמו

164 

יעד 3.2: קידום תרבות 
של בקרה, תחקיר 

והפקת לקחים 
והטמעתם

תפוקה
כתיבת תפיסה ומתודולוגיה 

לתחום הפקת הלקחים
 גג-

יעד 3.2: קידום תרבות 
של בקרה, תחקיר 

והפקת לקחים 
והטמעתם

תפוקה
כתיבת נהלים לתחום הפקת 

הלקחים
 גג-

יעד 3.2: קידום תרבות 
של בקרה, תחקיר 

והפקת לקחים 
והטמעתם

תפוקה
תוכנית הדרכה להטמעת 

המתודולוגיה לביצוע תחקיר 
והפקת לקחים

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 3.2: קידום תרבות 
של בקרה, תחקיר 

והפקת לקחים 
והטמעתם

תפוקה
חקר תהליכים רוחביים 

שבוצעו בפרקליטות 
המדינה

 -44 

קידום יעד 3.3: גיוון 
תעסוקתי במשרד 

ומתן מענה לכלל 
קבוצות האוכלוסייה 

במדינה

תפוקה
דו"ח לניתוח נתוני העזיבה 

של עובדים מאוכלוסיות 
ייצוג הולם

-ג-

קיימים פערים באופן שבו סומנו 
המאפיינים הרלוונטיים לאוכלוסיות 

לייצוג הולם במערכת הממוחשבת 
המרכב"ה, ולפיכך נוצר קושי במיפוי 
המקרים הרלוונטיים וניתוח הסיבות 
לעזיבתם. לצורך פתרון הבעיה נעשה 

טיוב נתונים פרטני מול האמרכלים 
בכל היחידות במשרד המשפטים. 

המשימה ממשיכה בשנת 2019.
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מטרה 4: הובלה וקידום של נושאים בעלי עדיפות לאומית

ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית

תפוקה

השלמת ביצוע 
שאלוני ציות בביקורת 

הבינלאומית מטעם 
FATF-ארגון ה

גג-

במסגרת הביקורת נדרשה המדינה לספק 
מידע בנוגע למשטר איסור הלבנת הון 
ומימון טרור, ולצורך כך ריכזה הרשות 

לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שאלונים 
בהם כללה הן מידע בנוגע לחקיקה 

ולרגולציה בתחום, וכן בנוגע לאופן יישום 
ההוראות.

יעד 4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית

תפוקה

סיורים לימודיים של 
משלחות מחו"ל בתחום 

המאבק בסחר בבני אדם 
שהתקיימו

- 22 

יעד 4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית

תפוקה

הגשת הדו"ח בנושא 
המאבק בסחר בבני 

אדם למחלקת המדינה 
האמריקנית לשנת 2017

 גג-

יעד 4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית

תפוקה

הדירוג שבו דורגה 
ישראל בשנת 2017 

בנושא המאבק בסחר 
בבני אדם על ידי מחלקת 

המדינה האמריקאית

- 11

הדו"ח מתפרסם מדי שנה מטעם מחלקת 
המדינה האמריקנית ומדרג את מדינות 

העולם לפי המאמצים שהן עושות למאבק 
בסחר בבני אדם. ישראל דורגה זו השנה 

 .1 tier - השביעית בקטגוריה העליונה

יעד 4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית

תפוקה
בניית תוכנית הכשרות 
פנים משרדית בתחום 

דיני המלחמה
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית

תפוקה
אחוז דחיית תלונות 

ותביעות בחו"ל
100%100%100% 

יעד 4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית

 גג-ביצוע ההופעה ב-UPRתפוקה

יעד 4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית

תפוקה
גיבוש ניירות עמדה 

כחלק מבחינת מעמד 
Adequacy-ה

 גג-

יעד 4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית

תפוקה

הגשת דו"ח לאיחוד 
האירופי ביחס למצב 
ההגנה על הפרטיות 

בישראל

-ג-

בתכנון המשימה בוצעה הערכת חסר של 
היקף התיאומים והמשאבים הדרושים 
להשלמתה במהלך שנת 2018. עקב כך 

בוצעה הערכה מחודשת של הזמן הדרוש 
להשלמת המשימה, שבמסגרתה הוחלט 

לדחות את מועד השלמת הדו"ח הסופי 
לשנת 2019.

יעד 4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית

תפוקה

זמן מענה של הרשות 
לאיסור הלבנת 

הון לבקשות מידע 
המתקבלות מרשויות 

איסור הלבנת הון אחרות 
מחו"ל )בימים(

583027

מספר הימים בממוצע למענה על בקשות 
מידע שקיבלה הרשות לאיסור הלבנת הון 

ומימון טרור מרשויות מקבילות בחו"ל 
בשנת 2018.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית

תפוקה
קיום סדנה מקצועית 

בכנס אכיפה וזיהוי פלילי 
בינלאומי

גג-

ישראל חברה בוועד המנהל של רשת 
 GPEN )Global Privacy Enforcement

Network( יחד עם ארה"ב, קנדה, בריטניה 

והונג קונג. ברשת חברות 64 רשויות. 
לרשת GPEN פעילויות בינלאומיות 

רבות ומגוונות, הכוללות פעילות אכיפה 
משותפת )SWEEP(, שיחות חודשיות 

בנושאים מקצועיים מגוונים, מפגש 
המתקיים פעמיים בשנה )בדרך כלל 

כאירוע צדדי של אירוע אחר( וכן סדנה 
מקצועית שנתית, המתמקדת באכיפה 
של דיני הגנת המידע האישי. משיחות 

רבות עם גורמים בינלאומיים עלה, 
שיכולות החקירה של הרשות להגנת 

הפרטיות הן ייחודיות ומתקדמות ביותר 
ביחס ליכולות של רשויות מקבילות 

בעולם, בייחוד בזכות המעבדה הפורנזית 
וחוקרי המחשב המיומנים של הרשות, 

שהם בעלי ידע וניסיון ברמה גבוהה 
במיוחד. לאור זאת הוחלט, כי ב-2018 

יתקיים כנס האכיפה הבינלאומי של 
ארגון GPEN בישראל. מטרת הכנס הייתה 

לקיים סדנאות פרונטליות ממוקדות 
בנושא שיטות אכיפה, פורנזיקה, אתגרים 

חדשים בתחום אכיפת הגנת הפרטיות, 
התמודדות עם חברות גלובליות ועוד. 

ארגון ואירוח כנס זה סייע בביסוס 
מעמדה של ישראל כמובילה בתחום הגנת 

הפרטיות והפורנזיקה הדיגיטלית.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.2: קידום 
הסוגיות האסטרטגיות 

שאושרו על ידי 
הממשלה במסגרת 

הערכת המצב 
האסטרטגית 

הכלכלית-חברתית

תפוקה
השלמת אפיון דרישות 

לרישום תלת מימד באגף 
לרישום והסדר מקרקעין

 גג-

יעד 4.2: קידום 
הסוגיות האסטרטגיות 

שאושרו על ידי 
הממשלה במסגרת 

הערכת המצב 
האסטרטגית 

הכלכלית-חברתית

תפוקה

נכסים בבעלות הקק"ל 
שהועברה בעלות בהם 
באמצעות הממשק בין 
רשות מקרקעי ישראל 
לבין אגף רישום והסדר 

מקרקעין

12,00070,00070,000 

יעד 4.2: קידום 
הסוגיות האסטרטגיות 

שאושרו על ידי 
הממשלה במסגרת 

הערכת המצב 
האסטרטגית 

הכלכלית-חברתית

תפוקה

השלמת פיצול סמכויות 
המפקח על בתים 

משותפים באגף רישום 
והסדר מקרקעין )סמכות 

שיפוטית וסמכות 
מינהלית(

 גג-

יעד 4.2: קידום 
הסוגיות האסטרטגיות 

שאושרו על ידי 
הממשלה במסגרת 

הערכת המצב 
האסטרטגית 

הכלכלית-חברתית

תפוקה

העברת הצעת חוק 
בנושא דייר סרבן 

לקריאה שנייה ושלישית 
בכנסת - תיקונים 

התומכים בהתחדשות 
עירונית

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.2: קידום 
הסוגיות האסטרטגיות 

שאושרו על ידי 
הממשלה במסגרת 

הערכת המצב 
האסטרטגית 

הכלכלית-חברתית

תפוקה

העברת הערות לתזכיר 
חוק התכנון והבנייה 
- תיקונים התומכים 
בהתחדשות עירונית

 גג-

יעד 4.2: קידום 
הסוגיות האסטרטגיות 

שאושרו על ידי 
הממשלה במסגרת 

הערכת המצב 
האסטרטגית 

הכלכלית-חברתית

תפוקה
העברה לאישור הכנסת 

של חוק המקרקעין 
)תלת מימד(

 גג-

יעד 4.2: קידום 
הסוגיות האסטרטגיות 

שאושרו על ידי 
הממשלה במסגרת 

הערכת המצב 
האסטרטגית 

הכלכלית-חברתית

תפוקה

גיבוש מסקנות בעניין 
הסמכויות השיפוטיות 

של המפקחים על 
בתים משותפים ובעניין 

הערכאה הראויה לדיון

 גג-

יעד 4.2: קידום 
הסוגיות האסטרטגיות 

שאושרו על ידי 
הממשלה במסגרת 

הערכת המצב 
האסטרטגית 

הכלכלית-חברתית

תפוקה

העברת תזכיר חוק או 
טיוטת תקנות להקמתה 

של בורסה לחברות 
קטנות ובינוניות בישראל

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 4.2: קידום 
הסוגיות האסטרטגיות 

שאושרו על ידי 
הממשלה במסגרת 

הערכת המצב 
האסטרטגית 

הכלכלית-חברתית

תפוקה
העברת הצעת חוק 

שירותי תשלום לאישור 
הכנסת

 גג-
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מטרה 5: התאמת תהליכי העבודה והתשתיות למימוש ייעוד המשרד ביעילות ובאפקטיביות

ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 5.1: שיפור 
איכות הניהול, בדגש 

על הטמעת תרבות 
של קבלת החלטות 

מבוססת נתונים

תפוקה
גיבוש תוכנית אסטרטגית 

משרדית רב-שנתית
 גג-

יעד 5.1: שיפור 
איכות הניהול, בדגש 

על הטמעת תרבות 
של קבלת החלטות 

מבוססת נתונים

תפוקה
הגדרת מסלול הכשרה לדרג 

המוביל ולעתודה
 גג-

יעד 5.1: שיפור 
איכות הניהול, בדגש 

על הטמעת תרבות 
של קבלת החלטות 

מבוססת נתונים

תפוקה
יחידות בהן נבנו מסלולי 

הכשרה מקצועית 
בתפקידים מרכזיים

-55 

יעד 5.1: שיפור 
איכות הניהול, בדגש 

על הטמעת תרבות 
של קבלת החלטות 

מבוססת נתונים

תפוקה
מחקרי רוחב שבוצעו באגף 
תכנון מדיניות ואסטרטגיה

-22 

יעד 5.1: שיפור 
איכות הניהול, בדגש 

על הטמעת תרבות 
של קבלת החלטות 

מבוססת נתונים

תפוקה
מחקרים ממוקדים שבוצעו 

באגף תכנון מדיניות 
ואסטרטגיה

-55 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 5.1: שיפור 
איכות הניהול, בדגש 

על הטמעת תרבות 
של קבלת החלטות 

מבוססת נתונים

תפוקה
פיילוט לשיתוף פעולה עם 

האקדמיה בנושא ניהול 
מחקרים אמפיריים

 גג-

יעד 5.1: שיפור 
איכות הניהול, בדגש 

על הטמעת תרבות 
של קבלת החלטות 

מבוססת נתונים

תפוקה
יחידות הפרקליטות 

שהוטמעה בהן מערכת 
תנופ"ה

541
בעקבות עיצומי פרקליטים חל עיקוב 
בהטמעה, המשימה הועברה לתכנית 

העבודה לשנת 2019. 

יעד 5.2: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 

לשיפור האפקטיביות

תפוקה
מתווה להעמקת ההטמעה 

של תחום החדשנות במשרד
-ג-

חטיבת תכנון מדיניות ואסטרטגיה 
קידמה בשנה האחרונה מספר 

פעילויות שמטרתן הטמעת אקלים 
תומך חדשנות במשרד ביניהן: שת"פ 

עם אוניברסיטת ב"ג, חברת "גוגל", 
ישראל דיגיטלית ורשותה התקשוב, 

השתתפות בהקאתון ליגלטק, קידום 
אפשרות להטמעת טכנולוגיות 

חדשניות במודל פיילוט ביחידות 
המשרד, קידום הקמת יחידת דיגיטל 

במשרד ועוד.

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 5.2: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 

לשיפור האפקטיביות

גג-קיום כנס חדשנות משרדיתפוקה

משרד המשפטים קיים ואירח את 
"סטודנטים חושבים חדשנות 4.0" 

בשיתוף רשות התקשוב הממשלתי, 
ישראל דיגיטלית וגוגל ישראל. אירוע 

הסיום נערך במשרד והציג פתרונות 
חדשניים לאתגרים שונים שעלו 

https:// :מיחידות המשרד. קישור
02Dgld7=v?hctaw/moc.www.youtube

AT4Si-ThuJmOBd2RAwI=dilcbf&oqHg

agBmZH35dl0880I5TgYNuCazf618M0
cgnLW7YQydcY

יעד 5.2: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 

לשיפור האפקטיביות

תפוקה
פרויקטים שיושמו מבין 

הפרויקטים הזוכים בתחרות 
החדשנות בפרקליטות

22- 

יעד 5.2: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 

לשיפור האפקטיביות

תפוקה
יחידות שהוטמע בהן תחום 

ניהול הידע והמידע
 -43 

יעד 5.2: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 

לשיפור האפקטיביות

תפוקה
מחוזות הסניגוריה הציבורית 
בהן הוטמעה מערכת המידע 

החדשה
161

המשימה התעכבה בשל בעיות 
בהטמעת התוכנה במחוז הראשון 
)מחוז דרום(. בעיות אלו, המוכרות 

לגורמים הרלוונטיים, עיכבו את המשך 
פריסת התוכנה ביתר המחוזות. 

פריסת התוכנה ביתר המחוזות נדחתה 
לשנת 2019.

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 5.2: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 

לשיפור האפקטיביות

תפוקה

השלמת פיתוח מערכת 
מחשוב חדשה בנציבות 

שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות

גג-

פותחה מערכת ממוחשבת ייעודית 
עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות, פיתוח המערכת למערך 
הפיקוח הסתיים בדצמבר 2018. 

יעד 5.2: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 

לשיפור האפקטיביות

תפוקה
העלאת מערכת לסיוע 

בניהול ותפעול אגף שומת 
מקרקעין

 גג-

יעד 5.3: שיפור תהליכי 
קליטת כוח אדם, 

פיתוח ושימור ההון 
האנושי במשרד

תפוקה

סנכרון פרויקט הקמת 
מכרזי מאגרים לאוכלוסיות 

המיקוד עם הגורמים 
המעורבים

 גג-

יעד 5.3: שיפור תהליכי 
קליטת כוח אדם, 

פיתוח ושימור ההון 
האנושי במשרד

תפוקה
הקמת מאגר ייחודי לאיתור 

ולגיוס אוכלוסיות המיקוד 
לעבודה במשרד המשפטים

-ג-
טרם הושגו הסכמות בין משרד 

המשפטים לנציבות שירות המדינה 
בנוגע לאפיון המכרזים הרלוונטיים.

יעד 5.3: שיפור תהליכי 
קליטת כוח אדם, 

פיתוח ושימור ההון 
האנושי במשרד

תפוקה
סדנאות הדרכה לקיום 

ריאיון רב-תרבותי, שנערכו 
למערך משאבי האנוש

- 11 

יעד 5.3: שיפור תהליכי 
קליטת כוח אדם, 

פיתוח ושימור ההון 
האנושי במשרד

תפוקה

הדרכות שבוצעו למנהלים 
מראיינים על תהליכי 

הכשרה והדרכה ייעודיים 
לאוכלוסיות המיקוד

- 34 

משרד המשפטים
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 5.3: שיפור תהליכי 
קליטת כוח אדם, 

פיתוח ושימור ההון 
האנושי במשרד

תפוקה
הטמעת מערכת למידה 

ברשות הפטנטים
-ג-

במהלך שנת 2018 היה קושי להוציא 
לפועל את המכרז בשל התמשכות 

התהליך.

יעד 5.3: שיפור תהליכי 
קליטת כוח אדם, 

פיתוח ושימור ההון 
האנושי במשרד

גג-תיק קליטה לעובד חדשתפוקה

מענה לצורך המשמעותי לתכלל 
וליצור תהליך קליטה מובנה ומותאם 
לתמהיל ההעסקה של עובד ברשות. 

תיק הקליטה החדש והעדכני 
מייצר שקיפות, סדר וארגון, מיצוי 

זכויות וחיבור לרשות, על מטרותיה 
ומשימותיה המגוונות.

משרד המשפטים
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דיווח מדדים לשנת 2018
רשות האכיפה והגבייה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

35%38%39%שיעור החובות שטופלו בהוצאה לפועל1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" - מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים". ■
ביאור: המדד בוחן את שיעור גביית החובות בהוצאה לפועל המחושב כך - סך חובות שטופלו באותה שנה מתוך סך החוב בכלל התיקים  ■

 שהיו פתוחים בתחילת השנה )בערך הפתיחה שלהם(: גבייה ישירה )שולם ישירות להוצאה לפועל( וגבייה עקיפה )הקטנת חובות(. 
ניתן לראות באחוז הגבייה, שהרשות עמדה ביעד ואף מעבר לו. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

605,854593,737562,511חייבים פרטיים בהוצאה לפועל2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" - מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים". ■
ביאור: המדד בוחן את כמות החייבים הפרטיים )נושאי ת.ז ודרכונים( בהוצאה לפועל )לא כולל חברות(. הרשות הציבה לעצמה יעד  ■

לצמצם את כמות החייבים הפרטיים בדרך של צמצום התיקים הישנים. נעשו פעולות מגוונות ברשות )מבצעי גבייה, איתור וצמצום 
חייבים עם תיק אחד, הנעה להסדרים והפעלת תקנה 126( והושג המדד במלואו. לשנת 2019 היעד לצמצום התיקים עלה מ-1% ל-3%.

רשות האכיפה והגבייה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

2,470,1752,445,4732,303,568מלאי תיקים בהוצאה לפועל3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" - מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים". ■
ביאור: המדד בוחן את מגמת הצמצום במלאי התיקים בהוצאה לפועל. עם הקמת הרשות, כמות התיקים במלאי עמדה על 3.5 מיליון.  ■

נעשו פעולות רבות לצמצום במלאי התיקים באמצעות תיקוני חקיקה, הפעלת תקנה 126 וכלי אכיפה שהתווספו למנגנון ההוצאה לפועל. 
בשנת 2019 הוצבו יעדים להמשך צמצום במלאי התיקים, בפרט תיקי המלאי הישנים.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

1,503,6881,578,8722,597,297מלאי תיקים במרכז לגביית קנסות4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" - המרכז לגביית קנסות, "אבן בוחן". ■
ביאור: המדד בוחן את כמות התיקים במרכז לגביית קנסות )חובות למדינה( מתוך שאיפה להגדיל את כמות התיקים המטופלים  ■

באמצעותו, על מנת שחובות של אזרחים למדינה יטופלו במקום אחד. הרשות פועלת להוספת גופים ממשלתיים שיגבו את חובותיהם 
באמצעות המרכז ועמדה ביעד שקבעה לעצמה. בשנת 2018 הועברו כ-800,000 תיקי חוב של רשות השידור. מדובר באירוע חד פעמי 

שאינו אמור לחזור על עצמו בשנת 2019.

רשות האכיפה והגבייה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

10.349.910.78אורך חיי תיק מסוג מזונות בהוצאה לפועל במלאי )שנים(5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" - מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים". ■
ביאור: בשנת 2018 בוצעו פעולות לצמצום אורך חיי תיק באמצעות הפעלת תקנה 126 )תיקים ללא פעילות מעל שנתיים(. בנוסף, תוכננה  ■

משימה לטיפול פרטני בתיקים ישנים שאינם עומדים בתקנה 126, שלבסוף הועברה לתוכנית עבודה 2019 היות שנדרשת עבודת מטה 
לקביעת מתווה לטיפול בתיקים מורכבים אלה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

10.119.810.4אורך חיי תיק מסוג פסק דין בהוצאה לפועל במלאי )שנים(6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" - מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים". ■
ביאור: בשנת 2018 בוצעו פעולות לצמצום אורך חיי תיק באמצעות הפעלת תקנה 126 )תיקים ללא פעילות מעל שנתיים(. בנוסף, תוכננה  ■

משימה לטיפול פרטני בתיקים ישנים שאינם עומדים בתקנה 126, שלבסוף הועברה לתוכנית עבודה 2019 היות שנדרשת עבודת מטה 
לקביעת מתווה לטיפול בתיקים מורכבים אלה.

רשות האכיפה והגבייה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

10.9110.411.39אורך חיי תיק מסוג שטרות בהוצאה לפועל במלאי )שנים(7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" - מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים". ■
ביאור: בשנת 2018 בוצעו פעולות לצמצום אורך חיי תיק באמצעות הפעלת תקנה 126 )תיקים ללא פעילות מעל שנתיים(. בנוסף, תוכננה  ■

משימה לטיפול פרטני בתיקים ישנים שאינם עומדים בתקנה 126, שלבסוף הועברה לתוכנית עבודה 2019 היות שנדרשת עבודת מטה 
לקביעת מתווה לטיפול בתיקים מורכבים אלה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

3.953.494.37אורך חיי תיק מסוג תובענות בהוצאה לפועל במלאי )שנים(8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" - מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים". ■
ביאור: בשנת 2018 בוצעו פעולות לצמצום אורך חיי תיק באמצעות הפעלת תקנה 126 )תיקים ללא פעילות מעל שנתיים(. בנוסף, תוכננה  ■

משימה לטיפול פרטני בתיקים ישנים שאינם עומדים בתקנה 126, שלבסוף הועברה לתוכנית עבודה 2019 היות שנדרשת עבודת מטה 
לקביעת מתווה לטיפול בתיקים מורכבים אלה.

רשות האכיפה והגבייה
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: שיפור גביית החובות

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
היקף כספי של גביית חובות 

במרכז לגביית קנסות 
)בש"ח(

644,589,362800,000,000725,678,591 

תוצאה 
גופים ממשלתיים שהחלו 

לפעול באמצעות רשות 
האכיפה והגבייה

- 13 

יעד 1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים 

והמוסדיים
תפוקה

קיום דיון בוועדת חוקה 
בנושא הסמכת רשמי 

ההוצאה לפועל, במטרה 
לפרוס חוב עבר במזונות

 גג-

יעד 1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים 

והמוסדיים
תפוקה

העברת מתווה לסנדול 
רכבים לוועדת חוקה

המתווה לא אושר במשרד המשפטים.-ג-

יעד 1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים 

והמוסדיים
תפוקה

תיקים שגויים שבוצע 
עבורם טיוב )תיקון תעודת 

זהות ואימות שם החייב(
- 46,00021000

המשימה בוצעה באופן חלקי והועברה 
להמשך טיפול בשנת 2019.

יעד 1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים 

והמוסדיים
תפוקה

בקשות מידע שהוגשו 
בתיקי מזונות של הביטוח 

הלאומי
- 2,0002,500 

יעד 1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים 

והמוסדיים
תפוקה

הוספת משרדי ממשלה 
בממשק למל"מ

 גג-

רשות האכיפה והגבייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים 

והמוסדיים
תוצאה

אזהרות שנחתמו בלשכות 
באמצעות מערכת"מצפן"

הנתונים מעודכנים ל-37,18937,93234,460.11/2018

יעד 1.2: הפחתת 
העלויות הנוספות על 

החוב
תפוקה

תיקי תאגידי מים וביוב 
שעברו תיקון לשיעור ריבית 

מתאים
- 10,08025,324 

יעד 1.2: הפחתת 
העלויות הנוספות על 

החוב
תפוקה

רשויות מקומיות שמולן 
מתבצע תהליך הקטנת חוב

- 66 

יעד 1.2: הפחתת 
העלויות הנוספות על 

החוב
תפוקה

העברת תקנות של המצאה 
אלקטרוניות לאישור השרה

---

 מועד סיום 9/2019.
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 1.2: הפחתת 
העלויות הנוספות על 

החוב
תוצאה

חייבים שהופחתו עבורם 
25% ריבית בתיק ההוצאה 

לפועל במסגרת הצעת חוק 
חייב משתף פעולה

תהליך 
חדש

עיכוב בהליכי חקיקה.-100

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תפוקה
השלמת גיבוש של תהליך 

עבודה לטיפול בחייבים 
שלא אותרו במסירה אישית

 גג-

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תפוקה
תיקים מעל 100,000 ש"ח 

שהתבצעה עבורם גבייה, או 
שהתבצע הסדר

-96122 

רשות האכיפה והגבייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תפוקה
ביקורים להנעת גבייה בבתי 

הכלא
- 2427 

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תפוקה
הטמעת תהליך שליחת 

הודעת טקסט לפני ביטול 
הסדר במרכז לגביית קנסות

 גג-

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תפוקה
גיבוש המלצות לייעול הליכי 
גבייה במרכז לגביית קנסות

 גג-

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תפוקה
יום עיון לנציגי זוכים במינהל 

הגבייה
 גג-

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תפוקה
העברת דו"ח מסכם למשרד 

הפנים על רשויות שהן זוכות 
בהוצאה לפועל

-55 

רשות האכיפה והגבייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תפוקה
הבאה לאישור של החלטת 

ממשלה בנושא הרחבת 
סמכויות מינהל גבייה

-ג-
נמצא בדיונים פנימיים באשר 

לסמכויות שיש להרחיב.

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תפוקה
החלטה לגבי המשך פעילות 

בעקבות סיכום הפיילוט 
לגביית אגרות רשות הרישוי

התעכב בוועדת חוקה. -ג-

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תפוקה
אגרות רשות הרישוי 

שנקלטו
התעכב בוועדת חוקה. -10,000-

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תפוקה
השקת ממשק לאיסוף מידע 

על חברות שהן חייבות
-ג-

נדרש פיתוח מחשובי שתועדף לביצוע 
בשנת 2019.

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תוצאה

ממוצע ימים מפתיחת תיק 
קנס משטרה ועד סגירתו 

באותה שנה במרכז לגביית 
קנסות

404063
בשנת 2018 אזרחים רבים ביקשו 

לדחות תשלומים בשל ציפייתם לקבל 
החלטה באשר לחוקיות המצלמות.

רשות האכיפה והגבייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תוצאה
תיקי פיצוי בהליך פלילי 

שנסגרו במרכז לגביית 
קנסות

5,5004,8004,900 

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תוצאה
סכום שהועבר למפוצים 

)בש"ח(
19,703,50520,000,00020,206,701 

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תוצאה
תיקים שטופלו במינהל 

הגבייה )כולל תיקים 
שנסגרו(

17,68730,00037,000 

יעד 1.3: הרחבה 
ושיפור של פעילות 

הרשות בתחום 
החובות לממשלה 

ולרשויות המקומיות

תוצאה
שיעור החייבים שעמדו 

בהסדר החוב שניתן עבורם
29%35%35% 

יעד 1.4: יישומו של 
חוק חדלות פירעון

תפוקה

שיעור טיוב תיקים של 
חייבים מוגבלים באמצעים 

)פושטי רגל ללא עיכוב 
הליכים/צו ביטול עם עיכוב(

 -100%50%
המשימה בוצעה באופן חלקי והועברה 

לתוכנית 2019 להשלמתה.

יעד 1.4: יישומו של 
חוק חדלות פירעון

תפוקה
לשכות שהותאמו לצורך 

טיפול בתיקי חדלות פירעון
---

מועד סיום 6/2019.
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

רשות האכיפה והגבייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.4: יישומו של 
חוק חדלות פירעון

תפוקה
השלמת הפיתוח של קורסי 

ההכשרה לעובדים
-ג-

יבוצע ב-2019. מועד תחולת החוק 
נדחה ל-9/2019. 

יעד 1.4: יישומו של 
חוק חדלות פירעון

תפוקה
השלמת גיבוש תהליך 

עבודה והנחיות ליישומו של 
חוק חדלות פירעון

---

מועד סיום 3/2019.
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

רשות האכיפה והגבייה
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מטרה 2: יצירת גישות שונות לטיפול בחייב ובזוכה על-פי מאפייניהם

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: התאמת 
תהליכי הגבייה 

והשירות לאוכלוסיות 
שונות

תפוקה
עובדים ייעודיים דוברי 

השפה הערבית בלשכות 
הרלוונטיות

384545 

התאמת תהליכי 
הגבייה והשירות 

לאוכלוסיות שונות
תפוקה

גיבוש מסמך מסכם למחקר 
בנושא סיבות לחוב בקרב 
חייבי המגזר הערבי בצפון 

ובמשולש

 גג-

התאמת תהליכי 
הגבייה והשירות 

לאוכלוסיות שונות
תפוקה

התקנת שילוט בשפה 
הערבית בלשכות העוברות 

למבנה חדש
 גג-

התאמת תהליכי 
הגבייה והשירות 

לאוכלוסיות שונות
תפוקה

הפעלת שירותי תרגום 
בדיוני צו הבאה ותרגום 

מסמכים בלשכות ההוצאה 
לפועל

-ג-
לאחר העברת המכרז לרכש ביוני 2018 
הוחלט על שינוי מתווה, והמכרז נכתב 

מחדש ב-12/2018.

התאמת תהליכי 
הגבייה והשירות 

לאוכלוסיות שונות
תפוקה

משלוח דרישות תשלום 
באמצעות ממשק מחשובי 

עם שירות בתי הסוהר
-ג-

התמשכות הליכי פיתוח מול שירות 
בתי הסוהר.

התאמת תהליכי 
הגבייה והשירות 

לאוכלוסיות שונות
תפוקה

תהליכי עבודה פנימיים 
המותאמים לאוכלוסיות 
שונות, שנכתבו והועברו 

לאישור מנהל

- 44 

יעד 2.2: מניעת החוב 
הבא או חזרת החייב 

למעגל החובות
תפוקה

גיבוש מסמך מסכם על 
מחקר אורך של חייבים 

בנושא התנהגות כלכלית
 גג-

רשות האכיפה והגבייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.2: מניעת החוב 
הבא או חזרת החייב 

למעגל החובות
תפוקה

השלמת גיבוש מסמך מסכם 
בנושא פרופיל חייב

 גג-

מניעת החוב הבא או 
חזרת החייב למעגל 

החובות
תפוקה

חייבים שנבנתה עבורם 
תוכנית לשיקום כלכלי

1102
הפרויקט הופסק בהעדר עניין מצדם 

של החייבים.

מניעת החוב הבא או 
חזרת החייב למעגל 

החובות
תפוקה

חייבים מוגבלים באמצעים 
שקיבלו הפטר

8111,0001,500 

מניעת החוב הבא או 
חזרת החייב למעגל 

החובות
תפוקה

שיעור תיקים שנפתחו 
ונסגרו באותה שנה בהוצאה 

לפועל
28%30%18%

הסקנו השנה, שלא ניתן לבדוק יעילות 
גבייה במשך שנה אחת בהוצאה 

לפועל, ונדרש למדוד תיקים שנסגרו 
לאחר שנתיים ולא שנה אחת.

מניעת החוב הבא או 
חזרת החייב למעגל 

החובות
תפוקה

שיעור תיקים שנפתחו 
ונסגרו באותה שנה במרכז 

לגביית קנסות
53%55%44%

בשנת 2018 נקלטו כ-800,000 תיקי 
רשות השידור במערכת. תיקים אלו 
השפיעו על שיעור סגירת התיקים. 

רשות האכיפה והגבייה
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מטרה 3: שיפור השירות לכלל בעלי העניין וקיצור הבירוקרטיה

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
מספר הימים הממוצע 

למתן מענה לפניות הציבור 
המתקבלות בהוצאה לפועל

151515 

תוצאה 
שיעור הבקשות שהוגשו 

מרחוק
51%60%71% 

תוצאה 
שיעור תיקים שנפתחו 

מרחוק
48%60%61% 

תוצאה 
לקוחות המזמינים תור 

לקבלת שירות בלשכות 
ההוצאה לפועל

75,89279,68664,700

יש ירידה בכמות המזמינים תור 
בעקבות זמני המתנה ארוכים במוקד 

המידע לאחר החלפת ספק במוקד 
המידע.

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
תפוקה

השקת השירות לזימון 
תורים באמצעות אתר 

האינטרנט לעורכי דין
 גג-

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
תפוקה

הטמעת הנחיות בהתאם 
לחוק הדואר )תיקון מס' 12(

 גג-

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
תפוקה

הפצת מסמך אפיון דרישות 
למערכות מידע, עבור 

ניסוח מחדש של הודעות, 
הנשלחות ללקוחות 

ממערכת כלים שלובים

 גג-

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
תפוקה

דו"חות שהופקו לגופים 
פנימיים וחיצוניים

7590124 

רשות האכיפה והגבייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
תפוקה

עמדות הכוונה שהותאמו 
לאנשים עם מוגבלויות

 -19-
ניתן לבצע רק לאחר שדרוג מערכת 

לניהול תורים, שהתעכבה במכרז 
מרכזי במינהל הרכש.

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
תפוקה

משובים שנכתבו על איכות 
המענה הטלפוני במרכז 

מידע
-300300 

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
תפוקה

נהלים המופיעים בניהול ידע 
שפורסמו באתר האינטרנט

---

מועד סיום 3/2019.
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
תפוקה

השקת זימון תורים 
באמצעות אתר האינטרנט 

לעורכי דין
---

מועד סיום 6/2019.
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
21-לשכות שאוכלסותפוקה

אוכלסה לשכת הוצאה לפועל אילת. 
הוצאה לפועל ירושלים תאוכלס בשנת 

 .2019

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
 1,2001,2001,573פניות ציבור שנענותפוקה

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
תפוקה

השקת אפליקציה למשלוח 
אירועים בתיק ולמתן מידע

 גג-

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
תוצאה

משתמשים בצ'אט, ממוצע 
ליום

140150224 

רשות האכיפה והגבייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
תוצאה

כניסות לאתר רשות 
האכיפה, ממוצע לחודש

181,986200,184233,585 

יעד 3.1: שיפור מערך 
השירות לחייבים 

ולזוכים
 16,29217,92115,300פתיחת תיקים באזור האישיתוצאה

רשות האכיפה והגבייה
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מטרה 4: שיפור התשתיות והתחדשות ארגונית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
שיעור השלמת ההיפרדות 

המבנית מבתי משפט
90%100%100% 

יעד 4.1: טיפוח ההון 
האנושי והעצמת 
יכולות העובדים 

ותגמולם

תפוקה
משרות המאוישות על-ידי 

בני העדה האתיופית
124

יעד 4.1: טיפוח ההון 
האנושי והעצמת 
יכולות העובדים 

ותגמולם

תפוקה
משרות המאוישות על-ידי 

בני מיעוטים
71012

יעד 4.1: טיפוח ההון 
האנושי והעצמת 
יכולות העובדים 

ותגמולם

תפוקה
משרות המאוישות על-ידי 

אנשים עם מוגבלויות
333 

יעד 4.1: טיפוח ההון 
האנושי והעצמת 
יכולות העובדים 

ותגמולם

תפוקה
קיום יום הוקרה למערך 

המילואים
 גג-

יעד 4.1: טיפוח ההון 
האנושי והעצמת 
יכולות העובדים 

ותגמולם

תפוקה
ימי השתלמויות 

שהתקיימו לרשמים במכון 
להשתלמויות רשמים

999 

רשות האכיפה והגבייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: טיפוח ההון 
האנושי והעצמת 
יכולות העובדים 

ותגמולם

תפוקה
קיום יום עיון בנושא 

caregiving
 גג-

יעד 4.1: טיפוח ההון 
האנושי והעצמת 
יכולות העובדים 

ותגמולם

תפוקה
סדנאות/הרצאות להטמעת 

חזון, ערכים וקוד אתי 
בארגון

422 

יעד 4.1: טיפוח ההון 
האנושי והעצמת 
יכולות העובדים 

ותגמולם

תפוקה
הצגת ממצאי סקר עמדות 

ליחידות
 גג-

יעד 4.1: טיפוח ההון 
האנושי והעצמת 
יכולות העובדים 

ותגמולם

תפוקה
ימי שוויון מגדרי שהתקיימו 

לעובדי הרשות
- 33 

יעד 4.1: טיפוח ההון 
האנושי והעצמת 
יכולות העובדים 

ותגמולם

תפוקה
השלמת פיתוח של תכנים 

לסדנת חוסן
 גג-

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה

קיום בקרה על יעילות 
האפליקציה, שבאמצעותה 

מדווחים על הליכים 
מבצעיים

31-
בעקבות תעדוף משימות, ניתן לבצע 

את הבקרה רק בשנת 2019, לאחר 
הפעלת האפליקציה.

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
מסמכים מסכמים 

שהושלמו בנושא ניתוח 
עומסים ביחידות הרשות

 -44 

רשות האכיפה והגבייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
הדרכות שהתקיימו לגיוס 

סטודנטים ומתנדבים
 גג-

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

 גג-ביצוע תרגיל חירום ארציתפוקה

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

 גג-ביצוע תרגיל פינויתפוקה

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
אישור תוכנית ביקורת 
שנתית ביחידות על ידי 

המנכ"ל
 גג-

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
בדיקת ממשק להעברת 
פקודות מאסר למשטרה

עוכב על ידי משטרת ישראל. -ג-

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
השלמת ניסוח ההנחיות 

לחוק אשראי הוגן
מועד התחולה בחוק נדחה ל-2019.-ג-

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
קיום הדרכות להטמעת חוק 

אשראי הוגן
מועד התחולה בחוק נדחה ל-2019.-ג-

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
השלמת ניסוח ההנחיות 
לשינוי ניהול בנקאי תקין

מועד התחולה בחוק נדחה ל-2019.-ג-

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
קיום הדרכות להטמעת 
שינוי ניהול בנקאי תקין

מועד התחולה בחוק נדחה ל-2019.-ג-

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
הבאה לאישור הכנסת של 
תקנות הנוגעות לפתיחת 

תיק שיש בו ערבים
-ג-

התקבלה החלטה על ידי גורם ניהולי 
לא לבצע. 

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
נהלים במרכז לגביית קנסות 

שנוסחו
- 1616 

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
השקת תהליך סריקה מול 

הספק במרכז לגביית קנסות
 גג-

רשות האכיפה והגבייה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
השלמת דו"ח כספי ביקורת 

עומק
מחסור בכוח אדם הוביל לאי ביצוע .-ג-

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תפוקה
השלמת פיתוח של מערכת 

כספית למרכז לגביית 
קנסות

-ג-
שינוי מתווה, משימה בוטלה, לא 

מפתחים מערכת חדשה.

יעד 4.2: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם

תוצאה
שיעור המלצות הביקורת 

שיושמו באופן מלא
60%68%69% 

יעד 4.3: ביסוס מעמדה 
של הרשות בציבור

תפוקה
קיום כנס אקדמי - עשור 

לרשות
 גג-

יעד 4.3: ביסוס מעמדה 
של הרשות בציבור

תפוקה
השקת קמפיין של שירותים 

דיגיטליים לעידוד חייבים 
להגיע ללשכות

-ג-
הושק קמפיין מצומצם לאינטרנט, 
הקמפיין הרחב יבוצע במהלך שנת 

.2019

יעד 4.3: ביסוס מעמדה 
של הרשות בציבור

תפוקה
סקרים לאיתור צרכים עבור 

הרשות
222 

ביסוס מעמדה של 
הרשות בציבור

תוצאה
אזכורים חיוביים של הרשות 

במדיה
308320295 

יעד 4.3: ביסוס מעמדה 
של הרשות בציבור

תוצאה

שיעור הגידול בכניסות 
לאתר האינטרנט של 

הרשות במהלך קמפיין 
שירותים דיגיטליים, 

בהשוואה לממוצע יומי

הקמפיין נדחה לשנת 2019.-10%- 

יעד 4.4: צמצום תיקי 
מלאי

תפוקה
השלמת ניסוח ההנחיות 

לטיפול בתיקים ישנים
 גג-

יעד 4.4: צמצום תיקי 
מלאי

תפוקה
קיום בקרה על קובצי תיקים 

ישנים )עד 1990( שטופלו 
על-ידי הלשכות

-ג-
המשימה הועברה לתוכנית עבודה 

 .2019

רשות האכיפה והגבייה

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   432



ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.4: צמצום תיקי 
מלאי

תפוקה
השלמת מחיקת חוב לבתי 

חולים על פי נוהל משרד 
הבריאות

 גג-

יעד 4.4: צמצום תיקי 
מלאי

תוצאה
תיקי מלאי )עד 1990( 

שנסגרו
20,73718,66415,759

עבור תיקים אלה נדרשת בדיקה 
פרטנית ומעמיקה על ידי עובד 

מקצועי. בשנת 2018 תוכננה משימה 
לטיפול בתיקים ישנים. לאחר הסקת 

המסקנה שיש להתאים למשימה 
כוח אדם מותאם, הועברה המשימה 

לתוכנית עבודה 2019. 

יעד 4.4: צמצום תיקי 
מלאי

תוצאה
תיקי מזונות )עד 1990( 

שנסגרו
3,4333,0903,342 

רשות האכיפה והגבייה
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018 - זרוע העבודה

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

134108108מעונות יום שנבנו1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הנתונים נאספו על ידי האגף למעונות יום, המעביר תקציב לרשויות בהתאם להתקדמות בתהליך הבנייה.  ■
ביאור ציבורי: מעונות שנבנו והסתיימו בהם לכל הפחות פעולות הטיוח והריצוף.  ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

57 )ממוצע הרוגים בתאונות עבודה2
)2013-2017

59.2 )ממוצע 
)2014-2018

70 )ערך 
לשנת 2018(

ביאור והרחבה:
ביאור ציבורי: היעדר מפקחים וכלי חקיקה מספקים הביאו לגידול במספר ההרוגים. במהלך שנת 2018 בוצעו מהלכי חקיקה חדשים  ■

והוחלט על הגדלת תקני המפקחים, מהלכים אשר עתידים לצמצם בעתיד את מספר ההרוגים.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

51%55%50%שיעור התעסוקה של גברים חרדים )גילאי 25-64(3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר כוח אדם לשנת 2018, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתוני 2018 נכונים לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2018.  ■
ביאור ציבורי: שיעור התעסוקה מושפע מגורמים רבים, ביניהם תנאים מקרו-כלכליים ותהליכים פנימיים בחברה החרדית. העלאת  ■

שיעור התעסוקה של אוכלוסיית הגברים החרדים שאינם משתתפים בשוק העבודה הינה יעד מרכזי בעבודת משרד העבודה והרווחה 
והממשלה כולה. המשרד מפעיל מגוון תכניות שמטרתן העלאת שיעור התעסוקה. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

35%37%39%שיעור התעסוקה של נשים ערביות )גילאי 25-64(4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר כוח אדם לשנת 2018, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים נכונים לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2018.  ■
ביאור ציבורי: העלאת שיעור התעסוקה של אוכלוסיית הנשים הערביות שאינן משתתפות בשוק העבודה הינה יעד מרכזי בעבודת  ■

משרד העבודה והרווחה והממשלה כולה. המשרד מפעיל מגוון תוכניות לסיוע בהעלאת שיעור התעסוקה. עם זאת, יש לציין, כי שיעור 
התעסוקה מושפע מגורמים רבים. 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות בשוק 

העבודה
134108108מעונות יום שנבנותפוקה

מעונות שנבנו והסתיימו בהם לכל הפחות 
פעולות הטיוח והריצוף. 

יעד 1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות בשוק 

העבודה
תפוקה

מרכזי הכוון 
תעסוקתי למיעוטים 

)כולל מזרח ירושלים( 
שהוקמו והופעלו

222424

מטרת המרכזים היא להגדיל את שיעור 
התעסוקה של החברה הערבית באמצעות 

השירותים הניתנים בהם: הכוונה וייעוץ 
תעסוקתי, הכשרה, הכנה לעולם העבודה, 
ליווי תעסוקתי, השמה וקידום במקומות 

עבודה.

יעד 1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות בשוק 

העבודה
תפוקה

משתתפים במרכזי 
הכוון תעסוקתי 

מקרב בני המיעוטים
12,00014,00014,998

מטרת המרכזים היא להגדיל את שיעור 
התעסוקה של החברה הערבית באמצעות 

השירותים הניתנים בהם: הכוונה וייעוץ 
תעסוקתי, הכשרה, הכנה לעולם העבודה, 
ליווי תעסוקתי, השמה וקידום במקומות 

עבודה.

יעד 1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות בשוק 

העבודה
תפוקה

משתתפים במרכזי 
הכוון תעסוקתי 

מקרב האוכלוסייה 
החרדית

13,00013,00011,375

הערך בשנת 2017 מתייחס למספר הפונים 
למרכזים, ולא למספר המשתתפים הפעילים. 

בשנת 2018 פנו כ-16,400 איש למרכזים, 
אך מאחר ולא כל פונה בוחר להשלים את 
תהליך הקליטה ולהפוך למשתתף פעיל, 
מספר המשתתפים הפעילים נמוך יותר 

ממספר הפונים הראשוני ועומד על 11,375 
איש. בתכנית העבודה לשנת 2019, יעד 

המשתתפים הפעילים תוקן בהתאמה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות בשוק 

העבודה
תפוקה

משתתפים במרכזי 
הכוון תעסוקתי 

לאנשים עם מוגבלות
600800837

מטרת המרכזים היא להגדיל את שיעור 
התעסוקה של אנשים עם מוגבלות 

באמצעות השירותים הניתנים בהם: הכוונה 
וייעוץ תעסוקתי, הכשרה, הכנה לעולם 

העבודה, ליווי תעסוקתי, השמה וקידום 
במקומות עבודה. חלק מהשירותים ניתנים 

במסגרת תשתיות תעסוקה קיימות, 
המטפלות באוכלוסיות מיוחדות )חירשים, 

ערבים, רווחה ועוד(.

יעד 1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות בשוק 

העבודה
תפוקה

מעסיקים של עובדים 
עם מוגבלות שקיבלו 

שירות במרכז 
התמיכה למעסיקים

2,0001,5001,600
מרכזי התמיכה למעסיקים פועלים להעלות 

את המודעות בקרב מעסיקים לקליטת 
עובדים עם מוגבלות ומלווים אותם בתהליך.

יעד 1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות בשוק 

העבודה
תפוקה

משתתפים במרכזי 
הכוון תעסוקתי 

מקרב אוכלוסיית 
יוצאי אתיופיה

660750837

קידום תעסוקתי הינו יעד מרכזי בהחלטת 
הממשלה מספר 1107 מיום 4.2.2016, 

בתכנית "הדרך החדשה" לשילוב חברתי של 
יוצאי אתיופיה. מטרת המרכזים הינה בעיקר 

לקדם את האוכלוסייה לתעסוקה איכותית 
יותר באמצעות: הכוונה וייעוץ תעסוקתי, 

הכשרה, הכנה לעולם העבודה, ליווי 
תעסוקתי והשמה. נוסף על קידום מתקיים 

גם שילוב תעסוקתי של לא-מועסקים מקרב 
אוכלוסייה זו. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות בשוק 

העבודה
תוצאה

שיעור התעסוקה של 
גברים חרדים )גילאי 

)25-64
51%55%50%

שיעור התעסוקה מושפע מגורמים רבים, 
ביניהם תנאים מקרו-כלכליים ותהליכים 
פנימיים בחברה החרדית. העלאת שיעור 

התעסוקה של אוכלוסיית הגברים החרדים 
שאינם משתתפים בשוק העבודה הינה 

יעד מרכזי בעבודת משרד העבודה והרווחה 
והממשלה כולה. המשרד מפעיל מגוון 

תכניות שמטרתן העלאת שיעור התעסוקה. 

יעד 1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות בשוק 

העבודה
תוצאה

שיעור התעסוקה של 
נשים ערביות )גילאי 

)25-64
35%37%39%

העלאת שיעור התעסוקה של אוכלוסיית 
הנשים הערביות שרינן משתתפות בשוק 

העבודה הינה יעד מרכזי בעבודת משרד 
העבודה והרווחה והממשלה כולה. המשרד 

מפעיל מגוון תוכניות לסיוע בהעלאת שיעור 
התעסוקה. עם זאת, יש לציין, כי שיעור 

התעסוקה מושפע מגורמים רבים. נתוני 
2018 נכונים לשלושת הרבעונים הראשונים 

של השנה. 

יעד 2: פיתוח הון אנושי 
מיומן ואיכותי בהתאם 

לצרכים המתקדמים 
של המשק

תפוקה
תלמידים חדשים 

בקורסי הכשרה 
מתוקצבים

4,0844,0004,072

קורסי ההכשרה המתוקצבים מופעלים 
בכמה מסלולים: הכשרות יום במרכזי 

הכשרה ממשלתיים או במוסדות של ספקים 
פרטיים, כיתה במפעל והכשרה תוך כדי 

עבודה )OJT - On the Job Training( במסגרת 
מקום העבודה.

יעד 2: פיתוח הון אנושי 
מיומן ואיכותי בהתאם 

לצרכים המתקדמים 
של המשק

תפוקה
בתי ספר מקצועיים 

לנוער שנפתחו
122

נפתחו שני בתי ספר חדשים צמודי-מפעל, 
המיועדים לאוכלוסייה החרדית: עתיד 
אשקלון - בית ספר משותף עם מפעל 

"עשות", עתיד גן יבנה - בית ספר משותף 
עם חברת החשמל. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2: פיתוח הון אנושי 
מיומן ואיכותי בהתאם 

לצרכים המתקדמים 
של המשק

תפוקה

תוכניות לימודים 
להנדסאים שעודכנו 

והותאמו לצרכי 
המשק

467

הוקמו שבע ועדות מומחים בשיתוף כלל 
בעלי העניין בתחום )מעסיקים, מכללות, 

יועצים מומחים, אנשי המשרד וגורמי 
ממשלה רלוונטיים נוספים(. הסילבוסים 
עודכנו בהתאם לצרכים העדכניים ביותר 

של המשק ולהתפתחויות התיאורטיות בכל 
תחום דעת.

יעד 2: פיתוח הון אנושי 
מיומן ואיכותי בהתאם 

לצרכים המתקדמים 
של המשק

תפוקה

תוכניות לימוד 
חדשות להכשרה 

מקצועית שנפתחו 
בהתאם לניתוח 
צרכים ובקשות 
קונקרטיות של 

גורמים רלוונטיים

101015

האגף להכשרה מקצועית פרסם מגוון רחב 
של תוכניות לימוד חדשות, בהן תוכניות 
מותאמות לאנשים עם מוגבלות, לנוער, 
למבוגרים ולאוכלוסיות יעד, כגון המגזר 

החרדי והמגזר הערבי. כמו כן, האגף יפעל 
לבניית תוכניות המותאמות לצורכי המשק 

ושוק העבודה המשתנה. 

יעד 2: פיתוח הון אנושי 
מיומן ואיכותי בהתאם 

לצרכים המתקדמים 
של המשק

תפוקה

תוכניות לימוד 
וקורסים צבאיים 

שעברו אקרדיטציה 
לטובת הכרה במכון 

הממשלתי להכשרה 
בטכנולוגיה ומדע

495
 חלה טעות בהצבת היעד. בפועל נבדקו 

חמש תכניות של חיל החימוש.

יעד 2: פיתוח הון אנושי 
מיומן ואיכותי בהתאם 

לצרכים המתקדמים 
של המשק

תפוקה
משתתפים בתוכנית 

לשילוב מיעוטים 
בתעשייה עתירת ידע

620700444

מכרז חדש של שלוש שנים, שמטרתו שילוב 
בני החברה הערבית בתעשיית ההיי-טק. 
התהליך המכרזי התעכב בשל ערעור מצד 

אחד המציעים, אשר נידון בהרחבה מול כל 
הגורמים הרלוונטיים. לפיכך עבודת הזכיינים 

החלה בעיכוב של כ-7 חודשים.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2: פיתוח הון אנושי 
מיומן ואיכותי בהתאם 

לצרכים המתקדמים 
של המשק

תפוקה

משתתפות בהכשרות 
בתחום התכנות 
במסגרת המיזם 

לשילוב נשים בהייטק

 -8001,100

במסגרת הפעולות להגדלת היצע כוח האדם 
המיומן בתעשיית ההיי-טק, תוך מיקוד 

באוכלוסיות בייצוג חסר ובכללן נשים, 
 she מופעל מיזם משותף יחד עם ארגון

codes. מטרות המיזם הינן להעניק הכשרות 

טכנולוגיות איכותיות לנשים ללא רקע 
בתחום הטכנולוגי, לקדם ולתמוך בנשים עם 
רקע טכנולוגי להשתלבות בתפקידי מפתח 

ולחשוף צעירות לבחור בלימודים טכנולוגיים 
במערכת ההשכלה הגבוהה. במסגרת המיזם 

פועלים יותר מ-30 סניפי פעילות באופן 
שבועי, המציעים קורסים טכנולוגיים קצרים 

וכן שירותי מעטפת נוספים.

יעד 2: פיתוח הון אנושי 
מיומן ואיכותי בהתאם 

לצרכים המתקדמים 
של המשק

תפוקה

וועדות מקצועיות 
שהוקמו בשיתוף 

מעסיקים לתחומי 
הרכב ובדיקות 

התכנה

- 22

מטרת-העל של ועדות המקצוע הינה לספק 
באופן עקבי מוצרי פדגוגיה, העומדים 

בדרישות תקניות ישימות והמותאמים 
לדרישות הלקוח )ארגונים, תעשיות, אזרחים 

העוברים הכשרה(. זאת באמצעות כינוס 
ועדה, המשתפת את כל הגורמים הרלוונטיים 

במשק התעסוקתי. 

יעד 2: פיתוח הון אנושי 
מיומן ואיכותי בהתאם 

לצרכים המתקדמים 
של המשק

תפוקה
הפקת קורס מקוון 

לאנגלית תעסוקתית 
לחרדים

-ג-

קורס אנגלית דיגיטלי חווייתי ואינטראקטיבי 
ברמה בסיסית, המיועד בעיקר לגברים 
חרדים. מטרתו להחליף בהדרגה קורס 

פרונטלי בן 60 שעות, המתקיים כיום במרכזי 
ההכוון. הקורס נמצא בשלבים מתקדמים של 

הפקה ועתיד להיות מוכן בחודש יוני 2019.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2: פיתוח הון אנושי 
מיומן ואיכותי בהתאם 

לצרכים המתקדמים 
של המשק

תוצאה
מושמים מקרב בני 
מיעוטים בתעשיית 

ההיי-טק
480500128

מכרז חדש של שלוש שנים, שמטרתו שילוב 
בני החברה הערבית בתעשיית ההיי-טק. 
התהליך המכרזי התעכב בשל ערעור מצד 

אחד המציעים, אשר נידון בהרחבה מול כל 
הגורמים הרלוונטיים. לפיכך עבודת הזכיינים 

החלה בעיכוב של כ-7 חודשים.

יעד 3: אסדרת שוק 
העבודה תוך הגנה על 

זכויות העובד
תפוקה

חברות שמירה, 
אבטחה וניקיון 

שנבדקו
175240230

עובדי שמירה, אבטחה וניקיון הם מהחלשים 
שבאוכלוסיות העובדים. מינהל אכיפה 

והסדרה - באמצעות שלושת אגפיו )מינהלי, 
פלילי והסדרה( - מבצע אכיפת זכויות 

עובדים על בסיס תלונות ומידע מודיעיני 
שנאסף על חברות העוסקות בתחומים אלו.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 3: אסדרת שוק 
העבודה תוך הגנה על 

זכויות העובד
תפוקה

הגשת המלצה לשר 
בעניין קידום ייחוד 

פעולות )דו"ח זיילר(
-גג

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. 
הוועדה המשותפת שהוקמה מכוח חוק 

המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, 
וחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, 

התשע"ג-2012, עמלה בימים אלו על הסדרת 
סדרת הפעולות הייחודיות לכל גורם. בחלק 

מהמקצועות כבר הועברה המלצה לשר, 
אך מאחר שקיימות מחלוקות בין הנציגים 

בוועדה המשותפת, השר הנחה לקיים 
כמה פגישות לשם גיבוש פשרה מקצועית. 

יתר המקצועות יידונו במסגרת הוועדה 
המשותפת במהלך שנת 2019. 

יעד 3: אסדרת שוק 
העבודה תוך הגנה על 

זכויות העובד
תפוקה

תוכניות עומק 
להטמעת שוויון וגיוון 

בחברות ציבוריות 
ופרטיות שהתבצעו

- 118
ביצוע חלקי בשל פערי איוש כח אדם 

בנציבות.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 3: אסדרת שוק 
העבודה תוך הגנה על 

זכויות העובד
תפוקה

הרצאות, הדרכות 
והכשרות לעובדים 
להעלאת המודעות 

לזכויות עובדים 
שהתקיימו

11011059

שתי הנציבות האזוריות של מחוז תל-
אביב ושל מחוז ירושלים עזבו את העבודה 

בנציבות. לנציבות תל-אביב לא גויס 
מחליף/ה עד כה. לנציבות ירושלים גויסה 

מחליפה בתחילת ספטמבר. הדבר פגע מאוד 
בכמות ההרצאות שהועברו על ידי צוות 

הנציבות.

יעד 3: אסדרת שוק 
העבודה תוך הגנה על 

זכויות העובד
תפוקה

הרצאות, הדרכות 
והכשרות למעסיקים 

בנושא גיוון תעסוקתי 
שהתקיימו

 -42
פערי ביצוע בשל חילופי תפקידים ברשות 

החברות. 

יעד 4: קידום 
הבטיחות והבריאות 

התעסוקתית בענפים 
עתירי סיכון

תפוקה
הודעות שניתנו על 

"כוונת הטלת עיצום 
כספי"

- 1,3001,258

מתוקף סעיף 5 וסעיף 3 לחוק הגברת 
האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011, 

ניתנה סמכות למינהל הבטיחות להודיע 
על כוונה להטיל עיצום כספי על מי שהפר 

הפרות בטיחות בתחום העבודה.

יעד 4: קידום 
הבטיחות והבריאות 

התעסוקתית בענפים 
עתירי סיכון

תפוקה
צווי בטיחות 

שהוטלו על ידי מנהל 
הבטיחות

1,7061,3502,204
הטלת צווים לצורך הפסקת עבודות מסוכנות 

ומניעת סיכון לעובדים.

יעד 4: קידום 
הבטיחות והבריאות 

התעסוקתית בענפים 
עתירי סיכון

תפוקה
ביקורי פיקוח שבוצעו 

באתרי בנייה
6,5957,2007,503

ביקורי הפיקוח מיועדים לוודא, כי הקבלנים 
פועלים על מנת לספק לעובדים סביבת 

עבודה בטוחה ושמסופקים להם ציוד מגן 
אישי והדרכות כנדרש.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 4: קידום 
הבטיחות והבריאות 

התעסוקתית בענפים 
עתירי סיכון

תפוקה
בודקים בבטיחות 

שהוסמכו
366539

בודקים המוסמכים לבצע בקרות בטיחות 
ובדיקות סביבתיות תעסוקתיות בתחומים 
הבאים: רעש, קרינה, מזהמי אוויר, גורמים 

מזיקים כימיים, עגורני צריח, בודקי מעליות 
וכלים טעוני בדיקה. קיים צפי לעוד כ-50 
בודקים שכבר עברו את הקורס והוכשרו, 

אך טרם הוסמכו. מבחני ההסמכה יתקיימו 
ברבעון הראשון של שנת 2019. 

יעד 4: קידום 
הבטיחות והבריאות 

התעסוקתית בענפים 
עתירי סיכון

תפוקה
מוסדות ההכשרה 
בבטיחות שאושרו

124

מינהל הבטיחות מאשר מוסדות הכשרה 
)בתי ספר( לתחומי הבטיחות השונים 
בהתאם לנהלים פנימיים של המשרד, 

הקובעים את הדרישות ממוסדות ההכשרה.

יעד 4: קידום 
הבטיחות והבריאות 

התעסוקתית בענפים 
עתירי סיכון

תוצאה
הרוגים בתאונות 

עבודה

 57
)ממוצע 

2013-
)2017

ירידה של 
10%

70

היעדר מפקחים וכלי חקיקה מספקים 
הביאו לגידול במספר ההרוגים. במהלך שנת 
2018 בוצעו מהלכי חקיקה חדשים והוחלט 
על הגדלת תקני המפקחים, מהלכים אשר 

עתידים לצמצם בעתיד את מספר ההרוגים.
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דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018 - זרוע הרווחה

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

77%78%78%שיעור מקבלי השירות במסגרות בקהילה מתוך כל מקבלי השירות1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת מס"ר. מערכת זו מרכזת את המידע על המושמים במסגרות הרווחה השונות ועל המסגרות עצמן. למשל: סוג  ■

המסגרת, השירות שאליו היא משתייכת, תעריפים ותשלומים ועוד. 
ביאור: המשרד פועל לאורן של אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד )1989(, הקובעת שזכותו של ילד לחיות עם הוריו, למעט מצבים של  ■

פגיעה, כגון התעללות או הזנחה )סעיף 9(, ואמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות לחיים עצמאיים ושילוב בקהילה 
)2006, סעיף 19(. המשרד מפתח כל העת שירותים, המאפשרים לאנשים להמשיך לחיות בביתם ובקהילתם. זאת לצד פיתוח מענים 

מתאימים מחוץ לקהילה למי שזקוקים לכך, לזמן קצר, או ממושך יותר.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

 33,200 32,00035,000מקבלי שירות בתוכניות תעסוקה שונות של זרוע הרווחה במשרד2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הנתון מתייחס לתוכניות מגוונות המופעלות ומפוקחות על ידי המשרד, בריכוזו של האגף לשיקום תעסוקתי של  ■

אוכלוסיות רווחה, שעבר השנה לאגף תעסוקה לאוכלוסיות הרווחה בזרוע העבודה והמינהלים שבזרוע הרווחה. הנתונים מבוססים על 
מידע ממערכות מעקב אחר ביצועים של התוכניות השונות, ומהערכות המפקחים בתוכניות שבהן אין מערכות כאלה.

ביאור: המשרד מפעיל מגוון תוכניות עבור אנשים עם חסמים בכניסה לשוק העבודה, בהם אנשים שחיים בעוני, אנשים המתמודדים  ■
עם מוגבלות וצעירים בסיכון ובהדרה חברתית. רוב התוכניות מופעלות על ידי הרשויות המקומיות במסגרת תוכניות כלל-ארציות, כגון: 

"נושמים רווחה", "מרכזי תעסוקה", "יתד", "המשקם", "תנופה" ועוד.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

 משפחות החיות בעוני, שהכנסתן מעבודה עלתה ב-33% ויותר 3
351675750לאחר שהשתתפו בתוכנית "נושמים לרווחה"

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת המידע של תוכנית "נושמים לרווחה". ■
ביאור: התוכנית, שנותנת מעטפת משמעותית למשפחות החיות בעוני, יצאה לדרך בשנת 2014. רישום הנתונים משתפר כל העת,  ■

והניסיון והידע הנצברים מאפשרים לסייע ליותר משפחות להשלים את התהליך ולהשיג תוצאות טובות. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל
 לשנת 2018 

83,40085,902124,900אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם המקבלים שירותי רווחה4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: 32 מערכות מידע שונות, מתוך המשרד ומחוצה לו.  ■
ביאור: כלל השירותים לאנשים עם מוגבלות שבאחריות המשרד שולבו במינהל אחד, שמטרתו להעניק שירותים מוכווני אדם,  ■

המבוססים על מענים מותאמים לרמת התפקוד ולפוטנציאל של כל אדם עם מוגבלות. שינוי תפיסתי זה משפר ומדייק את המענים, את 
היקפם, את נגישותם ואת גיוונם. לצד השיפור המתמיד באיסוף הנתונים על מספר מקבלי השירותים, יותר ויותר אנשים פונים לראשונה 

לקבל שירותי רווחה בתחום המוגבלויות.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   447



דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

יעד 1: הוצאת משפחות ויחידים הנתונים במצבי עוני, משבר, סיכון, הדרה ותלות למצב של עצמאות ותפקוד 
           חברתי וכלכלי תקין

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה
משפחות שטופלו במסגרת מערך 

השירותים לשיפור מצבן של משפחות 
החיות בעוני ובהדרה

2,9303,300 2,970 

מספר המשפחות המקסימלי שיכלו להשתתף 
במערך המענים "נושמים לרווחה במרכזי עצמה" הוא 
3,300. נשירת משפחות מהתוכנית ותחלופת עובדים 

מסבירות את הפער בין פוטנציאל המשתתפים 
המקסימלי למספרם בפועל.

תפוקה
מרכזי סיוע אחודים מרחביים למשפחות 

נפגעות אובדן ושכול
- 8 8  

תפוקה
משפחות שטופלו במרכזי הסיוע 

האחודים למשפחות נפגעות אובדן ושכול 
ובתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי

210300950

ב-2018 עברו מרכזי הסיוע לעבודה באופן מאוחד 
)התאבדויות, עבירות המתה ותאונות דרכים(. מספר 

מקבלי השירות הגדול במיוחד לעומת הצפי עשוי 
להיות מוסבר בפריסת מרכזי הסיוע בכל הארץ - 

שהנגישה את הטיפול לאוכלוסייה רחבה הרבה יותר, 
ואפשרה איסוף נתונים מרוכז.

תפוקה
שילוב כלי מדידה לבחינה של תוכניות 
מרכזי הסיוע למשפחות נפגעות אובדן 

ושכול, במערכת הממוחשבת
-ג-

כלי המדידה התוצאתי מוכן ונבדק על ידי מכון 
"ברוקדייל". כדי להטמיעו יש למחשבו. אגף מערכות 

מידע מתעתד לצאת למכרז בראשית 2019 לפיתוח 
המערכת. 

תפוקה
שיעור הרשויות המקומיות שהוטמעה 
בהן ועדת תכנון, טיפול והערכה על-פי 

המדיניות החדשה
32%60%60% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה
פרסום תזכיר חוק וועדות לתכנון טיפול 

והערכה
 גג-

תוצאה
ממוצע השיפור שחל במצבן של משפחות 

החיות בעוני בתוכנית "נושמים לרווחה" 
שהתמקדו בתחום התעסוקה

2.22.22.5 

תוצאה
ממוצע השיפור שחל במצבן של משפחות 

בתוכנית "נושמים לרווחה" שהתמקדו 
בתחום מיצוי זכויות

2.52.52.5 

תוצאה

שיעור הרשויות המקומיות שנבנו בהן 
תוכניות טיפול למשפחות עם ילדים 

במצבי סיכון, על-פי המדיניות החדשה 
של ועדות לתכנון טיפול והערכה

32%60%60% 
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יעד 2: פיתוח מענים מותאמים לרמת התפקוד האישי של אנשים עם מוגבלויות

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בדיור 

בקהילה
3,3563,5433,520  

 22- מערכי דיור בקהילה - סיעודיתפוקה

תפוקה
דירות לאנשים עם מוגבלות בקהילות האורגניות 

אליהן הם משתייכים
- 1610

8 הסכמים המתינו לחתימה בשל הליכי סיום 
שנת תקציב 2018. בתחילת ינואר 2019 נפתחו 

8 דירות חדשות. סה"כ - 18.

תפוקה
מכינות הכנה לחיים עצמאיים לאנשים עם 

מוגבלות
2810 

תפוקה
 קהילות נגישות במבנה המחודש עבור אנשים 

עם מוגבלות
- 1716 

תוצאה
שיעור הדיירים מיחידות הדיור בקהילה לאנשים 

עם מוגבלות, הנקלטים בתעסוקה בקהילה 
בהתאם לרצונם וליכולותיהם

- 50%50% 

תוצאה
דיירים מיחידות הדיור בקהילה לאנשים עם 
מוגבלות הנקלטים בפעילויות פנאי בקהילה 

בהתאם לרצונם וליכולותיהם
- 40%40% 

תוצאה
שיעור היציבות של אנשים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית במסגרות הדיור בקהילה
90%90%90% 

תוצאה
מערכים תומכים ברשויות המקומיות עבור 

אנשים עם מוגבלות
- 1540 

 200301 -אנשים עם מוגבלות המשולבים במערך תומךתוצאה
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יעד 3: שילוב בשוק העבודה של אנשים עם חסמים תעסוקתיים מורכבים ובעלי מוגבלויות

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

 789מרכזי "הזדמנות" שהוקמותפוקה

תפוקה
מקבלי השירות במרכזי "הזדמנות" לאורך 

השנים ברחבי הארץ
5,8006,300 6,000  

תפוקה
משתתפים בתוכניות "תנופה" במרכזי 

השיקום ברחבי הארץ
9763,000 2,291  

 6810086רכזי תעסוקה שנקלטו במרכזי "עצמה"תפוקה

תוצאה
שיעור המשולבים בתעסוקה מבין מקבלי 
השירות במרכזי "הזדמנות" לאורך השנים 

ברחבי הארץ
40%40%40% 

תוצאה
שיעור האנשים שקודמו או שולבו 

בתעסוקה מקרב המשתתפים בתוכניות 
״תעסוקה בעצמה"

30%40%57%
הנתון מבוסס על מידע מ-66% מהרשויות, שפועלות 

בהן תוכניות "תעסוקה בעצמה". 

תוצאה
אנשים עם מוגבלות המועסקים בליווי 

תוכנית תעסוקה נתמכת
3,3683,7003,570  
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יעד 4: עלייה ברמת הביטחון האישי והכלכלי של האזרחים הוותיקים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה
ביקורי בית שנערכו אצל קשישים 

בני 86 ומעלה לצורך קבלת הסכמה 
להיכלל בתוכנית "יחד"

- 320610

לאורך שנת העבודה פותחו טכניקות שונות לאיתור מקבלי 
שירותים פוטנציאליים. בשל ההצלחה בהשגת היעדים אנו 
מעדכנים המדדים, ומקווים בשנת 2019 להגיע לאוכלוסייה 

רבה יותר של קשישים בודדים.

תפוקה
קשישים בתוכנית "יחד" שנהנו 

מביקורים סדירים
- 160481 

תפוקה
קשישים ניצולי שואה המחוברים 

למערכת "יוניפר" במסגרת תוכנית 
"יחד"

- 500332

הנתון מתייחס למספר הנהנים הכולל מהתוכנית ב-2018 
)לעומת תוכנית העבודה ל-2019 בה מצויין מספר האנשים 

שהיו בתוכנית ב-31.12.2018(. מאחר ומדובר בתוכנית 
חדשנית, הרותמת פלטפורמה טכנולוגית ייחודית בעבודה 

עם קשישים ניצולי שואה, ההשערה לגבי מספר המשתתפים 
שיגוייסו נשענה על  ידע מועט, אם בכלל, ומכאן נובע הפער 

בין הערך הצפוי לערך בפועל.

תפוקה
מרכזי יום לקשישים המשתתפים 

בפיילוט "מרכזי יום מרחוק"
5255

במסגרת ההערכות להזדקנות האוכלוסיה, ולאור הצלחת 
הפיילוט תוכננה הרחבת התוכנית ל-25 מרכזי יום. אולם, 

תוכנית זו נדחתה, מאחר ולא הועבר התקציב הדרוש. 
למצער, תוגש בקשה להארכת הפיילוט שאמור להסתיים 

בחודש מאי 2019 וייכתב מכרז הפעלה, בכוונה לקבל תקציב 
מתאים להרחבתו.

תפוקה
קשישים המשתתפים בתוכנית 

"מרכזי יום מרחוק"
מתוך שלא הורחבה התוכנית, לא גדל מספר הנהנים ממנה.123500123
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה

שיעור הקשישים בתוכנית 
"מרכזי יום מרחוק" המשתמשים 

במערכות נוספות שמציעה 
המערכת הדיגיטלית 

האינטראקטיבית

- 60%60%
סקר שנערך בקרב המשתתפים העלה, כי משפחות 

הקשישים לקחו אף הן חלק בתוכנית והודות לכך נוצר קשר 
הדוק יותר סביב סדר היום של האזרח הוותיק.

תפוקה
יחידות לטיפול בהתעללות כלפי 

קשישים
78 -84

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא 
נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה
שיעור הקשישים המשתתפים 

בתוכנית "מרכזי יום מרחוק" 
שאיכות חייהם עלתה

 -70%-90%90%

בשנת 2018 השתתפו כ-120 אזרחים ותיקים בתוכנית 
"מרכזי יום מרחוק". סקר שביעות רצון שנערך עמם הראה, 
כי 90% מהמשתתפים הצביעו על התוכנית כמסייעת להם 

בהפגת תחושת הבדידות, בחשיפה לתכנים מעשירים 
וביצירת קבוצת השתייכות חברתית חדשה.
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יעד 5: מימוש זכויות חברתיות וכלכליות של צעירים בסיכון תוך שילובם בהשכלה, בתעסוקה ובקהילה

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה
עובדים ייעודיים ברשויות מקומיות 

לטיפול בצעירים בסיכון
70100121

לתוכנית יתד הוקצו 100 תקני עו"ס רשותיים, שמפוצלים 
ל-130 עובדים )בהיקפי משרה של 75%-100%(, ב-114 

רשויות מקומיות. אחוז איוש המשרות הוא 93% מהתקן. 
הצלחה זו באיוש משרות לתוכנית בתחילת דרכה מבטאת 
את החשיבות הרבה שהרשויות המקומיות נותנות לנושא 

הסיוע לצעירים במצבי סיכון. 

תפוקה
אנשי מקצוע נוספים העובדים עם 
צעירים בסיכון ברשויות המקומיות

100200138

בתחילת שנת 2018 הוקצו תקציבים לרשויות המקומיות 
להפעלת תוכניות רשותיות לצעירות ולצעירים במצבי סיכון. 

רוב התוכניות שתוכננו יצאו לפועל, והעובדים החלו לעבוד 
עם הצעירים.

תפוקה
צעירים בסיכון שאותרו על-ידי 

גורמי טיפול שונים תחת המטרייה 
של תוכנית "יתד"

30,00050,00035,000

תוכנית "יתד", כתוכנית לאומית, בין-משרדית ובין-מגזרית, 
פועלת בשותפות עם 14 משרדים ורשויות ממשלתיות וכ-40 
ארגוני חברה אזרחית. מערכת המיחשוב המשותפת נמצאת 

בתהליכי פיתוח ותחל לפעול במהלך 2019. הערכת מספר 
הצעירים המקבלים שירות במסגרת הפעילות של תוכנית 

"יתד" מתבססת על העלייה במספר העובדים הן במשרד והן 
בארגונים אחרים.

תפוקה
צעירים בסיכון שעבורם נערך מיפוי 

עומק במסגרת תוכנית "יתד"
3,0005,0005,318 

תפוקה
נערות ונערים המשתתפים 

בתוכנית הכנה לצבא ולשירות 
לאומי במסגרות חסות הנוער

- 439434 

תפוקה
קבוצת מנהיגות מחוזית/ארצית 

כהכנה לצבא ולשירות לאומי 
במעונות חסות הנוער

 ---
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא 

נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה
בוגרי מעונות חסות הנוער המלווים 

במהלך שירותם הצבאי או הלאומי
 -200חלקי

הוחלט שליווי בוגרי חסות הנוער בצבא ובשירות הלאומי 
יעשה דרך תוכנית "ניצוץ" , אף היא של משרד הרווחה. אין 

כרגע מערכת מידע, המפלחת קבוצה זו מבין כלל מקבלי 
 השירות, ולכן לא אי אפשר לדעת את מספרם.

לא התקבל ערך בפועל עבור מדד זה.

תפוקה

צעירים בסיכון שמלווים באופן 
פרטני ומשתלבים בחברה לפי 

התוכנית הייעודית שנבנתה עבורם 
במסגרת "יתד"

6,20015,00015,300 

תפוקה
מסגרות השירות לשיקום נוער 

שפועל בהם מיזם "העסק שלנו"
81010 

תוצאה
צעירים בסיכון המשולבים 

בתוכניות השכלה, תעסוקה ודיור 
במסגרת "יתד"

2,0008,0002,881

שנת 2018 היא השנה הראשונה שבה החלו לפעול תוכניות 
במסגרת "יתד". הצעירים אינם מכירים עדיין את מכלול 

האפשרויות העומדות לפניהם בהשתלבות בתוכניות ולא 
בהכרח פנויים באופן מידי להשתלב בתוכנית. תהליך איתור 
צעירים והשתלבותם בתוכנית מחייב תשומות זמן ארוכות.

תוצאה

שיעור המתגייסים לשירות צבאי 
או מתנדבים לשירות לאומי מכלל 
הבוגרים המועמדים לשירות צבאי 

ב"חסות הנוער"

67%77%65% 

תוצאה
שיעור הנושרות והנושרים מצה"ל 

ומהשירות הלאומי מבין בוגרות 
ובוגרי "חסות הנוער"

19%15%15% 

תוצאה
סך כל מחזור המכירות במיזמי 

"העסק שלנו" במסגרות שיקום 
נוער

1,280,0001,800,0001,691,000 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   455



ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה
סך כל השכר לבני הנוער העובדים 
במיזמי " העסק שלנו" במסגרות 

שיקום נוער
281,000530,000532,000 
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יעד 6: צמצום תופעת האלימות במשפחה ובחברה ופיתוח מענים לנפגעים ולפוגעים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה

העברה לאישור המנכ"ל של טיוטה להחלטת 
ממשלה ולנוהל בין-משרדי בנושא הרחבת 

סמכויות הוועדה הבין-משרדית לבדיקת 
רצח במשפחה

גג-
על אף העברת הטיוטה לאישור מנכ"ל המשרד, 
קידום החלטת הממשלה מתעכב בשל חסמים 

חוקיים בהעברת מידע בין המשרדים השותפים.

תפוקה
גיבוש מענה בנושא אלימות במשפחה 

במוקד הלאומי 114
-ג-

המודל גובש. המוקד מופעל על ידי ארגון שזכה 
במכרז להפעלתו. כיוון שכך, יש לערוך שינויים 
במכרז, ולכן מתעכבת הפעלתו בהתאם למודל 

החדש.

תפוקה
כוננויות בתחום האלימות במשפחה שנוספו 

לרשויות המקומיות
-ג-

העיכוב נובע מתהליכי אישור ארוכים במשרד. 
כמו כן, עובדי המרכזים לטיפול באלימות ברשויות 

אמורים לעבור לעבודה בתקנים במסגרת תקני 
כתף לכתף, מה שיאפשר, בין השאר, להקצות להם 

כוננויות.

תפוקה
ביצוע סקר לאומי במסגרת התוכנית הבין-

משרדית לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה
-ג-

ביצוע סקר לאומי הינו מהלך האורך כ-3 שנים. 
בשל המורכבות המיוחדת, פורסם RFI )"קול קורא", 

המבקש לקבל הצעות לגבי הדרך הטובה ביותר 
לביצוע הסקר(.

תפוקה
חוקרי משטרה בתחום האלימות במשפחה, 

דוברי שפות ומודעים להבדלים תרבותיים
---

משרד הרווחה העביר את הסכום הדרוש למשרד 
לביטחון הפנים. קליטת כוח האדם המתאים 

 מתוכננת ל-2019. 
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 

2018, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה

רשויות מקומיות שניתן בהן טיפול לילדים 
ולנוער הנפגעים וחשופים לאלימות 

במשפחה, במסגרת התוכנית הבין-משרדית 
לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה

--20

כמו כן התווספו 68 תקנים שהוקצו לטיפול בילדים 
ל-74 רשויות. במהלך 2019 יגויס כוח האדם 

 המקצועי לנושא זה. 
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 

2018, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה
גיבוש תורה ובחינת מודלים לטיפול בגברים 

במעגל האלימות במשפחה
-ג-

גיבוש התורה ובחינת המודלים ייעשו על בסיס 
סקירת ספרות מקצועית וקבוצת למידה, המורכבת 

מאנשי מקצוע ממגזרים שונים, העוסקים בנושא. 
שני המהלכים יצאו לדרך כבר ב-2018, ובסוף 2019 

יהיו לקראת סיומם.

 8509501,100עברייני מין שבוצעו עבורם הערכות מסוכנותתפוקה

תפוקה
קבוצות ייעודיות לטיפול בעברייני מין 
בפריסה ארצית, בתוך שירות המבחן 

וברשות לשיקום האסיר
222425 

תפוקה
מטופלים עברייני מין המשולבים במרכזים 

לטיפול ייעודי
260350350 

תפוקה
מטופלים ביחידה החוץ-ביתית לעברייני מין 

מכורים לסמים ולאלכוהול
6109 

תפוקה
מסגרות חוץ-ביתיות לעברייני מין 

גבוליים, שהוקמו והופעלו )בשיתוף מינהל 
מוגבלויות(

- 68 

 82130130מטופלים ב"מרכז מעגלים"תפוקה

 354בתי משפט קהילתייםתפוקה

 300375375מטופלים בבתי המשפט הקהילתייםתפוקה

תפוקה
משתתפים בתוכניות "אפיקים" ו"בשבילי" 

במסגרת בתי המשפט הקהילתיים
165250300
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה
שיעור מניעת הרצידיביזם בקרב מקבלי 

המענה בתוכניות לשיקום מונע לעברייני מין
100%90%90%
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יעד 7: המשך ההעדפה לפיתוח של שירותים בקהילה עבור אוכלוסיות בסיכון ובמצוקה

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה
ילדים ובני נוער המקבלים מענה במסגרת 

התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון
53,28463,00059,000

תפוקה
הורים המקבלים שירות במסגרת התוכנית 

הלאומית לילדים ולנוער בסיכון
35,05441,00031,000

הנתון נבחן כעת על ידי התוכנית הלאומית. 
יתכן שבשל הדגש שניתן לאחרונה לנושא זה, 

נטו הרשויות לדיווח מחמיר שכלל רק הורים 
שהשתתפו באופן פעיל ומתמשך בתוכנית.

תפוקה
שיעור המענים המופעלים, מתוך סך 

המענים שנקבעו בתוכנית הלאומית לילדים 
ולנוער בסיכון

87%90%83% 

453מרכזים טיפוליים עבור נשים בזנותתפוקה

בראשית 2018 היו 3 מרכזים בארץ - בחיפה, בתל-
אביב ובבאר שבע. מרכז רביעי אמור היה לקום 

בירושלים. העירייה לא מצאה מבנה מתאים עבורו, 
ועל כן נדחתה פתיחתו.

תפוקה
מרחבי הל"ב לטיפול בבני ובבנות נוער 

וצעירות המנוצלים בזנות
142013

המודל המקצועי נבדק מחדש, מה שעיכב את 
הקמת המרחבים. משנקבע - הוצאו מכרזים. 

המרכזים צפויים להיפתח במהלך 2019.

תפוקה
נערות, נערים וצעירות שטופלו במרחבי 

הל"ב
7601,000700

מאחר שלא נפתחו מרחבי הל"ב המתוכננים, לא 
גדל מספר המטופלים.

תפוקה
מרכזים יישוביים לשירות משלים עבור 

משפחות עם ילדים ובוגרים עם מוגבלות
305052 

תפוקה
יישובים שבהם הופעל פיילוט של מרכז 

אזורי לשירות משלים עבור משפחות 
לילדים ובוגרים עם מוגבלות

- 56 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקה
מנהלי מרכזים שעברו או עוברים הכשרה 

ייעודית )קורסים וליווי פרטני(
-5040

מנהלי המרכזים נבחרו על ידי הרשויות. בשל 
הבחירות נמנעו חלקן מגיוס מנהל, ומכאן המספר 

הנמוך מהרצוי של מנהלים שעוברים הכשרה.

תוצאה
שיעור הילדים המשתתפים בתוכניות 

התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון 
שיצאו ממצבי סיכון במהלך שנת הלימודים

17%17%17% 

תוצאה
שיעור הילדים המשתתפים בתוכנית שעברו 
ממצב סיכון מורכב יותר למצב סיכון מורכב 

פחות במהלך שנת הלימודים
14%14%15% 

תוצאה
שיעור הנערות, הנערים והצעירות במרחבי 

הל"ב שפתחו לגביהן גורמי הסיכון
85%70%70% 

תוצאה
שיעור הנערות, הנערים והצעירות שהתמידו 

בהגעה למרחבי הל"ב
62%70%70% 

תוצאה

שיעור הנערות, הנערים והצעירות במרחבי 
הל"ב שחלה אצלם הפחתה במעורבות 
בזנות מכלל המקבלים מענה ב"מרחבי 

הל"ב"

54%50%50% 
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יעד 8: שיפור המשילות של המשרד

ערך בשנת שם המדדסוג המדד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

גג-הקמת אגף פיקוח ובקרהתפוקה

בפברואר 2018 הוקם מינהל איכות פיקוח ובקרה, 
הכולל שני אגפים - איכות פיקוח ובקרה חוץ ביתי, 

ואיכות פיקוח ובקרה בקהילה. המינהל אמון על פיתוח 
תורה ומתודולוגיה, המסדירים את פעולות הפיקוח 

של המשרד על המחלקות לשירותים חברתיים 
ועל המסגרות בקהילה ובשירות החוץ ביתי, לרבות 

הספקים. המינהל מוציא לפועל את מטרות המשרד 
לספק שירות איכותי לכל הנזקק לו.

תפוקה
שיעור הרשויות שבוצעה בהן בקרה על 

הטמעת המדיניות החדשה של הוועדות 
לתכנון, טיפול והערכה

-45%60% 

-ג-הגשת תזכיר חוק אימוץ ילדיםתפוקה

העיסוק בסוגיית הכשירות לאימוץ עיכב את גיבוש 
הצעת החקיקה, המבוססת על כלל המלצות 
ועדת גרוס. בהמשך הוחלט להתמקד בכמה 

סוגיות מתוכה, ולגביהן להגיש הצעת חוק. לשם 
גיבושה נדרשים דיונים נוספים והכרעות במסגרת 

משרד הרווחה ומחוצה לו. מהלך זה, שצפוי להסתיים 
בהגשת הצעת חקיקה ב-03/2020, נעשה בשיתוף 

משרד המשפטים.
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד העלייה והקליטה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

29,00030,00029,939עולים1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר מערכות מידע. ■
ביאור: העמידה ביעד מבוססת על פעולות ייחודיות לעידוד עלייה. בין פעולות אלו ניתן לציין במיוחד פעילויות, כגון אולפני עברית  ■

וסמינרים וסדנאות במדינות שקיימים בהן ריכוזים גדולים של זכאי עלייה. פעילויות אלו מתקיימות במערב אירופה ובמזרחה, בדרום 
אמריקה ובמרכזה, ובשיתוף גורמים נוספים באמצעות חברת "אופק ישראלי" ) חל"צ(. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

6,9717,5006,919תושבים חוזרים2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר מערכות מידע.  ■
ביאור: הערך בפועל משקף מגמת שימור יחסית ביחס לשנה שעברה ) 6,919 לעומת 6,971 בשנת 2017(. ■
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

10,62410,00010,219צעירים עולים3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר מערכות מידע. ■
ביאור: העמידה ביעד משקפת את ביצוע המשימות המתוכננות בתחום עידוד עלייה של צעירים. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

171200599עסקים שהורחבו ונפתחו באמצעות הלוואות שניתנו לעולים4

ביאור והרחבה:

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

7,9565,7005,977מושמים בעבודה באמצעות תוכניות המשרד5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף תעסוקה, ■
ביאור: בשנת 2018 חלה מגמת ירידה במספר העולם המושמים בעבודה בהשוואה לשנת 2017, בין היתר בשל עלייה בשיעור האבטלה  ■

בקרב עולים וגידול בתחרות בין עולים לוותיקים על אותן משרות.
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: הגדלת מספר העולים והתושבים החוזרים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.1: הגדלת 
החשיפה לאפשרויות 

העלייה ולמסלולי 
הקליטה בקרב מועמדי 

העלייה

תוצאה
פונים לשירות טרם עלייה 

בעקבות החשיפה
1,8002,0001,500 

יעד 1.1: הגדלת 
החשיפה לאפשרויות 

העלייה ולמסלולי 
הקליטה בקרב מועמדי 

העלייה

תפוקה
מדענים עולים שהוכרו 

בטרם עלייתם
 24

)2016(
2415 

יעד 1.1: הגדלת 
החשיפה לאפשרויות 

העלייה ולמסלולי 
הקליטה בקרב מועמדי 

העלייה

תפוקה
מועמדי עלייה המקבלים 

ייעוץ תעסוקתי מעבר לים
- 4002,448 

יעד 1.1: הגדלת 
החשיפה לאפשרויות 

העלייה ולמסלולי 
הקליטה בקרב מועמדי 

העלייה

תפוקה
משתתפים בסמינרי 

ההסברה ב"בתים 
הישראליים"

 -400420 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.1: הגדלת 
החשיפה לאפשרויות 

העלייה ולמסלולי 
הקליטה בקרב מועמדי 

העלייה

תפוקה
סמינרי ההסברה בשנה 

ב"בתים הישראליים"
- 44 

יעד 1.1: הגדלת 
החשיפה לאפשרויות 

העלייה ולמסלולי 
הקליטה בקרב מועמדי 

העלייה

תפוקה
שיעור ההשתתפות של 

נציגי המינהל בירידי מידע 
לצעירים בחו"ל

90%90%72% 

יעד 1.1: הגדלת 
החשיפה לאפשרויות 

העלייה ולמסלולי 
הקליטה בקרב מועמדי 

העלייה

תפוקה

שיעור המדענים החוזרים 
הפוטנציאליים שהוכרו 

בטרם חזרתם מתוך הפונים 
בשנה הקודמת

53%65%57% 

יעד 1.1: הגדלת 
החשיפה לאפשרויות 

העלייה ולמסלולי 
הקליטה בקרב מועמדי 

העלייה

תפוקה
שיעור המדענים החוזרים 

שהוכרו בטרם חזרתם מתוך 
הפונים בשנה השוטפת

53%55%50% 

יעד 1.1: הגדלת 
החשיפה לאפשרויות 

העלייה ולמסלולי 
הקליטה בקרב מועמדי 

העלייה

תוצאה
שיעור שביעות הרצון 

מסמינרי ההסברה ב"בתים 
הישראליים"

- 80%82% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.1: הגדלת 
החשיפה לאפשרויות 

העלייה ולמסלולי 
הקליטה בקרב מועמדי 

העלייה

תפוקה
אחוז ביצוע תוכנית "אופק 

ישראלי"
- 80%-

הדיווח הסופי יתקבל בסוף הרבעון 
השני, לכן לא התקבלו נתונים במועד 

הדיווח.

יעד 1.2: הגדלת מספר 
תוכניות ההכנה לעלייה 
הפועלות בחו"ל כגורם 

מעודד עלייה

 320320231חניכים בתוכנית "צבר"תפוקה

יעד 1.2: הגדלת מספר 
תוכניות ההכנה לעלייה 
הפועלות בחו"ל כגורם 

מעודד עלייה

160160116חניכים בתוכנית "איתנו"תפוקה
הייתה כוונה להגדיל ולפתח גרעינים 

לבוגרי נעל"ה שלא צלחה. בימים אלה 
בוחנים מחדש את הפעילות.

יעד 1.2: הגדלת מספר 
תוכניות ההכנה לעלייה 
הפועלות בחו"ל כגורם 

מעודד עלייה

תוצאה
שיעור המשפחות 

שמקבלות תשלום שלישי 
בגין מעבר/עלייה לנגב

 -80%84% 

יעד 1.2: הגדלת מספר 
תוכניות ההכנה לעלייה 
הפועלות בחו"ל כגורם 

מעודד עלייה

תוצאה

שיעור החניכים הנשארים 
בישראל )עולים או קטינים 

חוזרים( בתום השנה 
השנייה להשתתפותם 

בתוכנית גיוס לצבא "צבר" 
או "נטע" )מרכז חיים 

בארץ( מתוך כלל החניכים 
המשתתפים בתוכנית

 70%80%מדד חדש
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.2: הגדלת מספר 
תוכניות ההכנה לעלייה 
הפועלות בחו"ל כגורם 

מעודד עלייה

תוצאה
שיעור שביעות הרצון של 

חיילים מהתוכנית לשירות 
צבאי ועידוד עלייה

-70%80%

יעד 1.3: העלאת 
שיעור העולים מסך 
המתעניינים ושיעור 

המתעניינים מסך זכאי 
העלייה

תפוקה

עולים ותושבים חוזרים 
)פוטנציאליים( המקבלים 
 "IL ייעוץ בתוכנית "ביזנס

מערב

1,3001,3001,476 

יעד 1.3: העלאת 
שיעור העולים מסך 
המתעניינים ושיעור 

המתעניינים מסך זכאי 
העלייה

תפוקה
עולים ותושבים חוזרים 

)פוטנציאליים( המקבלים 
ייעוץ ב"ביזנס IL" מזרח

500700938 

יעד 1.3: העלאת 
שיעור העולים מסך 
המתעניינים ושיעור 

המתעניינים מסך זכאי 
העלייה

תפוקה
קורסים, סמינרים ומפגשים 

ב"ביזנס IL" מזרח
111214 

יעד 1.3: העלאת 
שיעור העולים מסך 
המתעניינים ושיעור 

המתעניינים מסך זכאי 
העלייה

תפוקה
קורסים, סמינרים ומפגשים 

ב"ביזנס IL" מערב
11127

ביצוע הסמינרים מתקיים במסגרת 
אירועי חשיפה של הסוכנות היהודית. 

באירועים אלו המשרד מקבל הזדמנות 
לגייס מתעניינים לקורסים, לסמינרים 
ולמפגשים. מאחר שבפועל התקיימו 

פחות אירועים מהמתוכנן, פחת מספר 
הפעילויות שביצע המשרד.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.3: העלאת 
שיעור העולים מסך 
המתעניינים ושיעור 

המתעניינים מסך זכאי 
העלייה

תוצאה
תושבים חוזרים שקיבלו 
סיוע מ"ביזנס IL" מערב, 

חזרו והקימו עסק בישראל
10010060

הפעילות תוכננה על בסיס ביצוע 
בשנה קודמת. קשה להצביע על 

הסיבות לירידה בביצוע. ייתכן שהיא 
נובעת מכך, שפרק הזמן מרגע העלייה 
עד לפתיחת עסק ארוכה יותר מבעבר 

בשל שוני במאפייני העסקים. ייתכן 
שהיא נובעת מסיבות נוספות, כגון 

צורך בשינוי באסטרטגיה השיווקית. 
על כל פנים, הנתונים הסופיים יתקבלו 

בסוף רבעון ראשון.

יעד 1.3: העלאת 
שיעור העולים מסך 
המתעניינים ושיעור 

המתעניינים מסך זכאי 
העלייה

תוצאה
תושבים חוזרים שקיבלו 
סיוע מ"ביזנס IL" מזרח, 

חזרו והקימו עסק בישראל
10104

המשרד התחיל רק בשנת 2018 
במעקב בנוגע למספר התושבים 

החוזרים שהתחילו לקבל ייעוץ בחו"ל 
והמשיכו לקבל אותו בארץ. על כן אין 

די מידע בנושא זה.

יעד 1.4: חיזוק הזיקה 
והקשר של קהילת 

הישראלים השוהים 
בחו"ל למדינת ישראל

תפוקה
בתי ספר שמתקיימים בהם 

לימודי עברית
455 

יעד 1.4: חיזוק הזיקה 
והקשר של קהילת 

הישראלים השוהים 
בחו"ל למדינת ישראל

תפוקה
בתים ישראליים 

שמתקיימת בהם התוכנית 
ללימודי עברית

344 

יעד 1.4: חיזוק הזיקה 
והקשר של קהילת 

הישראלים השוהים 
בחו"ל למדינת ישראל

תפוקה

משתתפים בתוכנית 
ללימודי עברית במסגרת 

הפעילות של "הבתים 
הישראליים"

400500500 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.4: חיזוק הזיקה 
והקשר של קהילת 

הישראלים השוהים 
בחו"ל למדינת ישראל

תוצאה

שיעור שביעות הרצון של 
ההורים מלימודי העברית 

המופעלים על ידי "הבתים 
הישראליים"

- 75%82% 

יעד 1.4: חיזוק הזיקה 
והקשר של קהילת 

הישראלים השוהים 
בחו"ל למדינת ישראל

תוצאה
שיעור המשפחות המדווחות 

כי הן שוקלות לחזור 
לישראל בהווה או בעתיד

טרם התקבלו נתונים-20% -

יעד 1.5: עידוד חזרה 
לישראל בקרב 

ישראלים השוהים 
בחו"ל

תפוקה

כנסי הסברה בחו"ל 
במסגרת מבצע לעידוד 

עלייה וחזרה לרגל 70 שנה 
להקמת מדינת ישראל

- 44 

יעד 1.5: עידוד חזרה 
לישראל בקרב 

ישראלים השוהים 
בחו"ל

תפוקה
משתתפים בכנסי הסברה 

לעידוד עלייה
-  -700 

יעד 1.5: עידוד חזרה 
לישראל בקרב 

ישראלים השוהים 
בחו"ל

תפוקה

מדענים המצטרפים כל שנה 
 Abroad Science לעמותת

לשמירה על קשר עם 
מדענים

7151,000766 

יעד 1.5: עידוד חזרה 
לישראל בקרב 

ישראלים השוהים 
בחו"ל

תפוקה

שיעור המדענים 
המשתתפים ב"וובינרים" 

)סמינרים באמצעות 
האינטרנט( כל שנה, 

במסגרת פעילות לשמירה 
על קשר עם מדענים

222487566 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.5: עידוד חזרה 
לישראל בקרב 

ישראלים השוהים 
בחו"ל

תפוקה

שיעור המדענים בחו"ל 
שפתחו את הניוזלטר של 

ארגון Abroad Science מסך 
המקבלים

60%45%100% 

יעד 1.5: עידוד חזרה 
לישראל בקרב 

ישראלים השוהים 
בחו"ל

 6,7777,5006,919תושבים חוזרים בשנת 2018תוצאה

יעד 1.6: שיפור 
הקליטה של העולה/
התושב החוזר החל 

משלב עידוד העלייה, 
תוך קליטתו בישראל

תפוקה
שיעור עולי בני המנשה 

העוזבים את מתחם 
הקליטה תוך חודשיים וחצי

 -100%100% 

יעד 1.6: שיפור 
הקליטה של העולה/
התושב החוזר החל 

משלב עידוד העלייה, 
תוך קליטתו בישראל

תפוקה
מסייעים לנטרול פעולות 

צ'רנוביל שקיבלו מענק 
בהתאם לחוק

1,3701,3401,292 

יעד 1.6: שיפור 
הקליטה של העולה/
התושב החוזר החל 

משלב עידוד העלייה, 
תוך קליטתו בישראל

תפוקה
מסייעים לנטרול פעולות 

צ'רנוביל שהוכרו
242029 

יעד 1.6: שיפור 
הקליטה של העולה/
התושב החוזר החל 

משלב עידוד העלייה, 
תוך קליטתו בישראל

תפוקה
פניות בשנה של מועמדי 

עלייה ותושבים חוזרים בעלי 
צרכים מיוחדים

- 7062 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.6: שיפור 
הקליטה של העולה/
התושב החוזר החל 

משלב עידוד העלייה, 
תוך קליטתו בישראל

תפוקה

התערבויות )למשפחות( 
שנעשו על ידי עובדים 

סוציאליים בקרב עולים 
שנקלעו למצבי מצוקה 

שונים

1,3942,5002,438 

יעד 1.6: שיפור 
הקליטה של העולה/
התושב החוזר החל 

משלב עידוד העלייה, 
תוך קליטתו בישראל

תפוקה
שירותים מקוונים שעלו 

לאוויר
81010 

יעד 1.6: שיפור 
הקליטה של העולה/
התושב החוזר החל 

משלב עידוד העלייה, 
תוך קליטתו בישראל

תפוקה

שיעור השיבוץ של מועמדי 
עלייה ליועצי קליטה טרם 

העלייה, מסך מועמדי 
העלייה

- 30%-
מדובר על מדד חדש, ובמועד הדיווח 

לא התקבלו נתונים מהשטח. הנתונים 
יתקבל לקראת סוף הרבעון הראשון.

יעד 1.7: שיפור 
והרחבה של המידע 

המונגש לעולה ולתושב 
החוזר הפוטנציאלי עוד 

בהיותו בחו"ל

תפוקה
ממוצע הפניות היומיות 
למרכז המידע הטלפוני

130250220 

יעד 1.7: שיפור 
והרחבה של המידע 

המונגש לעולה ולתושב 
החוזר הפוטנציאלי עוד 

בהיותו בחו"ל

תוצאה

שיעור שביעות הרצון 
מפעילות מרכז המידע 
הטלפוני )נמדד על ידי 

שליחת SMS מיד בתום 
השירות(

-55%מדד חדש

מדובר על מדד חדש, הדורש הכנת 
תשתית מחשובית מתאימה, שלא 

הוכנה במועד המתוכנן על ידי האגף 
הרלוונטי עקב אילוצי תכנון.
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מטרה 2: שיפור הצלחת הקליטה של העולים והתושבים החוזרים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תפוקה

עולים ותושבים חוזרים 
המשולבים בשוק העבודה 

)כולל מקצועות רישוי( 
באמצעות קידום העסקה 

)סבסוד למעסיקים(

900637958 

יעד 2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תפוקה
עולים ותושבים חוזרים 

המופנים למרכזי תעסוקה
1,0001,5001,042

ערך התכנון השתנה מ-1,500 ל-1,200 
בסוף מאי 2018. בנוסף, המשרד עושה 

מאמצים רבים כדי לעזור לעולים 
ולתושבים חוזרים למצוא מקום 

עבודה הולם בארץ, אך אין לו שליטה 
על תמהיל בעלי המקצועות שעולים 

לישראל, על פרק הזמן שהם נדרשים 
להשקיע בלימודי עברית ותוך כמה זמן 

יעמדו בהצלחה במבחני רישוי.

יעד 2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תפוקה
עולים ותושבים חוזרים 

העוברים קורסי הכנה 
לרישוי בסיוע המשרד

530400620 

יעד 2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תפוקה
עולים ותושבים חוזרים 

שקיבלו וואוצ'רים
2,0101,8003,391 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תפוקה
מדענים המופנים להכשרה 

בנושא רישות מדד חדש 
מקצועי באינטרנט

 180255מדד חדש

יעד 2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תוצאה

שיעור המועסקים מקבלי 
קידום העסקה לאחר תום 

תקופת הסיוע תוך 3-6 
חודשים )ללא מקצועות 

רישוי(

45%45%45% 

יעד 2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תוצאה
שיעור השמות במרכזי 
תעסוקה חדשים בשנה

60%85%101% 

יעד 2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תוצאה

שיעור עולים ותושבים 
חוזרים בוגרי הכשרות 

)וואוצ'רים( העובדים 
בתקופה שבין 6-18 חודשים 

מיום סיום הקורס

55%80%879 

יעד 2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תוצאה

שיעור המדענים העולים 
שהשתלבו בעבודה בתום 
השנה מתוך אלו שהופנו 
בחציון הראשון להכשרה 

ברישות מקצועי באמצעות 
האינטרנט

 40%40%מדד חדש

יעד 2.2: הרחבת 
פתרונות הדיור לעולים 

הזכאים
הפניות לראיית דירותתפוקה

 2,400
)מחצית 

)2017
3,0007,255 

משרד העלייה והקליטה

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   475



ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.2: הרחבת 
פתרונות הדיור לעולים 

הזכאים
תפוקה

משפחות שמימשו הפניות 
אכלוס

 936
)מחצית 

)2017
1,5002,592 

יעד 2.3: קידום וחיזוק 
השתלבותם של עולים 

בתחומי השפה
 237200190סטודנטים באולפני הקיץתפוקה

יעד 2.3: קידום וחיזוק 
השתלבותם של עולים 

בתחומי השפה
תפוקה

שיעור התינוקות שנכנסו 
למסגרות של מעונות יום 

מסך התינוקות הזכאים נכון 
ל-31.12

- 90%100% 

יעד 2.3: קידום וחיזוק 
השתלבותם של עולים 

בתחומי השפה
 90%90%90%שיעור מסיימי אולפן קיץתוצאה

יעד 2.3: קידום וחיזוק 
השתלבותם של עולים 

בתחומי השפה
תוצאה

עולים המסיימים בהצלחה 
קורס עברית מתקדמת 

למקצועות רישוי
- 300302 

יעד 2.3: קידום וחיזוק 
השתלבותם של עולים 

בתחומי השפה
תוצאה

עולים המשתתפים בכיתות 
לעברית תעסוקתית למעט 

לבעלי מקצועות רישוי
- 1,0001,499 

יעד 2.3: קידום וחיזוק 
השתלבותם של עולים 

בתחומי השפה
תוצאה

שיעור העולים המדווחים 
על שביעות רצון טובה 

עד טובה מאוד מהקורס 
עברית תעסוקתית )למעט 

מקצועות רישוי(

50%50%50% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.4: חיזוק 
והעמקת הזהות 

והזיקה של העולים 
לישראל, לצד הגברת 

המודעות לתרבות 
ולמורשת העולים

תפוקה
עולים שהשתתפו 

בפעילויות של תוכניות 
לקליטת עולים בקהילה

 -241,000209,670
 הרשויות המקומיות רשאיות לדווח 

עד סוף חודש מרץ 2019, לכן הדיווח 
הינו חלקי בלבד.

יעד 2.4: חיזוק 
והעמקת הזהות 

והזיקה של העולים 
לישראל, לצד הגברת 

המודעות לתרבות 
ולמורשת העולים

תפוקה
תיקים שהוגשו לוועדות של 
הרשות לאסירי ציון במהלך 

השנה
- 110105 

יעד 2.4: חיזוק 
והעמקת הזהות 

והזיקה של העולים 
לישראל, לצד הגברת 

המודעות לתרבות 
ולמורשת העולים

תפוקה
קיום אירוע הוקרה לאסירי 

ציון והרוגי מלכות
 גג -

יעד 2.4: חיזוק 
והעמקת הזהות 

והזיקה של העולים 
לישראל, לצד הגברת 

המודעות לתרבות 
ולמורשת העולים

תפוקה
פניות שטופלו ברשות 

לאסירי ציון
 -1,000990 

משרד העלייה והקליטה

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   477



ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.4: חיזוק 
והעמקת הזהות 

והזיקה של העולים 
לישראל, לצד הגברת 

המודעות לתרבות 
ולמורשת העולים

תפוקה
קיום צעדה ארצית 

בירושלים
 גג- 

יעד 2.4: חיזוק 
והעמקת הזהות 

והזיקה של העולים 
לישראל, לצד הגברת 

המודעות לתרבות 
ולמורשת העולים

תפוקה
משתתפים בתוכניות לעולי 

אתיופיה ברשויות
 -20,00017,700 

יעד 2.4: חיזוק 
והעמקת הזהות 

והזיקה של העולים 
לישראל, לצד הגברת 

המודעות לתרבות 
ולמורשת העולים

תוצאה
רשויות שקיימו אירוע או 
סדרת אירועים לציון יום 

הניצחון על גרמניה הנאצית
- 6060 

יעד 2.4: חיזוק 
והעמקת הזהות 

והזיקה של העולים 
לישראל, לצד הגברת 

המודעות לתרבות 
ולמורשת העולים

תוצאה
חדרי ההנצחה שמופעלים 

ברשויות במהלך השנה
- 5050 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.4: חיזוק 
והעמקת הזהות 

והזיקה של העולים 
לישראל, לצד הגברת 

המודעות לתרבות 
ולמורשת העולים

תוצאה
סטודנטים המשתתפים 

בפעילויות חברתיות
1,9821,9602,183 

יעד 2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 
גורמי מגזר שלישי 

ורשויות

תפוקה

ילדים ובני נוער עולים 
המשתתפים בתוכנית 

הלאומית לטיפול בילדים 
ובנוער במצבי סיכון

4,5004,5003,940 

יעד 2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 
גורמי מגזר שלישי 

ורשויות

תפוקה
בני נוער עולים אשר 

הסתייעו בשירותי ייעוץ 
ותמיכה "רגישת תרבות"

2,0001,0002,090
 טעות בערך במועד מול התכנון 

השנתי - אמור היה להיות 2,000 
בשנת 2018.

יעד 2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 
גורמי מגזר שלישי 

ורשויות

תפוקה
יישובים שפועלים בהם 

מרכזי מידע וייעוץ לנוער 
עולה

121331 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 
גורמי מגזר שלישי 

ורשויות

תפוקה
בני נוער עוברי חוק 

המשתתפים בתוכנית 
למניעת עבריינות חוזרת

440400557 

יעד 2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 
גורמי מגזר שלישי 

ורשויות

תפוקה
יישובים שפועלות בהם 

התוכניות למניעת עבריינות 
חוזרת

453232 

יעד 2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 
גורמי מגזר שלישי 

ורשויות

תפוקה

קבוצות של עולי אתיופיה 
המשתתפות במפגשי 

הסברה למניעת אלימות 
במשפחה המועברים על ידי 

הקייסים

- 3031 

יעד 2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 
גורמי מגזר שלישי 

ורשויות

תפוקה

קבוצות שפעלו במסגרת 
התוכניות השונות למניעת 

שימוש לרעה באלכוהול 
ובסמים

273031 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 
גורמי מגזר שלישי 

ורשויות

תפוקה

בני נוער והורים המשתתפים 
בתוכניות השונות למניעת 

שימוש לרעה באלכוהול 
וסמים

370500553 

יעד 2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 
גורמי מגזר שלישי 

ורשויות

תפוקה
בני נוער עולים המשתתפים 

בתוכניות לעידוד גורמי הגנה 
וחוסן

200300324 

יעד 2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 
גורמי מגזר שלישי 

ורשויות

תפוקה
הורים המשתתפים 

בתוכניות למניעת עבריינות 
חוזרת

140100-
המדד בוטל. התוכנית הרלוונטית 

למדד בוטלה באפריל 2017.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 
גורמי מגזר שלישי 

ורשויות

תפוקה
משפחות המשתתפות 
בתוכנית "עולים לדרך"

404014

מקור הנתונים: ארגון ג'וינט - אשלים 
 - הגורם המפעיל מטעם המדינה.

ביאור: מטרת התוכנית היא מתן סיוע 
משפחתי לשם מניעת הוצאת ילדים 

מהבית למסגרות חוץ-ביתיות והטבת 
מצב הילדים עד למניעת הוצאתם. 
הסיבה לירידה בביצוע ערך המדד 
המתוכנן הינה כי התוכנית אמורה 

הייתה להתחיל בשנת 2017, אך בפועל 
התחילה לפעול במחצית 2018 עקב 
התמשכות תהליכי המכרוז וקליטת 

הגורם המפעיל.

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תפוקה

שיעור המשתתפים באולפני 
עברית מסך המתגוררים 

במרכזי קליטה בני 17 
ומעלה שהיו אמורים לסיים 

עד סוף תקופת האולפן

 80%100%מדד חדש

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תפוקה

שיעור העולים המשתתפים 
בסדנאות במרכזי קליטה 

)לימודי יהדות, חגים, 
מורשת, פתיחת חשבון בנק 

וכד'(

 80%90%מדד חדש

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תפוקה
תוכניות תעסוקתיות 

פרטניות הנבנות לעולים 
ולתושבים חוזרים

14,00014,02015,471 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תפוקה
תוכניות תעסוקתיות 

הנבנות לעולים ולתושבים 
חוזרים עד חצי שנה בארץ

8,5008,61010,542 

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תפוקה

שיעור הסטודנטים שעמם 
קיימו צוותי המדריכים 

שיחת היכרות קצרה, מתוך 
כלל הסטודנטים בשנה א' 

בטיפול מינהל הסטודנטים 
במשרד העלייה והקליטה

 ג82%80%

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תפוקה
ילדים מקהילת בני המנשה 

המשתתפים בפעילות 
בקריית ארבע

 -100160 

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

 95138 -פרויקטורים ברשויותתפוקה

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תפוקה
רשויות שבהן עובדים 

פרויקטורים
- 5060 

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תוצאה
שיעור העולים שעברו 

תהליך גיור
100%100%100% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תוצאה

שיעור עולים ותושבים 
חוזרים מתוך כלל העולים 

והתושבים החוזרים עד חצי 
שנה בארץ, בעלי תוכניות 

תעסוקתית

40%35%126% 

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תוצאה

שיעור הסטודנטים שדיווחו 
על שביעות רצון במידה 

רבה עד רבה מאוד משירותי 
מינהל הסטודנטים במשרד 

העלייה והקליטה

80%80%79% 

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תוצאה
סטודנטים עולים שהצהירו 

כי הם מתכוונים להישאר 
בארץ לאחר סיום לימודיהם

97%90%98% 

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תוצאה
שיעור העולים בני המנשה 

שהשתתפו בפעילויות 
ברשויות, מסך הזכאים

- 60%87%

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תוצאה
עולים בטיפול הפרויקטורים 

ברשויות
- 7000054,000 

יעד 2.6: שיפור והידוק 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/התושב החוזר

תוצאה
שביעות רצון מהאירוע 

"עולים כיתה" לילדי העולים
- 80%-

עקב שינוי מדיניות, הנהלת המשרד 
החליטה לא לקיים את האירוע 

ולהקצות את המשאבים לפעילויות 
אחרות.

משרד העלייה והקליטה

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   484



ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.7: שיפור מצבם 
של העולים הנמצאים 

במצוקה כלכלית
תפוקה

משפחות המשתתפות 
בתוכנית "קליטה מיטבית"

300101מדד חדש

תוכנית ליווי וסיוע למשפחות ויחידים 
שנקלעו למצבי מצוקה ומשבר במהלך 

קליטתם בארץ לצורך ניתובם ככל 
האפשר לרווחה חברתית וכלכלית. 

 מקור הפער נובע משתי סוגיות:
תחילת התוכנית תוכננה ל-Q3 של 

2018, אך עקב התמשכות של תהליכי 
ההתקשרות, החלה פניית המשפחות 

בפועל ב-Q4 של שנת 2018. בנוסף, 
הערך במועד שהוצב של 300 משפחות 

היה צריך להתייחס לארבעה רבעוני 
התוכנית, שכוללים שני רבעונים של 

2018 ושני רבעונים של 2019 ולא 
ארבעה רבעונים של שנת 2018.

עד 2.7: שיפור מצבם 
של העולים הנמצאים 

במצוקה כלכלית
תפוקה

מקבצי דיור ומרכזי קליטה 
שהוארכה ההתקשרות 

בגינם בשנת העבודה
282828 

עד 2.7: שיפור מצבם 
של העולים הנמצאים 

במצוקה כלכלית
תפוקה

עולים שקיבלו סיוע מקרן 
מנהל המחוז

650650879 

עד 2.7: שיפור מצבם 
של העולים הנמצאים 

במצוקה כלכלית
תפוקה

יחידות דיור שהמשרד חתם 
על המשך השכירות שלהן

 1,390
)מחצית 

)2017
4,1994,199 

עד 2.7: שיפור מצבם 
של העולים הנמצאים 

במצוקה כלכלית
תוצאה

שיעור הדו"חות שהוגשו 
בזמן על ידי הרשויות 

בפרויקט "מחוברים" לנוער 
מתגודד

- 70%87% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.8: הנגשה של 
המידע ושל השירות 

לעולה ולתושב החוזר 
בכל מקום ובכל זמן

תפוקה
נושאי הפרסום בשפה 

האנגלית
12147

שינוי בסדר העדיפות של הנהלת 
המשרד והשקעה בתרגום אתר 

האינטרנט של המשרד על חשבון 
הפקת הפרסומים המודפסים.

יעד 2.8: הנגשה של 
המידע ושל השירות 

לעולה ולתושב החוזר 
בכל מקום ובכל זמן

תפוקה
נושאי הפרסום בשפה 

הספרדית, האמהרית ורב-
לשונית

111212 

יעד 2.8: הנגשה של 
המידע ושל השירות 

לעולה ולתושב החוזר 
בכל מקום ובכל זמן

תפוקה
נושאי הפרסום בשפה 

העברית
778 

יעד 2.8: הנגשה של 
המידע ושל השירות 

לעולה ולתושב החוזר 
בכל מקום ובכל זמן

תפוקה
נושאי הפרסום בשפה 

הצרפתית
1089 

יעד 2.8: הנגשה של 
המידע ושל השירות 

לעולה ולתושב החוזר 
בכל מקום ובכל זמן

תפוקה
נושאי הפרסום בשפה 

הרוסית
181921 

יעד 2.9: שיפור רווחתם 
ומיצוי זכויותיהם של 
צעירים עולים חיילים

תפוקה
כנסי הסברה לחיילים 

ולמלש"בים )מועמדים 
לשירות ביטחון(

10107 
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מטרה 3: טיפוח ההון האנושי ושיפור הישגיות בקרב העולים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תוצאה

ציוני התלמידים העולים 
המשתתפים בפרויקט 

"פל"א"
74%76%-

הנתונים היו צריכים להתקבל על ידי 
משרד החינוך בסוף שנת 2018, אך 

התגלה קושי להפיק את הנתונים 
המדויקים לאוכלוסיית הנ"ל.

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תוצאה

שיעור צמצום הפער בשיעור 
הזכאות לבגרות בין עולי 

אתיופיה עד 15 שנים בארץ 
לבין האוכלוסייה הכללית

- 1%-
הנתונים צפויים להתקבל בסוף 
הרבעון הראשון של שנת 2019.

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תפוקה

מקבלי מלגות תלמידי 
מחקר - שנה א'

- 2525 

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תפוקה

שיעור בעלי תעודת 
בגרות מתוך בוגרי תוכנית 

הפנימייה ללימודים במסלול 
"משטרה"

- 70%95% 

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תפוקה

שיעור בוגרי מסלול 
"משטרה" המתגייסים 

לשירות צבאי
 95%96%מדד חדש

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תפוקה

רשויות שבהן פועל 
הפרויקט הלאומי - סיוע 

לימודי לעולי אתיופיה
323227 

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תפוקה

תלמידים המשתתפים 
בתוכנית לסיוע לימודי לעולי 
אתיופיה )הפרויקט הלאומי(

- 2,7732,773 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תפוקה

קבוצות המופעלות ברחבי 
הארץ במסגרת תוכנית 

"פל"א" )פעילות לימודית 
אחרת(

 260285מדד חדש

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תפוקה

קבוצות המופעלות ברחבי 
הארץ במסגרת תוכנית 

"יע"ל" )ילדים עולים 
לומדים(

- 211215 

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תפוקה

ילדים הלומדים בפרויקט 
"פל"א" )פעילות לימודית 

אחרת(
- 2,7002,806 

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תפוקה

תלמידים עולי אתיופיה עד 
15 שנים בארץ המקבלים 

סיוע
 884818כ-10,000

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תפוקה

שיעור התלמידים המקבלים 
סיוע בפועל מתוך סך 

הזכאים לסיוע, באמצעות 
תשלום סל חינוך

 85%100%מדד חדש

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תוצאה

שיעור תלמידי המחקר 
הממשיכים משנה א' לשנה 

ב'
90%90%88% 

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תוצאה

שיעור תלמידי המחקר 
הממשיכים משנה ב' לשנה 

ג'
90%95%93% 

יעד 3.1: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תוצאה

שיעור מסיימי שנה ג' 
הממשיכים ללא סיוע 
להשלמת הדוקטורט

92%92%95% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 3.2: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תפוקה
עולים שאושרה להם 

הלוואה מהקרן הממונפת
171210109

הסיבה לירידה במספר ההלוואות 
שאושרו נובעת מכך, שיצאו למכרז 
במקביל שני מכרזים, אשר יש להם 

השפעה ישירה על תהליך אישור 
ההלוואות: הגופים המייעצים לעולים 

והחברה שבודקת ומכינה את התוכנית 
העסקית להגשה לבנק. 

יעד 3.2: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תפוקה
עולים ותושבים חוזרים 
שקיבלו שירות ממרכז 

המידע העסקי
6030089

הסיבה לירידה נובעת, ככל הנראה, 
מכך שאין די מודעות לעולים לגבי 

השירות ותועלותיו. בעבר פרסם 
המשרד את השירות יחד עם פרסום 

מרכזי מעלו"ת. בעקבות חוות דעת 
של הלשכה המשפטית, השיווק לשני 

השירותים פוצל ונדרש לספק יותר 
זמן להתארגן לשיווק. 

יעד 3.2: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תפוקה
עולים ותושבים חוזרים 

שהגישו בקשה לקרן 
הממונפת למתן הלוואות

300260214  

יעד 3.2: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תפוקה
סדנאות בנושאים עסקיים 

רחבים
400420458  

יעד 3.2: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תפוקה
משתתפים בסדנאות 

בנושאים עסקיים רחבים 
)הקמה והפעלה של עסקים(

2,0001,8002,703  
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 3.2: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תפוקה
מקבלי ליווי עסקי במסגרת 
המרכזים העסקיים לעולים 
ולתושבים חוזרים )מעלו"ת(

1,20015001,826  

יעד 3.2: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תפוקה

תוכניות עסקיות שנבנו 
במסגרת המרכזים 

העסקיים לעולים ולתושבים 
חוזרים )מעל"ות(

350310269  

יעד 3.2: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תוצאה
שיעור העסקים השורדים 

יותר משנתיים מאז מתן 
ההלוואה

65%60%75%
במסגרת סקר באמצעות מרכז 

מעלו"ת. בסקר פנים-משרדי התקבל 
שיעור של 86%.

יעד 3.2: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תוצאה

שיעור מקבלי השירותים 
ממרכז המידע עסקי 

שדיווחו על שביעות רצון 
ברמה טובה עד טובה מאוד

75%75%75%
על פי סקר שנערך על ידי האגף בקרב 

כ-500 מקבלי שירות בנושא ייעוץ 
עסקי.

יעד 3.2: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תוצאה

שיעור משתתפים בסדנאות 
בנושאים עסקיים רחבים 
שדיווחו על שביעות רצון 

ברמה טובה עד טובה מאוד

75%75%75% 

יעד 3.2: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תוצאה
עסקים שנפתחו או הורחבו 

בתמיכת המרכזים העסקיים 
לעולים ולתושבים חוזרים

500650599 

יעד 3.2: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תוצאה

שיעור מקבלי השירותים 
בנושא הלוואות בשנת 2017 

שדיווחו על שביעות רצון 
ברמה טובה עד טובה מאוד

70%75%75% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 3.3: קידום 
השתלבותם של 

אקדמאים וסטודנטים 
עולים בלימודים ובשוק 

העבודה במקצועם

תפוקה
סטודנטים שנעזרו בסיוע 

האקדמי )שיעורי עזר( 
במהלך שנת הלימודים

1,039670811 

יעד 3.3: קידום 
השתלבותם של 

אקדמאים וסטודנטים 
עולים בלימודים ובשוק 

העבודה במקצועם

תפוקה

סטודנטים הלומדים 
במוסדות להשכלה גבוהה 

בסיוע המינהל לסטודנטים 
עולים

5,4506,4307166 

יעד 3.3: קידום 
השתלבותם של 

אקדמאים וסטודנטים 
עולים בלימודים ובשוק 

העבודה במקצועם

תפוקה
סטודנטים מקבלי מלגת 

קיום
2,4092,4092,448 

יעד 3.3: קידום 
השתלבותם של 

אקדמאים וסטודנטים 
עולים בלימודים ובשוק 

העבודה במקצועם

תפוקה
סטודנטים המשתתפים 

בתוכניות קדם- אקדמיות 
לעולים חדשים

200110114 

יעד 3.3: קידום 
השתלבותם של 

אקדמאים וסטודנטים 
עולים בלימודים ובשוק 

העבודה במקצועם

תוצאה
שיעור מסיימי תוכניות 

קדם-אקדמיות
85%85%80% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 3.3: קידום 
השתלבותם של 

אקדמאים וסטודנטים 
עולים בלימודים ובשוק 

העבודה במקצועם

תוצאה

שיעור המסיימים את 
לימודיהם מקרב כלל 

הסטודנטים יוצאי אתיופיה 
ועולי אתיופיה

69%70%76% 

יעד 3.3: קידום 
השתלבותם של 

אקדמאים וסטודנטים 
עולים בלימודים ובשוק 

העבודה במקצועם

תוצאה

שיעור המסיימים את 
לימודיהם מקרב כלל 

הסטודנטים שהינם עולים 
חדשים

74%72%72% 

יעד 3.3: קידום 
השתלבותם של 

אקדמאים וסטודנטים 
עולים בלימודים ובשוק 

העבודה במקצועם

תוצאה

שיעור המסיימים את 
לימודיהם מקרב כלל 

הסטודנטים מקבלי סיוע 
)כלל העולים החדשים 

ויוצאי אתיופיה(

71%71%74% 

יעד 3.4: קידום עולים 
ותושבים חוזרים 

בתחומי אמנות 
וספורט לטובת מדינת 

ישראל

תוצאה
עולים המשתלבים 

בפרויקטים אמנותיים
1,100800857 

משרד העלייה והקליטה
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מטרה 4: הגדלת תרומתם של העולים והתושבים החוזרים לכלכלה ולחברה והגברת המודעות לכך

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 4.1: הגברת 
החשיפה לתרומתם 
של העולים לחברה, 

למדע ולכלכלה

תפוקה
מיזמים טכנולוגיים שגובשו 

ונבנתה להם תוכנית 
עסקית/מודל עסקי

402249 

יעד 4.1: הגברת 
החשיפה לתרומתם 
של העולים לחברה, 

למדע ולכלכלה

תוצאה
קיום טקס האזכרה 

הממלכתי לזכרם של יהודי 
אתיופיה שנספו בדרכם

 גג-

יעד 4.1: הגברת 
החשיפה לתרומתם 
של העולים לחברה, 

למדע ולכלכלה

תוצאה
רשויות המקיימות אירוע 

לציון יום העלייה
- 5552 

יעד 4.1: הגברת 
החשיפה לתרומתם 
של העולים לחברה, 

למדע ולכלכלה

תוצאה

שיעור מקבלי השירותים 
בשנת 2017 במוקד 

סטארט-אפ, שדיווחו על 
שביעות רצון ברמה טובה 

עד טובה מאוד

 75%80%מדד חדש

יעד 4.1: הגברת 
החשיפה לתרומתם 
של העולים לחברה, 

למדע ולכלכלה

תוצאה
קיום אירוע מרכזי לזכרם 

של יהודי אתיופיה שנספו 
בדרכם

 גג-

יעד 4.2: הגדלת היקף 
העולים והתושבים 

החוזרים המשתקעים 
באזורי עדיפות לאומית

תוצאה
שיעור המשפחות 

שמקבלות תשלום שלישי 
בגין מעבר/עלייה לנגב

ממתינים לדיווח מלא של הנתונים.-80%- 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 4.2: הגדלת היקף 
העולים והתושבים 

החוזרים המשתקעים 
באזורי עדיפות לאומית

תוצאה
משפחות שעלו לנגב ולגליל 

במסגרת התוכנית לעידוד 
עלייה לנגב ולגליל

בתי 
אב 800 

משפחות 
2,400

 10,526 

יעד 4.3: שילוב מדענים 
במחקר ובאקדמיה 
הישראלית ומימוש 

הידע הייחודי של 
העולים לצורכי המחקר 

והפיתוח של מדינת 
ישראל

תפוקה

מדענים הנחשפים לצרכי 
מערכת הביטחון 90 - 

100 2018/12 - במסגרת 
השתתפות בימי עיון

90100-

החלטה ניהולית על שינוי בסדרי 
עדיפויות - לא מתקיימים ימי עיון על 

מנת לאפשר מפגשים פרטניים עם 
המדענים.

יעד 4.3: שילוב מדענים 
במחקר ובאקדמיה 
הישראלית ומימוש 

הידע הייחודי של 
העולים לצורכי המחקר 

והפיתוח של מדינת 
ישראל

תפוקה
מועמדים לתוכנית "קמ"ע" 

דור ב'
444 

יעד 4.3: שילוב מדענים 
במחקר ובאקדמיה 
הישראלית ומימוש 

הידע הייחודי של 
העולים לצורכי המחקר 

והפיתוח של מדינת 
ישראל

תוצאה
מדענים המשתתפים 

בפרויקטים ביטחוניים
101312 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 4.3: שילוב מדענים 
במחקר ובאקדמיה 
הישראלית ומימוש 

הידע הייחודי של 
העולים לצורכי המחקר 

והפיתוח של מדינת 
ישראל

תוצאה

שיעור המדענים העולים 
והתושבים החוזרים 

שהושמו מתוך כלל הפונים 
שהוכרו כמדענים

 61%
)2016(

70%62% 

יעד 4.3: שילוב מדענים 
במחקר ובאקדמיה 
הישראלית ומימוש 

הידע הייחודי של 
העולים לצורכי המחקר 

והפיתוח של מדינת 
ישראל

תוצאה

שיעור המדענים העולים 
שהושמו מתוך כלל הפונים 

שהוכרו כמדענים בשנה 
הקודמת

 60%70%מדד חדש

יעד 4.3: שילוב מדענים 
במחקר ובאקדמיה 
הישראלית ומימוש 

הידע הייחודי של 
העולים לצורכי המחקר 

והפיתוח של מדינת 
ישראל

תוצאה

שיעור השמת מדענים 
)עולים ותושבים חוזרים( 
במגזר העסקי, מתוך כלל 

ההשמות למדענים באותה 
תקופה

45%
)2016(

40%50% 

יעד 4.3: שילוב מדענים 
במחקר ובאקדמיה 
הישראלית ומימוש 

הידע הייחודי של 
העולים לצורכי המחקר 

והפיתוח של מדינת 
ישראל

תוצאה

שיעור השמת מדענים 
עולים במגזר העסקי, מתוך 

כלל המדענים שהושמו 
באותה תקופה

 50%63%מדד חדש

משרד העלייה והקליטה
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מטרה 5: מיצוב המשרד כגורם מוביל ומנחה בתהליכי העלייה והקליטה בישראל

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 5.1: חיזוק שיתופי 
פעולה עם גורמי חוץ 

בנושא עידוד עלייה
תפוקה

שיעור העולים שעלו ארצה, 
אשר תיק העלייה שלהם 
הוזן מראש למערכת של 

המשרד

 -25%70% 

יעד 5.1: חיזוק שיתופי 
פעולה עם גורמי חוץ 

בנושא עידוד עלייה
תפוקה

הדרכות לגורמי חוץ 
)ארגונים עולים, ארגונים 

מעודדי עלייה( בנושא עידוד 
עלייה וקליטה

 24מדד חדש

יעד 5.1: חיזוק שיתופי 
פעולה עם גורמי חוץ 

בנושא עידוד עלייה
תפוקה

קבלת דו"חות בקרה בנושא 
עבודה עם ארגונים מעודדי 

עלייה
 גגמדד חדש

יעד 5.2: שיפור 
המקצועיות של 

הרשויות המקומיות 
בהתמודדות עם גלי 

העלייה המגיעים 
אליהן

תפוקה
עולים המטופלים במרכזים 
למניעת אלימות במשפחה

במועד הדיווח לא התקבלו נתונים.-1,7381,800

יעד 5.2: שיפור 
המקצועיות של 

הרשויות המקומיות 
בהתמודדות עם גלי 

העלייה המגיעים 
אליהן

תפוקה
פרסום נוהל תמיכות 

בעמותות לשנת 2019 לפי 
הוראות החשב הכללי

-ג-
אישור נוסח החוק נמצא בהמתנה 

במשרד המשפטים, לכן ייקבע מועד 
דיווח חדש.

משרד העלייה והקליטה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 5.2: שיפור 
המקצועיות של 

הרשויות המקומיות 
בהתמודדות עם גלי 

העלייה המגיעים 
אליהן

תפוקה
עובדים סוציאליים דוברי 
שפות העולים במרכזים 

למניעת אלימות במשפחה
404042 

יעד 5.2: שיפור 
המקצועיות של 

הרשויות המקומיות 
בהתמודדות עם גלי 

העלייה המגיעים 
אליהן

תפוקה
פרסום נוהל רשויות לשנת 

2019 לפי הוראות החשב 
הכללי

גג-

הנוהל פורסם בהתייחס לפעילויות 
הייחודיות ברשויות, אך טרם פורסם 

החלק בנוהל המתייחס לפעילות 
השוטפת.

יעד 5.3: שיפור יכולת 
המיפוי והניתוח של 

המשרד בנוגע לצרכים 
ולמגמות בקרב 

מועמדי עלייה ולמצב 
הקליטה בארץ ככלי 

לתכנון מדיניות ופיתוח

תפוקה
יצירת אמנת שירות עם 

הלמ"ס לעבודה משותפת - 
כבסיס וכלי לשיפור התכנון

-ג-
הנושא נמצא בתהליך מול הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה. ממתינים 
לתשובה לגבי קיום כנס משותף.

יעד 5.3: שיפור יכולת 
המיפוי והניתוח של 

המשרד בנוגע לצרכים 
ולמגמות בקרב 

מועמדי עלייה ולמצב 
הקליטה בארץ ככלי 

לתכנון מדיניות ופיתוח

תפוקה
הגשת הערכת מצב 

משרדית
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 5.3: שיפור יכולת 
המיפוי והניתוח של 

המשרד בנוגע לצרכים 
ולמגמות בקרב 

מועמדי עלייה ולמצב 
הקליטה בארץ ככלי 

לתכנון מדיניות ופיתוח

תפוקה
סיום מחקר בנושא "דור 

וחצי"
גג-

בוצע מחקר איכותני בנושא דו"ח 
"אחד וחצי" )קבוצות מיקוד(. בוצע 

סיעור מוחות בנושא "דור וחצי". 
הדו"ח טרם התקבל.

יעד 5.3: שיפור יכולת 
המיפוי והניתוח של 

המשרד בנוגע לצרכים 
ולמגמות בקרב 

מועמדי עלייה ולמצב 
הקליטה בארץ ככלי 

לתכנון מדיניות ופיתוח

תפוקה
סיום מחקר בנושא איכות 

השירות
גג-

הראיונות החלו ביולי 2017 והסתיימו 
בסוף דצמבר 2017. הדו"ח נכתב 

בשנת 2018 והופץ להתייחסות מנהלי 
האגפים המקצועיים. טרם התקבלו 
ההתייחסויות. הראיונות על איכות 

השירות בשנת 2018 הסתיימו ומצויים 
כעת בשלב העיבודים.

יעד 5.3: שיפור יכולת 
המיפוי והניתוח של 

המשרד בנוגע לצרכים 
ולמגמות בקרב 

מועמדי עלייה ולמצב 
הקליטה בארץ ככלי 

לתכנון מדיניות ופיתוח

תוצאה
שיעור הגידול במשימות 

מתוך תוכנית העבודה, 
שצוינו בהן נקודות ייחוס

- 10%50% 
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מטרה 6: קידום איכות השירות של המשרד בדגש על המטה, המחוזות והמרחבים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 6.1: הנגשת המידע 
וניהול הידע באמצעות 

פלטפורמה ישירה 
ובלתי אמצעית

תפוקה
מרחבים שהשתתפו 

בהדרכה ורענון מקצועי
- 1111 

יעד 6.1: הנגשת המידע 
וניהול הידע באמצעות 

פלטפורמה ישירה 
ובלתי אמצעית

תפוקה
עותקי פרסום בנושא צעדים 

ראשונים שהודפסו וחולקו 
בנתב"ג

-10,666מדד חדש

חולקו דפי מידע בנושא צעדים 
ראשונים במקום חוברות, מכיוון 

שהיה שינוי בסדרי העדיפויות בנושא. 
המשרד העדיף להשקיע השנה 

בהפקת סרטון, שיופץ לארגוני עלייה 
מחוץ לישראל. הסרטון ממחיש את 
כל תהליך הקליטה בנתב"ג. הפקת 

הסרט צפויה להסתיים במהלך הרבעון 
הראשון של שנת 2019.

יעד 6.1: הנגשת המידע 
וניהול הידע באמצעות 

פלטפורמה ישירה 
ובלתי אמצעית

תפוקה
שיעור העולים המדווחים על 
שביעות רצון טובה עד טובה 

מאוד מהקליטה בנתב"ג
-65%מדד חדש

הנהלת המשרד החליטה להרחיב את 
התקנת המסכים המשמשים לצורך 

דיווח על שביעות רצון בכל הארץ, 
ועל כן התקנת המסכים בוצעה רק 

בתחילת ינואר 2019 בשל התארכות 
המכרז. אי לכך יינתן הדיווח במהלך 

הרבעון השני של שנת 2019 על מנת 
לקבל תמונה מייצגת על שביעות 

הרצון של העולים שהגיעו בפרק זמן 
רחב דיו.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 6.2: קידום 
ההתמקצעות של 

עובדי המשרד
תפוקה

סדנאות חשיפה שהתקיימו 
לעובדים לתהליך החדש 

להערכת עובדים
400243מדד חדש

המשימה נדחתה לשנת 2019 ולא 
עודכנה במחצית 2018. המשרד קיים 

סדנאות חשיפה לעובדים במחוזות 
בתחילת חודש ינואר, שבמהלכן הוצגו 

לעובדים חומרי הסברה וחשיפה 
בנושא. במהלך השנה יתקיימו 

סדנאות נוספות ליתר העובדים.

יעד 6.2: קידום 
ההתמקצעות של 

עובדי המשרד
תפוקה

גיבוש והצגה של טיוטת 
אמנת שירות לפורום הנהלת 

המשרד
-ג-

שינוי בסדרי העדיפויות של הנהלת 
המשרד.

יעד 6.2: קידום 
ההתמקצעות של 

עובדי המשרד
תפוקה

הקמת קהילת ידע ברשת 
האינטרנט לעובדי ה"בתים 

הישראליים"
-גמדד חדש

בשלב הפיתוח החליט המשרד 
שהתשתית המחשובית הקיימת לא 

תואמת את צורכי המשימה, ועל כן 
המשימה לא בוצעה. המשרד בוחן 

כרגע אפשרויות למתן מענה בנושא.

יעד 6.2: קידום 
ההתמקצעות של 

עובדי המשרד
תפוקה

פיתוח לומדת הדרכה בנושא 
כללי הסיוע היסודיים

-ג-

בוצעה עבודת מטה, שכללה 7 צוותי 
עבודה שפעלו במהלך שנת 2018. 

לקראת סוף השנה הוצגו התוצרים 
ומתווה פעולה להנהלת המשרד. 

הנהלת המשרד אישרה את המתווה 
המוצע וכרגע הוא מצוי בדיונים לגבי 

אופן ההפעלה.

יעד 6.2: קידום 
ההתמקצעות של 

עובדי המשרד
תפוקה

קיום הדרכה לרכזי "הבתים 
הישראליים"

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 6.2: קידום 
ההתמקצעות של 

עובדי המשרד
תפוקה

שיעור המשימות שהמדדים 
שלהן עברו ממדדים 

מוחלטים למדדים איכותיים 
במסגרת תהליך הכנת 

תוכניות העבודה

 10%15%מדד חדש

יעד 6.2: קידום 
ההתמקצעות של 

עובדי המשרד
תוצאה

שיעור שביעות הרצון של 
העולים משירותי המשרד 
- על פי סקר של היחידה 
לשיפור השירות במשרד 

ראש הממשלה

 90%96%מדד חדש

יעד 6.2: קידום 
ההתמקצעות של 

עובדי המשרד
תוצאה

שיעור שביעות הרצון 
מאיכות השירות הניתן 

במרחבים - על פי סקר של 
המשרד

70%75%70% 

יעד 6.2: קידום 
ההתמקצעות של 

עובדי המשרד
תוצאה

שיעור שביעות הרצון 
מהשירות הניתן על ידי 

הרכזים העובדים ב"בתים 
הישראליים"

 80%79%מדד חדש

יעד 6.2: קידום 
ההתמקצעות של 

עובדי המשרד
תוצאה

שיעור המשימות שהמדדים 
שלהן עברו ממדדים 

מוחלטים למדדים איכותיים 
במסגרת תהליך ההכנה של 

תוכניות העבודה

 10%50%מדד חדש

יעד 6.2: קידום 
ההתמקצעות של 

עובדי המשרד
תפוקה

השלמת ניסוח אמנת שירות 
למרחבים

-ג-
לא בוצע עקב שינוי סדר עדיפויות 

ניהולי.

משרד העלייה והקליטה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 6.3: התאמת 
השירות על פי 
אוכלוסיית יעד

תפוקה

פיתוח של אזור אישי 
לעולה באתר האינטרנט 

של המשרד למעקב אחר 
הזכאויות שלו

 גגמדד חדש

יעד 6.3: התאמת 
השירות על פי 
אוכלוסיית יעד

תפוקה
פיתוח של מערכת לזימון 

תורים באינטרנט ובמובייל
 גגמדד חדש

יעד 6.3: התאמת 
השירות על פי 
אוכלוסיית יעד

תפוקה

פיתוח תת-מערכת 
לתמיכה בהתייצבות של 
עולים באמצעות עמדות 

ממוחשבות לניהול תורים

 גגמדד חדש

יעד 6.3: התאמת 
השירות על פי 
אוכלוסיית יעד

תפוקה

פיתוח מערכת ליצירת 
ממשק בין העולים 

הקשישים לבין מערכות 
המידע של הביטוח הלאומי 

לצורך הגשת תביעה לפנסיה 
מרוסיה

 גגמדד חדש

יעד 6.4: ייעול ופישוט 
ההתנהלות של העולה 

והתושב החוזר מול 
המשרד

תפוקה

שיעור העולים שעלו ארצה 
אשר תיק העלייה שלהם 
הוזן מראש במערכת של 

המשרד

 -25%90% 

יעד 6.4: ייעול ופישוט 
ההתנהלות של העולה 

והתושב החוזר מול 
המשרד

תפוקה
העולים ותושבים חוזרים 
שנרשמו לשנת הסתגלות

808580 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 6.5: שיפור תנאי 
העבודה של עובדי 

המשרד
תפוקה

קורסים לפיתוח עתודה 
ניהולית בהיבט מגדרי 

לקידום השוויון והייצוג 
ההולם

121

הקורס שלא בוצע בשנת 2018 נדחה 
לשנת 2019 בשל אי זמינות מועדים 

לביצוע הקורסים בלוח ההדרכה 
הארצי. השנה המשרד התחייב לבצע 
קורסים מקצועיים, ועל כן נותרו מעט 
מספר ימים להדרכות ולהשתלמויות 

נוספות.

יעד 6.5: שיפור תנאי 
העבודה של עובדי 

המשרד
תפוקה

פעולות חשיפה ושיווק 
המשרד בקרב בני ובנות 

השירות הלאומי
 23מדד חדש

יעד 6.5: שיפור תנאי 
העבודה של עובדי 

המשרד
תפוקה

עולים שעמם נפגשו ממוני 
האיכות המחוזיים

220300200 

יעד 6.5: שיפור תנאי 
העבודה של עובדי 

המשרד
תפוקה

בחינת שיטת חישוב שכר 
העידוד במרחבים

 גג-

יעד 6.5: שיפור תנאי 
העבודה של עובדי 

המשרד
תפוקה

סיום הטמעת תהליך קליטת 
עובד חדש בארגון

 גג-

יעד 6.5: שיפור תנאי 
העבודה של עובדי 

המשרד
תפוקה

ימי עיון במחוזות ובמשרד 
בנושא העלאת המודעות 

למניעת הטרדה מינית 
ואלימות

333 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 6.5: שיפור תנאי 
העבודה של עובדי 

המשרד
תוצאה

שיעור הגידול בקרב בני 
ובנות השירות הלאומי 

המתעניינים בשירות 
במשרד

4%10%-

השנה זו השנה הראשונה שבה האגף 
אסף נתונים לגבי מספר המתעניינים, 

ועל כן לא ניתן לעדכן ערך זה. בשנת 
2019 ייאספו הנתונים על מספר 

 המתעניינים וידווח אחוז המתעניינים.
*מתעניינים - מספר הפניות 

טלפוניות/באמצעות הרכזות לגבי 
התנדבות במשרד העלייה והקליטה.

יעד 6.5: שיפור תנאי 
העבודה של עובדי 

המשרד
תוצאה

הטמעת תהליך קליטת עובד 
חדש בארגון

 גג-

יעד 6.5: שיפור תנאי 
העבודה של עובדי 

המשרד
תוצאה

שיעור הגידול בשביעות רצון 
העולים מהשירות הניתן, על 

פי סקר שביעות רצון
-10%13% 

יעד 6.5: שיפור תנאי 
העבודה של עובדי 

המשרד
תוצאה

שיעור שביעות הרצון 
מהיחס הניתן לעולים על ידי 

יועצי הקליטה )על פי סקר 
בקרב עולים(

- 75%88% 

יעד 6.5: שיפור תנאי 
העבודה של עובדי 

המשרד
תפוקה

אירוע ארצי לציון יום 
האישה הבינלאומי לעובדות 
ועובדי המשרד בנושא שוויון 

מגדרי

100%100%100% 

משרד העלייה והקליטה
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דיווח מדדים לשנת 2018
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

מקומות תעסוקה חדשים, שנוצרו בנגב, בגליל ופריפריה החברתית 1
1,5002,500כתוצאה מפעילות המשרד לצמצום פערים

ביאור והרחבה:
הרחבת היצע התעסוקה באה לידי ביטוי בגורמים רבים ומושפעת על ידי מקורות שונים. מכיוון שהנתון מורכב מכמה תכניות ומספר  ■

פרויקטים שונים, טרם הושלם גיבוש הנתונים.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

מוסדות הציבור בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, שהמשרד מסייע 2
475700750בבנייתם או בשיפוצם

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי, לפי מספר מוסדות הציבור שאושר להם תקציב סיוע לבנייה או לשיפוץ. ■
ביאור: המשרד מסייע לרשויות מקומיות באמצעות פרסום נהלים בתחום בנייה ושיפוץ של מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

משתתפים בתוכניות לצמצום פערי הבריאות בין יישובי הנגב והגליל 3
2,5003,3003,000למרכז הארץ

ביאור והרחבה:
במסגרת התוכניות מופעלים קורסים שמטרתם הינה הכשרת המשתתפים לצורך מתן מענה רפואי מהיר ואיכותי במקרי חירום רפואיים,  ■

כאמצעי לצמצום פערים ולחיזוק מערך הרפואה.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

 משתתפים בתוכניות לחיזוק הלכידות והמנהיגות בקרב קהילות 4
250,000250,000700,000בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

ביאור והרחבה:
פעילויות בקהילה בשעות אחר הצהריים לחיזוק המנהיגות המקומית ולחיזוק חיי התרבות, הפנאי והקהילה. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

15 1515רשויות מקומיות שבהן פועלות תוכניות במסגרת יישום תוכנית הצפון5

ביאור והרחבה:
ביאור: בהתאם להחלטת הממשלה מס׳ 2262 מיום 8/1/2017 , שעניינה פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה.  ■

התכניות המופעלות : הרחבת המכללה לחינוך ״אוהלו״, הקמת שני מרכזי שיקום תעסוקתי והפעלת תכנית לצמצום ההגירה השלילית 
ב-12 רשויות מקומיות.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

350,000 320,000350,000משתתפים בתוכניות חינוך לא-פורמלי בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית 6
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: הגדלת היצע התעסוקה בנגב ובגליל ובפריפריה החברתית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
מקומות תעסוקה חדשים 

שנוצרו בנגב ובגליל 
ובפריפריה החברתית

1,5002,500-

הרחבת היצע התעסוקה באה לידי 
ביטוי בגורמים רבים ומושפעת על ידי 
מקורות שונים. מכיוון שהנתון מורכב 

מכמה תכניות ומספר פרויקטים 
שונים, טרם הושלם גיבוש הנתונים.

יעד 1.1: הקמה 
והפעלה של מרכזי 

עסקים ויזמות 
)"האבים"(

תפוקה
קביעת הרשויות שיקבלו 

תמיכה להקמת ותפעול 
"האבים"

 גג-

יעד 1.1: הקמה 
והפעלה של מרכזי 

עסקים ויזמות 
)"האבים"(

שיטת המדידה השתנתה.-44-האבים שהוקמותוצאה

יעד 1.1: הקמה 
והפעלה של מרכזי 

עסקים ויזמות 
)"האבים"(

תוצאה
יזמים שעושים שימוש 

ב"האבים"
- 2,200-

מכיוון שהשימוש של יזמים בהאבים, 
בא לידי ביטוי בצורות שונות והנתונים 

מורכבים ומושפעים מגורמים שונים, 
איסוף הנתונים הסופיים טרם הושלם. 

הנתונים המלאים יפורסמו במהלך 
השנה. 

יעד 1.2: הקמה וליווי 
של עסקים זעירים 

בפריפריה החברתית, 
בנגב ובגליל

תפוקה
בחירת הרשויות שיקבלו 

תמיכה להקמת עסקים 
זעירים

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: הקמה וליווי 
של עסקים זעירים 

בפריפריה החברתית, 
בנגב ובגליל

תוצאה
עסקים זעירים שהוקמו 

ושקיבלו ליווי
- 250300 

יעד 1.2: הקמה וליווי 
של עסקים זעירים 

בפריפריה החברתית, 
בנגב ובגליל

תוצאה
מועסקים חדשים בעסקים 

זעירים שהוקמו
 -225300 

יעד 1.3: יצירת 
הזדמנויות תעסוקה 

לסטודנטים הלומדים 
בנגב ובגליל

תפוקה
מעסיקים המשתתפים 

בתוכנית "סטודנטים בונים 
עתיד"

303520

יעד 1.3: יצירת 
הזדמנויות תעסוקה 

לסטודנטים הלומדים 
בנגב ובגליל

תוצאה
סטודנטים הלוקחים חלק 

בתוכנית "סטודנטים בונים 
עתיד"

700850500

יעד 1.4: סיוע לחברות 
הפועלות בנגב ובגליל 
ובפריפריה החברתית

 גג-פרסום נוהל סיוע לחברותתפוקה

יעד 1.4: סיוע לחברות 
הפועלות בנגב ובגליל 
ובפריפריה החברתית

תפוקה
חברות אשר מקבלות סיוע 

מהמשרד
טרם הושלם איסוף הנתונים.1013

יעד 1.4: סיוע לחברות 
הפועלות בנגב ובגליל 
ובפריפריה החברתית

תוצאה
משרות בחברות המקבלות 

סיוע
טרם הושלם איסוף הנתונים.200350
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.5: פיתוח 
שירותים תומכי 

תעסוקה
תפוקה

רשויות מקומיות 
המשתתפות בתוכנית 

"שירותים תומכי תעסוקה"
1012-

גיבוש התוכנית הושלם בסוף 2018 
והיא תתחיל ב-2019.

עד 1.5: פיתוח 
שירותים תומכי 

תעסוקה
תפוקה

חברות המשתתפות 
בתוכנית "שירותים תומכי 

תעסוקה"
1012-

גיבוש התוכנית הושלם בסוף 2018 
והיא תתחיל ב-2019.

עד 1.5: פיתוח 
שירותים תומכי 

תעסוקה
תוצאה

מקומות תעסוקה חדשים 
כתוצאה מתוכניות 

"שירותים תומכי תעסוקה"
100130-

גיבוש התוכנית הושלם בסוף 2018 
והיא תתחיל ב-2019.

עד 1.5: פיתוח 
שירותים תומכי 

תעסוקה
תוצאה

מועסקים שהעסקתם 
השתנתה מהעסקה במשרה 

חלקית להעסקה במשרה 
מלאה

100130-
גיבוש התוכנית הושלם בסוף 2018 

והיא תתחיל ב-2019.

יעד 1.6: עידוד עסקים 
קטנים באמצעות 

פעילויות שיווק ומיתוג
תפוקה

פרסום "קול קורא" לקידום 
עסקים קטנים ברשויות

-ג-

המשרד ביטל את הפרויקט בהעדר 
היתכנות ובשל קיום תוכניות דומות 

של ישראל דיגיטלית והרשות לעסקים 
קטנים.

עד 1.6: עידוד עסקים 
קטנים באמצעות 

פעילויות שיווק ומיתוג
תפוקה

אתרי אינטרנט שהוקמו 
עבור עסקים קטנים

-100-

המשרד ביטל את הפרויקט בהעדר 
היתכנות ובשל קיום תוכניות דומות 

של ישראל דיגיטלית והרשות לעסקים 
קטנים.
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מטרה 2: קידום פרויקטים פיזיים ותשתיתיים ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 

מוסדות הציבור בנגב, 
בגליל ובפריפריה החברתית 

שהמשרד מסייע בבנייתם 
או בשיפוצם

475700750 

יעד 2.1: שדרוג 
מוסדות ציבור 

ותשתיות ציבוריות 
בערים

תפוקה
ערים המקבלות תמיכה 

תקציבית לבנייה ולשיפוץ 
של מוסדות ציבור

303035 

יעד 2.1: שדרוג 
מוסדות ציבור 

ותשתיות ציבוריות 
בערים

תפוקה
מוסדות הציבור שהמשרד 

מסייע בבנייתם או בשיפוצם
200200220 

יעד 2.2: שדרוג 
מוסדות ציבור 

ותשתיות ציבוריות 
במועצות האזוריות

תוצאה
מועצות אזוריות המקבלות 

תמיכה תקציבית לבנייה 
ולשיפוץ מוסדות ציבור

202030 

יעד 2.2: שדרוג 
מוסדות ציבור 

ותשתיות ציבוריות 
במועצות האזוריות

תוצאה
מוסדות ציבור במועצות 

האזוריות שהמשרד מסייע 
בבנייתם או בשיפוצם

100100120 

יעד 2.3: הפעלת 
תוכניות לשילוט 

רחובות
תפוקה

יישובים שמתבצע בהם 
מיפוי של שמות רחובות 

ומספרי בתים
253025

התוכנית הגיעה למיצוי מלא ואין 
רשויות נוספות שנדרש לבצע בהן 

הליכי מיפוי.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.3: הפעלת 
תוכניות לשילוט 

רחובות
תוצאה

רשויות שהוצב בהן שילוט 
ומספרי בתים

556 

יעד 2.4: קידום מיזמים 
כלכליים ברשויות 

המקומיות
תפוקה

פרסום "קול קורא" לקידום 
מיזמים כלכליים

 גג-

יעד 2.4: קידום מיזמים 
כלכליים ברשויות 

המקומיות
תוצאה

מיזמים כלכליים שאושרו 
לפיתוח

-2517

היקף המיזמים שאושרו לתמיכה 
בוועדה היה נמוך מהמתוכנן. היו 
בקשות שנפסלו על ידי הוועדה 

מסיבות מקצועיות.

יעד 2.4: קידום מיזמים 
כלכליים ברשויות 

המקומיות
תוצאה

מקומות תעסוקה חדשים 
במיזמים כלכליים

- 200250 
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מטרה 3: צמצום פערי הבריאות בין יישובי הנגב והגליל למרכז הארץ

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
משתתפים בתוכניות 

לצמצום פערי הבריאות 
בנגב ובגליל

2,5003,3003,000 

יעד 3.1: שיפור היכולת 
למתן מענה מהיר 

ואיכותי במקרי חירום 
רפואיים בנגב ובגליל

תפוקה
קורסי הכשרה לנהגי 

אמבולנס ולחובשים בנגב 
ובגליל

162021 

יעד 3.1: שיפור היכולת 
למתן מענה מהיר 

ואיכותי במקרי חירום 
רפואיים בנגב ובגליל

תפוקה
קורסי הכשרה לעזרה 

ראשונה ולהחייאה בנגב 
ובגליל

385047 

יעד 3.1: שיפור היכולת 
למתן מענה מהיר 

ואיכותי במקרי חירום 
רפואיים בנגב ובגליל

תפוקה
קורסי הכשרה ארוכת טווח 

למתנדבים קבועים
141715 

יעד 3.1: שיפור היכולת 
למתן מענה מהיר 

ואיכותי במקרי חירום 
רפואיים בנגב ובגליל

תוצאה
נהגי אמבולנס וחובשים 
שהוכשרו לעבודה בנגב 

ובגליל
400660600 

שיפור היכולת למתן 
מענה מהיר ואיכותי 

במקרי חירום רפואיים 
בנגב ובגליל

תוצאה
בוגרי קורסי ההכשרה 

לעזרה ראשונה ולהחייאה
1,3001,5001,300 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: שיפור היכולת 
למתן מענה מהיר 

ואיכותי במקרי חירום 
רפואיים בנגב ובגליל

תוצאה
מתנדבים קבועים שהוכשרו 
למתן שירותי עזרה ראשונה, 

החייאה והצלת חיים
180300330 

יעד 3.2: השארת 
מתמחים במקצועות 

הרפואה בבתי החולים 
בנגב ובגליל

תפוקה
תוכניות תמריצים 

למתמחים
222 

יעד 3.2: השארת 
מתמחים במקצועות 

הרפואה בבתי החולים 
בנגב ובגליל

תוצאה
מתמתחים בנגב בתוכנית 

התמריצים
3030-

התוכנית טרם הופעלה בנגב. הליכי 
התכנון עדיין נמשכים. 

יעד 3.2: השארת 
מתמחים במקצועות 

הרפואה בבתי החולים 
בנגב ובגליל

תוצאה
מתמחים בגליל בתוכנית 

התמריצים
404040 

יעד 3.3: קידום 
הספורט ואורח חיים 

בריא בקרב ילדים ובני 
נוער

תוצאה
רשויות הלוקחות חלק 

ב"מפעלות החינוך"
181818 

יעד 3.3:קידום הספורט 
ואורח חיים בריא בקרב 

ילדים ובני נוער
תוצאה

משתתפים בתוכנית 
"מפעלות חינוך"

2,6002,6002,600 

יעד 3.4: קידום 
מחקרים קליניים 

בקרב בתי החולים 
בגליל

תפוקה
פרסום "קול קורא" לביצוע 

מחקרים קליניים בקרב בתי 
החולים בגליל

-ג-
 פרסום הקול הקורא נדחה לתחילת 

.2019

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   514



ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.4: קידום 
מחקרים קליניים 

בקרב בתי החולים 
בגליל

תפוקה
מלגות שמוענקות למחקרים 

במסגרת "הקול הקורא"
121212 

יעד 3.4: קידום 
מחקרים קליניים 

בקרב בתי החולים 
בגליל

תפוקה
היקף מלגות המחקר 

שחולקו )אלש"ח(
1,2801,2801,300 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   515



מטרה 4: חיזוק הלכידות והמנהיגות בקרב קהילות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
משתתפים באירועי 

התרבות, הנתמכים על-ידי 
המשרד

500,000600,00070,0000 

תוצאה 
משתתפים בקבוצות 

מנהיגות מקומית
- 7,0007,000 

תוצאה 
משתתפים בקבוצות 

מנהיגות מקומית בקרב 
העדה הדרוזית

3,5003,5003,500 

יעד 4.1: צמצום פערים 
והבטחת זכויות 

סוציאליות
 1010 -מרכזי זכויות אזורייםתפוקה

יעד 4.1: צמצום פערים 
והבטחת זכויות 

סוציאליות
תוצאה

מקבלי שירות מקרב 
התושבים במרכזי הזכויות 

האזוריים
 -25,00015,000

מרכזי מיצוי הזכויות הוקמו, אבל 
ההקמה הייתה הדרגתית. כיום כולם 
פועלים, ותוך זמן קצר ב-2019 היעד 

יושג במלואו. 

יעד 4.1: צמצום פערים 
והבטחת זכויות 

סוציאליות
תוצאה

משתתפים בסדנאות בנושא 
התנהלות כלכלית נבונה וכד'

 -3,0003,000 

יעד 4.2: פעילות 
במרכזי צעירים 

הממוקדת באוכלוסייה 
מחוללת שינוי

תפוקה
רשויות המפעילות מרכזי 

צעירים בנגב, בגליל 
ובפריפריה החברתית

434950 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: פעילות 
במרכזי צעירים 

הממוקדת באוכלוסייה 
מחוללת שינוי

תוצאה
משתתפים בפעילויות 
במרכזי הצעירים בנגב, 

בגליל ובפריפריה החברתית
200,000300,00030,0000 

יעד 4.3: עידוד מנהיגות 
מקומית

תפוקה
קבוצות מנהיגות שהוקמו 

ברשויות
668 

יעד 4.3: עידוד מנהיגות 
מקומית

תוצאה
משתתפים בפעילות 

קהילתית המבוצעת על-ידי 
הקבוצות

3,1007,0007,000 

יעד 4.4: חיזוק חיי 
התרבות ביישובי הנגב 

והגליל והפריפריה 
החברתית

תפוקה
אירועי תרבות בנגב ובגליל, 

הנתמכים על-ידי המשרד
437500600 

יעד 4.4: חיזוק חיי 
התרבות ביישובי הנגב 

והגליל והפריפריה 
החברתית

תוצאה
משתתפים באירועי תרבות 
בנגב ובגליל, הנתמכים על-

ידי המשרד
500,000600,00070,0000 

יעד 4.5: הנגשת אזורי 
פנאי משפחתיים 

וקהילתיים
תפוקה

פרסום "קול קורא" לתכנון, 
לביצוע, לאספקה ולהתקנה 

של גני שעשועים
 גג-

יעד 4.5: הנגשת אזורי 
פנאי משפחתיים 

וקהילתיים
תוצאה

יישובים שהוקמו בהם גני 
שעשועים

-8040
הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע 

מתקדמים. ההתקנות החלו באוגוסט 
2018 ולכן העיכוב.

יעד 4.5: הנגשת אזורי 
פנאי משפחתיים 

וקהילתיים
40040 -מתחמים שהוקמו ברשויותתוצאה

הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע 
מתקדמים. ההתקנות החלו באוגוסט 

8102 ולכן העיכוב.
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מטרה 5: יישום התוכנית לפיתוח הצפון

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
רשויות המקבלות סיוע עבור 

בינוי ופיתוח מכללות לחינוך
- 11 

תוצאה 
רשויות המקבלות סיוע 

עבור מרכזי תעסוקה לבעלי 
מוגבלויות

- 22 

תוצאה
רשויות בעלות מאזן הגירה 

שלילי, המקבלות סיוע 
במיזמים ייחודיים

 -1212 

יעד 5.1: בינוי מכללות 
לחינוך ופיתוחן

תפוקה

תכניות לימוד לתארים 
בחינוך ובהוראה, שנפתחו 
במכללת "אוהלו" כתוצאה 

מההרחבה

---
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 5.1: בינוי מכללות 
לחינוך ופיתוחן

תוצאה
סטודנטים לתואר ראשון 
בחינוך והוראה במכללת 

"אוהלו"
---

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 5.2: קידום הקמה 
של מרכזים לטיפול 

ולתעסוקה של בעלי 
מוגבלויות

תפוקה
פרסום "קול קורא" לתקצוב 

בינוי בתחום השירותים 
החברתיים

 גג-

יעד 5.2: קידום הקמה 
של מרכזים לטיפול 

ולתעסוקה של בעלי 
מוגבלויות

תוצאה
מרכזים שהוקמו לטיפול 

ולתעסוקה של בעלי 
מוגבלויות

-22 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.3: הפעלת 
תוכניות ופרויקטים 

לעידוד ולחיזוק 
ההתיישבות בגליל 

בקרב רשויות בעלות 
מאזן הגירה שלילי

תפוקה

פרסום "קול קורא" להפעלת 
תוכניות ופרויקטים בקרב 

רשויות בעלות מאזן הגירה 
שלילי

 גג-

יעד 5.3: הפעלת 
תוכניות ופרויקטים 

לעידוד ולחיזוק 
ההתיישבות בגליל 

בקרב רשויות בעלות 
מאזן הגירה שלילי

תוצאה
רשויות בעלות מאזן הגירה 
שלילי שמפעילות תוכניות 

ופרויקטים
 -1212 
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מטרה 6: צמצום פערי חינוך באמצעות הנגשת פעילויות חינוך בלתי-פורמלי בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
ילדים ובני נוער המשתתפים 

בתוכניות חינוך בלתי-
פורמלי

200,000300,000350,000 

יעד 6.1: צמצום פערים 
ועידוד מצוינות בקרב 

ילדים ובני נוער
תפוקה

רשויות מקומיות 
המשתתפות בתוכנית 

לעידוד מצוינות בקרב ילדים 
ובני נוער

162225 

יעד 6.1: צמצום פערים 
ועידוד מצוינות בקרב 

ילדים ובני נוער
תפוקה

תחומים שבהם פועלות 
תוכניות לעידוד מצוינות 

בקרב ילדים ונוער
101518 

יעד 6.1: צמצום פערים 
ועידוד מצוינות בקרב 

ילדים ובני נוער
תוצאה

ילדים ובני נוער המשתתפים 
בתוכניות מצוינות

20,00025,00030,000 

יעד 6.2: שיפור נגישות 
האוכלוסייה לפעילויות 

בלתי-פורמליות
תפוקה

פרסום "קול קורא" לרשויות 
לסבסוד קייטנות

 גג-

יעד 6.2: שיפור נגישות 
האוכלוסייה לפעילויות 

בלתי-פורמליות
תוצאה

רשויות שקיבלו סבסוד 
קייטנות

819580
מספר הרשויות שניגשו ל"קול קורא" 

היה נמוך מהמתוכנן.

יעד 6.2: שיפור נגישות 
האוכלוסייה לפעילויות 

בלתי-פורמליות
הצלחה

משפחות שקיבלו סבסוד 
קייטנות

112,500130,000110,000
מספר הרשויות שניגשו ל"קול קורא" 

היה נמוך מהמתוכנן.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 6.3: הנגשת שעות 
חונכות לימודית 

ורגשית בקרב 
משפחות מעוטות 

יכולת

תפוקה
רשויות הלוקחות חלק 

בתוכנית החונכויות
404040 

יעד 6.3: הנגשת שעות 
חונכות לימודית 

ורגשית בקרב 
משפחות מעוטות 

יכולת

תוצאה
ילדים ובני נוער המקבלים 

שירותי חונכויות שונים
10,00012,50015,000 

יעד 6.3: הנגשת שעות 
חונכות לימודית 

ורגשית בקרב 
משפחות מעוטות 

יכולת

תוצאה
שעות העבודה המוקצות 

לחונכויות באמצעות 
הרשויות המקומיות

200,000250,000300,000 
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד הפנים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

8.2%8%7%שיעור הגירעון המצטבר ברשויות המקומיות מתוך סך ההכנסות1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הדו"חות המבוקרים של הרשויות המקומיות, המפורסמים באתר משרד הפנים. ■
ביאור: גירעון מצטבר מעיד על מצב הרשויות המקומיות בישראל מבחינת איזון תקציבי. הנתון לשנת 2018 למעשה מעיד על שיעור  ■

הגירעון בשנה החולפת, בהתאם למועד הפקת הדו"חות המבוקרים, המפורסמים באתר משרד הפנים.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

רשויות מקומיות איתנות ויציבות2
 93 

)25 איתנות 
ו-68 יציבות(

 93 
)25 איתנות 
ו-68 יציבות(

 101 
)29 איתנות 
ו-72 יציבות(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד הפנים. ■
ביאור: בישראל יש כיום כ-257 רשויות מקומיות. רשות מקומית יציבה היא רשות העומדת בתבחינים כספיים ומינהליים שהוגדרו על ידי  ■

משרד הפנים ואשר מאפיינים יציבות תפקודית. רשות זו זכאית להקלות בנושאים רגולטוריים שבסמכות המשרד )כגון הקלות בדיווח 
התקציב, הקלות באישורי תקציב ועוד(. רשות מקומית איתנה היא רשות מקומית העומדת בתנאי סעיף 232 א לפקודת העיריות )אינה 

מקבלת מענק איזון, נטולת גירעון שוטף ועומדת בכמה קריטריונים נוספים, הנוגעים לאופן התנהלותה השוטף(. רשות איתנה זכאית 
לפטור בנושאים רגולטוריים, כגון: מחיקת חובות, עסקאות מקרקעין, אישור תקציב ועוד על פי החוק לתיקון פקודת העיריות.

משרד הפנים
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור מקורות ההכנסה העצמיים של כלל הרשויות המקומיות מסך 3
61%62%60%ההכנסות הכולל

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הדו"חות המבוקרים של הרשויות המקומיות, המפורסמים באתר משרד הפנים. ■
ביאור: המאמץ המשרדי להגדלת מענקי הממשלה בצירוף של הפחתת הארנונה בגין ביטול מעמד ״עיר עולים״ הסיטו 1% מההכנסות  ■

העצמיות למשרדי ממשלה. כמו כן, משרד הפנים מקדם ברשויות המקומיות תוכניות לפיתוח כלכלי במטרה להגדיל את שיעור 
ההכנסות העצמיות של הרשויות. תוכניות אלו הן ארוכות טווח, ולכן חל קושי בחיזוי הגידול של מדד זה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

רשויות מקומיות מוחלשות שהגדילו את הכנסותיהן העצמיות כתוצאה 4
161818מחלוקת הכנסות/שינוי גבולות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"חות הוועדות לבדיקת גבולות וחלוקת הכנסות, אשר מתפרסמים בקובץ התקנות ובאתר משרד הפנים. ■
ביאור: הוועדות הגיאוגרפיות עוסקות, בין היתר, בחלוקת הכנסות מאזורים מניבים )כגון בסיסי צה"ל, אזורי תעשייה משותפים,  ■

מחצבות וכיוצא באלו(. בשנה הקרובה אמורות להיות מוגשות המלצות של כמה ועדות, אשר צפויות לחלק הכנסות ממקורות אלו 
לרשויות במעמד סוציו-אקונומי נמוך.

משרד הפנים
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

173159167רשויות מקומיות הנמצאות בכשירות טובה למצבי חירום5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד הפנים. ■
ביאור: כשירות הרשויות המקומיות למצבי חירום נמדדת על סמך קריטריונים קבועים של מינהל החירום במשרד הפנים, כגון: מחסן  ■

וציוד חירום, 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.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

4,5004,5154,584השקעה ברשויות מקומיות מוחלשות )מלש"ח(6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: תקציב המדינה. ■
ביאור: תקציב זה כולל, בין היתר, את מענקי האיזון ומענקי הקרן לצמצום פערים, את תקציבי החירום, הפיתוח הכלכלי והפיתוח  ■

הארגוני, שמעביר משרד הפנים לרשויות המקומיות מתקציבו השוטף ואת תקציבי החלטות הממשלה השונות, שנועדו לצמצמם פערים 
קיימים בין הרשויות המקומיות, כגון החלטות ממשלה מס' 922, 959, 2379 ועוד.

משרד הפנים
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

פיתוח תוכנית אסטרטגית להגדלת אחוזי ההצבעה, בהתבסס על ניתוח 7
נתוני ההצבעה בבחירות קודמות, וממצאי סקר ייעודי שביצעה יחידת 

הפיקוח הארצי על הבחירות בנושא
-

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד הפנים. ■
ביאור: לקראת בחירות 2018 פיתחה יחידת הפיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות תוכנית אסטרטגית במטרה להעלות את שיעורי  ■

ההצבעה בבחירות. במסגרת התוכנית, הוחלט להתמקד, בין היתר, באוכלוסיות נדרשות ובארבע הרשויות המקומיות הדרוזיות שבהן 
תתקיימנה לראשונה בחירות מוניציפליות.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

51110מספר האשכולות האזוריים8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד הפנים. ■
ביאור: האשכול ה-11 הוא אשכול שצפוי לקום באזור יהודה ושומרון והוא מוכן להקמה מבחינת משרד הפנים. עם זאת, האשכול  ■

טרם הוקם כיוון שטרם הוחלה החקיקה הנדרשת לטובת הנושא. העיכוב נובע מעבודתו של משרד הביטחון והמינהל האזרחי בעניין. 
כשיסתיים תהליך זה תושלם העבודה על האשכול.

משרד הפנים
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

59116115רשויות המאוגדות באשכול אזורי חדש ו/או קיים9

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד הפנים. ■
ביאור: נכון ל-2018 אחת הרשויות עוכבה באישור מליאת האשכול. עיכובים אלו נבעו מהבחירות לרשויות המקומיות, אשר עיכבו את  ■

אישורי המליאות. יובהר, כי נכון לתחילת 2019 המשרד כבר עומד ביעדים שהציב לעצמו בנושא. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל
 לשנת 2018 

45220250היקף הפעילות התקציבית של 10 האשכולות האזוריים )מיליוני ש"ח(10

משרד הפנים
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

136186220צוערים שהושמו ברשויות המקומיות11

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד הפנים. ■
ביאור: תוכנית "עתידים - צוערי פיס לשלטון המקומי" מיועדת לחזק את השלטון המקומי בישראל באמצעות הכשרת צעירים  ■

מצטיינים בעלי כישורי מנהיגות לעבודה ברשויות מקומיות. המדד מתייחס לסך הצוערים שהעשירו את ההון האנושי בשלטון המקומי 
מאז יצאה התוכנית לדרך. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

586282רשויות מקומיות המשתתפות בתוכנית לפיתוח ארגוני12

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

0%0%0%שיעור הגירעון )העודף( התקציבי השנתי הכולל של הרשויות המקומיות13

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הדו"חות המבוקרים של הרשויות המקומיות, המפורסמים באתר משרד הפנים. ■
ביאור: הגירעון השוטף מייצג את עודף ההוצאה השנתית של הרשויות המקומיות על ההכנסה השנתית. שיעור הגירעון השוטף משקף  ■

את היחס בין עודף ההוצאה לבין ההכנסה. הנתון בכל שנה מתייחס לדו"חות התקציביים המבוקרים של השנה החולפת.

משרד הפנים
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: שיפור השירות לתושב

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
שיעור מדד השקיפות 
באתרים של הרשויות 

המקומיות
74%75%-

מקור הנתונים: המדד לקוח מתוך מדד 
השקיפות באתרי הרשויות המקומיות 

של עמותת "שקיפות בינ"ל-ישראל" 
 וחל רק על עיריות )74 רשויות(.
בשנת 2018 לא בוצעה מדידה 

בשל היותה שנת בחירות ברשויות 
המקומיות. המדד נדחה לבחינה 

בתוכנית העבודה לשנת 2019.

תוצאה 
חופי רחצה מוכרזים 

שפתוחים לציבור
150155153

לאור עבודות בינוי המהוות סכנה 
למתרחצים לא נפתחו שני חופים 

לרחצה. בתום העבודות ייפתחו חופים 
אלו לציבור הרחב. 

יעד 1.1: חיזוק ממשקי 
הגומלין בין התושב 

לרשות
תפוקה

ביקורות שבוצעו על גופים 
לשירותי דת הכפופים 

למשרד
 -66 

יעד 1.1: חיזוק ממשקי 
הגומלין בין התושב 

לרשות
תפוקה

ידיעונים חודשיים שפורסמו 
בנושא אבטחת מידע

- 1212 

יעד 1.1: חיזוק ממשקי 
הגומלין בין התושב 

לרשות
תפוקה

שיעור הגידול במספר 
הקלפיות שהועמדו עבור 

בעלי מוגבלויות ברחבי 
הארץ

 3,314
)2013(

13%13% 

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: חיזוק ממשקי 
הגומלין בין התושב 

לרשות
תפוקה

פרסום תוכנית הסברה 
מגוונת שפונה לאוכלוסיות 

היעד השונות, בהתאם 
לליקויים שזיהה מבקר 
המדינה בבחירות 2013

 גג-

יעד 1.1: חיזוק ממשקי 
הגומלין בין התושב 

לרשות
תפוקה

שיעור הפניות בנוגע לזכות 
ההצבעה ומיקום ההצבעה, 

שקיבלו מענה במדיומים 
השונים )SMS ,טלפון, 

אינטרנט(

 -90%98% 

יעד 1.1: חיזוק ממשקי 
הגומלין בין התושב 

לרשות
תפוקה

ביצוע "האקתון" תקציבי 
רשויות מקומיות

-ג-

במהלך שנת הבחירות ברשויות 
המקומיות נמנע מן המשרד לבצע 

הליך פומבי זה בשל השפעה אפשרית 
על מערכת הבחירות. כמו כן יצוין, כי 

במהלך שנת 2019 המשרד מתחיל 
מהלך של טיוב מאגרי המידע, במטרה 

שמאגרים אלו ישמשו ככלי מסייע 
בהליכי קבלת החלטות באירועים 

מסוג זה.

יעד 1.2: קידום 
חדשנות מוניציפאלית

תפוקה
גיבוש ואישור המודל 

להפעלת '"מעבדת חדשנות" 
ברשויות ובאשכולות

 גג-

יעד 1.2: קידום 
חדשנות מוניציפאלית

תפוקה
תוכניות דיגיטליות שגובשו 

ותוקצבו באשכולות
 -55 

יעד 1.2: קידום 
חדשנות מוניציפאלית

תפוקה
הכשרות דיגיטליות 

שהתקיימו
333 

יעד 1.2: קידום 
חדשנות מוניציפאלית

תפוקה
מפגשים של קהילת 

החדשנות המוניציפלית
 -34 

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: קידום 
חדשנות מוניציפאלית

תפוקה
התחייבויות לתקצוב 

פרויקטים דיגיטליים ב-15 
רשויות מקומיות

233834

המשרד נתן את המספר 38 כמספר 
מוערך, בפועל נרשמו 4 רשויות 

פחות. עם זאת, ניתן לראות עלייה 
משמעותית משנת 2017. 

יעד 1.2: קידום 
חדשנות מוניציפאלית

תפוקה

מפגשי איגום ידע ושיתוף 
ציבור שהתקיימו ברשויות 

המקומיות לפיתוח הידע 
בתחום דיגיטציה וערים 

חכמות

- 66 

יעד 1.2: קידום 
חדשנות מוניציפאלית

תפוקה

פרסום גרסה ראשונית 
ומתעדכנת של 'מדריך 

הידע הדיגיטלי ברשויות 
המקומיות'

 גג-

יעד 1.2: קידום 
חדשנות מוניציפאלית

תוצאה

פרויקטים ומוצרים 
דיגיטליים שיצרו חברות 

עסקיות/חברות הזנק 
כתוצאה מפעילות קהילת 
החדשנות המוניציפאלית

-5-

התקבלה החלטה לא לעשות שימוש 
במדד זה לפעילות קהילת החדשנות, 

שכן הוא אינו משקף היטב את 
פעילותה. במהלך שנת 2019 ייבנה 
מדד חדש שיאפשר לבחון פעילות 

בטווח הארוך.

יעד 1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת המידע
תפוקה

פרסום נוהלי התקצוב 
והעסקת כוח אדם לקראת 

הבחירות, באתר משרד 
הפנים

 גג-

יעד 1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת המידע
תפוקה

פרסום התנהלות ותוצאות 
הבחירות לציבור בזמן אמת

 גג-

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת המידע
תפוקה

פרסום קמפיין - הוועדות 
הגיאוגרפיות

 גג-

יעד 1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת המידע
תפוקה

פרסום קמפיין - האשכולות 
ופעולותיהם

 גג-

יעד 1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת המידע
תפוקה

מפרטים אחידים נוספים 
שהועלו להערות הציבור

476969 

יעד 1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת המידע
תפוקה

השלמת האפיון של מאגר 
המידע בתחום המיפוי, עם 
נתוני שינוי גבולות וחלוקת 

הכנסה

 גג-

יעד 1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת המידע
תפוקה

העלאה לאוויר של מרכז 
המידע בתחום המיפוי לאתר 

האינטרנט של המשרד
- - -

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך
מתוכנן לשנת 2018 , ולכן לא נדרש

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת המידע
תפוקה

אשכולות שהוטמעה בהם 
GIS מערכת

 -33

יעד 1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת המידע
תפוקה

דו"חות שפורסמו על אודות 
יישום התוכנית להעצמת 

הרשויות הבדואיות בשנים 
2017-2018, בכל אחת 

מהרשויות המשתתפות 
בתוכנית, באתר האינטרנט 

של התוכנית

 -9-

אתר האינטרנט הייעודי לתוכנית טרם 
עלה לאוויר ובשל היותה של 2018 

שנת בחירות ברשויות המקומיות, גם 
דו"חות היישום טרם פורסמו. היעד 

נשמר בתוכנית העבודה של המשרד 
לשנת 2019 ויושלם עד סוף הרבעון 

השני.

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת המידע
תפוקה

גיבוש המלצות לנוהל 
שקיפות לרשויות 

המקומיות
גג-

יעד 1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת המידע
32 -קיום מפגשי פורום שקיפותתפוקה

בשל מגבלות לוחות זמנים של 
השותפים בפורום התקיימו רק שני 

מפגשים במקום שלושה במהלך שנת 
.2018

יעד 1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת המידע
תוצאה

 GIS שירותים נתמכי
באשכולות

- 7-

משימה זו שונתה והוגדרה מחדש 
לשנת 2019. במסגרת העבודה על 

הטמעת המערכת עלה כי ראשית יש 
לייצר פיילוט בנושא טרם הטמעה 

מלאה. לאור כך יצא המשרד בפיילוט 
ב-3 אשכולות: בית הכרם, נגב מזרחי 

וגליל מערבי. במהלך 2019 יבחן 
המשרד את תוצרי הפיילוט ויבנה 

כתוצאה מכך כלי  להפעלת מערכות 
GIS באשכולות.

יעד 1.4: קידום 
הסובלנות הבין דתית 

והבין עדתית
תפוקה

אירועים דתיים שהתקיימו 
בהובלת המשרד

336

בכל שנה מבצע אגף בכיר לעדות 
לא יהודיות במשרד הפנים לפחות 3 

אירועים דתיים מרכזיים: שבירת צום 
הרמדאן, קבלת פנים לראשי העדות 
הנוצריות בבית הנשיא ואירוע שבת 

האור. במהלך 2018, בשל הדרישה 
ושיתוף הפעולה מצד גורמי הדת 

השונים, הגדיל המשרד את מספר 
האירועים הדתיים, והוביל לקיומם של 

שישה אירועים. 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.4: קידום 
הסובלנות הבין דתית 

והבין עדתית
תפוקה

הוצאה לאור והפצה של 
ספר "קבלת האחר" על 

פי 4 הדתות, לאנשי הדת 
העובדים במשרד הפנים

-ג-
הספר נמצא בתהליך עבודה ואמור 

להתפרסם בסוף שנת 2019.

יעד 1.4: קידום 
הסובלנות הבין דתית 

והבין עדתית
תפוקה

ביצוע קורס גישור לאנשי 
דת מכלל הדתות

-ג-
הוחלט לבצע את הקורס במסגרת 

השתלמות מנהיגות לאנשי הדת 
שתיפתח במהלך שנת 2019. 

יעד 1.4: קידום 
הסובלנות הבין דתית 

והבין עדתית
תפוקה

בתי ספר שהתקיימו בהם 
פעילויות לקידום הסובלנות

313131 

יעד 1.4: קידום 
הסובלנות הבין דתית 

והבין עדתית
תפוקה

קיום הכנס השנתי של 
מועצת ראשי הדתות

 גג-

יעד 1.5: פיתוח חופי 
רחצה

תפוקה
ביקורות שבוצעו בחופי 

רחצה מוכרזים
288288288 

יעד 1.5: פיתוח חופי 
רחצה

תפוקה
ביקורות שבוצעו בחופים 

אסורים לרחצה
142142142 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
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 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.5: פיתוח חופי 
רחצה

תפוקה
חופים חדשים שנפתחו 

במהלך השנה
6119

משרד הפנים פועל על מנת לעודד 
פתיחה של חופי רחצה חדשים על ידי 

מתן תמריצים והקצאת כספים. כמו 
כן, במהלך שנת 2018 פעל המשרד 

למצות את הפוטנציאל הקיים, על ידי 
יציאה בקול קורא לרשויות בתחום ועל 

ידי ביצוע מחקר למיפוי חופי רחצה 
אפשריים לפיתוח. יחד עם זאת נושא 

פתחיתם של חופים חדשים אינו 
בשליטה מלאה של המשרד ובמהלך 

2018 לא נפתחו 2 חופים אשר היו 
מתוכננים בתכנית העבודה )חוף פולג 
שלא נפתח בגלל זיהום בנחל והוראה 
שניתנה בידי המשרד להגנ"ס ומשרד 
הבריאות לדחות את פתיחתו בשלב 

זה וקטע חוף בטבריה אשר יש בעניינו 
דיון על סוגית בעלות בעירייה(.

יעד 1.5: פיתוח חופי 
רחצה

תפוקה
פרסום קמפיין "רחצה 

בטוחה" לעונת הקיץ
גג-

יעד 1.5: פיתוח חופי 
רחצה

תוצאה
חופי רחצה מוכרזים 

שפתוחים לציבור
150155153

לאור עבודות בינוי המהוות סכנה 
למתרחצים לא נפתחו שני חופים 

לרחצה. בתום העבודות ייפתחו חופים 
אלו לציבור הרחב. 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
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 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.5: פיתוח חופי 
רחצה

תוצאה
מקרי הטביעה בחופי 

הרחצה המוכרזים בעונת 
הרחצה המוגדרת בחוק

302529

משרד הפנים באמצעות האגף לחופי 
רחצה משקיע מאמצים ישירים 

ועקיפים לצמצום מקרי הטביעה 
בחופים מוכרזים - הן באמצעות 

קמפיינים להעלאת מודעות, העברת 
תקציבים לרשויות המקומיות לטובת 

רכישת ציוד הצלה ובטיחות והן 
באמצעות פיקוח ובקרה על החופים 
ומעקב אחר תיקון ליקויים. עם זאת, 

מקרי הטביעה תלויים גם בגורמים 
נוספים. המשרד ימשיך לפעול בנדון 

במטרה לצמצם זאת יותר בעתיד. 
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מטרה 2: צמצום פערים בין רשויות מקומיות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 

רשויות מקומיות נוספות 
ששולבו באזורי תעשייה 

משותפים )רשויות בדירוג 
סוציו-אקונומי 1-5 הזכאיות 

למענק איזון(

 -56 

תוצאה 

שיעור עמידת הרשויות 
ביעדים שהוצבו ליישום 

התוכנית להעצמת הרשויות 
הבדואיות בדרום לשנת 

2018 - החלטת ממשלה 
מס' 2397

- 60%60%

תוצאה 

שיעור העמידה בכלל יעדי 
התוכנית להעצמת הרשויות 

 הבדואיות בדרום: 
2018-2022

- - -

בתוכנית העבודה לשנת 2018 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2018 , ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
המשרד מעסיק חברת בקרה לבחינת 

היישום של התוכנית להעצמת 
הרשויות הבדואיות בדרום. מדידות 

הבקרה של החברה על אודות יישום 
התוכנית בשנת 2018 צפויות להתקבל 

במהלך חודש יוני 2019.

תוצאה 

שיעור מקורות ההכנסה 
העצמיים של רשויות 

מקומיות בדירוג סוציו-
אקונומי 1-3

31%32%38% 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
שיעור הגירעון המצטבר 

ברשויות המקומיות מתוך 
סך ההכנסות

8.2%8%7% 

יעד 2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה
תאגידים עירוניים חדשים 
ברשויות מוחלשות )דרוג 

חברתי-כלכלי 1-5(
485050 

יעד 2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה

פרסום "קול קורא" ובחירת 
מיזמים הנותנים מענה 

לאתגרי המרחב הציבורי, 
אשר יבוצעו על ידי תאגידים 

עירוניים

 גג-

יעד 2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה

פרסום המדריך להגדלת 
הכנסות ברשויות 

המקומיות, כולל קטלוג 
פרויקטים לפיתוח מנועי 

צמיחה

גג-

יעד 2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה

שיעור הפרויקטים שהותנעו 
מכלל הפרויקטים שאושרו 

לשנת 2018 )החלטת 
ממשלה 2397(

- 60%48%

מתוך כלל הפרויקטים שאושרו לשנת 
2018 רוב הפרויקטים הותנעו והחל 
ביצועם. חלק אחר של הפרויקטים 

מורכב יותר לביצוע ונדרשו בו תהליכי 
תכנון ארוכים יותר, אשר צפויים לצאת 

לפועל במהלך שנת 2019. 
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 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה
רשויות מקומיות נוספות 
שנכנסו לתוכנית המראה

142

בשלב הראשון של תכנית ההמראה 
הוחלט לבצע פיילוט בשתי רשויות 

בטרם תתרחב התכנית לרשויות 
נוספות. במהלך שנת 2018 המשרד 

ניהל מו"מ עם משרד האוצר לקביעת 
המסגרת התקציבית לכלל הרשויות. 

הוחלט כי אין לבצע פיילוט נוסף, טרם 
תיקבע המסגרת התקציבית הכוללת. 
כעת משנסגרה המסגרת התקציבית 

עם האוצר עובד המשרד מול 22 
רשויות במטרה להכניסתן לתכנית 
ההמראה. יובהר כי תהליך זה דורש 
עבודה מאומצת וארוכה גם אל מול 

הרשויות. 

יעד 2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה
פרסום הנחיות לבחינה 

ואישור של פרויקטים 
BOT בשיטת

גג-
הפרסום בוצע ברמה הפנים-משרדית. 

בתוכנית 2019 הוגדר כי יפורסם חוזר 
מנכ"ל בנושא.

יעד 2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה

השלמת שלב התכנון 
בתוכנית לצמצום מספר 

הרשויות המקומיות 
הקטנות

-ג-

המשרד החל בעבודה להשלמת שלב 
התכנון בתכנית, יחד עם זאת לאור 

מורכבות הנושא והשפעת הבחירות 
ברשויות המקומיות על קידומו הוחלט 

כי משימה זו תעבור למימוש במהלך 
.2019

יעד 2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה

איגום הידע שהצטבר באגף 
הפיתוח ברשויות המקומיות 

על-אודות פיתוח כלכלי 
בשלטון המקומי

 גג-
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תוצאה
פרויקטים מניבי הכנסות 

ברשויות מיעוטים
707774 

יעד 2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תוצאה
רשויות מיעוטים שיצאו 

לתהליך מדידת נכסים 
GIS והטמעת

- 4040

יעד 2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תוצאה

שיעור הפרויקטים 
שהושלמו מכלל הפרויקטים 

שאושרו לשנת 2018 
)במסגרת התוכנית ליישום 
החלטת ממשלה מס' 2397(

- 20%13%

הפרויקטים שהושלמו הם פרויקטים 
לטווח קצר או פרויקטים חד-פעמיים 
שכבר הסתיימו )הצטיידות, קייטנות 

 קיץ(.
רוב הפרויקטים הינם פרויקטים 

מתמשכים, כגון חוגים שנתיים, או 
פרויקטים שמשך הביצוע שלהם ארוך 

יותר.

יעד 2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תוצאה

שיעור העלייה ביחס בין 
הכנסות מארנונה שלא 

למגורים להכנסות מארנונה 
למגורים

-  -- 
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל. 

יעד 2.2: חיזוק ההון 
האנושי ברשויות 

המקומיות
תפוקה

קורסי הכשרה מחייבת 
למנכ"לים חדשים 

בתאגידים עירוניים
122 

יעד 2.2: חיזוק ההון 
האנושי ברשויות 

המקומיות
תפוקה

שיעור ההשמה של צוערים 
ברשויות המקומיות, מתוך 

כלל בוגרי התוכנית
100%100%100% 
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 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.2: חיזוק ההון 
האנושי ברשויות 

המקומיות
תפוקה

השמה של בוגרי תוכנית 
"משפיעים" - מצטיינים 
חרדים לשירות המדינה 

והשלטון המקומי - ברשויות 
המקומיות

 גג-

יעד 2.2: חיזוק ההון 
האנושי ברשויות 

המקומיות
תוצאה

צוערים שהושמו ברשויות 
המקומיות

136186220 

יעד 2.3: הרחבת 
שיתוף פעולה בין אזורי

תפוקה
אשכולות קיימים שהוסדרו 

לפי החוק החדש
- 510

יעד 2.3: הרחבת 
שיתוף פעולה בין אזורי

תפוקה
רשויות המאוגדות באשכול 

אזורי חדש ו/או קיים
59116115

נכון ל-2018, אחת הרשויות עוכבה 
באישור המליאה בשל הבחירות 
לרשויות המקומיות, אשר עיכבו 

את אישורי המליאות. יובהר, כי נכון 
לתחילת 2019 המשרד כבר עומד 

ביעדים שהציב לעצמו בנושא. 

יעד 2.3: הרחבת 
שיתוף פעולה בין אזורי

51110אשכולות חדשים שהוקמותפוקה

האשכול ה-11 הוא אשכול שצפוי 
לקום באזור יהודה ושומרון, והוא 

מוכן להקמה מבחינת משרד הפנים. 
עם זאת, הוא טרם הוקם כיוון שטרם 

הוחלה החקיקה הנדרשת לטובת 
הנושא. העיכוב נובע מעבודתו של 
משרד הביטחון והמינהל האזרחי 

בעניין. כשיסתיים תהליך זה תושלם 
העבודה על האשכול.
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 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
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יעד 2.3: הרחבת 
שיתוף פעולה בין אזורי

תפוקה

מספר הרשויות שנהנות 
מחלוקת הכנסות מאזורי 
תעשיה משותפים לפי צו 

שר הפנים

183033 

יעד 2.3: הרחבת 
שיתוף פעולה בין אזורי

תפוקה
צווים לכינון איגוד ערים 
מסוג אשכולות שהובאו 

לאישור השר
- 510 

יעד 2.3: הרחבת 
שיתוף פעולה בין אזורי

תפוקה
יצירת מנגנון ליווי לאשכולות 

חדשים
 גג-

יעד 2.3: הרחבת 
שיתוף פעולה בין אזורי

תפוקה
קיום הכשרות ייעודיות 

לבעלי תפקידים באשכולות
 -22 

יעד 2.3: הרחבת 
שיתוף פעולה בין אזורי

תוצאה
פרויקטים ושירותים 

המופעלים על ידי אשכולות 
בסיוע משרד הפנים

202749

יעד 2.3: הרחבת 
שיתוף פעולה בין אזורי

51110מספר האשכולות האזורייםתוצאה

יעד 2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה

פרסום המסקנות של עבודת 
המטה לבחינת סוגיית 

הבנייה של בתי מועצות 
ושיפוצם

-ג-
המסמך מצוי עדיין בתהליך הכנה 
וצפוי להתפרסם לכל המאוחר עד 

אמצע 2019.

יעד 2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה

העלאת המערכת 
הממוחשבת למעקב 

ולבקרה של בקשות המימון, 
הפנימי של יחידת המימון

גג-
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 ערך בפועל 
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יעד 2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה
רשימות שלא הגישו בקשות 

למימון עד שבועיים לפני 
המועד האחרון הקבוע בחוק

 1,200
)2013(

900400

על מנת שניתן יהיה לערוך השוואה 
בין נתוני 2013 לבין נתוני 2018, בוצעה 

התאמה של המדד בשנת 2018 
למדד שהוגדר ב-2013. המדד בחן 

את כמות הרשימות שהגישו בקשה 
למימון פחות מ-5 ימים לפני הבחירות 
)המועד הקבוע בחוק(. ניתן לראות, כי 

חל צמצום משמעותי )כ-1/3 מכמות 
 הרשימות שהגישו באיחור ב-2013(.

2013: 144 רשימות הגישו בקשות 
 מימון באיחור.

2018: 55 רשימות הגישו בקשות 
מימון באיחור. 

יעד 2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה

שיעור הכספים שהוקצו 
לרשויות בדירוג סוציו-

אקונומי 1-4, מתוך סך כספי 
הקרן לצמצום פערים

- 60%57%

חלוקת הכספים מן הקרן לצמצום 
פערים נעשית על בסיס שקלול 

של משתנים רבים נוספים לנושא 
הסיוציו-אקונומי )כפי שמוגדר גם 

בתקנות(, בהם: נתוני עולים, שיעורי 
גבייה, התנהלות תקציבית ועוד. 

משקלול כלל משתנים אלו עולה, 
כי רשויות בדירוג סוציו-אקונומי 

1-4 קיבלו בשנת 2018 מעט פחות 
מהמתוכנן. עם זאת, עדיין ניתן דגש 

משמעותי לרשויות אלו בהקצאה, כפי 
שניתן לראות מן הנתונים. 

יעד 2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה
רשויות מקומיות שהושלמו 

בהן תוכניות הבראה
 -22 

משרד הפנים
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יעד 2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה
רשויות מקומיות שנכנסו 

לתוכניות הבראה
10109

ישנן רשויות שהמשרד עדיין נמצא 
עמם בדיונים בנושא זה. יצוין, כי 

בעקבות הבחירות ברשויות המקומיות 
דיונים אלו נעשו מעט מורכבים יותר, 

שכן יש רשויות שהתחלף בהן ראש 
הרשות, וכתוצאה מכך ביקשו אותן 

רשויות ללמוד את הנושא מחדש טרם 
כניסתם לתוכנית הבראה.

משרד הפנים
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מטרה 3: שיפור תהליכים ברשויות המקומיות
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 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
רשויות מקומיות 

איתנות
252529

תוצאה 
שיעור הצבעה כללי 
בבחירות לרשויות 

המקומיות
52%58%60% 

יעד 3.1: התייעלות 
מערך הבחירות 

בשלטון המקומי
תפוקה

השלמת איסוף 
הנתונים לקראת 

הפקת דו"ח לקחים 
ותובנות מבחירות 

2018

-ג-

הפקת הלקחים ממערכת הבחירות מהווה 
אחת המשימות המרכזיות של יחידת 

הפיקוח על הבחירות לשנת 2019. שלב 
איסוף הנתונים החל אמנם בסיומה של שנת 
2018 )בשים לב לכך, שסבב ב' של הבחירות 

ב-54 רשויות בוצע ב-13.11.18(, אך הוא 
צפוי להסתיים רק במהלך השנה הנוכחית, 

לאור היקף העבודה המשמעותי והמורכבות 
הרבה שאפיינו את מערכת הבחירות לרשויות 

המקומיות ב-2018.

יעד 3.1: התייעלות 
מערך הבחירות 

בשלטון המקומי
תפוקה

מנהלי בחירות שגויסו, 
הוכשרו ושובצו

- 330330 

יעד 3.1: התייעלות 
מערך הבחירות 

בשלטון המקומי
תפוקה

מזכירי קלפיות שגויסו, 
הוכשרו ושובצו

- 14,00017,000 

יעד 3.1: התייעלות 
מערך הבחירות 

בשלטון המקומי
תפוקה

פרסום קמפיין לעידוד 
הצבעה בקרב תלמידי 

תיכון
 גג -
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יעד 3.1: התייעלות 
מערך הבחירות 

בשלטון המקומי
תפוקה

פרסום קמפיין לעידוד 
הצבעה בבחירות 

לרשויות המקומיות
 גג-

יעד 3.1: התייעלות 
מערך הבחירות 

בשלטון המקומי
תפוקה

תפעול של חמ"ל 
תקשורתי ליום 

הבחירות
 גג-

יעד 3.1: התייעלות 
מערך הבחירות 

בשלטון המקומי
תפוקה

עבודה מול נאמני 
הבחירות בגופים 

הרלוונטיים, בהובלת 
יחידת הפיקוח הארצי 

)גופים לרבות: צה"ל, 
משטרת ישראל, 

שב"ס, כנסת ישראל, 
מבקר המדינה, הלמ"ס 

והרשויות המקומיות(

 גג-

יעד 3.1: התייעלות 
מערך הבחירות 

בשלטון המקומי
תפוקה

מיפוי ליקויים 
אפשריים, בהסתמך על 

לקחי העבר בבחירות 
המוניציפליות והפעלת 

תוכנית לטיפול 
בליקויים, בהתאמה 

למיפוי

- 80%90% 

יעד 3.2: שיפור במידת 
העמידה של הרשויות 

בכללי מינהל תקין
תפוקה

שיעור הרשויות 
שאושרו להן תקציבי 

הבחירות של הרשויות 
המקומיות

- 100%100% 

משרד הפנים
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יעד 3.2: שיפור במידת 
העמידה של הרשויות 

בכללי מינהל תקין
תפוקה

תאגידים נבדקים 
במסגרת תוכנית 

הבדיקה
150220220 

יעד 3.2: שיפור במידת 
העמידה של הרשויות 

בכללי מינהל תקין
תפוקה

תאגידים עירוניים 
המוסדרים על פי נוהל 

האסדרה
277292292 

יעד 3.2: שיפור במידת 
העמידה של הרשויות 

בכללי מינהל תקין
תפוקה

פרסום דו"ח תמצית 
נתונים כספיים 

מבוקרים לשנת 2017
גג-

יעד 3.2: שיפור במידת 
העמידה של הרשויות 

בכללי מינהל תקין
תפוקה

פרסום דו"ח ממצאי 
ביקורת עיקריים לשנת 

הכספים 2017
 גג-

יעד 3.2: שיפור במידת 
העמידה של הרשויות 

בכללי מינהל תקין
תפוקה

ביצוע בדיקה ב-30 
רשויות מקומיות, 
לבחינת העמידה 

בתנאי רישיון עסק 
לפרס השר לניהול 

כספי תקין

-ג-

מאחר שהתקיימו בחירות לרשויות 
המקומיות, לא התקיים טקס פרס השר 
לניהול כספי תקין. המשרד הסתמך על 

דיווחים שהרשויות מזינות ל"מערכת הגשת 
דיווחים בשלטון המקומי", ועל פי דיווחים 

אלה של הרשויות - 114 רשויות עומדות 
בתנאי רישיון עסק לפרס השר לניהול כספי 

תקין.

יעד 3.2: שיפור במידת 
העמידה של הרשויות 

בכללי מינהל תקין
תפוקה

הבאת התקנות בעניין 
קביעת תקנים ותקציב 

ללשכת מבקר עירייה 
לאישור השר לצורך 

הבאתם לוועדה 
לביקורת המדינה

 גג-
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 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
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יעד 3.2: שיפור במידת 
העמידה של הרשויות 

בכללי מינהל תקין
תוצאה

שיעור העסקים 
בעלי רישיונות עסק 

ברשויות
71%68%-

במשרד הוחלט על שינוי המדד - ערך הבסיס 
71% מייצג את אחוז הרשויות שדיווחו על 

שיעור העסקים בעלי רישיונות עסק ברשויות 
במערכת "הגשת הדיווחים בשלטון המקומי" 

מכלל הרשויות )257 רשויות(. 
לאחר בחינת הנושא שוב, המשרד החליט 

לשנות את המדד למדד הבא: אחוז הרשויות 
העומדות בתנאי רישיון עסק לפרס השר 
לניהול כספי תקין מתוך מספר הרשויות 

שדיווחו במערכת "הגשת הדיווחים בשלטון 
המקומי". בהתאמה לכך, הנתונים העדכניים: 

בשנת 2016 - 88%  רשויות עמדו בתנאי 
רישיון עסק לפרס השר לניהול כספי תקין 
מתוך 181 רשויות שדיווחו )48%(. ובשנת 

2017: 114 רשויות עמדו בתנאי רישיון עסק 
לפרס השר לניהול כספי תקין מתוך 222 

רשויות שדיווחו )51%(.

יעד 3.2: שיפור במידת 
העמידה של הרשויות 

בכללי מינהל תקין
תוצאה

רשויות בעלות גירעון 
שוטף

272134
 לחלק מהרשויות הגרעונות מאושרים. על אף 

מאמצי המשרד בבקרה ופיקוח ישנה עליה 
במספר הרשויות שסיימו בגרעון שוטף.

יעד 3.3: הפחתת הנטל 
הרגולטורי

תפוקה

השלמת האפיון 
למערכת מקוונת 

אחידה בין כל הרשויות 
למערך רישוי עסקים

 גג-

משרד הפנים
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יעד 3.3: הפחתת הנטל 
הרגולטורי

תפוקה

פיילוטים למערכת 
המקוונת ברשויות 
מקומיות נבחרות, 

שהותנעו

- 2-

מערך "ישראל דיגיטלית" יצא בהליך מכרזי 
מול עיירית תל אביב. לאור עיכובים בהליך 

המשפטי, הפיילוט לא יצא לפועל. הפיילוט 
יתקיים ברשויות תל-אביב ונתניה לקראת 

סוף 2019. מדובר בפפילוט אחד לחמש 
שנים, כאשר בכל שנה צפויות להצטרף עוד 
שתי רשויות, כך שבסוף הפיילוט יהיו כ-10 

רשויות. התכנון הוא שלאחר חמש שנים 
יצורפו כלל הרשויות.

יעד 3.3: הפחתת הנטל 
הרגולטורי

תפוקה

ימי עיון שקוימו 
לרשויות בתחום 

הטמעת הרפורמה 
ברישוי עסקים

345 

יעד 3.3: הפחתת הנטל 
הרגולטורי

תפוקה

ימי ההדרכה שעברו 
המחוזות בתחום 
הרפורמה ברישוי 

עסקים

- 64

התקיימו 4 ימים בלבד, משום שבתקופה זו 
היו דיונים רבים בוועדת הפנים של הכנסת 
לאישור הרפורמה ברישוי עסקים והושקעו 

משאבים בהיבט זה, והרפורמה אושרה. יצוין, 
כי נוסף על 4 הימים הנ"ל נערכו גם 2 ימי עיון 

על הרפורמה, שהוזמנו אליהם גם המחוזות.

יעד 3.3: הפחתת הנטל 
הרגולטורי

תפוקה
פרסום קמפיין רישוי 

עסקים דפרינציאלי
-ג-

בשל הקדמת הבחירות לכנסת לתחילת 
אפריל 2019, שהוא גם המועד לכניסת 

הפעימה השנייה לתוקף בהתאם לחוק, 
הוחלט בהתייעצות עם הלשכה המשפטית 

שלא לצאת בקמפיין פרסומי בסמוך לבחירות 
מסיבות אתיות מובנות, ועל כן הפרסום נדחה 

לאחר הקמת הממשלה החדשה. 

משרד הפנים
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יעד 3.3: הפחתת הנטל 
הרגולטורי

תפוקה

גיבוש מסמך המלצות 
לגיבוש רגולציה 

דיפרנציאלית על 
הרשויות

גג-
נערכו ישיבות עם המרכז לשלטון מקומי 

ופורום ה-15, והוכן מסמך. יישום המסמך 
נדחה לאחר הבחירות.

יעד 3.4: פיתוח ושיפור 
תשתיות ארגוניות 

ברשויות המקומיות
תפוקה

רשויות מקומיות 
שאושרו בהן כיווני 

פעולה לתהליכי פיתוח 
ארגוני

- 3534

קצב ההתקדמות הפרויקט מותנה בקצב 
הביצוע של הרשויות. כתוצאה מהבחירות 

לרשויות המקומיות עוכבו חלק מן התהליכים 
אשר מאפשרים להשלים את המהלך.

יעד 3.4: פיתוח ושיפור 
תשתיות ארגוניות 

ברשויות המקומיות
תפוקה

הבאת מודל ההיערכות 
הארגונית להסכמי 
גג לאישור הנהלת 

המשרד

 גג-

יעד 3.4: פיתוח ושיפור 
תשתיות ארגוניות 

ברשויות המקומיות
תפוקה

רשויות מקומיות 
המשתתפות בתוכנית 

לפיתוח ארגוני
585882 

יעד 3.4: פיתוח ושיפור 
תשתיות ארגוניות 

ברשויות המקומיות
תפוקה

עלייה לאוויר של 
המודול הראשון של 

מערכת "מאיר"
-ג-

המודול המדובר אכן מוכן. עם זאת, הוחלט 
על דחיית העלייה של המודול לאוויר לאמצע 

2019. יצוין, כי האגף המקצועי עורך בימים 
אלו בחינה של הפרויקט כולו.

משרד הפנים
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מטרה 4: הגברת המוכנות וההיערכות לחירום

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
רשויות מקומיות הנמצאות 

בכשירות טובה למצבי 
חירום

173159167 

תוצאה 
רשויות מקומיות בכשירות 

לקליטת אוכלוסייה ולטיפול 
בחללים

170230230 

יעד 4.1: שיפור הטיפול 
באוכלוסייה מפונה 
ובחללים אזרחיים 

במצבי סיכון על 
פי תרחיש הייחוס 

המצרפי

תפוקה
תרגילי קליטת אוכלוסייה 

שבוצעו ברשויות המקומיות
121894

במהלך 2018 תוכננו להתבצע 18 
תרגילי קליטת אוכלוסייה. עם זאת, 

בשל שיתוף פעולה בין משרד הפנים 
למשרד החינוך שולבו בתרגילים של 

מוסדות החינוך גם תרגילי קליטת 
אוכלוסייה, ועל כן מספר התרגילים 

לקליטת אוכלוסייה גדל במהלך 2018 
באופן חד-פעמי ל-94 תרגילים בסך 

הכול.

יעד 4.1: שיפור הטיפול 
באוכלוסייה מפונה 
ובחללים אזרחיים 

במצבי סיכון על 
פי תרחיש הייחוס 

המצרפי

תפוקה
תרגילי "תחנת ריכוז חללים" 

)תר"ח( מרחבית שבוצעו 
ברשויות המקומיות

91313

משרד הפנים אמון על 13 תחנות ריכוז 
חללים ומבצע בהן תרגילים מרחביים 

במחזוריות של אחת ל-3 שנים. בשנת 
2018 הושלם מחזור תרגילים בכלל 
התחנות, ובשנת 2019 יחל המחזור 

החדש.

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: שיפור הטיפול 
באוכלוסייה מפונה 
ובחללים אזרחיים 

במצבי סיכון על 
פי תרחיש הייחוס 

המצרפי

תפוקה
קורסי מנהלי פס"ח 

שהתקיימו ברשויות 
המקומיות

122 

יעד 4.1: שיפור הטיפול 
באוכלוסייה מפונה 
ובחללים אזרחיים 

במצבי סיכון על 
פי תרחיש הייחוס 

המצרפי

תפוקה
ביקורות שבוצעו במתקני 

קליטה ארציים
 -2021 

יעד 4.1: שיפור הטיפול 
באוכלוסייה מפונה 
ובחללים אזרחיים 

במצבי סיכון על 
פי תרחיש הייחוס 

המצרפי

תפוקה
צוותים למתקני קליטה 

שהוכשרו ברשויות 
המקומיות

400200200 

יעד 4.1: שיפור הטיפול 
באוכלוסייה מפונה 
ובחללים אזרחיים 

במצבי סיכון על 
פי תרחיש הייחוס 

המצרפי

תוצאה

אזרחים שניתן יהיה לתת 
להם מענה במצב חירום 
במסגרת מתקני קליטה 

לשעת חירום

300,000300,000300,000 

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תפוקה
מחסני ציוד חדשים שגויסו, 

נקלטו ואורגנו
202222 

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תפוקה

תוכניות רב-שנתיות 
למוכנות לחירום ברשויות 

במגזר המיעוטים, אשר 
הושלמו

27- 34

במדד זה נקבע, כי על המשרד 
להשלים כ-38 תוכניות רב-שנתיות 

למוכנות לחירום עד סוף 2019. 
נכון לסוף 2018 השלים המשרד 34 

תוכניות רב-שנתיות. יצוין, כי עד סוף 
2019 שואף המשרד להשלים תוכניות 

נוספות. 

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תפוקה
קיום הכשרה מחייבת 

לקב"טים
גג-

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תפוקה
קיום הכשרה בסיסית 

לממוני ביטחון
גג-

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תפוקה
רשויות מיעוטים שנכתבו 

עבורן תיקי נהלים
37- 46

במדד זה נקבע, כי על המשרד 
להשלים כ-46 תיקי נהלים ברשויות 

מיעוטים עד סוף 2019. כפי שניתן 
לראות, המשרד עמד ביעד זה כבר 

בסוף 2018, ועל כן בתוכנית של 2019 
נקבע מדד שאפתני יותר.

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תפוקה
ממוני חירום וביטחון 

ברשויות המקומיות שנבחרו 
באמצעות מכרז

246257237

בשל הבחירות לרשויות המקומיות 
נוצר קושי במינוי בעלי תפקידים 

חדשים ברשויות בשל מגבלות החוק, 
על מינוי תפקידים בתקופת בחירות. 

בנוסף, בוצעו מכרזים ומינויים 
ברשויות למול שינויי כוח אדם 

שהתרחשו לאורך השנה.

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תפוקה
שיעור המפעלים טעוני 

הרישוי שבוצעה בהם 
ביקורת משולבת תקופתית

73%57%54%

 בשנת 2018 הייתה עמידה מלאה 
ביעד )תוכננו 41 ביקורות משולבות 

 ובוצעו 42(.
הפער באחוזים נובע מעלייה במספר 

המפעלים טעוני הרישוי במהלך 
שנת 2018 כתוצאה מהפרטת תע"ש 

ופתיחת שלוחות חדשות, ולצד היעדר 
שינוי במספר המפעלים שבהם 

תוכננה ובוצעה ביקורת משולבת. 

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תפוקה
שיעור המפעלים טעוני 

הרישוי שבוצעו בהם 
ביקורות מקצועיות

100%88%88% 

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תפוקה
רשויות מקומיות שבוצע 
בהן מבדק חוסן קיברנטי

357070 

משרד הפנים

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   554



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תפוקה

כתיבת הנחיות אבטחת 
מידע במסגרת תהליך 

קליטת רשות מקומית 
ל"ישראל דיגיטלית"

 גג-

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תפוקה
ביקורות משולבות שבוצעו 

במפעלים ביטחוניים
414149 

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תפוקה
ביקורות מניעה סביבתית 
והיערכות לאירועי חירום 

שנערכו במפעלים מסוכנים
434343 

יעד 4.2: הגברת מוכנות 
הרשויות המקומיות 

למצבי חירום בנושאים 
שבתחום אחריות 

משרד הפנים

תוצאה
רשויות ערביות שהוטמעו 

בהן נהלים לחירום
30- 46

משרד הפנים
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מטרה 5: מיצובו של משרד הפנים כמשרד מקצועי מוביל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.1: הגברת האמון 
בין משרד הפנים 

וזרועותיו לרשויות 
המקומיות

תפוקה

הצגת ממצאי הבחינה בנוגע 
להשפעתם של הסכמי 

הגג על חוסנן הכלכלי 
של הרשויות המקומיות 

לגורמים רלבנטיים

גג-

יעד 5.1: הגברת האמון 
בין משרד הפנים 

וזרועותיו לרשויות 
המקומיות

תפוקה

השלמת איסוף ועיבוד 
הנתונים, באמצעות המודל 

הכלכלי, בנוגע להשפעת 
התוכנית האסטרטגית 

לדיור על חוסנן הכלכלי של 
הרשויות

-ג-
בהתאם לשינוי סדרי עדיפויות על ידי 
הנהלת המשרד, עסק הצוות בבחינת 

סטטוס מימוש הסכמי הגג.

יעד 5.1: הגברת האמון 
בין משרד הפנים 

וזרועותיו לרשויות 
המקומיות

תפוקה

הבאה לאישור הנהלת 
המשרד את ממצאי הבחינה 

בנוגע להשפעת התוכנית 
האסטרטגית לדיור על 

חוסנן הכלכלי של הרשויות 
המקומיות

-ג-
בהתאם לשינוי סדרי עדיפויות על ידי 
הנהלת המשרד, עסק הצוות בבחינת 

סטטוס מימוש הסכמי הגג.

יעד 5.1: הגברת האמון 
בין משרד הפנים 

וזרועותיו לרשויות 
המקומיות

תפוקה

השלמת הבניה של מערכת 
אוטומטית לאיתור הצעות 

תמיכה עבור הרשויות 
המקומיות

גג-

המערכת פותחה, ובמהלך 2019 היא 
מופעלת בגרסת פיילוט למיצוי יכולות 

איתור הצעות התמיכה )"קולות 
קוראים"( עבור הרשויות המקומיות.

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.1: הגברת האמון 
בין משרד הפנים 

וזרועותיו לרשויות 
המקומיות

תפוקה

שיעור הגידול בכמות 
הכניסות החודשית 

הממוצעת למאגר "הקולות 
הקוראים" והצעות התמיכה

- 50%80%

בין ממוצע הכניסות לחודש ברבעון 
הראשון לשנת 2018 לממוצע לחודש 

ברבעון הרביעי של 2018 חל גידול של 
80% בכמות הכניסות למאגר "הקולות 
הקוראים" והצעות התמיכה, שהעמיד 
משרד הפנים לרשות הרשויות באתר 

המשרד.

יעד 5.1: הגברת האמון 
בין משרד הפנים 

וזרועותיו לרשויות 
המקומיות

תוצאה
שיעור העלייה ברמת האמון 
של הרשויות הבדאיות בנגב 

במשרד הפנים
- - - 

בשנת 2018 אופיין הסקר ויעלה לאוויר 
בחודשים הקרובים )עד סוף החציון(. 

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל. 

יעד 5.2: העצמת 
מחוזות משרד הפנים

תפוקה

פיילוטים שבוצעו, להעברת 
סמכויות לשחרור תקציבי 

הפיתוח לאחריות המחוזות 
הנבחרים

- 22 

יעד 5.2: העצמת 
מחוזות משרד הפנים

תפוקה

הבאת המתווה לביזור 
סמכויות לאישור ולניהול 

תהליכי פיתוח ארגוני 
לאישור הנהלת המשרד

 גג-

יעד 5.2: העצמת 
מחוזות משרד הפנים

תפוקה
השמת פרויקטור ייעודי 

ליישום החלטת ממשלה 
מס' 2397 במחוז דרום

 גג-

יעד 5.2: העצמת 
מחוזות משרד הפנים

תפוקה

פגישות שהתקיימו עם כל 
רשות מהרשויות הנכללות 

בהחלטת ממשלה מס' 
2397, בממוצע

- 33 

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

 ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.2: העצמת 
מחוזות משרד הפנים

תפוקה
הפעלת מנגנון היישום של 

החלטת ממשלה מס' 2397 
במחוז דרום

גג-

יעד 5.3: התייעלות 
ושיפור תהליכים פנים 

משרדיים
תפוקה

קיום תחרות של הסדרת 
ליקויים בין יחידות המשרד

 גג-

יעד 5.3: התייעלות 
ושיפור תהליכים פנים 

משרדיים
תפוקה

יישום המלצותיה של ועדת 
ההיגוי המשרדית לבחינת 

מודל הפעולה ליחידות 
השטח של המשרד )מערכת 

המפעמים(

גג-
ההמלצות מיושמות, ובשלב זה 

משרד הפנים נערך להקמת בית ספר 
למקצועות השלטון המקומי.

משרד הפנים
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דיווח מדדים לשנת 2018
רשות האוכלוסין וההגירה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור עובדי הבניין בארץ, שהגיעו במסגרת הסכמים בי-לטראליים 1
 והסדרים בהתאם להחלטות ממשלה, מקרב כלל העובדים הזרים 

בענף הבניין
100%86%86%

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המערכת האדמיניסטרטיבית של רשות האוכלוסין וההגירה. ■
ביאור: היעד לשנת 2018 הוגדר בהתאם למכסת העובדים הזרים התקפה בענף הבניין, כפי שקבעה הממשלה )החלטות הממשלה מס'  ■

317 מיום 20.9.2015 ומס' 1236 מיום 8.3.2016( ובכפוף ליישום ההסכמים שנחתמו )עם: מולדובה, רומניה, בולגריה, אוקראינה וסין(, 
החלטת הממשלה מס' 597 מיום 25.10.2015 בעניין העסקת עובדים זרים בענף הבניין באמצעות חברת "יילמזלר", והחלטת הממשלה 

מס' 1321 )דר/60( מיום 30.6.2016 בנושא הבאת חברות בנייה זרות לענף הבניין.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור עובדי החקלאות בארץ, שהגיעו במסגרת הסכמים בי-לטראליים, 2
96%100%100%מקרב כלל העובדים הזרים בענף החקלאות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המערכת האדמיניסטרטיבית של רשות האוכלוסין וההגירה. ■
■ .)TIC( ביאור: במסגרת יישום ההסכם בין ממשלת ישראל לממשלת תאילנד

רשות האוכלוסין וההגירה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

3,37510,0002ֿ,667מסתננים שיצאו מרצון3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המערכת האדמיניסטרטיבית של רשות האוכלוסין וההגירה. ■
ביאור: מסתננים ממדינות אפריקה, שיצאו בסיוע היחידה לעזיבה מרצון ברשות האוכלוסין וההגירה. יעד היציאה מרצון לשנת 2018  ■

הוגדר על בסיס הנחת קיומו של מתווה ההרחקה של מסתננים למדינות שלישיות, לאלו מהם שלא יצאו אליהן מרצון. בתחילת שנת 
2018 פורסמו נהלי עבודה בעניין הרחקה למדינות שלישיות הן ממרכז השהייה "חולות" והן ממרכזי הערים ובעקבות כך הוגשו עתירות 

עקרוניות כנגד המתווה. בזמן ניהול העתירות המדינות השלישיות חזרו בהן מהסכמה לקבל מסתננים בכפיה ובעקבות כך הודיעה 
המדינה לבית המשפט העליון כי בשלב זה ועד לעדכון נוסף בנושא, המתווה מושהה. הקפאת המתווה להרחקת מסתננים למדינות 

שלישיות השפיעה באופן ניכר על קצב היציאה בפועל, שהיה אף נמוך ביחס לשנים קודמות.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

מדידה  שביעות רצון מהשירות הניתן בלשכות האוכלוסין4
75%חדשה

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות התקשוב הממשלתי - היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור. ■
ביאור: בהתאם לתוצאות המדידה של שביעות הרצון הכללית מהשירות הפרונטלי בלשכות האוכלוסין, שמתבצעת על ידי היחידה  ■

לשיפור השירות הממשלתי לציבור החל מינואר 2018 ועד ה-15 בדצמבר 2018 באמצעות סקרים, הנערכים בקרב אוכלוסיית מקבלי 
השירות. הציונים נמדדו בסולם של 1-5, כאשר הציונים 1-3 משקפים חוסר שביעות רצון או שביעות רצון נמוכה מהשירות, ואילו 

הציונים 4-5 משקפים שביעות רצון מהשירות. הערך הכמותי משקף את שיעור שבעי הרצון מהשירות )נותני הציונים 4-5( מקרב כלל 
הנשאלים בסקרים. תוצאת המדידה לשנת 2018 משמשת כערך בסיס לצורך קביעת יעדים כמותיים לשנים הבאות. 

רשות האוכלוסין וההגירה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

מדידה  שביעות רצון מאתר האינטרנט5
75%חדשה

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות התקשוב הממשלתי - היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור. ■
ביאור: בהתאם לתוצאות המדידה של שביעות הרצון הכללית מאתר האינטרנט של הרשות, שמתבצעת על ידי היחידה לשיפור השירות  ■

הממשלתי לציבור החל מינואר 2018 ועד ה-15 בדצמבר 2018 באמצעות סקרים, הנערכים בקרב אוכלוסיית מקבלי השירות. הציונים 
נמדדו בסולם של 1-5, כאשר הציונים 1-3 משקפים חוסר שביעות רצון או שביעות רצון נמוכה מהשירות, ואילו הציונים 4-5 משקפים 

שביעות רצון מהשירות. הערך הכמותי משקף את שיעור שבעי הרצון מהשירות )נותני הציונים 4-5( מקרב כלל הנשאלים בסקרים. 
תוצאת המדידה לשנת 2018 משמשת כערך בסיס לצורך קביעת יעדים כמותיים לשנים הבאות. 

רשות האוכלוסין וההגירה
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד ראש הממשלה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

456052-56תחומים בהם הופחת נטל רגולטורי בשיעור של 125%

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה.  ■
ביאור: ספר הפחתת הנטל הרגולטורי יצא במהלך חודש מאי 2019, בימים אלו נאספים מהמשרדים תחומי הפחתת הנטל לפיכך לא ניתן  ■

לדווח ערך סופי. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

44יישומים חדשים ב"אזור האישי"2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות התקשוב הממשלתי. ■
ביאור: היישומים הבאים עלו לאזור האישי: סטטוסים, היסטוריית תשלומים, מידע נוסף ופרופיל אישי, שירותים בקליק.  ■

משרד ראש הממשלה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

72% שיעור הביצוע הממוצע של החלטות ממשלה )מ-2015 ואילך(3
)2016(73-75%78%

)2017(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת החלטות ממשלה, משרד ראש הממשלה. ■
ביאור: החל מכינון הממשלה  ה-34, מרכז משרד ראש הממשלה את נתוני הביצוע של החלטות הממשלה. מדד זה בוחן את שיעור סעיפי  ■

החלטות הממשלה שבוצעו במלואם. הדיווח על עמידה בהחלטות הממשלה מתקבל בשנה העוקבת לשנת הביצוע. לפיכך במהלך שנת 
2018 פורסם הדו"ח המסכם על ביצוע החלטות הממשלה לשנת 2017. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור יחידות הקצה המבצעות את הפעילויות מתוך התוכנית לקידום 4
70%68% שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה, על פי דרכי הפעולה שנקבעו

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מטה היישום לשילוב יוצאי אתיופיה, משרד ראש הממשלה. ■
ביאור: מדד זה בודק את שיעור הרשויות הקמומיות ויחידות הקצה שלוקחות חלק ביישום התכנית ומבצעות את הפעולות הנדרשות  ■

במסגרתה. 

משרד ראש הממשלה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

-פרסום תוכנית ממשלתית עדכנית לפיתוח תשתיות לציבור5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המטה החברתי-כלכלי, משרד ראש הממשלה. ■
 ביאור: תכנית התשתיות הלאומית פורסמה וזמינה לציבור בכתובת: ■

 https://www.gov.il/BlobFolder/news/spoke_book030219/he/Spoke_tashtit030219.pdf 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

 שיעור הפרויקטים שעברו בחינת התאמה ל-PPP בעידוד 6
15%20%27%התוכנית הממשלתית העדכנית לפיתוח תשתיות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המטה החברתי-כלכלי, משרד ראש הממשלה. ■
ביאור: תוכנית התשתיות הלאומיות פורסמה לראשונה במהלך שנת 2017 . במסגרת התוכנית נקבע בממשלה, כי לכל פרויקט תשתיות  ■

 PPP בעלות של יותר מ -250 מלש"ח תיבחן שיטת המימון והביצוע. בין היתר, הממשלה מבצעת פרויקטי תשתיות באמצעות שיטת 
(Private Public Partnership( – שיטה שמשולב בה השוק הפרטי. המדד אינו קובע כי שיטת הממון והביצוע של הפרויקט צריכה להיות 

 .PPP מלכתחילה, אלא מעודד לביצוע בחינת התאמה לשיטת מימון וביצוע PPP

משרד ראש הממשלה
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

90,000120,000160,000כלי רכב המונעים בהנעות חלופיות ברחבי ישראל7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה.  ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

40,000170,551 דפים הנצפים באתר ארכיון המדינה מדי חודש8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אתר האינטרנט של ארכיון המדינה.   ■
ביאור: מדד זה בודק את כמות הדפים הנצפים ביחס לכמות המידע הנמצא באתר.  ■

משרד ראש הממשלה
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: יצירת תשתיות לצמיחה כלכלית ארוכת טווח

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תפוקה

פרסום דו"ח מעקב אחר 
יישום הערכת המצב 
האסטרטגית משנת 

2015

גג-

דו"ח מעקב אחר יישום הערכת המצב 
האסטרטגית פורסם לציבור במהלך קיץ 

2018, לאחר שנאספו דיווחים מכל משרדי 
הממשלה הרלוונטיים. הדו"ח זמין ונמצא 
http:// :באתר המועצה הלאומית לכלכלה

economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/
documents/dochmaakav.pdf

יעד 1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תפוקה

סיום גיבוש של טיוטת 
הערכת מצב

-ג-

בימים אלה מגובשת הערכת המצב 
האסטרטגית הכלכלית-חברתית לממשלה 
ה-35, בהובלת המועצה הלאומית לכלכלה 

ובשיתוף פורום אסטרטגיה: פורום של 
סמנכ"לי תכנון ואסטרטגיה מכל משרדי 

הממשלה ויחידות הסמך הרלוונטיים. טיוטת 
הערכת המצב צפויה להיות מוכנה לקראת 
הצגת הערכת המצב בפני הממשלה 30 יום 

לאחר כינונה.

משרד ראש הממשלה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תפוקה

פרסום המכרז למכון 
לחקר אפקטיביות

גג-

במהלך 2018 הושלם ההליך המכרזי שבו 
המועצה הלאומית לכלכלה התקשרה עם 

מכון ישעיהו פורדר, הפועל תחת המחלקה 
לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב, בהובלת 

ד"ר אנליה שלוסר, לעריכת מחקרי 
אפקטיביות על תוכניות ממשלתיות 

נבחרות. בהמשך לכך אותרו כמה פרויקטים 
פוטנציאליים במשרדי ממשלה שונים, 

ובימים אלה נבנית תוכנית העבודה 
המחקרית לגביהם מול המכון. 

יעד 1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תפוקה

הקמת פורום לתיאום 
תחזיות דמוגרפיות

גג-

במהלך 2018 התכנס ומוסד הפורום לתיאום 
תחזיות ונערך איסוף התחזיות של גופי 

התשתית המרכזיים לשם תיאום התחזיות 
לתחזית הדמוגרפית של המועצה הלאומית 

לכלכלה בהתאם לתוכנית האסטרטגית 
לדיור. הפורום צפוי להמשיך להתכנס בשנת 

2019 לעדכון תחזיות. 

יעד 1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תפוקה

פרסום מסמך, הממפה 
את הגופים העושים 

שימוש בתחזיות 
דמוגרפיות אזוריות

-ג-

במהלך 2018 הופצה טיוטת מסמך, הכוללת 
מיפוי של גופים העוסקים בגיבוש תחזיות 

דמוגרפיות, ונשלחה להערות חברי הפורום 
ונציגים נוספים. המסמך נשלח לנציגי משרדי 

הממשלה וגופי התשתיות השונים, אך בשל 
עיכוב בהטמעת ההערות והמתנה לתגובות 
כלל הגופים לא פורסם לציבור עד סוף 2018.

יעד 1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תפוקה

פרסום תוכנית רב-
שנתית מעודכנת 
לפיתוח תשתיות

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תפוקה

משרדי ממשלה 
המופיעים בתוכנית 

הרב-שנתית לפיתוח 
תשתיות

579 

יעד 1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תפוקה

שיעור הפרויקטים 
בתוכנית הרב-שנתית 

לפיתוח תשתיות, 
אשר יש דיווח על 

התקדמותם בהתאם 
למועדים המתוכננים, 

המופיעים בתוכנית

 -70%85%

יעד 1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תפוקה

שיעור הפרויקטים 
בתוכנית הרב-שנתית 

לפיתוח תשתיות, אשר 
יש דיווח על התקדמותם 

בהתאם לתקציבים 
המתוכננים, המופיעים 

בתוכנית

-70%88%

יעד 1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תוצאה

שיעור הפרויקטים 
שעברו בחינת התאמה 

PPP-ל
15%20%27%

בין היתר, הממשלה מבצעת פרויקטי 
 PPP תשתיות באמצעות שיטת 

)Private Public Partnership( – שיטה שמשולב 
בה השוק הפרטי. המדד אינו קובע כי שיטת 
המימון והביצוע של הפרויקט צריכה להיות 
PPP מלכתחילה, אלא מעודד לבצוע בחינת 

.PPP התאמה לשיטת מימון וביצוע
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תוצאה

שיעור הפרויקטים 
בתוכנית הרב-שנתית 

לפיתוח תשתיות, 
אשר דווח כי התקדמו 

בהתאם למועדים 
המתוכננים המופיעים 

)On Time( בתוכנית

- - 

בשנת 2020 יתפרסם מעקב מפורט אודות 
ההתקדמות של הפרויקטים בהתאם 

למועדים המתוכננים המופיעים בתכנית הרב 
שנתית לפיתוח תשתיות.

יעד 1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תוצאה

שיעור הפרויקטים 
בתוכנית הרב-שנתית 

לפיתוח תשתיות, 
אשר דווח כי התקדמו 

בהתאם למועדים 
המתוכננים המופיעים 

)On Budget( בתוכנית

- - 

בשנת 2020 יתפרסם מעקב מפורט אודות 
ההתקדמות של הפרויקטים בהתאם 

לתקציבים המתוכננים המופיעים בתכנית 
הרב שנתית לפיתוח תשתיות. 

יעד 1.2: הפחתה 
משמעותית בחלקו של 

הנפט בסקטור התחבורה 
בישראל

תוצאה
תחנות טעינה ציבוריות 

לרכבים חשמליים
- 1010

יעד 1.2: הפחתה 
משמעותית בחלקו של 

הנפט בסקטור התחבורה 
בישראל

תוצאה
 CNG תחנות תדלוק

פעילות
- 34

יעד 1.2: הפחתה 
משמעותית בחלקו של 

הנפט בסקטור התחבורה 
בישראל

תוצאה
כלי רכב המונעים 

בהנעות חלופיות ברחבי 
ישראל

90,000120,000160,000
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: הפיכת ישראל 
למרכז ידע מחקרי 

ותעשייתי מוטה 
טכנולוגיה בתחום 
התחבורה החכמה 

ותחליפי הדלקים והפצת 
החזון והידע בעולם

תפוקה
חברות ישראליות 

שנחשפו בפני חברות 
בינלאומיות

-10070

יעד 1.3: הפיכת ישראל 
למרכז ידע מחקרי 

ותעשייתי מוטה 
טכנולוגיה בתחום 
התחבורה החכמה 

ותחליפי הדלקים והפצת 
החזון והידע בעולם

תפוקה

תלמידים שנחשפו 
לתוכנית הלימוד בתחום 

התחבורה החכמה 
ותחליפי הדלקים

1,2001,5001,500

יעד 1.3: הפיכת ישראל 
למרכז ידע מחקרי 

ותעשייתי מוטה 
טכנולוגיה בתחום 
התחבורה החכמה 

ותחליפי הדלקים והפצת 
החזון והידע בעולם

תפוקה
כבישי ישראל שמופו 

ברזולוציה גבוהה
-20-

המכרז לביצוע פרויקט המיפוי התפרסם 
בתאריך אוגוסט 2018 על

ידי המכרז למיפוי ישראל. ישנה חברה זוכה 
במכרז והמיפוי נמצא בתהליך

ביצוע כאשר 100 ק"מ יושלמו עד לחודש 
אוגוסט 2019 . מכרזי המיפוי מטרתם לספק 

תשתית מידע רחבה לשם המשך פיתוח 
טכנולוגיות ישראליות.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: הפיכת ישראל 
למרכז ידע מחקרי 

ותעשייתי מוטה 
טכנולוגיה בתחום 
התחבורה החכמה 

ותחליפי הדלקים והפצת 
החזון והידע בעולם

תפוקה
מאגרי מידע בתחום 

התחבורה החכמה 
שיונגשו לציבור

-2020

יעד 1.3: הפיכת ישראל 
למרכז ידע מחקרי 

ותעשייתי מוטה 
טכנולוגיה בתחום 
התחבורה החכמה 

ותחליפי הדלקים והפצת 
החזון והידע בעולם

תפוקה
הקמת מרכז מחקר 

לאומי לתחבורה חכמה
גג-

 מרכז המחקר הלאומי צפוי לקום 
תחת אחת מהאוניברסיטאות הישראליות 

 ומטרתו לחזק את 
התחום באקדמיה הישראלית.

יעד 1.3: הפיכת ישראל 
למרכז ידע מחקרי 

ותעשייתי מוטה 
טכנולוגיה בתחום 
התחבורה החכמה 

ותחליפי הדלקים והפצת 
החזון והידע בעולם

תפוקה
פרויקטי חלוץ והדגמה 

אשר זכו לתמיכה
202020

ישנן שתי תכניות פיילוטים תחת מדד 
זה. הראשונה היא עם משרד האנרגיה 

והשנייה עם משרד התחבורה והבטיחות 
בדרכים ומבוצעת על ידי הרשות לחדשנות 

טכנולוגית.
תכניות אלו מיועדת לחברות ישראליות לשם 

הדגמת טכנולוגיות ברמת בשלות. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: הפיכת ישראל 
למרכז ידע מחקרי 

ותעשייתי מוטה 
טכנולוגיה בתחום 
התחבורה החכמה 

ותחליפי הדלקים והפצת 
החזון והידע בעולם

תפוקה

משתתפים בכנס 
"פסגת תחליפי הדלקים 

ותחבורה חכמה", 
שנחשפו לחדשנות 
ולפיתוחים בתחום 

תחליפי הדלקים 
והתחבורה החכמה

2,5002,5003,500

יעד 1.4: חיזוק קשרים 
כלכליים בין ישראל 

למדינות מפתח 
ולשווקים מתפתחים

תפוקה
פרסום ארגז הכלים 
הממשלתי לחברות 

אנרגיה באפריקה
גג-

יעד 1.4: חיזוק קשרים 
כלכליים בין ישראל 

למדינות מפתח 
ולשווקים מתפתחים

תפוקה
תוכנית לשילוב חדשנות 

טכנולוגית מישראל 
במיזם "פאוור אפריקה"

גג-

יעד 1.4: חיזוק קשרים 
כלכליים בין ישראל 

למדינות מפתח 
ולשווקים מתפתחים

תפוקה

שיעור הסעיפים שבוצעו 
מתוך החלטת הממשלה 

מס' 2783 בנושא 
חיזוק הקשרים עם 

הרפובליקה של הודו

- 80%78%

יעד 1.4: חיזוק קשרים 
כלכליים בין ישראל 

למדינות מפתח 
ולשווקים מתפתחים

תפוקה

שיעור הביצוע של 
התוכנית התלת-שנתית 

של צוות המשימה, 
שנחתמה בין ישראל 

לסין

-70%47%

התכנית התלת-שנתית בסעיף זה הינה רכיב 
אחד מתך תכניות רבות ביחסים הבילטרליים 

עם סין. בעוד שיעדי תכנית זו לא הושגו 
במלואם, היעדים האופרטיביים של החלטת 

הממשלה מס' 1687 מיום 5/6/2014, 
ממומשו במהלך שנת 2018: היצוא עלה על 5 

מיליארד דולר, ההשקעות בהייטק עלו בצורה 
משמעותית למעל 325 מיליון דולר ומספר 

התיירים מסין חצה את ה-100,000.
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מטרה 2: טיוב, תיאום ושיפור של הרגולציה הממשלתית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
תחומים שהופחת בהם נטל 

רגולטורי
456052-56

ספר הפחתת הנטל הרגולטורי יצא 
במהלך חודש מאי 2019, בימים אלו 

נאספים מהמשרדים תחומי הפחתת 
הנטל לפיכך לא ניתן לדווח ערך סופי.

יעד 2.1: הפחתת נטל 
הרגולציה על העסקים 

והאזרחים
תפוקה

פרסום ספר הפחתות הנטל 
הרגולטורי הממשלתי

גג-

ספר הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 
2017 פורסם במאי 2018, בהתאם 

לתוכנית העבודה.
הספר זמין לעיון הציבור בכתובת: 

http://regulation.gov.il/uploads/
 reports/7/2017.pdf

יעד 2.1: הפחתת נטל 
הרגולציה על העסקים 

והאזרחים
תפוקה

פרסום ספר רגולטורים 
באתר הרגולציה הממשלתי

גג-

ספר הרגולטורים המעודכן נכון לינואר 
2019 זמין לעיון הציבור בכתובת: 

http://regulation.gov.il/uploads/
 reports/7/REGBOOK_2019.docx

 RIA יעד 2.2: הטמעת
בהליכי קבלת החלטות 

רגולטוריות בממשלה
תפוקה

תזכירי חוק ותקנות שעולים 
לאתר "קשרי ממשל" ללא 

RIA דו"ח
--13% 

 RIA יעד 2.2: הטמעת
בהליכי קבלת החלטות 

רגולטוריות בממשלה
---פרסום גרסה 2 למדריך RIAתפוקה

היעד למשימה זאת נקבע לשנת 2019.
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 RIA יעד 2.2: הטמעת
בהליכי קבלת החלטות 

רגולטוריות בממשלה
---קורס הכשרה לרגולטוריםתפוקה

היעד למשימה זאת נקבע לשנת 2019.
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

 RIA יעד 2.2: הטמעת
בהליכי קבלת החלטות 

רגולטוריות בממשלה
תפוקה

עלייה במדד ה-PMR ביחס 
לדירוג קודם

ג--

 PMR-הנתונים הסופיים של מדד ה
טרם פורסמו ולכן אין ערך מתוכנן 
לשנת 2018.  למרות זאת, ממצאי 

 OECD-הביניים שהוצגו על ידי נציגי ה
לנציגי הממשלה מראים על עלייה 

 .PMR-במדד ה

יעד 2.3: קידום 
רפורמות רגולטוריות 

תפוקה

פרסום תזכיר חוק רישוי 
עסקים להערות הציבור 

בשיתוף פעולה עם משרד 
הפנים

גג-

מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה 
בתחום רישוי עסקים, שמטרתה 

לשפר ולייעל את הליכי רישוי העסקים 
ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל 

המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. 
זאת, תוך כדי הקפדה על המשך 

הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח 
את מטרות חוק רישוי עסקים.

יעד 2.3: קידום 
רפורמות רגולטוריות 

תפוקה
פרסום תקנות רישוי עסקים 

להערות ציבור בשיתוף 
פעולה עם משרד הפנים

ג--

יעד 2.3: קידום 
רפורמות רגולטוריות 

תפוקה

יצירת צו רישוי עסקים 
מעודכן בהתאם להחלטת 
הממשלה בשיתוף פעולה 

עם משרד הפנים

 גג-

יעד 2.3: קידום 
רפורמות רגולטוריות 

תפוקה
מפרטי רישוי עסקים 

שפורסמו להערות הציבור
- 207

הפרסום להערות ציבור נמצא 
באחריות המשרדים הרלוונטיים 

בהתאם להחלטות הממשלה בנושא.
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מטרה 3: קידום קבוצות חברתיות וחיזוק הפריפריה החברתית והגיאוגרפית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: חיזוק 
הפריפריה ופיתוח 

אזורי
תפוקה

מעקב אחר יישום הסעיפים 
הרלוונטיים לשנת 2018 

מתוך החלטת הממשלה 
מס' 2156

 -2016

החלטת הממשלה מס' 2156 מיום 
11.12.2016 שעניינה תכנית לחיזוק 

החוסן האזרחי בשדרות וביישובי 
"עוטף רצועת עזה" לשנים -2017

.2018

יעד 3.2: קידום מדיניות 
בין-משרדית לטיפול 

ממשלתי בקבוצות 
אוכלוסייה נבחרות

תפוקה
קידום חלופה מועדפת אל 

מול מוסדות להשכלה גבוהה
גג-

המועצה הלאומית לכלכלה, יחד עם 
משרד האוצר והמועצה להשכלה 
גבוהה גיבשו והרחיבו את תכנית 
"שער לאקדמיה", אשר מטרתה 

הנגשת השכלה אקדמית למאות 
מחברי הקהילה הבדואית. התכנית 

פועלת כיום בכל המוסדות להשכלה 
גבוהה בנגב.

יעד 3.2: קידום מדיניות 
בין-משרדית לטיפול 

ממשלתי בקבוצות 
אוכלוסייה נבחרות

תפוקה
גיבוש הצעה למתווה סיוע 

לנכים
הועברה חקיקה למתווה להגדלת גג-

קצבאות הנכים.

יעד 3.2: קידום מדיניות 
בין-משרדית לטיפול 

ממשלתי בקבוצות 
אוכלוסייה נבחרות

תפוקה

הבאה לאישור הממשלה 
של החלטה בדבר גורם 

מתכלל וגורם מבצע לסקר 
מיצוי זכויות כלכליות ומיצוי 

מענים חברתיים לניצולי 
שואה

מדובר על החלטת הממשלה מס' גג-
3661 מיום 11/3/2018.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה
כנסים ארציים ואזוריים 

שהתקיימו
663

חלק מהכנסים המתוכננים הוחלפו 
בעבודה פרטנית עם הרשויות, 

התקיימו מפגשים בכלל הרשויות.

יעד 3.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה
רשויות שבהן פועל מתכלל 

ועובד על פי תוכנית העבודה
192424 

יעד 3.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה
רשויות המפעילות את 

התוכניות התוספתיות על פי 
התוכנית

 -2015
עוד כ-9 רשויות נמצאות בשלבים 

שונים של אישור התוכנית.

יעד 3.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה
רשויות שביצעו מיפוי 

והגישו תוכנית על פי אמות 
המידה שנקבעו

 -2424 

יעד 3.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה
ועדות רשותיות וועדות 

משנה ברשויות המקומיות, 
שפעלו ונפגשו באופן רציף

 -2424 

יעד 3.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה
שיעור הפעולות המבוצעות 

מתוך כלל הפעולות הנכללות 
בתוכנית הממשלתית

- 90%80% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה

שיעור התקציב המבוצע 
בשנה שוטפת מתוך תקציב 

החלטות הממשלה בכל 
אחד מהמשרדים השותפים 

לתוכנית

- 75%90% 

יעד 3.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה

שיעור יחידות הקצה 
המבצעות את הפעילויות 

מתוך התוכנית על פי דרכי 
הפעולה שנקבעו

- 70%70% 

יעד 3.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תוצאה

שיעור מימוש מדדי התוצאה 
שהוגדרו על ידי המשרדים 

בהחלטות הממשלה 
הרלוונטיות לתוכנית

- 50%- 

שיעור מימוש מדדי התוצאה שהוגדרו 
היה אמור להימדד בשנת 2019, עם 

סיומה המתוכנן של התכנית ולא 
בשנת 2018, כפי שפורסם.

יעד 3.4: חיזוק הקשר 
בין צעירי העם היהודי 

בתפוצות למדינת 
ישראל

תוצאה
משתתפים בפרויקט 

"תגלית"
 44,000
)2016(

46,000
46,000
)2017(

יעד 3.5: שיפור 
האיכות של תהליך 

הגיור והשירות הניתן 
למתגייר

תפוקה
ביצוע ניסוי ראשוני במוקד 

פניות ממוחשב והשקת 
המוקד

 -ג-

יעד 3.5: שיפור 
האיכות של תהליך 

הגיור והשירות הניתן 
למתגייר

תפוקה
קהילות המשתתפות 

בפרויקט ליווי המתגיירים
-36 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.5: שיפור 
האיכות של תהליך 

הגיור והשירות הניתן 
למתגייר

תפוקה
הכנת תוכנית עבודה לביצוע 

פרויקט גיור מחוץ לכותלי 
הכיתה

 גג-

יעד 3.5: שיפור 
האיכות של תהליך 

הגיור והשירות הניתן 
למתגייר

תפוקה
הפקת ערכות דיגיטליות 

בהתאם להנחיות ועדת 
ההיגוי

 -1010 
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מטרה 4: חיזוק המשילות ודרכי הפעולה של הממשלה

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

יחידות ממשלתיות 
המפרסמות את תוכניות 

העבודה שלהן לציבור 
במסגרת ספר תוכניות 

העבודה

404543 

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

פרסום ספר תוכניות 
העבודה לשנת 2018

גג-

 ספרי תכניות העבודה של משרדי 
הממשלה ויחידות הסמך זמינים לעיון 

הציבור בכתובת: 
http://plans.gov.il/Plan2012/Pages/

.newWorkPlan2012.aspx

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

קיום כנס חשיפה 
לתוכניות העבודה עם 
ארגוני חברה אזרחית

 גג-

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

פרסום הדיווח על ביצוע 
המדדים מתוך ספר 

תוכניות העבודה לשנת 
2017

גג-

 דיווח הביצוע על ספרי תכניות 
העבודה זמינים לעיון הציבור בכתובת:

http://plans.gov.il/Plan2012/Pages/
.newWorkPlan2012.aspx

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

יחידות סמך ותאגידים 
סטטוטוריים שקיים 

בהם תהליך תכנון, 
המחובר לתהליך 

הממשלתי

202323 

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

משרדי ממשלה שפועל 
בהם אגף לתכנון מדיניות

252726
הקמת אגף תכנון מדיניות במשרד 

האוצר נמצאת בהליכים מתקדמים אך 
טרם הושלמה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

פרסום דו"ח מעקב אחר 
ביצוע החלטות ממשלה 

לשנים 2015-2017
גג-

 הדוח פורסם לציבור ונמצא בקישור:
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/

.mimshal/Documents/dm2017.pdf

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

שיעור הגורמים 
המדווחים על ביצוע 

החלטות ממשלה בטווח 
הזמן שנקבע )עד סוף 

פברואר(

36%40%60%

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

מערכת ממוחשבת 
למעקב אחר ביצוע 

החלטות ממשלה 
זמינה לשימוש משרדי 

הממשלה

גג-

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

מערכת ממוחשבת 
למעקב אחר ביצוע 

החלטות ממשלה זמינה 
לשימוש הציבור

---

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.
המערכת תהיה זמינה בחודש 

ספטמבר 2019.

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

מיפוי תחומי ההוצאה 
של הגופים הכלולים 

בתהליך סקירת הוצאות
גג-

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

עיגון מתווי ההתייעלות 
שגובשו במסגרת הליך 

 סקירת ההוצאות 
בתוכנית הרב-שנתית 

לשנים 2020-2022

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

פרסום מתווי 
ההתייעלות בעקבות 

הליך סקירת ההוצאות 
לשנת התקציב 2019

 גג-

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תוצאה

שיעור מדדי התוצאה 
מתוך המדדים המרכזיים 

בספר תוכניות העבודה
60%70%70%

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תוצאה

צופים שנחשפו לתוכניות 
העבודה

287,000350,000630,000 

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תוצאה

צופים שנחשפו לפרסום 
נתוני הביצוע של 
תוכניות העבודה

50,000100,000100,000 

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תוצאה

שיעור הביצוע של 
פעולות אשר מופיעות 

בדו"ח המעקב אחר 
ביצוע החלטות ממשלה 

)משנת 2015 ואילך(

72%70-75%78%

בספר תוכניות העבודה חלה טעות 
סופר ונכתב בערך המתוכנן לשנת 

2018 הטווח 75%-70%, הטווח הנכון 
היה צריך להיות בין 75%-73% כפי 

שנכתב במדד המרכזי.

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תוצאה

שיעור החלטות 
הממשלה ה-34 שבוצעו 

ברובן
74%76%77%

המדד בוחן את שיעור החלטות 
הממשלה ה-34 משנת 2015 ואילך.

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תוצאה

שיעור הביצוע הממוצע 
של החלטות ממשלה 

)שנתי(

67%
)2016(

70%
78%

)2017(
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: קידום תרבות 
של תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תוצאה

שיעור החיסכון הצפוי 
מתוך סך תחומי ההוצאה 

שהוגשו להליך סקירת 
ההוצאות

- 10%10%

יעד 4.2: קידום החשיבה 
הממשלתית לטווח בינוני 

וארוך בתחומים החברתיים 
והכלכליים

תפוקה
גיבוש מתווה עבודה 

לשנת 2018
 גג-

יעד 4.2: קידום החשיבה 
הממשלתית לטווח בינוני 

וארוך בתחומים החברתיים 
והכלכליים

תפוקה

הגשת דו"ח בדבר צעדים 
מומלצים להבטחת 

יישום מדיניות הממשלה 
"עד הקצה"

-ג-

הוגש דו"ח ביניים של הממצאים. 
על בסיסו ובהתאם להחלטת ועדת 

ההיגוי, פועלים שלושה צוותי משנה 
לגיבוש המלצות אופרטיביות לשיפור 
ממשקי העבודה של השלטון המרכזי 

והמקומי.

יעד 4.3: קידום שיתוף 
הפעולה בין הממשלה ובין 
החברה האזרחית והמגזר 

העסקי הפועל למטרות 
ציבוריות

תפוקה

הנגשת פרטי עמותות 
המעוניינות לקחת חלק 

בתהליכים משתפים 
למשרדי הממשלה

גג-

יעד 4.3: קידום שיתוף 
הפעולה בין הממשלה ובין 
החברה האזרחית והמגזר 

העסקי הפועל למטרות 
ציבוריות

תפוקה
פרסום דו"ח הקלת נטל 

רגולטורי על מלכ"רים 
)שלב א'(

גג-

דו"ח הקלת הנטל זמין לציבור 
בכתובת:

http://www.regulation.gov.il/uploads/
.reports/7/mishpatim_amutot.pdf
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.3: קידום שיתוף 
הפעולה בין הממשלה ובין 
החברה האזרחית והמגזר 

העסקי הפועל למטרות 
ציבוריות

תפוקה

פעולות שיושמו 
על ידי הרגולטורים 

הממשלתיים בהתאם 
לתוכנית העבודה 

להקלת נטל רגולטורי 
על מלכ"רים )על פי 

דו"ח שלב א', מתוך 20 
פעולות(

-20-
התכנית אמורה להתבסס על 

פלטפורמה טכנולוגית, לאור אתגרים 
טכנולוגיים חל עיכוב בשלב הפיתוח.

יעד 4.3: קידום שיתוף 
הפעולה בין הממשלה ובין 
החברה האזרחית והמגזר 

העסקי הפועל למטרות 
ציבוריות

תוצאה

שיעור העמותות 
המשתתפות בתהליכי 

שיתוף שהממשלה 
יוזמת

-

מדד זה מתייחס לעבודה של היחידה 
הממשלתית לשיתופי פעולה בין 

מגזריים הכוללת את השולחן העגול 
הבין-מגזרי ועבודה מול המגזר 

השלישי והרביעי. 
במהלך שנת 2018 התווספו כ-8 

עמותות חדשות המשתתפות 
בתהליכי שיתוף שהממשלה יזמה.

יעד 4.3: קידום שיתוף 
הפעולה בין הממשלה ובין 
החברה האזרחית והמגזר 

העסקי הפועל למטרות 
ציבוריות

תוצאה

דיווחים של מתנדבי 
"שומרי הדרך" 

המטופלים על ידי 
משטרת ישראל

-600600 

יעד 4.4: פיתוח והפעלה של 
תשתית לשיתוף הציבור 
בתהליכי קבלת החלטות 

בעבודת הממשלה ויישומן

תפוקה
גיבוש מדדים להערכת 
השפעתם של תהליכי 

השיתוף
-ג-

טרם גובשו המדדים. הצורך לגבשם 
ייבחן מחדש.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.4: פיתוח והפעלה של 
תשתית לשיתוף הציבור 
בתהליכי קבלת החלטות 

בעבודת הממשלה ויישומן

תפוקה

פיתוח מערכת ניטור 
אפקטיבית לאיסוף 

המידע על תהליכי 
השיתוף

-ג-

לאור השונות בין משרדי הממשלה 
ויחידות הסמך בתחום שיתוף הציבור 
והדרכים הרבות בהן הוא מבוצע )דרך 

הפרסום, משך הזמן, דרך השיתוף 
וכיוב'(. ישנו קושי רב בלנטר את 

כלל תהליך השיתוף, לאור הקושי 
הוחלט לרכז באתר שיתוף הציבור את 

התהליכים העתידים. 

יעד 4.4: פיתוח והפעלה של 
תשתית לשיתוף הציבור 
בתהליכי קבלת החלטות 

בעבודת הממשלה ויישומן

תפוקה
הקמת אתר שיתוף 

ציבור ממשלתי )שלב א'(
גג-

במהלך שנת 2018 הוקמה התשתית 
הטכנולוגית להעלאת אתר שיתוף 
הציבור. אתר עתיד לעלות בחציון 

השני של שנת 2019. 

יעד 4.4: פיתוח והפעלה של 
תשתית לשיתוף הציבור 
בתהליכי קבלת החלטות 

בעבודת הממשלה ויישומן

תפוקה

סדנאות ומפגשים עם 
נציגי משרדים לטובת 

ייעוץ בנושאי שיתוף 
ציבור, יצירת שיתופי 

פעולה ושותפויות, סיוע 
בתכנון תהליכי שיתוף 

והעלאת מודעות

254050 

יעד 4.4: פיתוח והפעלה של 
תשתית לשיתוף הציבור 
בתהליכי קבלת החלטות 

בעבודת הממשלה ויישומן

תפוקה

יחידות ממשלתיות 
העושות שימוש במכרז 
המרכזי לסיוע בתהליכי 

שיתוף ציבור

31010 

יעד 4.4: פיתוח והפעלה של 
תשתית לשיתוף הציבור 
בתהליכי קבלת החלטות 

בעבודת הממשלה ויישומן

תפוקה
קיום הכנס השנתי 

בנושא שיתוף ציבור
הכנס יבוצע במהלך שנת 2019. -ג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.4: פיתוח והפעלה של 
תשתית לשיתוף הציבור 
בתהליכי קבלת החלטות 

בעבודת הממשלה ויישומן

תוצאה

שיעור המנהלים 
בממשלה שמעידים 

על ערך בביצוע תהליכי 
שיתוף ציבור )בהתאם 

למדדים שיגובשו(

---
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 4.4: פיתוח והפעלה של 
תשתית לשיתוף הציבור 
בתהליכי קבלת החלטות 

בעבודת הממשלה ויישומן

תוצאה
תהליכי שיתוף ציבור 

הפועלים במשרדי 
הממשלה

150170175 

יעד 4.5: שיפור מכרזים 
לאספקת שירותים 

חברתיים והבקרה עליהם
תפוקה

השלמת תהליך למידה 
בנושא מדדי תוצאה 
לשירותים חברתיים 
הניתנים במיקור חוץ 

באמצעות מחקר ודיון בין 
משרדי

גג-

תהליך הלמידה כלל את נציגי 
המשרדים החברתיים )חינוך, בריאות, 

עבודה, רווחה והשירותים החברתיים(, 
האוצר, משפטים ונציגי המגזר 

השלישי. הצוות יציג את המלצותיו 
למדיניות המדידה של השירותים 

החברתיים במהלך שנת 2019.

יעד 4.5: שיפור מכרזים 
לאספקת שירותים 

חברתיים והבקרה עליהם
תפוקה

גיבוש תבנית בסיסית 
לדו"ח בקרה על 

שירותים חברתיים 
במיקור חוץ הפועלים 24 

שעות ביממה

-ג-

עקב שינויים מבנים במשרדי 
הממשלה השותפים, לא גובשה 

תבנית בסיסית לדו"ח בקרה 
לשירותים החברתיים הפועלים 24 

שעות ביממה.

יעד 4.5: שיפור מכרזים 
לאספקת שירותים 

חברתיים והבקרה עליהם
תפוקה

ימי הכשרה במסגרת 
גיבוש והפעלה של 

תוכנית הכשרה לשם 
הטמעתה של תורת 

מיקור החוץ של שירותים 
חברתיים בקרב נציגי 
המשרדים החברתיים

266 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.5: שיפור מכרזים 
לאספקת שירותים 

חברתיים והבקרה עליהם
תפוקה

פרסום ספר שירותים 
חברתיים במיקור חוץ 
לשנת 2018 על נתוני 

2017

גג-
 הספר פורסם וזמין בכתובת:

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/
hevra/Documents/sefer190818.pdf

יעד 4.5: שיפור מכרזים 
לאספקת שירותים 

חברתיים והבקרה עליהם
תוצאה

רכיבים של מכרזי דור ב' 
שהוטמעו במכרזי דגל 
של משרדים חברתיים

-1231

 - IT יעד 4.6: משילות
הגברת הסינרגיה בין גורמי 
התקשוב בממשלה וגיבוש 

תמונה כלל-ממשלתית 
בתחום התקשוב

תפוקה

דו"חות ביצוע רבעוניים 
עבור פרויקטים 

משמעותיים במשרדי 
הממשלה

- 44

במסגרת החלטת ממשלה מספר 2097 
בוצעו דו"חות מעקב רבעוניים אחר 
9 פרויקטים משמעותיים במשרדי 

הממשלה השונים )כגון: פרויקט "שער 
עולמי" של רשות המיסים, פרויקט 

"איתן" לשיתוף מידע של משרד 
הבריאות, פרויקט מיקור חוץ למבחני 
נהיגה של משרד התחבורה, היערכות 

לחוק חדלות פרעון ועוד(. בנוסף, 
ניתן סיוע ע"י רשות התקשוב לכ-10 

משרדי ממשלה בהתאם לבקשתם.

 - IT יעד 4.6: משילות
הגברת הסינרגיה בין גורמי 
התקשוב בממשלה וגיבוש 

תמונה כלל-ממשלתית 
בתחום התקשוב

תפוקה
בקרות חדשות שבוצעו 

במשרדים
-1211 

 - IT יעד 4.6: משילות
הגברת הסינרגיה בין גורמי 
התקשוב בממשלה וגיבוש 

תמונה כלל-ממשלתית 
בתחום התקשוב

תפוקה
בקרות חוזרות שבוצעו 

במשרדים
-1010 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

 - IT יעד 4.6: משילות
הגברת הסינרגיה בין גורמי 
התקשוב בממשלה וגיבוש 

תמונה כלל-ממשלתית 
בתחום התקשוב

תפוקה
הנחיות שהופצו 

מטעם רשות התקשוב 
הממשלתי

441413 
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מטרה 5: קידום היכולת הלאומית במרחב הדיגיטלי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.1: התייעלות 
כלכלית וחיסכון 

תקציבי באמצעות 
הטמעה של טכנולוגיות 

תקשוב

תפוקה
גיבוש מסמך המלצות 
לממשלה בנושא "ענן 

ממשלתי"
 גג-

יעד 5.2: שיפור 
השירותים הדיגיטליים 

לאזרחים ולעסקים
תפוקה

עלייה לאוויר של האזור 
האישי

 גג-

יעד 5.2: שיפור 
השירותים הדיגיטליים 

לאזרחים ולעסקים
20,000350 -כניסות לאזור האישיתפוקה

במהלך אוקטובר 2018 הוחלט על 
ביצוע עלייה שקטה של אזור אישי 

ממשלתי, עקב מיעוט שירותים ומידע 
בעלי ערך לאזרח. בינואר 2019 הגבירה 

רשות התקשוב הממשלתי את רמת 
החשיפה לאזור האישי, הן באמצעות 

הוספת האזור האישי לתוצאות 
החיפוש בגוגל והן בהוספת קישור 
באתר gov.il. השאיפה היא, שהחל 

משנת 2019 יפעלו משרדי הממשלה 
להנגשת שירותים ומידע מותאם 

אישית לאזרח, דבר שיגביר את כמות 
הכניסות ויאפשר עמידה ביעד.

יעד 5.2: שיפור 
השירותים הדיגיטליים 

לאזרחים ולעסקים
תפוקה

יישומים חדשים באזור 
האישי

- 44

4 יישומים עלו לאזור האישי: 
סטטוסים, היסטוריית תשלומים, 

מידע נוסף ופרופיל אישי, שירותים 
בקליק.

משרד ראש הממשלה

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   590



ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.2: שיפור 
השירותים הדיגיטליים 

לאזרחים ולעסקים
תפוקה

טפסים חדשים שפותחו 
למשרדי הממשלה

824045
פותחו טפסים בהתאם לצורכי משרדי 

הממשלה.

יעד 5.2: שיפור 
השירותים הדיגיטליים 

לאזרחים ולעסקים
תפוקה

משרדי ממשלה שנוספו 
gov.il לאתר

333840 

יעד 5.3: שיפור 
השירות הממשלתי 
לציבור ומימוש חזון 

"האזרח במרכז"

תפוקה
סיום הקמת מוקד מידע 

טלפוני לאזרח
 גג-

יעד 5.3: שיפור 
השירות הממשלתי 
לציבור ומימוש חזון 

"האזרח במרכז"

תפוקה
סיום אפיון מפורט למערכת 

ניהול ידע, כולל בדיקות 
מסירה וקבלה

 גג-

יעד 5.3: שיפור 
השירות הממשלתי 
לציבור ומימוש חזון 

"האזרח במרכז"

תפוקה
סיום יישום והטמעה של 

מערכת לניהול ידע
 גג-

יעד 5.3: שיפור 
השירות הממשלתי 
לציבור ומימוש חזון 

"האזרח במרכז"

תפוקה
פרסום דו"ח על איכות 

השירות 2017
 גג-

יעד 5.3: שיפור 
השירות הממשלתי 
לציבור ומימוש חזון 

"האזרח במרכז"

תפוקה
גופים המקיימים מדידה 

שוטפת של איכות השירות
- 2323 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.4: המידע 
הממשלתי כנכס 
- שיפור העברת 

המידע הממשלתי 
והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור

תפוקה
תוכניות עבודה להנגשת 

מאגרים במשרדים שייבחרו
 -55 

יעד 5.4: המידע 
הממשלתי כנכס 
- שיפור העברת 

המידע הממשלתי 
והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור

תפוקה

תוכניות עבודה מפורטות 
לביצוע הנגשת מאגרים 
לפי ההמלצות בכל אחד 

מהמשרדים הנבחרים

 -22 

יעד 5.4: המידע 
הממשלתי כנכס 
- שיפור העברת 

המידע הממשלתי 
והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור

תפוקה
קיום אירוע "האקאתון" 

לעידוד השימוש במאגרים 
ממשלתיים

 גג-

יעד 5.4: המידע 
הממשלתי כנכס 
- שיפור העברת 

המידע הממשלתי 
והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור

תפוקה

מעקב ובקרה אחר משרדים 
המקבלים תקציבים ליישום 
החלטת הממשלה מס' 1933 

בנושא הנגשת מידע

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.4: המידע 
הממשלתי כנכס 
- שיפור העברת 

המידע הממשלתי 
והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור

תפוקה

מיפוי והצלבת אישורי 
העברות מידע נדרשים 

וקיימים לטופסי שירותים 
מקוונים הקיימים בשרת 

הטפסים

גג-

כחלק ממורכבות היישום של העברות 
מידע בין משרדי הממשלה בצורה 

רוחבית, תוכניות העבודה משתנות 
ומתעדכנות בהתאם להתקדמות. 

כתוצאה מכך, מדדים אלו הותאמו 
לפרויקט יישום שדרת המידע 

הממשלתית, באופן הבא:
בהתבסס על מיפוי השירותים הקיים 

נכון לדצמבר 2018 , ועל קטלוג 
האישורים הנגזר ממנו, מיפינו את 
פריטי המידע החוזרים על עצמם 
בתהליכי שירות מקוונים. בסיום 

תהליך זה זיהינו כ-80 פריטי מידע 
במוקד הפעילות, אשר העברתם 

תייצר תועלת משמעותית.

יעד 5.4: המידע 
הממשלתי כנכס 
- שיפור העברת 

המידע הממשלתי 
והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור

תפוקה

יצירת תוכנית עבודה 
מפורטת )לרבות בקשות 

העברת מידע( לביצוע בפועל 
של ask once בכלל הטפסים 

הקיימים בשרת הטפסים

גג-

בהתבסס על מיפוי המידע הנדרש, 
גובשה תוכנית עבודה ליישום 

העברות מידע במסגרת שדרת המידע 
הממשלתי. תוכנית העבודה מתוכננת 
בכמה שלבים, על פי השימוש החוזר 

במידע ובשירותים.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.4: המידע 
הממשלתי כנכס 
- שיפור העברת 

המידע הממשלתי 
והנגשת מאגרי מידע 

ממשלתיים לציבור

תפוקה

 ask once השלמת תהליכי
בשירותים נבחרים מתוך 

השירותים הקיימים 
בממשל זמין

- 64

הושלמו תהליכי once ask כפיילוט 
 בממשל זמין בשירותים הבאים:

 1. הגשת תלונה למשטרה.
 2. בקשת חנינה ממשרד המשפטים.

 3. מתן שם ליילוד.
 4. דיווח על תאונת דרכים.

פיילוט זה ישמש להרחבת היישום 
בשירותים נוספים במהלך 2019, 

במקביל לקידום שירותי אחזור 
נוספים בשדרת המידע הממשלתית. 

יעד 5.5: קידום 
המאמצים להגנת 

הסייבר בתשתיות 
ובמערכות מידע 
במשרדי ממשלה

תפוקה
משרדים שהושלם חיבורם 

ל-SOC הממשלתי
51515

עד סוף 2018 צורפו 15 משרדי 
ממשלה ל-SOC הממשלתי, למרכז 
בקרה וניטור אירועי אבטחת מידע.

יעד 5.5: קידום 
המאמצים להגנת 

הסייבר בתשתיות 
ובמערכות מידע 
במשרדי ממשלה

תפוקה
קביעת מתודולוגיית הפעלה 

SOC-וחיבור ל
גג-

יעד 5.5: קידום 
המאמצים להגנת 

הסייבר בתשתיות 
ובמערכות מידע 
במשרדי ממשלה

תפוקה
חוקים ייעודיים שנכתבו 

לזיהוי דפוסי מתקפה
 -1020

בכל חציון נכתבו 10 חוקים ייעודים 
לזיהוי דפוסי מתקפה. 
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מטרה 6: איסוף, שימור, הנגשה והנחלה של מידע

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 6.1: הרחבת 
ההנגשה של מידע 

לציבור
תפוקה

תיקים שפורסמו לציבור 
בנושא הנשיא לשעבר יצחק 

נבון ז"ל
1,4208,0006,830

פרויקט הנצחה ראשון מסוגו במסגרת 
הנצחת נשיאים וראשי ממשלה 

שהלכו לעולמם. המספר מתייחס 
 לתיקים, תמונות סרטונים ועוד. 

כמו כן ניתן לראות באתר הארכיון 
כמאה פרסומים דיגיטליים אודות 

יצחק נבון עם מבואות ותעודות 
שמתארים את חייו ופעילותו 

http://www.archives.gov.il/ הציבורית
 /publication/navon

יעד 6.1: הרחבת 
ההנגשה של מידע 

לציבור
תפוקה

מועסקים מקרב 
האוכלוסייה החרדית 

בפרויקט חשיפת חומר 
ארכיוני

2154
ארכיון המדינה מגייס משרתי שירות 

אזרחי מקרב האוכלוסייה החרדית 
לצורך חשיפת חומר ארכיוני. 

יעד 6.1: הרחבת 
ההנגשה של מידע 

לציבור
17,00025,00021,738תיקים שנחשפו לציבורתפוקה

 תיקים שנחשפו והועלו לאתר 
הארכיון המדינה לעיון הציבור, 

/http://www.archives.gov.il :בכתובת

יעד 6.1: הרחבת 
ההנגשה של מידע 

לציבור
תפוקה

הקמת מרכז מבקרים 
בארכיון המדינה

גג-

מרכז המבקרים הושלם ונמצא כעת 
בהרצה. ניתן ליצור קשר לתיאום 

 ביקורים עם ד"ר ארנון למפרום 
050-6205864
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 6.1: הרחבת 
ההנגשה של מידע 

לציבור
תפוקה

פריטים שהונגשו לציבור 
באתר הארכיון בנושא 

משפט אייכמן
 -5,8005,600

החומרים בנושא משפט אייכמן 
פורסמו לציבור בערוצים שונים. ארכיון 

המדינה טייב את אוסף החומרים 
http:// :והעלה אותו לאתר הארכיון

www.archives.gov.il/publication/
 /eichmans-trial
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מטרה 7: קידום מדיניות הממשלה בישראל ובעולם באמצעות כלי הסברה ותקשורת

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 7.1: חיזוק 
התמיכה הציבורית 

בארץ ובעולם במדיניות 
ממשלת ישראל 

ובפעילותה

תוצאה
נחשפים למיצג הווידיאו-

ארט
- 10,000,000-

מיצג וידאו ארט חדשני לציון 70 שנה 
למדינת ישראל בשדה התעופה בן 

גוריון.

יעד 7.2: שיפור 
התיאום בין כלל גופי 

ההסברה בישראל 
בעתות שגרה וחירום

תפוקה
כתבות של כתבים זרים 

בשפות שונות שנוטרו 
ונותחו

20120120

סיורים תקופתיים לחיזוק ההסברה 
והגברת המודעות לנושאים החורגים 

מהתחום המדיני-ביטחוני, כגון תרבות 
ומורשת.

יעד 7.3: פיתוח 
ואספקת מעטפת 

של שירותי תקשורת 
לכתבים זרים, לרבות 
חומרי הסברה, יזמות 

וחדשנות ישראלית

120200-משתתפים באירועי תרבותתפוקה

תוכנית הכשרה של קורסים 
והשתלמויות בנושאי הסברה, 

תקשורת וניו-מדיה, המוצעים לסגל 
הבכיר, לדוברי ממשלה ולעיתונאים.

יעד 7.4: ביסוס לשכת 
העיתונות הממשלתית 
כמרכז עבודה מקצועי 

לאנשי תקשורת 
ולדוברים

תפוקה
משתתפים בקורסים, 
בהכשרות, בימי עיון, 

בכנסים וכו'
לא התקבל ערך בפועל עבור מדד זה.-150-
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נספח א: מדדי התוכנית הממשלתית לקידום שילובם המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית1

ערך מתוכנן ערך בסיס2 שם המדדסוג המדדיעד
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תפוקהמשרד החינוך
יחידות לימוד שהוטמעו 

בנושא תרבותה ומורשתה 
של יהדות אתיופיה

- --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהמשרד החינוך
הורים המשתתפים 

בקבוצות הורים
408600

 1,560
)תשע"ח(

 

3,9473,800ילדים המשתתפים בחוגיםתפוקהמשרד החינוך
 3,870

)תשע"ח(
 

תפוקהמשרד החינוך
נערים ונערות המשתתפים 

בתוכניות תגבור לימודי
5,6645,800

 9,267
)תשע"ח(

 

תפוקהמשרד החינוך
ילדים המשתתפים 

בתוכניות למצטיינים
449500

 1,720
)תשע"ח(

 

תוצאהמשרד החינוך
שיעור התלמידים הזכאים 

לתעודת בגרות מתוך 
מסיימי כיתה י"ב

54% --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאהמשרד החינוך
שיעור התלמידים הזכאים 

לבגרות איכותית מתוך 
מסיימי כיתה י"ב

38%--
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאהמשרד החינוך
ילדים המופנים לחינוך 

מיוחד
 2,877
)2017(

- -
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

התכנית הכלל-ממשלתית לקידום שילובים המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית פועלת בהתאם להחלטות הממשלה הבאות:   1
החלטה מס' 324 מיום 31/7/2015; החלטה מס' 609 מיום 29/10/2015; החלטה מס' 666 מיום 8/11/2015; החלטה מס' 1007 מיום 4/2/2016; החלטה מס' 1957 מיום 19/8/2016; החלטת ממשלה מס'   

1300 מיום 9/2/2016.
התכנית פועלת החל משנת 2016, שהייתה שנת ההערכות לתכנית )במרבית המשרדים(, הגם שחלקם החלו לבצעו את הפעולות כבר במהלכה. שנת 2017 היא השנה הראשונה בה התבצעה פעילות   

מלאה במסגרת התכנית. רבים מיעדי התכנית הנם לשנת 2019 שבה עתידה להסתיים התכנית. לפיכך במרבית המדדים לא הוצג ערך לשנת 2018 ולא  נדרש דיווח.
התכנית פועלת החל משנת 2016, לכן מרבית ערכים הבסיסים מתייחסים לשנה זו.  2
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ערך מתוכנן ערך בסיס2 שם המדדסוג המדדיעד
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאהמשרד החינוך
ילדים בכיתות ב' שאותרו 

כמחוננים ומצטיינים
44 --

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאהמשרד החינוך
משתתפים בתנועות 

ובארגוני נוער
8,000 --

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

-- 301מתנדבים לשנות שירותתוצאהמשרד החינוך
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאהמשרד החינוך
משתתפים במכינות קדם 

צבאיות
301  --

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאהמשרד החינוך
מורים יוצאי אתיופיה 

המועסקים במערכת החינוך
300 --

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

החברתיים - זרוע 
רווחה

תפוקה
משפחות המשתתפות 

בתוכניות "נושמים לרווחה" 
ובמרכזי עוצמה

132 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

החברתיים - זרוע 
רווחה

תפוקה

משפחות ויחידים 
המשולבים בשירותי הרווחה 

הקיימים בקהילה )תוכניות 
לא ייחודיות(

2,380 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

החברתיים - זרוע 
רווחה

תפוקה
נערים/נערות המשולבים 

בתוכניות "משפחה תומכת" 
ו"מעטפת"

313 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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ערך מתוכנן ערך בסיס2 שם המדדסוג המדדיעד
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

החברתיים - זרוע 
רווחה

תפוקה
נערים/נערות המשולבים 
במערך השירותים לנוער 

בסיכון ברשויות
 - --

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

החברתיים - זרוע 
רווחה

תפוקה
מאגר מתרגמים שעברו 

קורס הכשרה
- --

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

החברתיים - זרוע 
רווחה

תפוקה
משפחות המשולבות 

בתוכנית הייחודית 
למשפחות

 649 
)2017(

 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

החברתיים - זרוע 
רווחה

תוצאה

שיעור המשפחות שהשיגו 
את היעדים הטיפוליים 

מתוך המשפחות 
המשתתפות

 - --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

החברתיים - זרוע 
רווחה

תוצאה

שיעור הנערים והנערות 
שיצאו ממצבי סיכון מתוך 

המשתתפים בתוכניות לבני 
נוער בסיכון בקהילה

 - --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

החברתיים - זרוע 
עבודה

תפוקה
משתתפים שסיימו 
הכשרות מקצועיות

350 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

החברתיים - זרוע 
עבודה

תפוקה
משתתפים שקיבלו הכוונה 

תעסוקתית במסגרת 
תוכנית "למרחק"

500 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד ראש הממשלה
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ערך מתוכנן ערך בסיס2 שם המדדסוג המדדיעד
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

החברתיים - זרוע 
עבודה

תוצאה
שיעור המשתתפים 

בהכשרות מקצועיות 
ששכרם עלה לפחות ב-10%

-  --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 

החברתיים - זרוע 
עבודה

תוצאה

משתתפים בתוכניות 
למנהיגות ומצוינות, 

שהושמו במשרות לבעלי 
תואר אקדמי

-  --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

89100117יזמים שקיבלו ייעוץ עסקיתפוקהמשרד הכלכלה
מקור הנתון: משרד הכלכלה. הנתון 

נכון למחצית שנת 2017.

תפוקהמשרד הכלכלה
יזמים המקבלים הלוואות 

מהקרן הייעודית
-  --

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהמשרד הבריאות
מגשרים הפועלים במערכת 

הבריאות )מספר משרות(
12 --

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהמשרד הבריאות
הפעלת תוכנית למניעת 

סוכרת באמצעות קופות 
החולים

 גג-

תוצאהמשרד הבריאות

מדווחים על קושי בקבלת 
שירות רפואי, או המוותרים 

על שירות רפואי עקב 
אי-נגישות לשונית או 

תרבותית, במרפאות או 
בבתי-חולים שבהם הוצבו 

מגשרים

-  --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד ראש הממשלה
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ערך מתוכנן ערך בסיס2 שם המדדסוג המדדיעד
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאהמשרד הבריאות
שיעור חולי הסוכרת 

הבלתי-מאוזנים
 - --

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהמשרד הביטחון
שיעור המתגייסים 

המאותרים טרם גיוסם 
לתפקיד איכותי בצה"ל

 6%
)2014(

 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהמשרד הביטחון

מלש"בים )מועמדים 
לשירות ביטחון( יוצאי 
אתיופיה, המשתתפים 
בפעילויות הכנה לצה"ל

 2,400 
2016-(
)2017

 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאהמשרד הביטחון
שיעור הקצינים יוצאי 

אתיופיה מתוך כלל 
המתגייסים יוצאי אתיופיה

 2.1%
גברים, 
 4.7%
נשים

 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאהמשרד הביטחון
שיעור החיילים המתגייסים 

למערך המינהלה

 21%
גברים, 

19% נשים
 --

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאהמשרד הביטחון

עלייה בנתוני האיכות 
של המתגייסים, מתוך 

המתגייסים החדשים יוצאי 
אתיופיה

 19.9%
גברים, 
 13.5%
נשים

 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאההמשרד לביטחון פנים
שיעור יוצאי אתיופיה מתוך 
המשרתים בארגוני ביטחון 

הפנים
2% --

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאההמשרד לביטחון פנים
חברי הסגל הפיקודי 

במשטרת ישראל מקרב 
יוצאי אתיופיה

27 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד ראש הממשלה
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ערך מתוכנן ערך בסיס2 שם המדדסוג המדדיעד
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאההמשרד לביטחון פנים

שיעור העונים בחיוב לשאלה 
"האם משטרת ישראל 

מפריזה בשימוש בכוח?" 
)מתוך סקר תחושות 

ועמדות יוצאי אתיופיה כלפי 
משטרת ישראל(

68% --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהנציבות שירות המדינה

רשימה למאגר דיוור והפצה, 
אשר תכלול אקדמאים 
יוצאי אתיופיה לטובת 

הגברת הנגישות למועמדים 
למשרות בשירות המדינה

- --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאהנציבות שירות המדינה
שיעור המשרדים העומדים 

בחובת הייצוג ההולם ליוצאי 
אתיופיה

22% --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאהנציבות שירות המדינה
אקדמאים יוצאי אתיופיה 
העובדים בשירות המדינה

270 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד ראש הממשלה
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משרד ראש הממשלה
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דיווח מדדים לשנת 2018
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

496570מדדים לאיכות חיים, לקיימות ולחוסן לאומי, המפורסמים באופן שנתי1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: המדד נבנה על-סמך החלטת הממשלה מס' 2494 מיום 19/4/2015, שבו החליטה הממשלה על פיתוח מערכת מדדים, שתאפשר  ■

מעקב אחר 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. 

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

80100120מחקרים בחדרי מחקר חדשים או משודרגים2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: הלמ"ס מספקת לחוקרים סביבת מחקר מקצועית ומעודכנת לצורך ביצוע מחקרים מדעיים, המבוססים על נתוני הלמ"ס שאינם  ■

מתפרסמים לקהל הרחב, כולל נתוני פרט בלתי מזוהים.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

הורדות של קובצי נתונים מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 3
-1012)במיליונים(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: בעקבות מעבר הלמ"ס לאתר אינטרנט חדש, לא ניתן לקבל נתונים סופיים לגבי מספר ההורדות. הנתון לגבי מספר ההורדות  ■

יעודכן לאחר סיום הטמעת האתר החדש.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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דיווח מדדים לשנת 2018
מערך הסייבר הלאומי



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

 מספר הגופים הממשלתיים המחוברים ל-SOC הממשלתי 1
61616)ב-CERT הלאומי(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: ה-SOC הממשלתי )Security Operations Center( הוא מקור לקליטה, עיבוד והפצה, של מידע בדבר חולשות ופוגענים למשרדי  ■

ממשלה. נכון לסוף שנת 2018, סך כל הגופים המחוברים ל- SOC הממשלתי הינו 16 גופים. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

300450700משתמשים ארגוניים במערכות שיתוף המידע של המערך2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: ארגונים המחוברים למערכות שיתוף מידע של מערך הסייבר הלאומי משתפים מידע בדבר חולשות, פוגענים ואיומים עם כלל  ■

המשתמשים. הגדלת מספר המשתמשים מגבירה את האפקטיביות של פעולות השיתוף.

מערך הסייבר הלאומי
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

3)CERT( 180400424פניות שטופלו בחודש על-ידי המרכז לניהול אירועי סייבר

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: אחת ממשימותיו של המרכז לניהול אירועי סייבר היא טיפול בפניות ודיווחים על אודות אירועי סייבר.  ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

22- מדדים כמיתים לפעילות הגנת סייבר שגובשו והופעלו4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: מערך הסייבר הלאומי רכש 2 מערכות ליבה למדידת החוסן הארגוני של גופים במשק. המערכות מאפשרות מעקב ובקרה על  ■

מידת המוכנות של הארגון לתקיפת סייבר.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

הבאת הצעת חוק הגנת הסייבר לאישור הכנסת5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: חוק הסייבר עתיד להוות את המסגרת החוקית לפעילות האסדרה של מערך הסייבר הלאומי. מערך הסייבר שואף לנסח חוק  ■

בתיאום ובשיתוף פעולה עם הגורמים הממשלתיים הנוגעים לחוק. הטיוטה נמצאת לפני ועדת שרים.

מערך הסייבר הלאומי
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

130160292מחקרים אקדמיים של מרכזי המחקר בתחום הסייבר6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: מטרת מרכזי מצוינות בסייבר, שהוקמו על ידי מערך הסייבר הלאומי באוניברסיטאות המובילות, הינה לקדם את מחקר הגנת  ■

הסייבר בישראל ולמצב את ישראל כגורם מרכזי אקדמי בתחום. בשנת 2018 גדל מספר המחקרים האקדמיים בצורה משמעותית.

מערך הסייבר הלאומי
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דיווח מדדים לשנת 2018
נציבות שירות המדינה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

50%56%55%שיעור הבכירים שכהונתם קצובה בקרב הסגל הבכיר המוביל1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני נציבות שירות המדינה.  ■
ביאור: בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2464 מיום 8.3.2015. נציבות שירות המדינה תנהל ותעודד רוטציה ותנועה בסגל הבכיר לצורך  ■

מיצוי הניסיון והעברת הידע הנצבר, עלייה במיומנות של ממלא התפקיד על ידי צבירת ניסיון ככלי למניעת שחיקה וכדי לקבע את 
מוִבּיליות הידע והניסיון, את רענון השורות ואת קידום המוכשרים והמצטיינים כעקרונות ניהוליים מנחים בסגל הבכיר בשירות המדינה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

868076משכי הזמן בתהליכי הגיוס והמיון במכרז פומבי )בימים(2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני נציבות שירות המדינה. ■
ביאור: הנתונים מתייחסים למכרזים פומביים בהם מתקיימים שני שלבי מיון. חישוב הזמן הינו בימי עבודה, מרגע פרסום המכרז ועד  ■

כינוס ועדת הבוחנים, במכרזים אליהם הגישו עד 200 מועמדים.

נציבות שירות המדינה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

משרדי ממשלה ויחידות סמך שמוטמע בהם תהליך השינוי במנגנוני ניהול 3
375158ההון האנושי

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני נציבות שירות המדינה. ■
ביאור: המשך הטמעת הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה בכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, בהתאם להחלטת  ■

הממשלה מס' 3993 מיום 18.12.2011. הטמעת הרפורמה בכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך צפויה להסתיים עד סוף השנה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

90%95%96%שיעור הביצוע של הערכת עובדים במודל "בשביל העתיד" במשרדי נחשון4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני נציבות שירות המדינה. ■
ביאור: מודל הערכת עובדים "בשביל העתיד" - הערכת עובדים במודל דיפרנציאלי. ביצוע תהליך משוב ככלי לפיתוח אישי של עובדים  ■

בשירות המדינה ובמטרה לקדם מצוינות והבטחת עמידה ביעדים המשימתיים של המשרד.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

-יישום הנוהל לתקופת הערכת ביצועים מיוחדת5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נציבות שירות המדינה. ■
ביאור: על פי הנחיית נציב שירות המדינה בנושא תקופת הערכת ביצועים מיוחדת מיום 19.7.2017. מטרת הנחיה זו לקבוע את אופן  ■

הניהול והמעקב אחר תפקוד עובד, שהוערך בהערכה נמוכה או נמוכה מאוד כמוגדר בטופס ההערכה, באופן שיביא בזמן מוגדר לאחת 
מהאפשרויות הבאות: שיפור מהותי ברמת התפקוד, או, לחלופין, בהתקיים תנאים מסוימים, ניוד בשירות - וכמוצא אחרון מיצוי תהליך 

פיטורים מסיבת אי-התאמה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

51717משרדים שהואצלו להם סמכויות בתחום התקן6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני נציבות שירות המדינה. ■
ביאור: ביסוס התשתית המשפטית והמינהלית ליישום אצילת הסמכויות למשרדי הממשלה, בדגש על אצילה בתחום התקן. ■
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

ביצוע מחקר לתיקוף יכולות ניבוי של תהליכי האבחון למועמדים בשירות 7
-המדינה

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני נציבות שירות המדינה. ■
ביאור: עריכת מחקר לבחינת מידת יכולתן של מערכות המיון להעריך את תפקודם העתידי של מועמדים לשירות המדינה. המחקר  ■

יתמקד במשרות במדרג התיכון, במתח דרגות 43-41.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

50%50%56%שיעור הנשים בקרב העתודה הניהולית לסגל הבכיר8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני נציבות שירות המדינה. ■
ביאור: העלאת שיעור הנשים בקרב הסגל הבכיר היא אחד מעיקרי המלצות דו"ח שטאובר. על בסיס ההמלצות הכינה נציבות שירות  ■

המדינה, באמצעות האגף לשוויון מגדרי, תוכנית עבודה מפורטת ובה מכלול היעדים, המשימות ולוחות הזמנים לביצוען.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

7% שיעור החרדים הנקלטים בשנה לשירות המדינה9

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני נציבות שירות המדינה. ■
ביאור: בנובמבר 2018 הגדירה נציבות שירות המדינה מי הוא חרדי בשיתוף ובהתבסס על מאגרי המידע של משרד החינוך. הגדרה  ■

זו מאפשרת ליחידות שירות המדינה שימוש בכלים המקדמים את ייצוגם ההולם של מועמדים חרדים הזכאים לכך על פי ההגדרה 
שנקבעה, כמתחייב בחוק. בתחילת 2019 נקבעה לראשונה המדיניות באשר להתאמות להן זכאים מועמדים חרדים העונים על ההגדרה, 
בשלבי הגיוס והמיון לשירות המדינה. מדיניות זו נקבעה בהתבסס על ניתוח מעמיק של ביצועיהם של מועמדים חרדים במבחני המיון 

לשירות המדינה בשנים 2017-2018.
לאור פועלות אלו, ניתן יהיה לבחון את העמידה ביעד הממשלתי שהוגדר )7% מסך הגיוסים( לראשונה בשנת 2019. 

במטרה לעמוד ביעד שהוגדר תוך חתירה לקביעת יעד קבע רלוונטי ואפקטיבי לשילובם של מועמדים חרדים בשירות המדינה, בשנת 
2018 מונו והוכשרו למעלה מ-60 ממוני גיוון בכל אחת מיחידות שירות המדינה הפועלים לקידום נושא הגיוון והטמעתו ביחידות. במהלך 

שנת 2019 ממוני הגיוון יאספו ויטייבו את נתוני הייצוג של עובדים חרדים ביחידות, עם סיום מלאכה זו ייקבע יעד קבוע לשיעור ייצוגם 
של המגזר החרדי בשירות המדינה. 

במקביל, החל מ-23.1.2019 ניתנות ההתאמות הנדרשות למועמדים חרדים לשירות המדינה. בנוסף, צפוי להיפתח מחזור ב' לתכנית 
משפיעים במהלך 2019. 
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דיווח מדדים לשנת 2018
נתיב



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

14,00015,00019,685אשרות עלייה שהונפקו1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סיכום פעילות אגף קונסולרי לשנת 2018. ■
ביאור: המדד בוחן את נתוני הנפקת אשרות העלייה לשנת 2018 שהונפקו על ידי נתיב. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

636045משך ההמתנה לשירות הקונסולרי )בימים(2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סיכום פעילות אגף קונסולרי לשנת 2018. ■
ביאור: המדד משקף את ממוצע משך ההמתנה לשירות הקונסולרי ב-7 נקודות קונסולריות קבועות. מתקיימים הבדלים משמעותיים  ■

במשך התור בין נקודה אחת לאחרת, כאשר משך ההמתנה לשירות הקונסולרי נע בין 120 ימים ל-18 ימים בין הנקודות השונות, 
לכן המדד משקף ממוצע מספרי בלבד. קיים תכנון לבנות מערכת, אשר תדע לתת מענה לממוצע תור משוקלל בין כלל הנקודות 

הקונסולריות. משך ההמתנה בפדרציה הרוסית ממשיך לעלות נוכח הגידול המשמעותי המתמשך בביקוש לקבלת שירות קונסולרי 
לצורכי עלייה.

נתיב
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

20,00022,00028,416פניות לשירות הקונסולרי3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סיכום פעילות אגף קונסולארי לשנת 2018. ■
ביאור: המדד בוחן את נתוני הפניות לשירות הקונסולרי לשנת 2018. השירות מיועד לזכאי חוק השבות, אזרחי מדינות ברית המועצות  ■

לשעבר או ילידי המרחב, אשר אינם אזרחי ישראל ומבקשים לעלות לישראל מתוקף חוק השבות. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

-הרחבת פעילות נתיב לגרמניה4

ביאור והרחבה:
במהלך שנת 2018 הוחלט לדחות את המשימה לשנת 2019. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

עולים לישראל מתוך כל המשתתפים בתוכניות האקדמיות ארוכות הטווח 5
60%64%80%בישראל

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סיכום שנת פעילות 2018. ■

נתיב

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   620



ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור המשתתפים שעברו בהצלחה את מבחן משרד החינוך לרמת אולפן 6
75%100%א' מבין כלל המשתתפים באולפן א'

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סיכום שנת פעילות 2018. ■
ביאור: כל המשתתפים עברו בממוצע של 93 את מבחן משרד החינוך לרמת אולפן א'. ■

נתיב
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דיווח מדדים לשנת 2018
המשרד לשוויון חברתי



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

שווי מימוש זכויות אזרחים ותיקים באמצעות פרויקט "סגירת מעגלי טיפול" 1
272829של המוקד הארצי לפניות אזרחים ותיקים )במיליוני שקלים(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני מוקד 8840* לפניות אזרחים ותיקים. ■
ביאור: בדומה לשנת הפעילות הקודמת, מגמת העלייה במספר הפניות שנבדקו על ידי המוקד נמשכת. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

61%64%63.5%שיעור הזכאים לתעודת בגרות בקרב המגזר הערבי )מהלומדים בי"ב(2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד החינוך. ■
ביאור: נתוני תשע"ח, לא כולל מחוז מנהלת חינוך ירושלים )מנח"י( והמגזר הבדואי. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

-הפעלת קורס פסיכומטרי מקוון3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני אנליטיקס, פלטפורמת "קמפוס", מטה ישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי. ■
■ https://campus.gov.il/courses/course-v1:MSE+GOV_PsychometryHe+2018_1/about :ביאור: הקורס הושק בהצלחה על פלטפורמת "קמפוס". לצפייה בקורס
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

150106-רשויות מקומיות שפועלות בהן פלטפורמות דיגיטליות חדשות ומשודרגות4

ביאור והרחבה:
 מקור הנתונים: מטה ישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי. ■

ביאור: כלל הרשויות קיבלו הרשאות מלאות לביצוע בשנת 2018. חלק מהרשויות המקומיות התעכבו בחתימת הסכמים עם ספקים 
להקמת הפלטפורמות, דבר שמביא להתמשכות התהליך.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

20%21%21.2%שיעור האזרחים הוותיקים המועסקים בשכר5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסום לרגל ״יום האזרח הוותיק הבינלאומי״.  ■
ביאור: גם בשנה זו נמשכת מגמת עלייה בשילוב אזרחים ותיקים בשוק העבודה. המשרד מעורב בקידום תהליכים משמעותיים ובמתן  ■

כלים בתחום התעסוקה למעסיקים של אזרחים ותיקים.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

--הגשת תוכנית לאומית לצעירים לאישור הממשלה6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות הצעירים, המשרד לשוויון חברתי.  ■
ביאור: ב-23.7.17 החליטה ממשלת ישראל על הקמת רשות הצעירים במשרד לשוויון חברתי )החלטה מס' 2880 (. החלטה זו קובעת,  ■

כי תגובש תוכנית לאומית לצעירים ותובא לאישור הממשלה. מהלכי גיבוש התוכנית מצויים בשלבים מתקדמים והושקעו בה תשומות 
רבות, לרבות מהלכי שיתוף ציבור. מורכבות תהליכי גיבוש התוכנית הביאו לעיכוב במועד הגשתה לממשלה.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

משתתפות בפעילות שמוביל המשרד לקידום שוויון מגדרי ולהעצמה נשית 7
-75,000-ברשויות המקומיות

ביאור והרחבה:
 מקור הנתונים: רשויות מקומיות. ■

ביאור: חל עיכוב בתהליכי המימוש של "הקול הקורא" ברשויות המקומיות, בין היתר בשל הבחירות ברשויות. מהפקת לקחים שבוצעה 
במהלך שנת הפעילות נקבע, כי היעד שהוצב ייבחן מחדש, ובתוכנית העבודה של 2019 יימדד מספר הרשויות שמפעילות את "הקול 

הקורא".

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

צעירים המשתתפים בפעילות מעורבות חברתית של המשרד במרכזי 8
15,00030,00030,000הצעירים

ביאור והרחבה:
 מקור הנתונים: דיווחים רבעוניים של הרשויות המקומיות. ■

ביאור: הנתון מתייחס למספר הצעירים הלוקחים חלק בפעילות מעורבות חברתית במסגרת מרכזי הצעירים ברשויות המקומיות. 
הרשויות המשתתפות ניגשו ל"קול קורא" שהפיץ המשרד לכלל הרשויות. פעילות למעורבות חברתית מוגדרת כפעילות, הכוללת רכיב 

של תרומה לחברה )על פי נספח תחום המעורבות החברתית של רשות הצעירים(. 
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

משתתפים בתוכניות פיילוט לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים 9
2,0003,5003,890ותיקים ובקרב דורשי תעסוקה

ביאור והרחבה:
 מקור הנתונים: ג'וינט ישראל ושירות התעסוקה. ■

ביאור: מטרת הפיילוט היא לקדם אוריינות דיגיטלית )שפה, כלים, מיומנויות ומוטיבציה( בקרב אזרחים ותיקים ודורשי תעסוקה. 
זאת, על מנת לצמצם פערים דיגיטליים וחברתיים, להרחיב נגישות לידע ולמידע ולהעצים הזדמנויות למימוש עצמי בתחומי תעסוקה, 

פיננסים, בריאות וחברה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

עדויות מתועדות במסגרת הפרויקט הלאומי לתיעוד עדויות חברי קהילות 10
80400400היהודים מארצות ערב ואיראן

ביאור והרחבה:
 מקור הנתונים: המשרד לשוויון חברתי. ■

ביאור: העדויות נאספות במסגרת פעולות למימוש החלטת הממשלה מס' 2157 מיום 11.12.2016 בנושא הפעלת מערך איסוף עדויות 
ויזואליות, אישיות וקבוצתיות של יוצאי מדינות ערב ואיראן ושימורן והנגשתן על גבי פלטפורמה דיגיטלית אחודה. המשרד צופה, כי 

לאור השקתה של אפליקציה ייעודית לתיעוד עדויות, מספר זה צפוי לגדול משמעותית במהלך 2019.
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: צמצום פערים בחברה וקידום שוויון הזדמנויות בקרב אוכלוסיות היעד

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה
הפעלת קורס פסיכומטרי 

מקוון בחינם לציבור הרחב 
בלמידה משולבת

 גג-

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה
מלגות המוענקות 

לסטודנטים ערבים במסגרת 
מלגת "ארתיקא"

650650670 

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה

אישור תוכנית העבודה של 
רשות הצעירים לשיתוף 
צעירים בתהליכי קבלת 

החלטות והתוויית מדיניות

 גג-

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה
יחידות דיור שישווקו בבנייה 

רוויה למגורים ביישובי 
המגזר הערבי

1,5003,0002,400 

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה

יחידות דיור ביישובי המגזר 
הערבי, שיקודמו במסגרת 
הותמ"ל )ועדה למתחמים 

מועדפים לדיור(

23,60045,00050,000 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה
חתימת חוזה עם רשות 

מקומית ראשונה להפעלת 
מיזם קהילות דיגיטליות

-- - 
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה
קווי אוטובוס חדשים 

ומשודרגים שנוספו ביישובי 
המגזר הערבי

- 4040 

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה
קורסים פעילים במסגרת 

"קמפוס"
50100150 

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה
מרכזי חדשנות דיגיטליים 

שיוקמו בפריפריה 
החברתית והגיאוגרפית

 -34 

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה

שעות תוספתיות בשנה 
)תגבורים( במסגרת תוכנית 

פדגוגית ביישובי הבדואים 
בצפון

22,00022,00022,000 

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה
עדכון טופס הגשת הצעה 

לוועדת מכרזים להצגת 
מגדר בעל/ת העסק

-ג-
מחלוקות בנושא מדיניות הביאו 

להקפאת הפרויקט בשלב זה. 

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה

הבאה לאישור תיקון לחוק 
האימוץ, שיאפשר לאימהות 

יחידניות להיות כשירות 
לאימוץ

-ג-

הליך אישור התיקון לחוק התמשך 
מעבר למתוכנן. הרשות פועלת 

לשיתוף פעולה על פי הנדרש מול 
משרד הרווחה והמשפטים.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה
תחומים שיוקם להם מאגר 

נשים מומחיות
- 53

התמשכות בתהליכי ההקמה מעבר 
למתוכנן. בניית המאגרים תימשך גם 

בשנת 2019.

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה
הקמת מאגר נשים לוועדות 

ציבוריות
-ג-

התמשכות בתהליכי ההקמה מעבר 
למתוכנן. בניית המאגר תימשך בשנת 

הפעילות 2019.

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תפוקה
השקת אתר האינטרנט 

החדש של הרשות לקידום 
מעמד האישה

 גג-

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תוצאה
משתמשים בפלטפורמה 

הלאומית להכשרות 
מקוונות "קמפוס"

27,00050,000100,000 

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תוצאה
שיעור הסטודנטים בקרב 

החברה הערבית המסיימים 
תואר ראשון

15%- 17% 

יעד 1.1: יצירת 
תשתיות וכלים לקידום 

שוויון הזדמנויות 
באוכלוסיית היעד

תוצאה
שיעור הזכאים לתעודת 
בגרות בקרב בני המגזר 

הערבי )מהלומדים בי"ב(
61%- 64% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 1.2: העצמת 
הרשויות המקומיות 

לטובת שיפור המענים 
הניתנים לאוכלוסיית 

היעד

תפוקה
שיעור מימוש תקציב 

החלטה 922 על ידי משרדי 
הממשלה והרשויות השונות

45%60%70%

יעד 1.2: העצמת 
הרשויות המקומיות 

לטובת שיפור המענים 
הניתנים לאוכלוסיית 

היעד

תפוקה
שיעור מימוש תקציב 

החלטה 1480 על ידי משרדי 
הממשלה והרשויות השונות

40%60%50% 

יעד 1.2: העצמת 
הרשויות המקומיות 

לטובת שיפור המענים 
הניתנים לאוכלוסיית 

היעד

תפוקה
פרויקטים כלכליים ברשויות 

המקומיות שנכנסו לביצוע
- 6043

התמשכות תהליכים בירוקרטיים 
בעבודה מול משרדים שותפים. 

יעד 1.2: העצמת 
הרשויות המקומיות 

לטובת שיפור המענים 
הניתנים לאוכלוסיית 

היעד

תפוקה
רשויות מקומיות שיש בהן 

רכז פיתוח
-  --  

יעד 1.2: העצמת 
הרשויות המקומיות 

לטובת שיפור המענים 
הניתנים לאוכלוסיית 

היעד

תפוקה

רשויות מקומיות 
שמופעלות בהן תוכניות 

ייעודיות עבור אזרחים 
ותיקים

2011099 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 1.2: העצמת 
הרשויות המקומיות 

לטובת שיפור המענים 
הניתנים לאוכלוסיית 

היעד

תפוקה
מבני ציבור ברשויות 

הערביות שהחלה בנייתם
- 3030 

יעד 1.2: העצמת 
הרשויות המקומיות 

לטובת שיפור המענים 
הניתנים לאוכלוסיית 

היעד

תפוקה

הבאה לאישור הממשלה 
של תוכנית למתן מענה 

לצורכיהם של תושבי ערים 
מעורבות

-ג-

במהלך שנת הפעילות התבצע מהלך 
אינטנסיבי לגיבוש טיוטת התוכנית. 

התוכנית גובשה ונשלחה להתייחסות 
לכלל משרדי הממשלה. 

יעד 1.2: העצמת 
הרשויות המקומיות 

לטובת שיפור המענים 
הניתנים לאוכלוסיית 

היעד

תפוקה

רשויות מקומיות בדואיות 
וערביות שבהן תיערך בקרת 

עומק לבחינת התקדמות 
יישום החלטות ממשלה 922 

ו-1480

- 89 

יעד 1.2: העצמת 
הרשויות המקומיות 

לטובת שיפור המענים 
הניתנים לאוכלוסיית 

היעד

תוצאה
שיעור העלייה בהכנסות 

העצמיות של הרשויות 
הערביות

-  -- 
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 1.2: העצמת 
הרשויות המקומיות 

לטובת שיפור המענים 
הניתנים לאוכלוסיית 

היעד

תוצאה

רשויות מקומיות חדשות 
שפועלות בהן פלטפורמות 

דיגיטליות חדשות 
ומשודרגות

- 150106

כלל הרשויות המקומיות קיבלו 
הרשאות מלאות לביצוע בשנת 
2018. חלק מהרשויות התעכבו 
בחתימת הסכמים עם ספקים 

להקמת הפלטפורמות, דבר שמביא 
להתמשכות התהליך.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 1.2: העצמת 
הרשויות המקומיות 

לטובת שיפור המענים 
הניתנים לאוכלוסיית 

היעד

תוצאה

משתתפות בפעילות 
שמוביל המשרד לקידום 

שוויון מגדרי והעצמה נשית 
ברשויות המקומיות

- 75,000- 

חל עיכוב בתהליכי המימוש של 
"הקול הקורא" ברשויות המקומיות, 

בין היתר בשל הבחירות ברשויות. 
מהפקת לקחים שבוצעה במהלך שנת 
הפעילות נקבע, כי היעד שהוצב ייבחן 

מחדש, ובתוכנית העבודה של 2019 
יימדד מספר הרשויות שמפעילות את 

"הקול הקורא".

יעד 1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תפוקה
שיעור הגופים הממשלתיים 

שהגישו תקציב לניתוח 
מגדרי

80% 100% 

יעד 1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תפוקה

פרסום מדריך להטמעת 
חשיבה מגדרית במשרדי 

הממשלה וברשויות 
מקומיות

-ג-

עקב התמשכות תהליכי רכש, פרסום 
המדריך לא התקדם כמתוכנן. הכנת 

המדריך הושלמה, אך תהליך ההטמעה 
מתעכב. עם זאת, המדריך צפוי 

להתפרסם במחצית הראשונה של 
.2019

יעד 1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תפוקה
יועצות מגדר ברשויות 

המקומיות שיקבלו הכשרה 
להטמעת המדריך

- 184-

מאחר שהמדריך טרם פורסם, לא היה 
ניתן להתחיל בהכשרות להטמעתו. 

למרות זאת, הרשות החלה בקיום 
שולחנות עגולים עם יועצות המגדר 
ברשויות המקומיות בנושא צמצום 

פערים מגדריים כבניית תשתית 
להטמעת המדריך. 

יעד 1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תפוקה
קמפיינים שיעלו לאוויר 

בנושא פעילותה של הרשות 
לקידום מעמד האישה

- 33 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תפוקה
גיבוש סל תוכניות לחינוך 
לשוויון מגדרי בגני ילדים

-ג-

בעקבות קשיים בדרך הפעולה 
המתוכננת, בוחנת הרשות לקידום 

מעמד האישה שיתופי פעולה חלופיים 
לגיבוש הסל. 

יעד 1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תפוקה
מדינות שיתקיימו איתן 

שיתופי פעולה בי-לטרליים 
לקידום מעמד האישה

- 55

יעד 1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תפוקה
הבאה לאישור הממשלה 

של תוכנית לאומית למיגור 
הטרדות מיניות

-ג-

הוועדה למיגור הטרדות מיניות )ועדת 
מדז'יבוז'( התכנסה בין החודשים 

יוני עד נובמבר 2018 וגיבשה דו"ח 
המלצות. ההמלצות הועברו לשרה 

לשוויון חברתי בינואר 2019.

יעד 1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תפוקה

יצירת מאגר יועצות לפיתוח 
תוכניות לשוויון מגדרי 
במגזר העסקי במימון 
הרשות לקידום מעמד 

האישה

-ג-
בעקבות קשיים בגיבוש שיתוף פעולה 

להקמת המאגר, הוחלט להתמקד 
בערוצי פעילות אחרים. 

יעד 1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

בתי חולים שבהם עלתה 
מערכת "טלמדיסין" לאוויר

 -3-

עליית המערכת לאוויר מתעכבת עקב 
התארכות תהליכי פיתוח והתמשכות 

תהליכי ההכנה לקליטת המערכת 
בבתי החולים. עם זאת, המערכת 

עלתה לאוויר בקופ"ח "מכבי" 
וצפויה לעלות בשלושה בתי חולים 

)"איכילוב", "שיבא" ו"פוריה"( במהלך 
.2019
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

השלמת בניית מערכת 
חדשה של נתוני יסוד 

לשימוש משרד הרווחה 
והרשויות המקומיות

-ג-
התמשכות תהליכי אפיון ותיאום 

בין משרד הרווחה לבין גופי הרווחה 
ברשויות המקומיות. 

יעד 1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

ביצוע פיילוט "רווחה 
מרחוק" ב-60 בתי אב 

ומרכזי יום של אזרחים 
ותיקים

 גג-

יעד 1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

הבאה לאישור הממשלה של 
התוכנית הלאומית לבריאות 

דיגיטלית
 גג-

יעד 1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

מחזורים של תוכנית 
להכשרת מובילים דיגיטליים 

שנפתחו
222 
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מטרה 2: קידום מציאות המאפשרת צמיחה מכלילה

ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 2.1: יצירת 
מנגנונים לשילוב 

אוכלוסיית היעד במגוון 
מעגלי תעסוקה

תפוקה

מרכזי תעסוקה שהתווספו 
לתוכנית קידום ושילוב 
אזרחים ותיקים בשוק 

התעסוקה

101412 

יעד 2.1: יצירת 
מנגנונים לשילוב 

אוכלוסיית היעד במגוון 
מעגלי תעסוקה

תפוקה

משתמשים חדשים 
בשירותי מרכזי ההכוון 

לתעסוקה ביישובים 
הבדואיים בצפון

5,2945,8655,800

מדד זה כולל את מספר המשתמשים 
החדשים בשירותי מרכזי ההכוון 

לתעסוקה בחברה הערבית והיישובים 
הבדואיים בצפון.

יעד 2.1: יצירת 
מנגנונים לשילוב 

אוכלוסיית היעד במגוון 
מעגלי תעסוקה

תפוקה
חברות המשתתפות במיזם 

"קולקטיב אימפקט"
- 103

התארכות בתהליכי ההתקשרות 
הביאה לעיכוב במועדי הפעלת המיזם. 

למרות זאת, המיזם החל לפעול כבר 
ברבעון האחרון של 2018.

יעד 2.1: יצירת 
מנגנונים לשילוב 

אוכלוסיית היעד במגוון 
מעגלי תעסוקה

תפוקה
תקנים מאוישים של 

אזרחים ותיקים בשירות 
המדינה

- 6040 

יעד 2.1: יצירת 
מנגנונים לשילוב 

אוכלוסיית היעד במגוון 
מעגלי תעסוקה

תוצאה
השמות של אזרחים ותיקים 
במסגרת מיזם "דרוש ניסיון"

460- 490 

יעד 2.1: יצירת 
מנגנונים לשילוב 

אוכלוסיית היעד במגוון 
מעגלי תעסוקה

תוצאה
שיעור התעסוקה בקרב 

גברים במגזר הערבי
77%- - 

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 2.1: יצירת 
מנגנונים לשילוב 

אוכלוסיית היעד במגוון 
מעגלי תעסוקה

תוצאה
שיעור התעסוקה בקרב 

נשים במגזר הערבי )גילאי 
)25-64

35%-  -
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 2.2: קידום יזמות 
ופיתוח עסקי בקרב 

אוכלוסיות היעד
תפוקה

עסקים המשתתפים 
בתוכנית "תבל"

70100120 

יעד 2.2: קידום יזמות 
ופיתוח עסקי בקרב 

אוכלוסיות היעד
תפוקה

עסקים חדשים שבעליהם 
מקרב מגזר המיעוטים, 

שיאושר להם תקצוב 
ממשלתי במסגרת תוכנית 

"כסף חכם"

161618 

יעד 2.2: קידום יזמות 
ופיתוח עסקי בקרב 

אוכלוסיות היעד
תפוקה

הלוואות שיינתנו לעסקים 
בבעלות נשים ערביות 
במסגרת קרן "מיקרו-

פיננס"

6,0007,0008,300 

יעד 2.2: קידום יזמות 
ופיתוח עסקי בקרב 

אוכלוסיות היעד
תפוקה

חברות שיקבלו מענקים 
לפיתוח סטארט-אפים

111212 

יעד 2.2: קידום יזמות 
ופיתוח עסקי בקרב 

אוכלוסיות היעד
תפוקה

אירועי תיירות שיקודמו 
ביישובים הבדואיים בצפון 

במהלך השנה
154 

יעד 2.2: קידום יזמות 
ופיתוח עסקי בקרב 

אוכלוסיות היעד
תפוקה

אזרחים ותיקים שישתתפו 
בתוכניות להכשרה 

מקצועית בעולם היזמות
2014060

התמשכות תהליכים הביאה לעיכוב 
בהפעלת תוכנית ליזמות בשיתוף 

עמותת "יוניסטרים". התוכנית תופעל 
במהלך 2019.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 2.2: קידום יזמות 
ופיתוח עסקי בקרב 

אוכלוסיות היעד
תוצאה

שיעור האזרחים הוותיקים 
המועסקים בשכר

20%21%21.2% 

יעד 2.3: קידום 
ממשל חכם וצמצום 

הבירוקרטיה
תפוקה

עלייה לאוויר של המערכת 
לרישום חברות

- - -
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 2.3: קידום 
ממשל חכם וצמצום 

הבירוקרטיה
תפוקה

בתי חולים שבהם עלה 
לאוויר פורטל זימון תורים

- 22

כחלק ממיזם הל"ב - ״המטופל 
במרכז״, המקדם מענה 

אדמיניסטרטיבי אינטגרטיבי בין 
גורמים שונים במערכת הבריאות 

לצורך שיפור השירות למטופל.

יעד 2.3: קידום 
ממשל חכם וצמצום 

הבירוקרטיה
תפוקה

קופות חולים המשתמשות 
במערכת "איתן"

- 11 

יעד 2.3: קידום 
ממשל חכם וצמצום 

הבירוקרטיה
תפוקה

ביצוע הוכחת היתכנות 
למערכת מרכזית מקוונת 

לתהליך רישוי עסקים
 גג-

יעד 2.3: קידום 
ממשל חכם וצמצום 

הבירוקרטיה
תפוקה

מיזמים שיקבלו תמיכה 
במסגרת "קול קורא" 
למיזמים דיגיטליים, 

הנותנים מענה לאתגרי 
המגזר הציבורי

- 4030 
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מטרה 3: העצמת הפרט בקרב אוכלוסיות היעד באמצעות פיתוח ומימוש שירותים ייעודיים

ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 3.1: הגברת 
הנגשה, מימוש ומיצוי 

זכויות
תפוקה

פניות יזומות מהמוקד 
לאזרחים ותיקים לצורך 

סגירת מעגלי טיפול
60,00061,00061,000 

יעד 3.1: הגברת 
הנגשה, מימוש ומיצוי 

זכויות
תפוקה

בתי חולים שבהם פועל 
מיזם "יחידות סגולה"

121715 

יעד 3.1: הגברת 
הנגשה, מימוש ומיצוי 

זכויות
תפוקה

העלאת קמפיינים 
המפרסמים מידע אזרחי-

חברתי לדוברי ערבית
 גג-

יעד 3.1: הגברת 
הנגשה, מימוש ומיצוי 

זכויות
תפוקה

עלייה לאוויר של גרסת בטא 
של מנוע זכויות לאומי

---
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 3.1: הגברת 
הנגשה, מימוש ומיצוי 

זכויות
תפוקה

דפים באתר "כל זכות" 
המתורגמים לערבית

1,4001,6001,388 

יעד 3.1: הגברת 
הנגשה, מימוש ומיצוי 

זכויות
תפוקה

גיבוש תוכנית עבודה למתן 
מענה לקשיים המרכזיים 

של אימהות יחידניות
 גג-

יעד 3.1: הגברת 
הנגשה, מימוש ומיצוי 

זכויות
תפוקה

הקמת אזור ייעודי, המרכז 
מידע וזכויות המגיעות 

לאימהות יחידניות באתר 
האינטרנט "כל זכות"

 גג-

יעד 3.1: הגברת 
הנגשה, מימוש ומיצוי 

זכויות
תוצאה

פניות שיקבלו מענה במוקד 
לאזרחים ותיקים

140,000150,000158,000
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 3.1: הגברת 
הנגשה, מימוש ומיצוי 

זכויות
תוצאה

שווי מימוש זכויות אזרחים 
ותיקים באמצעות פרויקט 

"סגירת מעגלי טיפול" 
של המוקד הארצי לפניות 
אזרחים ותיקים )במיליוני 

שקלים(

272829 

יעד 3.2: מתן כלים 
לשיפור איכות החיים 

של הפרט
תפוקה

יישובים שבהם תפעל 
התוכנית לקידום אורח חיים 

בריא ביישובי הבדואים 
בצפון

52020 

יעד 3.2: מתן כלים 
לשיפור איכות החיים 

של הפרט
תפוקה

גיבוש מודלים מומלצים 
לפתרונות דיור לאזרחים 
ותיקים ממעמד הביניים 

ומטה

גג-

במהלך שנת 2018 גובשו שלדי מודלים 
בשיתוף משרדי ממשלה וגורמים 

אחרים. מודלים אלו ואחרים יפותחו 
גם בשנת 2019.

יעד 3.2: מתן כלים 
לשיפור איכות החיים 

של הפרט
תפוקה

מרכזי הכוון לאזרחים 
ותיקים שהוקמו

166 

י יעד 3.2: מתן כלים 
לשיפור איכות החיים 

של הפרט
תפוקה

סדנאות שהועברו לאזרחים 
לפני פרישה

278074 

יעד 3.2: מתן כלים 
לשיפור איכות החיים 

של הפרט
תפוקה

משתתפים בסדנאות לפני 
פרישה

4001,2001,336 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 3.2: מתן כלים 
לשיפור איכות החיים 

של הפרט
תפוקה

בעלי תעודות אזרח ותיק 
חדשות

110,000230,000140,000

לאור קשיים טכנולוגיים שעלו, 
קמפיין משרדי העוסק במעבר לזיהוי 
באמצעות תעודות בעלות פס מגנטי 
בלבד בעת מימוש הטבות לאזרחים 

ותיקים בבתי הקולנוע לא יצא לפועל 
במהלך שנת הפעילות. עניין זה הביא 
לירידה במספר התעודות המונפקות. 

יעד 3.2: מתן כלים 
לשיפור איכות החיים 

של הפרט
תפוקה

מימושים על ידי אזרחים 
ותיקים במסגרת פרויקט 

"שלישי בשלייקס+"
750,000800,000118,0000 

יעד 3.2: מתן כלים 
לשיפור איכות החיים 

של הפרט
תפוקה

שיעור הרשויות שבהן 
פועלות לפחות 3 תוכניות 

לאזרחים ותיקים
 80%56% 

יעד 3.2: מתן כלים 
לשיפור איכות החיים 

של הפרט
תפוקה

הבאה לאישור הממשלה של 
תוכנית רב-שנתית לבריאות 

בחברה הערבית
-ג-

משרד הבריאות, בשותפות עם 
הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר 

המיעוטים במשרד לשוויון חברתי, 
ממשיכים בקידומה של תוכנית 

ממשלתית לבריאות בחברה הערבית. 
במהלך שנת הפעילות התקיים שולחן 
עגול עם מומחים ממערכת הבריאות, 

אנשי אקדמיה וחברה אזרחית וגובשה 
טיוטת תוכנית, הכוללת המלצות. 

טיוטה זו הועברה למשרדי הממשלה 
הרלוונטיים לגיבוש המלצות.

יעד 3.2: מתן כלים 
לשיפור איכות החיים 

של הפרט
תפוקה

משתתפים בתוכניות פיילוט 
לקידום אוריינות דיגיטלית 

בקרב אזרחים ותיקים 
ובקרב דורשי תעסוקה

2,0003,5003,890 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 3.2: מתן כלים 
לשיפור איכות החיים 

של הפרט
תוצאה

חברים רשומים במועדון 
הצרכנות "ותיקים ונהנים"

90,000100,00052,700

בעקבות שינוי אפיוני המועדון 
והחלפת גוף מפעיל ירד מספר 

החברים. המשרד צופה כי במהלך 
2019 מספר החברים יגיע לערך 

המתוכנן. 

יעד 3.3: תמיכה ומתן 
מידע, כלים ושירותים 

למיצוי הפוטנציאל 
ולהעצמה של צעירים 

וצעירות

תפוקה
הגשת תוכנית לאומית 

לצעירים לאישור הממשלה
-ג-

ב-23.7.17 החליטה ממשלת ישראל 
על הקמת רשות הצעירים במשרד 

לשוויון חברתי )החלטה מס' 2880(. 
החלטה זו קובעת, כי תגובש תוכנית 

לאומית לצעירים ותובא לאישור 
הממשלה. מהלכי גיבוש התוכנית 

מצויים בשלבים מתקדמים והושקעו 
בה תשומות רבות, לרבות מהלכי 

שיתוף ציבור. מורכבות תהליכי גיבוש 
התוכנית הביאו לעיכוב במועד הגשתה 

לממשלה. 

יעד 3.3: תמיכה ומתן 
מידע, כלים ושירותים 

למיצוי הפוטנציאל 
ולהעצמה של צעירים 

וצעירות

תפוקה
השקת המדד הלאומי 

לצעירים
- --

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 3.3: תמיכה ומתן 
מידע, כלים ושירותים 

למיצוי הפוטנציאל 
ולהעצמה של צעירים 

וצעירות

תפוקה

שיעור הגופים המשפיעים 
בתחום הצעירים 

שהשתמשו במדד כבסיס 
לקבלת החלטות ולתכנון

---
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 3.3: תמיכה ומתן 
מידע, כלים ושירותים 

למיצוי הפוטנציאל 
ולהעצמה של צעירים 

וצעירות

תפוקה

אפיון בסיסי של פלטפורמה 
דיגיטלית ייעודית לצעירים 
לקבלת החלטות מבוססת 

מידע בצומתי חיים

- --
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 3.3: תמיכה ומתן 
מידע, כלים ושירותים 

למיצוי הפוטנציאל 
ולהעצמה של צעירים 

וצעירות

תוצאה
שיעור המסיימים את 

תוכנית תל"מ בהצלחה
 -80%87%
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מטרה 4: קידום מתן ביטוי לרבגוניות בחברה ולעידוד הלכידות החברתית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

תמונות במאגר התמונות 
הממשלתי

2,00010,00015,000 

יעד 4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

ערבי מורשת לקהילות 
שונות

304040 

יעד 4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

אירועי תרבות שהתקיימו 
במסגרת "פעמי המזרח" 

לקהילות יוצאי עדות המזרח
304045 

יעד 4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

עדויות מתועדות של חברי 
קהילות היהודים מארצות 

ערב ואיראן
-400400 

יעד 4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

הענקת פרס ראש הממשלה 
לעידוד והעצמת חקר 

קהילות ישראל בארצות 
ערב ואיראן

 גג-

יעד 4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

קיום הטקס המרכזי לציון 
יציאת היהודים מארצות 

ערב
 גג-

יעד 4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

ארגונים נתמכים, הפועלים 
להנצחת זכר השואה 

ומוסדות ציבור, הפועלים 
להשגת פיצויים לנרדפי 

הנאצים ועוזריהם

222818 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

שיעור ההתקדמות בבינוי 
המתחם הרב-ייעודי לקידום 

אנשים עם מוגבלויות
- 50%25%

בינוי המתחם לא התקדם כמתוכנן 
בשנת הפעילות עקב מחלוקות 
בסוגיות ביצועיות בין הגורמים 

המבצעים בשטח. עם זאת, בתחילת 
2019 חודשה הבנייה. 

יעד 4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

נשים שיקבלו הכשרה 
להופעה בטלוויזיה

- 100-

בעקבות שינויים בסדרי עדיפויות 
בגיבוש תוכנית העבודה של הרשות 

לקידום מעמד האישה הוחלט 
להפנות משאבים ותשומות לביצוע 
משימות אחרות. אולם במהלך שנת 

2018 הרשות ערכה כנס בנושא מגדר 
ותקשורת בעידן הדיגיטלי. בכנס 

השתתפו עשרות אנשי תקשורת, 
פוליטיקה וחברה. 

יעד 4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

נשים שהוכשרו והופיעו 
בתקשורת

- 20-

בעקבות שינויים בסדרי עדיפויות 
בגיבוש תוכנית העבודה של הרשות 

לקידום מעמד האישה הוחלט להפנות 
משאבים ותשומות לביצוע משימות 

אחרות.

יעד 4.2: עידוד קשרי 
קהילה, קשר בין-דורי 

ומעורבות חברתית 
ואזרחית

תפוקה
רשויות שמופעלת בהן 

תוכנית מעורבות חברתית 
במרכזי הצעירים

60100100 

יעד 4.2: עידוד קשרי 
קהילה, קשר בין-דורי 

ומעורבות חברתית 
ואזרחית

תפוקה
רשויות הפועלות להקמת 

מרכזי צעירים ולהפעלת 
תוכנית מעורבות חברתית

203040 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 4.2: עידוד קשרי 
קהילה, קשר בין-דורי 

ומעורבות חברתית 
ואזרחית

תפוקה
משתתפים בתוכנית 

הכשרות שנתית לצוותי 
מרכזי צעירים

- 140140 

יעד 4.2: עידוד קשרי 
קהילה, קשר בין-דורי 

ומעורבות חברתית 
ואזרחית

תפוקה
פרויקטים המופעלים על 

ידי קהילות במסגרת מיזם 
"קהילות משימה עירוניות"

 ---
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 4.2: עידוד קשרי 
קהילה, קשר בין-דורי 

ומעורבות חברתית 
ואזרחית

 344033כפרי סטודנטים נתמכיםתפוקה

יעד 4.2: עידוד קשרי 
קהילה, קשר בין-דורי 

ומעורבות חברתית 
ואזרחית

תפוקה
סטודנטים בכפרי 

הסטודנטים העוסקים 
בפעילות של קשר בין-דורי

300400350 

יעד 4.2: עידוד קשרי 
קהילה, קשר בין-דורי 

ומעורבות חברתית 
ואזרחית

תפוקה
סטודנטים פעילים חברתית 

במסגרת כפרי הסטודנטים
1,1001,3001,230 

יעד 4.2: עידוד קשרי 
קהילה, קשר בין-דורי 

ומעורבות חברתית 
ואזרחית

תפוקה

סניפי תנועות נוער 
המשתתפים בתוכנית " 
ותיקים בתנועה" לקיום 

מפגשים עם אזרחים 
ותיקים

300 --
בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדהיעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבוריבסוף 2018

יעד 4.2: עידוד קשרי 
קהילה, קשר בין-דורי 

ומעורבות חברתית 
ואזרחית

תפוקה
בתי ספר המפעילים כיתות 
לאזרחים ותיקים במסגרת 

תוכנית "כיתות ותיקים"
12012089 

יעד 4.2: עידוד קשרי 
קהילה, קשר בין-דורי 

ומעורבות חברתית 
ואזרחית

תפוקה
אזרחים ותיקים 

המשתתפים בתוכנית 
"והדרת"

3,5003,6753,500 

יעד 4.2: עידוד קשרי 
קהילה, קשר בין-דורי 

ומעורבות חברתית 
ואזרחית

תוצאה

צעירים המשתתפים 
בפעילות מעורבות חברתית 

של המשרד במרכזי 
הצעירים

15,00030,00030,000 

יעד 4.2: עידוד קשרי 
קהילה, קשר בין-דורי 

ומעורבות חברתית 
ואזרחית

תוצאה
צעירים החברים במיזם 

"קהילות משימה עירוניות"
 -450- 
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דיווח מדדים לשנת 2018
המשרד לשירותי דת



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

מועצות דתיות שהוטמעה בהן פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת לניהול 1
90130129ולהנגשה של שירותי הדת - "שירת הים"

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף מערכות מידע. ■
ביאור: המדד מתייחס להטמעת מערכת "שירת הים" במועצות הדתיות.1 ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

377500500נותני שירותי הדת שעברו הכשרות ייעודיות משרדיות במהלך השנה2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הדרכה במועצות הדתיות, אגף משאבי אנוש. ■
ביאור: המדד מתייחס להכשרת בלניות, מזכירי ומנהלי מועצות דתיות, עובדי שירותי קבורה ומפקחי כשרות. בשנים האחרונות פועל  ■

המשרד לשיפור והנגשת שירותי הדת לציבור, ובפרט עושה מאמצים להעמקת ההכשרות וההדרכות שעוברים נותני השירות לציבור. 
מאז שנת 2015 הוכשרו בהצלחה כ-1,400 נותני שירותי דת במועצות הדתיות ובפרט בלניות, מזכירי ומנהלי מועצות דתיות, עובדי שירותי 
קבורה ומפקחי כשרות. בשנים 2018-2017 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. יש לציין כי יישום מדד זה תלוי תקציב.

המשרד ממשיך במהפכה הטכנולוגית לייעול ולהנגשת שירותי הדת לטובת הציבור, בין היתר באמצעות הטמעת מערכת "שירת הים" בקרב המועצות הדתיות. "שירת הים" הינה מערכת מחשוב   1
ייחודית וחדשנית הנותנת מענה לניהול כלל פעילותן של המועצות הדתיות באופן אחיד, מבוקר ויעיל, תוך הנגשה פשוטה ומהירה לציבור דרך פלטפורמות מתקדמות. בשנת-2018 הורחבה 
הטמעת המערכת ל-129 מועצות דתיות, והיעד לשנת 2019 הינו גמר הטמעה ב- 130 המועצות. בשנים 2019-2021 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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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

9.79.77.7ציון שביעות הרצון של הציבור משירותי הדת3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור. ■
ביאור: נתון זה מתייחס לאחוז שביעות הרצון הממוצע של נשאלי הסקר מקרב הציבור הרחב. בשנת 2017 זכה המשרד במקום הראשון  ■

בסקר שביעות הרצון, עם הציון 9.7. לפיכך הוצב יעד של שימור ציון זה לשנת 2018. בפועל קיבל המשרד ציון פחות טוב מבשנה הקודמת, 
אך עדיין שימר את הובלתו ביחס לממוצע הכלל משרדי. תוצאות הסקר נלמדות על מנת להמשיך לשפר ולהוביל בשירות מיטבי לאזרח. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור המועצות הדתיות שהסתיימה בהן אסדרה של נושאי התקינה, 4
25%8%השכר וכוח האדם

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף משאבי אנוש במועצות הדתיות. ■
ביאור: ההסדרה מתבצעת בהתאם לנוהלי המשרד, להנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר ולפי התקן במצבת תקינת כוח האדם.  ■

החל משנת 2017 העמיק המשרד לשירותי דת את אופן הסדרת תחום התקינה, השכר וכוח האדם ויצר כללים אחידים חדשים להסדרה 
כוללת של התקינה במועצות הדתיות. התצורה החדשה מכילה עבודת שטח, שנעשתה בשיתוף גורמי חוץ מקצועיים, והוגדרו מבנים 

ארגוניים גנריים למועצות הדתיות ומפתחות תקינה, זאת כחלק מלקחי תהליך ההסדרה בתצורתו הראשונית, כעבודה מקדימה להסדרה 
מקיפה יותר של תחום תקינת מצבת כוח האדם במועצות הדתיות. יצוין, כי במהלך שנת 2018 חל עיכוב בהליך ההסדרה מפאת סוגיות 

משפטיות. הנושא הובא לדיון אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה וגרם לעיכוב בהוצאה לפועל של ההסדרה.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

192322מועצות דתיות שיצאו מתוכנית הבראה5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר תכנון ותקצוב. ■
ביאור: המשרד פועל להקטנת הגירעון המצרפי של כלל המועצות הדתיות, ומעוניין שכמה שיותר מועצות דתיות תצאנה מתוכנית  ■

ההבראה. תנאי מרכזי ליציאה הוא לסיים את השנה ללא גרעון שוטף. לפיכך עמידה במדדים שהוצבו בתחילת השנה הינה משוערת 
בלבד, היות שעל אף הביקורת והבקרה של המשרד בתחום זה, ישנן מועצות שלא עומדות בתנאים ליציאה מתוכנית ההבראה. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

272929ביקורות העומק שנערכו בקרב המועצות הדתיות וגופי הקבורה6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף הסדרה, פיקוח ובקרה. ■
ביאור: המשרד פועל כרגולטור של המועצות הדתיות וחברות ה"קדישא", מסדיר ומפקח על פעילותן. ביקורות העומק נערכות כחלק  ■

משיפור הבקרה והפיקוח.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

גופים ורשויות שנתמכו על ידי המשרד במטרה לספק שירותי דת איכותיים 7
400400400ונגישים לציבור

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף מבני דת, אגף קבורה. ■
ביאור: המדד כולל תמיכות של המשרד בבנייה ובשיפוץ של בתי כנסת, מקוואות, מבני מועצות דתיות, עירובין ובתי עלמין. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

125130130פרויקטים המקודמים בתחום הנגשת אוצר הרוח היהודי8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף זהות יהודית. ■
ביאור: המדד כולל את תמיכת המשרד בפרויקטים של הנגשת תכנים מאוצר הרוח היהודי במוקדי הפעילות ברחבי הארץ, נוסף על  ■

תמיכה באירועי תרבות ומורשת יהודית ואירועי קהילות.
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: שיפור שירותי הדת הניתנים על ידי המועצות הדתיות

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: הנגשת 
שירותי הדת

1212-סוכות שהוקמו בבתי-חוליםתפוקה

יעד 1.1: הנגשת 
שירותי הדת

תפוקה
הפעלת מוקד 0120* בצורה 

סדירה
גג-

יעד 1.1: הנגשת 
שירותי הדת

תפוקה
קיום תחרות "המקווה 

היפה"
גג-

יעד 1.1: הנגשת 
שירותי הדת

תפוקה
פרסום נוהל של רשימת 
כוננים במועצות הדתיות

גג-

יעד 1.1: הנגשת 
שירותי הדת

תפוקה
ביקורות שבוצעו לגופי 
הקבורה בנושא הנגשה 

לבעלי מוגבלויות
-44

יעד 1.2: הסדרה 
מינהלתית של מערך 

הכשרות
תפוקה

השלמת מתווה מוסכם 
להסדרה ארצית של מערכת 

השגחת הכשרות
-ג-

המשימה הותנתה בהסכמת משרד 
האוצר ובשיתוף עם הרבנות הראשית 

לישראל ועם גורמי ממשלה נוספים 
הרלוונטיים לנושא זה. עקב ריבוי 

הגורמים חל עיכוב בהוצאה לפועל של 
המשימה. המשרד פועל להשלמת 

המשימה בשנת 2019.

יעד 1.3: הכשרת 
נותני השירותים ודרגי 

הניהול במועצות 
הדתיות

400400-בלניות שעברו הכשרהתפוקה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: הכשרת 
נותני השירותים ודרגי 

הניהול במועצות 
הדתיות

1515-זכאים לתעודהתפוקה

יעד 1.3: הכשרת 
נותני השירותים ודרגי 

הניהול במועצות 
הדתיות

תפוקה
קיום הכשרה לדרג המנהלי 

ולמפקחי כשרות
גג-

יעד 1.3: הכשרת 
נותני השירותים ודרגי 

הניהול במועצות 
הדתיות

תפוקה
קיום פיילוט להכשרה של 

מדריכות כלה
-ג-

המשימה לא בוצעה מסיבות 
תקציביות.

יעד 1.3: הכשרת 
נותני השירותים ודרגי 

הניהול במועצות 
הדתיות

22-הכשרות שהתקיימותפוקה

יעד 1.4: מחשוב 
ושדרוג של תשתיות 

הידע ותהליכי העבודה 
במועצות הדתיות

תפוקה
עלייה לאוויר של מודול 

כספים
-ג-

במהלך שנת העבודה הוחלף הספק, 
המודול יעלה במהלך שנת 2019.

יעד 1.4: מחשוב 
ושדרוג של תשתיות 

הידע ותהליכי העבודה 
במועצות הדתיות

תפוקה
עלייה לאוויר של מודול 

קבורה
גג-

יעד 1.4: מחשוב 
ושדרוג של תשתיות 

הידע ותהליכי העבודה 
במועצות הדתיות

תפוקה
עלייה לאוויר של מודול 
משאבי אנוש, מקוואות 

ועירובין
גג-
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מטרה 2: העמקת ביצוע וטיוב מדיניות הרגולציה על המועצות הדתיות

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: טיוב רגולציה: 
הפחתת הנטל 

הרגולטורי והסדרת 
נהלים, המתייחסים 

לפעילות המועצה 
הדתית, חברות 

ה"קדישא" ומפוקחים 
נוספים

תפוקה
השלמת דו"ח המלצות 

מסכם לתחומים שנבחרו
 גג-

יעד 2.1: טיוב רגולציה: 
הפחתת הנטל 

הרגולטורי והסדרת 
נהלים, המתייחסים 

לפעילות המועצה 
הדתית, חברות 

ה"קדישא" ומפוקחים 
נוספים

תפוקה
השלמת דו"ח המלצות 

יישומיות לטיוב מדיניות 
הבקרה הכוללת

 גג-
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מטרה 3: שיפור מערך הקבורה הארצי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: פיתוח בתי 
העלמין לרווחת הציבור

 45 -בתי עלמין חדשים שהוקמותפוקה

3.1: פיתוח בתי העלמין 
לרווחת הציבור

תפוקה
חלקות פנויות לקבורה 

אזרחית, שעודכנו במאגר
- 44 

יעד 3.2: חיזוק האכיפה 
והביקורת על גופי 
הקבורה והרחבת 

ההדרכות המקצועיות

תפוקה
ביקורות שנערכו על גופי 

הקבורה
- 1215 

יעד 3.2: חיזוק האכיפה 
והביקורת על גופי 
הקבורה והרחבת 

ההדרכות המקצועיות

תפוקה
הדרכות שבוצעו לאנשי 
המקצוע בגופי הקבורה

- 77 

יעד 3.3: ייעול ושיפור 
מערך הקבורה בישראל 

בחירום
תפוקה

מחוזות שבוצע בהם פיילוט 
מוכנות לתרחישי חירום

- 57 

יעד 3.3: ייעול ושיפור 
מערך הקבורה בישראל 

בחירום
תפוקה

השלמת הקמה של מערך 
מתנדבים לסיוע בתרחישי 

קבורה בחירום
 גג-
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מטרה 4: העמקת ההיכרות של כלל החברה הישראלית עם תכנים מאוצר הרוח היהודי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: יצירת 
פלטפורמה, 

המאפשרת מפגשים 
עיוניים-חווייתיים עם 

תכנים יהודיים

 44 -ביקורות שבוצעותפוקה

יעד 4.1: יצירת 
פלטפורמה, 

המאפשרת מפגשים 
עיוניים-חווייתיים עם 

תכנים יהודיים

 88- ביקורות שבוצעותפוקה

יעד 4.2: פיתוח חשיבה 
מנהיגותית וטיפוחה 

בקרב גופים ציבוריים 
ופרטיים על בסיס 
עקרונות מורשת 

ישראל

תפוקה
ביצוע פיילוט מצומצם 

לתוכנית "מנהיגות נשית 
בקהילה"

 גג-
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מטרה 5: התייעלות ושיפור תהליכי העבודה במשרד

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.1: ביסוס יחידת 
ביטחון וחירום

תפוקה
הכשרות בנושא חוסן חברתי 
והיערכות לחירום, שהועברו 

למנהלי בתי עלמין
- 103

משימה זו שונתה במהלך השנה למדד 
נמוך יותר עקב חוסר בתקציב ייעודי.

יעד 5.1: ביסוס יחידת 
ביטחון וחירום

תפוקה

הכשרות בנושא חוסן 
חברתי והיערכות לחירום, 

שהועברו ליושבי ראש 
ולמזכירי מועצות דתיות

- 104
משימה זו שונתה במהלך השנה למדד 

נמוך יותר עקב חוסר בתקציב ייעודי.

יעד 5.1: ביסוס יחידת 
ביטחון וחירום

תפוקה

הכשרות בנושא חוסן 
חברתי והיערכות לחירום, 

שהועברו לנותני השירותים, 
לבלניות ולעובדי קבורה

- 10-

משימה זו בוטלה עקב חוסר בתקציב 
ייעודי לנושא והקצאת תשומות 

לנושאים אחרים בתחום החירום, 
שקיבלו עדיפות גבוהה יותר במהלך 

השנה.

יעד 5.1: ביסוס יחידת 
ביטחון וחירום

תפוקה

הכשרות בנושא חוסן 
חברתי והיערכות לחירום, 

שהועברו לרבני קהילות, 
ערים ושכונות

 -103
משימה זו שונתה במהלך השנה למדד 

נמוך יותר עקב חוסר בתקציב ייעודי.

יעד 5.1: ביסוס יחידת 
ביטחון וחירום

תפוקה
השלמת אוגדן של נוהלי 
ביטחון למועצות הדתיות

 גג-
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דיווח מדדים לשנת 2018
הנהלת בתי הדין הרבניים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

757579משך הזמן הממוצע מפתיחת תיק ועד דיון ראשון בתיק גירושין )בימים(1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת המחשוב של בתי הדין הרבניים. ■
 ביאור: בשל מחסור ב-20 דיינים עד אוקטובר 2018, עלה זמן ההמתנה לדיון ראשון בתביעת גירושין. ■

עם מינויים של הדיינים החדשים והשלמת ההרכבים החסרים הצפי הוא שזמן ההמתנה לדיון ראשון ילך ויקטן.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

696074משך הזמן הממוצע מפתיחת תיק ועד דיון ראשון בתיק מזונות )בימים(2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת המחשוב של בתי הדין הרבניים. ■
 ביאור: הסיבה לעליה בזמן ההמתנה הוא בשל מחסור בדיינים.  ■

מנהל בתי הדין הנחה את מזכירויות בתי הדין לפעול בהתאם לתקנה לג)3( לקבוע מועד דיון לתביעת מזונות "במועד האפשרי הסמוך 
ביותר ליום הגשת התביעה". צפוי בשל כך שזמן ההמתנה לדיון מזונות יקטן באופן משמעותי.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

343433משך הזמן הממוצע מפתיחת תיק ועד סגירתו בתיק בירור יהדות )בימים(3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת המחשוב של בתי הדין הרבניים. ■
ביאור: הדיון לבירור יהדות נעשה בד"כ בדיין יחיד ותלוי בקבלת חוות דעת ממברר יהדות, ולכן לא חל שינוי בזמן מפתיחת תיק ועד סגירתו. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

משך הזמן הממוצע מפתיחת תיק ועד סגירתו בתיקים בנושא צו ירושה וצו 4
686265קיום צוואה

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת המחשוב של בתי הדין הרבניים. ■
ביאור: ישנו שוני בין אזורי השיפוט בזמן שלוקח עד לקבלת תגובת האפוטרופוס הכללי. בנוסף, בשל מחסור בדיינים הזמן עד לסגירת  ■

תיק התארך ביחס לשנת 2017, אולם עם מינוי הדיינים התקצר שוב. 
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

48%53%42%שיעור תיקי הגירושין שנפתחו בהסכמה מסך כל תיקי הגירושין5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת BI, בתי הדין הרבניים. ■
ביאור: כניסתו של החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה גרמה בתחילת הדרך להאטה בהגשת תביעות ולריבוי מקרים של הסכמה לגירושין,  ■

אולם בשלב השני עם שחרור צוואר הבקבוק שנוצר בעקבות החוק, היחס בין תביעות להסכמים חזר למה שהיה לפני כניסת החוק לתוקף. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

13.411211.45זמן המתנה ממוצע לקבלת שירות בהגעה לבית הדין )בדקות(6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת המחשוב של בתי הדין הרבניים. ■
ביאור: זמן ההמתנה בתור למזכירות התקצר בהשפעה של התורמט ובשל השיפור בעבודת המזכירות. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

95,65795,00096,759משתמשים במענה קולי בדיבור7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת המחשוב של בתי הדין הרבניים. ■

הנהלת בתי הדין הרבניים
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דיווח מדדים לשנת 2018
המשרד לשיתוף פעולה אזורי



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

--פרסום מכרז משותף עם ירדן להקמה ולתפעול פרויקט "מובל השלום"1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המשרד.  ■
ביאור: מותנה בהחלטה מדינית. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

--פרסום מכרז להקמה ולתפעול אזור התעשייה והתעסוקה "שער הירדן"2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המשרד.  ■
ביאור: המשרד פעל להכין טיוטה של סופית של המכרז והיא הועברה לגורמים הרלוונטים ברשות מקרקעי ישראל לצורך אישורו הסופי. ■

פרסום המכרז מותנה באישור סופי של המשרד לשיתוף פעולה אזורי.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

--הבאה לאישור הממשלה של הצעת מחליטים להקמת יישוב דרוזי חדש3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המשרד.  ■
ביאור: ההחלטה ממתינה לאישור הממשלה. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

מפגשים של אנשי עסקים ישראלים ופלסטיניים, שהתקיימו בחדרי 4
100500595המפגשים במעבר

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המשרד. ■
ביאור: המשרד אוסף את הנתונים. ■

המשרד לשיתוף פעולה אזורי

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   664



דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: פיתוח כלכלי ותשתיתי לקידום החברה הדרוזית והצ'רקסית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: ריכוז, תיאום, 
מעקב ובקרה על 

הפעילות הממשלתית 
לקידום החברה 

הדרוזית

תפוקה
הבאה לאישור הממשלה 

של הצעת החלטה להקמת 
יישוב דרוזי חדש

ההחלטה ממתינה לאישור הממשלה.-ג-

יעד 1.2: עידוד, פיתוח 
וקידום של פעילות 

כלכלית במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

תפוקה
השלמת פיתוח של מנגנון 

בקרה ומעקב אחר הפעילות 
בשטח

המנגנון מוכן. דרושה הסכמת משרדי גג-
הממשלה הרלוונטיים ליישום בפועל.

יעד 1.2: עידוד, פיתוח 
וקידום של פעילות 

כלכלית במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

תפוקה

הפצת נייר עבודה כללי 
בנושא הצורך בפינוי 

מטרדים מתוך היישובים 
לאזורי התעסוקה/ מלאכה

-ג-

מדובר בנושא חשוב. הנושא לא בא 
לידי ביטוי בתוכנית החומש הקודמת 

אולם אנו שואפים כי הוא יכלל 
בתוכנית הרב שנתית הקרובה למגזר 
הדרוזי והצ'רקסי. בחודשים הקרובים 

אמורה להתבצע פניה לרשויות 
המקומיות כדי שיבצעו סקר מטרדים 

בתוך הישובים.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: עידוד, פיתוח 
וקידום של פעילות 

כלכלית במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

הצלחה
אזורי תעשייה שהושלם 

תכנונם
- 8-

מקור הנתונים: משרד הכלכלה 
והתעשייה. 

ביאור: היו דחיות מצד הרשויות 
המקומיות. חלק מהרשויות ביקשו 

לבצע שינויים בתוכנית המתאר, חלק 
קיבלו את התקציב בנוהל רשויות, 

והתקציב לא מומש. כמו כן, הבחירות 
המוניציפליות עיכבו את הביצוע. לפי 
הערכת מצב שביצענו - במהלך 2019 

צפויים לבצע הפקדת תוכניות ב-4 
רשויות מתוך 8 הרשויות שהיו צפויות 

לקידום תכנון.

יעד 1.2: עידוד, פיתוח 
וקידום של פעילות 

כלכלית במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

הצלחה
דונמים של אזורי תעשייה 

שהושלם פיתוחם
- 280200

מקור הנתונים: משרד הכלכלה 
והתעשייה. 

יעד 1.2: עידוד, פיתוח 
וקידום של פעילות 

כלכלית במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

הצלחה

שיעור השטחים המפותחים 
באזורי תעשייה שהחל 

שיווקם, מתוך סך השטחים 
ששווקו

 -50%60%
מקור הנתונים: משרד הכלכלה 

והתעשייה.

יעד 1.3: עידוד לפיתוח 
יזמות וקידום עסקים 

ביישובי המגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

תפוקה
קיום כנס מרכזי לחשיפת 

כלים ממשלתיים במגזר 
הדרוזי

-ג-

המשרד מצא לנכון להכין בסיס 
נתונים הכולל פילוח עסקים בחברה 
הדרוזית והצ'רקסית ומיפוי צרכים. 

לאחר השלמתו ישנו תכנון ליזום 
כנס לחשיפת הכלים הממשלתיים 

שיתאים ל"פרופיל העסקי" שנגבש 
במיפוי.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.3: עידוד לפיתוח 
יזמות וקידום עסקים 

ביישובי המגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

תפוקה
פרסום תוכנית לחשיפת 

עסקים של המגזר הדרוזי 
בפני כלל הציבור הישראלי

-ג-

המשרד מצא לנכון להכין בסיס 
נתונים, הכולל פילוח עסקים בחברה 
הדרוזית והצ'רקסית, ומיפוי צרכים. 

לאחר השלמתו יש כוונה לקדם 
תוכנית לחשיפת העסקים בחברה 

הדרוזית והצ'רקסית.

יעד 1.4: פיתוח של 
תשתיות תיירות

תפוקה
קיום כנס לחשיפת כלים 

ממשלתיים
-ג-

 מקור הנתונים: משרד התיירות. 
ביאור: התקיים כנס שנתי בגני 

התערוכה בנושא פיתוח תשתיות 
התיירות. במסגרת זו הוקם דוכן 

בו הוצג מידע בדבר חשיפת כלים 
הממשלתיים השונים לחברה הדרוזית 

והצ'רקסית. 

יעד 1.4: פיתוח של 
תשתיות תיירות

תפוקה

השלמת הגדרה של יעדים 
אסטרטגיים ארוכי טווח 

בתחומי התיירות ביישובי 
הדרוזיים

-ג-

ההגדרה המדוברת תיכלל בתוכנית 
האסטרטגית שתוכן במהלך 2019 

)פורסם כבר מכרז לבחירת החברה 
שתבצע את התוכנית האסטרטגית 

לתקופה של 15 השנים הקרובות(.

המשרד לשיתוף פעולה אזורי
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.4: פיתוח של 
תשתיות תיירות

תוצאה
שיעור הגידול בלינות 

בצימרים ביישובים דרוזיים
-5%-

מקור הנתונים: משרד התיירות. 
ביאור: אין סטטיסטיקות לגבי כפרים 

דרוזיים או צ'רקסיים )וגם לא של 
מגזרים אחרים( כיוון שהרזולוציה 

 הזאת גבוהה מדי.
הסטטיסטיקות מתייחסות 

לאזורים סטטיסטים )גיאוגרפיים( 
שלמים, כלומר שהלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה אוספת את הנתונים 
ברמת האזור - בדרך כלל ברמה של 
נפה, כגון נפת צפת, נפת כנרת וכו'. 

יעד 1.5: קידום החינוך, 
הרווחה והתעסוקה 
בקרב האוכלוסייה 

הדרוזית והצ'רקסית

תפוקה
מרכזי הכוון תעסוקתי 

שהוקמו ביישובים דרוזיים
51-

מקור הנתונים: משרד הרווחה 
והעבודה והמשרד לשיתוף פעולה 

אזורי. 
ביאור: הייתה כוונה לבחון פתיחת 

מרכז ביישוב מגאר. הנושא מושהה 
היות שיש כיום מכרז חדש בתוכנית 

מרכזי ההכוון, וייתכן שייגזר מכך שינוי 
של מודל ההפעלה.

יעד 1.5: קידום החינוך, 
הרווחה והתעסוקה 
בקרב האוכלוסייה 

הדרוזית והצ'רקסית

תוצאה

שיעור הגידול בהשתתפות 
נשים מקרב האוכלוסייה 

הדרוזית והצ'רקסית בשוק 
העבודה

-3%13%

מקור הנתונים: משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים.

ביאור: לפי נתוני המרכז התעסוקתי 
במגזר הדרוזי בשוק העבודה בין 

השנים 2017-2018. 
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מטרה 2: פיתוח כלכלי ותשתיתי לקידום שיתוף פעולה באזור

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: קידום פרויקט 
"מובל השלום"

תפוקה
הבאה לאישור הממשלה של 
הצעת החלטה בנושא "מובל 

השלום"
מותנה בהחלטה מדינית.-ג-

יעד 2.1: קידום פרויקט 
"מובל השלום"

תפוקה
בחינת חלופות חשמל 

לפרויקט מישראל ומחוץ 
לישראל

 גג-

יעד 2.1: קידום פרויקט 
"מובל השלום"

הצלחה
פרסום מכרז BOT משותף 

עם ירדן להקמה ותפעול של 
פרויקט "מובל השלום"

מותנה בהחלטה מדינית.-ג-

יעד 2.1: קידום פרויקט 
"מובל השלום"

הצלחה
חתימת הסכם בי-לטרלי בין 

ישראל לרשות הפלסטינית
-ג-

מרבית הנושאים סוכמו עקרונית, 
אך עדיין ישנם פערים מול הרשות 

הפלסטינית.

יעד 2.1: קידום פרויקט 
"מובל השלום"

מותנה בהחלטה מדינית.-ג-סיכום עקרונות ב-GTGהצלחה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.2: פיתוח אזור 
התעשייה והתעסוקה 

"שער הירדן"
תפוקה

הבאה לאישור הממשלה של 
החלטה בנושא "שער הירדן"

-ג-

המשרד ביצע עבודת מטה ועבודה מול 
ועדת הפנים של הכנסת לשינוי חוק 
הכניסה והיציאה מישראל ולהגדרת 

המעבר כמעבר גבול מיוחד, שחוקקו 
ופורסמו. קיימת טיוטה של הצעת 

החלטה לממשלה בהמשך להחלטה 
הקודמת ובקשה לתוספת תקציב 

להשלמת הגשר ודרכי הגישה. כמו 
כן, המשרד פועל להוספת מעבר 

גבול שער הירדן לתוספת הראשונה 
והשנייה בחוק להסדרת הביטחון 

לגופים ציבוריים. 

יעד 2.2: פיתוח אזור 
התעשייה והתעסוקה 

"שער הירדן"
תפוקה

פרסום מכרז להקמה 
ולתפעול של אזור התעשייה 

"שער הירדן"
-ג-

יעד 2.2: פיתוח אזור 
התעשייה והתעסוקה 

"שער הירדן"
תפוקה

סיום הקמה של המינהלת 
בצד הישראלי

גג-

מונתה מנהלת על ידי מנכ"לי משרדי 
הממשלה. מנהל אתר שער הירדן 

מטעם המשרד לשיתוף פעולה אזורי 
צפוי להיבחר במכרז עד לסוף חודש 

אפריל.

יעד 2.2: פיתוח אזור 
התעשייה והתעסוקה 

"שער הירדן"
תפוקה

תכנון של נוהלי המעבר 
)מכס וביטחון(

-ג-
מתקיימת עבודת מטה לסיכום 

המתווה מול הצד הירשני בנושא מכס 
וביטחון.

יעד 2.2: פיתוח אזור 
התעשייה והתעסוקה 

"שער הירדן"
תפוקה

תחילת תכנון של כביש 
גישה )ניסוח הנחיות(

-ג-

התכנון המפורט של הכביש בוצע, 
לאור דרישות נתיבי ישראל )נת"י( 

התכנון הוא חלק מתכנית העבודה של 
המשרד.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.2: פיתוח אזור 
התעשייה והתעסוקה 

"שער הירדן"
בניית הגשר נמצאת בשלבים סופיים.-ג-סיום בניית הגשרהצלחה

יעד 2.2: פיתוח אזור 
התעשייה והתעסוקה 

"שער הירדן"
הצלחה

הקמת מנהלת משותפת עם 
ירדן

-ג-
קיימת ועדת היגוי משותפת עם ירדן, 
אשר נפגשת לעתים תכופות מתוכה 

תיבחר המינהלת המשותפת.

יעד 2.3: עידוד היחסים 
הכלכליים בין ישראל 
והרשות הפלסטינית

תפוקה
שיווק הפעילות בשער 

אפרים
גג-

קיימת עלייה משמעותית 
במשתתפים בטרקלין העסקים 

בשער אפרים. כמו כן, המשרד הוציא 
מכרז לשני קורסים טכנולוגיים עבור 

ישראלים ופלסטינים. המפגשים 
יתקיימו בחלקם בשער אפרים.

יעד 2.3: עידוד היחסים 
הכלכליים בין ישראל 
והרשות הפלסטינית

תפוקה
הקמת חדר המפגשים 

במעבר גלבוע
-ג-

המשרד נפגש עם רשות המעברים, 
וכעת ממתינים להצעה מתוקנת 
לטרקלין העסקים מצד הרשות 

הפלסטינית.

יעד 2.3: עידוד היחסים 
הכלכליים בין ישראל 
והרשות הפלסטינית

תוצאה

מפגשים של אנשי עסקים 
ישראלים ופלסטינים, 

שהתקיימו בחדרי 
המפגשים במעבר

100500595 

יעד 2.4: קידום אזורי 
תעשייה ברשות 

הפלסטינית בשיתוף 
פעולה עם גורמים 

בינלאומיים

תפוקה
מפגשים בין-משרדיים 

לבחינה של הסרת חסמים
-28

התקיימו מפגשים עם המתפ"ש 
)מתאם הפעולות בשטחים( ועם 

משרד החוץ.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.4: קידום אזורי 
תעשייה ברשות 

הפלסטינית בשיתוף 
פעולה עם גורמים 

בינלאומיים

תפוקה
פורומים בינלאומיים לקידום 

אזורי התעשייה
- 24

התקיימו מפגשים עם הירדנים 
והפלסטינים.
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מטרה 3: יצירת מסגרות אזוריות לשיתוף פעולה עם מדינות האזור והרשות הפלסטינית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: עידוד פעילות 
משותפת באמצעות 
לשכות מסחר ואזור 

תעשייה משותף

תפוקה
פרסום "קול קורא" לתמיכה 
בפעילותן של לשכות מסחר 

אזוריות דו-לאומיות
-ג-

המדד ייבחן מחדש לשנת 2019 לפי 
ההיענות.

יעד 3.1: עידוד פעילות 
משותפת באמצעות 
לשכות מסחר ואזור 

תעשייה משותף

תפוקה

תחילת תכנון של אזור 
לוגיסטי באזור תעשייה 

משותף ישראלי-פלסטיני 
בהר חברון

 גג-

יעד 3.1: עידוד פעילות 
משותפת באמצעות 
לשכות מסחר ואזור 

תעשייה משותף

תוצאה
פעילויות ומפגשים 

שהתקיימו באמצעות 
לשכות מסחר בי-לטרליות

-44 

יעד 3.2: ייזום וקידום 
של מיזמים בתחומי 

התיירות, החקלאות, 
הסביבה והמים

תפוקה

השלמת תכנון ופיתוח 
של אתר התיירות ופינוי 

מוקשים באזור "ארץ 
המנזרים"

גג-
המשרד תומך תקציבית בפעילות 
מתאם הפעולות בשטחים בפינוי 

המוקשים.

יעד 3.2: ייזום וקידום 
של מיזמים בתחומי 

התיירות, החקלאות, 
הסביבה והמים

תוצאה
תיבות קינון חדשות 

להדברה ביולוגית
התמיכה הופסקה.-20-

יעד 3.2: ייזום וקידום 
של מיזמים בתחומי 

התיירות, החקלאות, 
הסביבה והמים

תוצאה
מפגשי מומחים לשיתוף ידע 

בירדן
244 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.2: ייזום וקידום 
של מיזמים בתחומי 

התיירות, החקלאות, 
הסביבה והמים

תוצאה
פעילות משותפת במרכזי 

המחקר
המשרד לא מבצע פעילויות בתחום.-24

יעד 3.2: ייזום וקידום 
של מיזמים בתחומי 

התיירות, החקלאות, 
הסביבה והמים

תוצאה
פרויקט מחקרי משותף 
בירדן )מאיץ חלקיקים(

 גג-

יעד 3.3: קידום 
פרויקטים משותפים 

של אזרחי ישראל 
ותושבי שכנותיה 

)P2P פעילויות(

תפוקה
פרסום נוהל של רשויות 

סמוכות גדר
 גג-

יעד 3.3: קידום 
פרויקטים משותפים 

של אזרחי ישראל 
ותושבי שכנותיה 

)P2P פעילויות(

תוצאה
פעילויות ומפגשים 

בין ישראלים וירדנים 
שהתקיימו ברשויות ובירדן

- 101
בשל הבחירות לרשויות המקומיות 

ושינויים בממשלת ירדן.

המשרד לשיתוף פעולה אזורי

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   674



מטרה 4: יצירת שיתופי פעולה בתחום החברתי בין ישראל, מדינות האזור והרשות הפלסטינית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: קידום 
של אירועי ספורט 

משותפים בין ישראל 
ובין מדינות האזור 

והרשות הפלסטינית

תפוקה
פרסום "קול קורא" לאירועי 

ספורט
 גג-

יעד 4.1: קידום 
של אירועי ספורט 

משותפים בין ישראל 
ובין מדינות האזור 

והרשות הפלסטינית

תוצאה
אירועי ספורט משותפים 

שהתקיימו
241

הוגשו 4 בקשות לאירועי ספורט אך 
רק בקשה אחת עמדה בתנאי הסף 

וקיבלה תמיכה מהמשרד.

יעד 4.1: קידום 
של אירועי ספורט 

משותפים בין ישראל 
ובין מדינות האזור 

והרשות הפלסטינית

תוצאה
משתתפים באירועי ספורט 

משותפים
500700400

הערך בפועל הושפע מהעובדה, כי 
רק בקשה אחת לקיום אירוע ספורט 
עמדה בתנאי הסף הנדרשים לקבלת 
תמיכה מהמשרד. הצפי היה, כי יהיו 
יותר בקשות שיעברו את תנאי הסף.

יעד 4.2: קידום 
של אירועי תרבות 

משותפים בין ישראל 
ובין מדינות האזור 

והרשות הפלסטינית

תפוקה
פרסום "קול קורא" לאירועי 

תרבות
 גג-

יעד 4.2: קידום 
של אירועי תרבות 

משותפים בין ישראל 
ובין מדינות האזור 

והרשות הפלסטינית

תוצאה
אירועי תרבות משותפים 

שהתקיימו
7105

הוגשו 9 בקשות אך רק 5 בקשות 
עמדו בתנאי הסף.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: קידום 
של אירועי תרבות 

משותפים בין ישראל 
ובין מדינות האזור 

והרשות הפלסטינית

תוצאה
משתתפים באירועי תרבות 

משותפים
4001,000225

הערך בפועל הושפע מהעובדה, כי רק 
5 בקשות לקיום אירועי תרבות עמדו 

בתנאי הסף הנדרשים לקבלת תמיכה 
מהמשרד. הצפי היה, כי יהיה מספר 

גבוה יותר של בקשות שיעברו את 
תנאי הסף.

יעד 4.3: מיסוד מפגשי 
מומחים משותפים 

בין ישראל ובין מדינות 
האזור והרשות 

הפלסטינית

תפוקה
פרסום "קול קורא" למפגשי 

מומחים
 גג-

יעד 4.3: מיסוד מפגשי 
מומחים משותפים 

בין ישראל ובין מדינות 
האזור והרשות 

הפלסטינית

 44 -מפגשי מומחים משותפיםתוצאה

יעד 4.4: קיום כנסים 
משותפים בין ישראל 

ובין מדינות האזור 
והרשות הפלסטינית

תפוקה
פרסום "קול קורא" לקיום 

כנסים משותפים
 גג-

יעד 4.4: קיום כנסים 
משותפים בין ישראל 

ובין מדינות האזור 
והרשות הפלסטינית

242כנסים משותפיםתוצאה
מדובר בכנסים משותפים שהתקיימו 

במסגרת קולות קוראים שהמשרד 
פרסם.  

יעד 4.4: קיום כנסים 
משותפים בין ישראל 

ובין מדינות האזור 
והרשות הפלסטינית

תוצאה
משתתפים בכנסים 

משותפים
200350690 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.5: קידום תוכניות 
ערכיות חינוכיות לבני 

נוער
תפוקה

הנעת פרויקט חינוכי 
במסגרת מוסד חינוכי 

בינלאומי לתלמידים מרחבי 
העולם

-ג-
בשנת 2019 אמורים להתפרסם מבחני 

תמיכה לבתי ספר בינלאומיים.

יעד 4.5: קידום תוכניות 
ערכיות חינוכיות לבני 

נוער
תוצאה

פעילויות חינוכיות 
משותפות שהתקיימו

64-
פעילות ספציפית שהתקיימה 

הופסקה. ייבחן שיתוף פעולה עם 
גופים נוספים.
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מטרה 5: קידום תוכניות לשיתוף פעולה בנושא חירום והצלה

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.1: קידום 
פורומים אזוריים 

לשיתוף פעולה בחירום
תוצאה

מפגשים אזוריים שנתיים 
במסגרת הפרויקט

24- 

בגלל שינויים בממשל בעקבה, 
הכנס בנושא חירום נדחה והוא צפוי 
להתקיים במחצית שנייה של שנת 

 .2019

יעד 5.2: קידום מיזמים 
רפואיים מול מדינות 

האזור והרשות 
הפלסטינית

תפוקה
קיום השתלמות מקצועית 

לרפואנים ממדינות אגן הים 
התיכון

-ג-
המשרד החל בבחינת מיזמים 

משותפים עם "שיבא" ומכון פרס.

יעד 5.2: קידום מיזמים 
רפואיים מול מדינות 

האזור והרשות 
הפלסטינית

תוצאה

ילדים ממדינות האזור 
המקבלים בישראל טיפול 

מורכב )ניתוחים מסובכים, 
אשפוזים ארוכים(

100100166
 מקור הנתונים: עמותת "הצל ליבו 

של ילד".

יעד 5.2: קידום מיזמים 
רפואיים מול מדינות 

האזור והרשות 
הפלסטינית

תוצאה

ילדים ממדינות המעגל 
השני המקבלים טיפול 

מורכב )ניתוחים מסובכים 
אשפוזים ארוכים(

2030 -
 הנתונים התקבלו מעמותת 

"הצל ליבו של ילד". 
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

6.25.95.2הרוגים לכל מיליארד ק"מ נסועה1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות לבטיחות בדרכים.  ■
סך הנסועה בתקופה מוגדרת ככמות הק"מ אשר נסעו כלל הרכבים במשק בתקופה זו. ערכו של מדד זה מושווה לערך הממוצע של המדד  ■

המקביל בכלל מדינות ה-OECD. הנסועה חושבה על פי אומדן. המידע נלקח מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

3.2% )2015(שיעור השינוי בהוצאות משק בית על טיפולים ותיקונים ברכב2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלמ"ס, חישוב המדד התבצע על ידי חלוקת הערך העדכני בערך בשנה הקודמת לו, על פי סקרת ההוצאות במשקי הבית  ■

 של הלמ"ס לשנת 2014. 
סקרי הלמ"ס מתפרסמים כ-20 חודשים לאחר סיום כל שנה קלנדרית.

ביאור: הירידה הצפויה בחצי אחוז תבוא לידי ביטוי בפרסומי הלמ"ס אשר יתייחסו לשנת 2018 )אשר עתידים להתפרסם בשנת 2020(. ■
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

20,781,211נוסעים בשנה בטיסות פנימיות ובינלאומיות3
23,690,580

)עלייה 
של 14%(

22,949,676
 )עליה 

של 10%(

ביאור והרחבה: 
מקור הנתונים: רשות שדות התעופה. ■
המדד בוחן את כמות הנוסעים שנכנסו ושיצאו מתחומי מדינת ישראל בטיסות בינלאומיות אל ומשדה התעופה הבינלאומי בן גוריון.  ■

המדד מעיד על היקף התנועה האווירית הבינלאומית אל מדינת ישראל וממנה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

75%80% ציון משוקלל של עמידת חברות הביצוע ביעדים שנקבעו4

ביאור והרחבה:
נמדד באמצעות מערכת BI, העוקבת אחר השלמת תוכניות העבודה של חברות התשתית. ■
ביאור הנתונים: לא פורסם ערך מסכם לשנת 2017 משום שמדובר במדד חדש ולא הייתה מדידה קודמת. ■
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

 עלייה 1,103,517פעולות של טעינת רב קו מרחוק5
של 400%

עלייה 
של 256%

)3,929,410(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות ארצית לתחבורה ציבורית. ■
ביאור: בשנה האחרונה החלה רפורמת "כרטיס ללא נהג" בגוש דן ובירושלים המחייבת את מרבית הנוסעים להיערך מראש עם כרטיס  ■

רב קו טעון וזאת במטרה לשפר את זמני הנסיעה בתחבורה ציבורית )מניעת עיכובים בשל תשלום לנהג( ולשפר את בטיחות הנוסעים. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

עליה של 3%עלייה של 859,785,3304%נסיעות נוסע בתחבורה ציבורית6
)873,609,858(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות ארצית לתחבורה ציבורית. ■
ביאור: המדד כולל אוטובוסים, רכבת, רכבת קלה ומטרונית. מדובר בנוסעים משלמים בלבד - ללא חיילים, שוטרים וילדים. החל  ■

מאוקטובר 2018 חיילים החלו לתקף את החוגר בעליה לתחבורה ציבורית. 
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

37%45%64%שיעור הפעולות שבוצעו באמצעות אפיקים אלטרנטיביים לסניפי הרישוי7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: BI משרד התחבורה. ■
ביאור: פעולות אשר לא דורשות הגעה למשרד הרישוי לעומת סך הפעולות שביצעו אזרחים מול המשרד. בשנה האחרונה המשיך  ■

המשרד בהפחתת רגולציה וביצירת מסלולים אלטרנטיבים לסניפי הרישוי. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור הממתינים פחות מ-40 דקות לקבלת שירות בסניפי הרישוי 8
70%71% המרכזיים

ביאור והרחבה: 
מקור הנתונים: מערכת BI משרד התחבורה. ■
ביאור: לא פורסם ערך מסכם לשנת 2017 היות ונתוני המערכת לא היו בשלים דים בשלב פרסום תמצית תכנית העבודה. ■

השגת היעד התאפשרה בזכות ארבעה גורמים:
א. דריסת רגולציה מיותרת.
ב. תוספת כח אדם מדודה.

ג. העברת פעולות לאפיקים אלטרנטיבים בטכנולוגיה עדכנית.
ד. שיפור תשתית סניפי הרישוי.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

5656משך הזמן החציוני בין טסטים לנהגים ברכב פרטי )ימים(9

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת BI משרד התחבורה. ■
ביאור: לאור החלת הרפורמה, המערכות המחשוביות ומסד הנתונים הנלוות למערכות התפעוליות עוד לא הושלמו ולכן לא פורסם נתון  ■

מסכם ל-2018. יחד עם זאת, נכון לחודש מאי 2019 אדם ממתין בממוצע כ-22 ימי עסקים.

 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

25%25%25%שיעור ההפחתה בעלות הבירוקרטיה בתהליכים שנבדקו10

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים:  ■
ביאור: נעשית מדידה על-פי מתודולוגיה שהגדיר משרד ראש הממשלה. המשרד מחויב להפחתה של 25% בהתאם להחלטת הממשלה  ■

מס' 2118 מיום 2014/10/22.
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: העצמה של מנועי צמיחה כלכלים וחברתיים

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.1: תמיכה 
ביעדים ובפרויקטים 

לאומיים: פתרון בעיית 
הדיור, הפחתת יוקר 
המחיה, מעבר צה"ל 
לנגב וצמצום פליטת 

מזהמים וגזי חממה

תפוקה
שיעור ההוצאה של פרויקטי 

תחבורה שתומכים בדיור
90%100%100% 

יעד 1.1: תמיכה 
ביעדים ובפרויקטים 

לאומיים: פתרון בעיית 
הדיור, הפחתת יוקר 
המחיה, מעבר צה"ל 
לנגב וצמצום פליטת 

מזהמים וגזי חממה

תפוקה
אוטובוסים חשמליים שיש 

להם תשתית מוכנה
- 2020 

יעד 1.1: תמיכה 
ביעדים ובפרויקטים 

לאומיים: פתרון בעיית 
הדיור, הפחתת יוקר 
המחיה, מעבר צה"ל 
לנגב וצמצום פליטת 

מזהמים וגזי חממה

תפוקה
שיעור הענף הפועל 

באמצעות הנעה חלופית
 -2%2% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 1.2: שיפור 
תשתיות תחבורתיות 

לשם ייעול התנועה, 
שינוע מטענים וקישור 

הפריפריה למרכזי 
המטרופולין וחיבור 

ביניהם

תפוקה
שבילי "אופנידן" שהושלמה 

סלילתם
- -  -

היות ושבילי האופנים בביצוע, בתכנית 
העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 

2018 ביחס לשבילים שהושלמו.

יעד 1.3: הבטחת 
יכולתם של נמלי 

האוויר והים לשרת את 
צורכי המשק

תוצאה
מכולות נפרקות לשעת 

עבודה, בנמל אשדוד
43.3

 עלייה 
של 2%

40.6
ירידה של 6.2%. מקור הירידה בבעיות 

תפעוליות, בבעיות יחסי עבודה 
ולטענת החברות בחוסר כוח אדם.

יעד 1.3: הבטחת 
יכולתם של נמלי 

האוויר והים לשרת את 
צורכי המשק

תוצאה
מכולות נפרקות לשעת 

עבודה, בנמל חיפה
58.6

 עלייה 
של 2%

54.4
ירידה של 7.2%. מקור הירידה בבעיות 

תפעוליות, בבעיות יחסי עבודה 
ולטענת החברות בחוסר כוח אדם.

יעד 1.4: שיפור רמת 
הבטיחות בכל ענפי 

התחבורה
תפוקה

מוסכים בלתי מורשים 
שנסגרו

300200200 
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מטרה 2: פיתוח יכולותיו של המשרד לקיים את ייעודו ביעילות ובאפקטיביות

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 2.2: שילוב 
טכנולוגיות מתקדמות 

בענפי התחבורה 
ובעבודת המשרד

 55 -אתרי ניסוי שנפתחותפוקה

יעד 2.2: שילוב 
טכנולוגיות מתקדמות 

בענפי התחבורה 
ובעבודת המשרד

 100100 -ימי ניסוי שהתקיימותפוקה

יעד 2.3: היערכות גופי 
התחבורה לרציפות 

תפקודית בשגרה 
ובחירום

תוצאה
שיעור גופי התחבורה שיש 

להם תוכנית מענה )רמות 
ויעדי שירות(

- 100%80% 

יעד 2.3: היערכות גופי 
התחבורה לרציפות 

תפקודית בשגרה 
ובחירום

תפוקה
מרכזי הפעלה לחירום 

שהוקמו
- 21

הוקם חדר מצב ראשי בירושלים. וחדר 
מצב חלופי בבית דגן מצוי בשלבי 

הקמה ויושלם בשנה זו.
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מטרה 3: שיפור רמת השירות בכלל יחידות המשרד

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 3.1: עידוד 
השימוש ושיפור 

רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

 1010 -קווי הזנק חדשיםתפוקה

יעד 3.1: עידוד 
השימוש ושיפור 

רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

תפוקה
תוספת של ק"מ שבועי 

בנסיעות בתחבורה 
הציבורית במגזר הערבי

272,553189,437139,270

ישנם כמה גורמים עיקריים לתיקצוב 
הנמוך מהמתוכנן:

א. עבודות תשתית לצורך יישום 
תוספות השירות המתוכננות עדיין 

בביצוע.
ב. מחסור בנהגים.

ג. עיכוב בהעברת תקציבי תוספות 
שירות באשכולות התפעוליים הנגב 

והגולן )2% מסך התקציב(.
צפי ליישום מלא של תוספת הק"מ 
השבועי מתוכנן למהלך שנת 2019.

יעד 3.1: עידוד 
השימוש ושיפור 

רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

תפוקה
תוספת של נסיעות שבועיות 

בתחבורה הציבורית במגזר 
הערבי

11,5108,7636,872

ישנם כמה גורמים עיקריים לתיקצוב 
הנמוך מהמתוכנן:

א. עבודות תשתית לצורך יישום 
תוספות השירות המתוכננות עדיין 

בביצוע.
ב. מחסור בנהגים.

ג. עיכוב בהעברת תקציבי תוספות 
שירות באשכולות התפעוליים הנגב 

והגולן )2% מסך התקציב(.
צפי ליישום מלא של תוספת הק"מ 
השבועי מתוכנן למהלך שנת 2019.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 3.1: עידוד 
השימוש ושיפור 

רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

תפוקה
פתיחת פרויקט להכשרת 

נשים כנהגות תחבורה 
ציבורית

-ג-
עיכוב בפתיחת התוכנית בשל שינויים 

בעמותה השותפה להפעלתה. צפי 
לביצוע במהלך שנת 2019.

יעד 3.1: עידוד 
השימוש ושיפור 

רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

תפוקה
פתיחת קורס אחראי 

תחבורה ציבורית ברשויות 
המקומיות הערביות

-ג-
עיכוב בפתיחת התוכנית בשל שינויים 

במודל תקצוב הרשויות המקומיות. 
צפי לביצוע במהלך שנת 2019.

יעד 3.1: עידוד 
השימוש ושיפור 

רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

תפוקה
סיום פרויקט "עיר בת 

קיימא"
 -ג-

הפרויקט מצוי בשלבי ביצוע 
מתקדמים, לקראת סיום.

יעד 3.2: שיפור 
השירות לאזרח בכלל 

ערוצי השירות של 
המשרד

תפוקה
החלת הרפורמה במבחנים 

המעשיים
 גג-

יעד 3.2: שיפור 
השירות לאזרח בכלל 

ערוצי השירות של 
המשרד

תפוקה
השלמת ממשק מחשוב 

לניהול ובקרה על- אודות 
תהליך רפואי

-ג-
המשרד הוציא למיקור חוץ את 

הבחינות הרפואיות לנהגים מקצועיים. 

יעד 3.2: שיפור 
השירות לאזרח בכלל 

ערוצי השירות של 
המשרד

תפוקה
מתן אפשרות להגשת 
בקשה לרישיון נהיגה 
מקצועית באופן מקוון

-ג-

  הוקמה יחידת "בק-אופיס" 
)Back-office( במשרד אשר תהיה 

אמונה על הטפסים המקוונים. טופס 
מקוון יושק עד מחצית 2019.

יעד 3.2: שיפור 
השירות לאזרח בכלל 

ערוצי השירות של 
המשרד

תפוקה
שינוי טופס הוצאת רישיון 

נהיגה
 -ג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 3.2: שיפור 
השירות לאזרח בכלל 

ערוצי השירות של 
המשרד

תפוקה
מתן אפשרות להחלפת 
מספר לרכב נכה באופן 

מקוון
 גג-

יעד 3.2: שיפור 
השירות לאזרח בכלל 

ערוצי השירות של 
המשרד

תפוקה
החלת החזר אגרות באופן 

מקוון
-ג-

בביצוע בשנת 2019 כחלק ממהלך 
כולל של המשרד למעבר מלא 
לתשלום אגרות באופן מקוון. 

יעד 3.2: שיפור 
השירות לאזרח בכלל 

ערוצי השירות של 
המשרד

-ג-מתן רישיון נהיגה עד גיל 70תפוקה

המהלך אושר בועדת אגרות אולם 
נדרש אישור ועדת כספים בכנסת, 

האישור בוועדה נדחה עקב הבחירות 
הכלליות.

יעד 3.2: שיפור 
השירות לאזרח בכלל 

ערוצי השירות של 
המשרד

 75100119מכונות "רישיומט״תפוקה

יעד 3.2: שיפור 
השירות לאזרח בכלל 

ערוצי השירות של 
המשרד

תפוקה
הפעלת המערכת לרישום 

כלי שיט
 גג-

יעד 3.2: שיפור 
השירות לאזרח בכלל 

ערוצי השירות של 
המשרד

תפוקה
הפעלה של בחינות תיאוריה 

להסמכת משיטים באופן 
ממוחשב

גג-
הופעלה המערכת הממוחשבת 

לבחינות משיט של אופנוע ים בשפה 
העברית והערבית בהצלחה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

יעד 3.2: שיפור 
השירות לאזרח בכלל 

ערוצי השירות של 
המשרד

תפוקה
סיום והרצת הממשק 

לתשלום האגרות של רשות 
הספנות והנמלים

גג-

כיום תשלום האגרות נעשה באופן 
מקוון עבור כל סוגי הבחינות 

למשיטים, כמו כן יש תשלום מקוון 
עבור תעודת משיט. במהלך שנת 

2019, יוכנסו גם אגרות כושר שיט 
עבור כלי השיט.

יעד 3.2: שיפור 
השירות לאזרח בכלל 

ערוצי השירות של 
המשרד

תפוקה
סיום פיתוח האתר ועלייה 

לאוויר
---

תאריך סיום: 6.2019.
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 3.3: ייעול והתאמת 
רגולציה תוך צמצום 

הנטל הבירוקרטי על 
האזרח

תפוקה
תוכניות טיוב רגולציה 

מאושרות
- 1010 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   691



מדדים לתוכנית "נתיבי ישראל" - תוכנית תחבורה לפיתוח הנגב והגליל

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

 גג-סיום תחנת רכבת המפרץתפוקהרכבות בגליל

תפוקהכבישים בגליל
הקמת מקטע צפוני לכביש 

6: מבואות יקנעם-סומך 
)מקטעים 3 ו-7(

נפתח לתנועה.ג- -

תפוקהכבישים בגליל
סיום ארבעה מחלפונים על 

כביש 77
נפתח לתנועה.ג- -

תפוקהכבישים בגליל
סיום העבודות בכביש 77: 

תל קשיש עד רמת ישי
ייפתח לתנועה במהלך חודש יולי 2019.- - -

 נפתח לתנועה.גג-סיום קטע מולדה-שוקתתפוקהכבישים בנגב

תפוקהחשמול
סיום חשמול קו כרמיאל-

חיפה
פרויקט החשמול מצוי בבירור משפטי.- - -

תפוקהחשמול
סיום חשמול קו ירושלים-

האומה
 הפרויקט הושלם עד תחנת נתב"ג.גג-

תפוקהחשמול
סיום חשמול קו כרמיאל-

תל-אביב-ירושלים
פרויקט החשמול מצוי בבירור משפטי. -- -

תפוקהחשמול
סיום חשמול קו בנימינה-

אשקלון
פרויקט החשמול מצוי בבירור משפטי. -- -

תפוקהחשמול
סיום חשמול קו ת"א-באר 

שבע
פרויקט החשמול מצוי בבירור משפטי. - --

תפוקהחשמול
סיום חשמול קו הוד השרון-

ת"א-אשקלון
פרויקט החשמול מצוי בבירור משפטי. - --

תפוקהחשמול
סיום חשמול קו נהריה-באר 

שבע
פרויקט החשמול מצוי בבירור משפטי.- - -
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מדדים לתוכנית "הסעת המונים"

ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

 - --הפעלת הקו האדוםתפוקהמטרופולין ת"א

מועד סיום: 10/2021.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהמטרופולין ת"א
פרסום מכרז ראשון - הקו 

הירוק
-- - 

סיום ביצוע הקו הירוק: 12/2025.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהמטרופולין ת"א
פרסום מכרז ראשון - הקו 

הסגול
- - -

סיום ביצוע הקו הסגול: 12/2025.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהמטרופולין ת"א
סיום תכנון סטטוטורי - הקו 

החום
- - -

סיום תכנון סטטוטורי: 6/2019.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהמטרופולין חיפה
סיום הארכת המטרונית 

מזרחה )נשר(
-- - 

סיום ביצוע: 3/2021.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

תפוקהמטרופולין חיפה
 פרסום מכרז ראשון 

לביצוע - הארכת המטרונית 
צפונה )עכו(

-- - 

מועד לביצוע: 3/2020.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהמטרופולין חיפה
 פרסום מכרז ראשון 

לביצוע - הארכת המטרונית 
דרומה )טירת הכרמל(

-- - 

מועד לביצוע: 6/2020.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהמטרופולין חיפה
 פרסום מכרז ראשון 

לביצוע - הארכת המטרונית 
לנווה שאנן בחיפה

--  -
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהמטרופולין חיפה
תחילת ביצוע - תכנון רכבת 

קלה בנצרת
--  -

מועד התחלה: 12/2023.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 - --הפעלת הארכות לקו האדוםתפוקהמטרופולין ירושלים

מועד הפעלה: 12/2022.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 - --הפעלת הקו הירוקתפוקהמטרופולין ירושלים

מועד הפעלה: 12/2024.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדד שם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור לשנת 2018

 -- -הפעלת הקו הכחולתפוקהמטרופולין ירושלים

מועד הפעלה: 12/2026.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהצירי העדפה
ק"מ של צירי העדפה 

במטרופולין תל-אביב 
בצירים עירוניים

- - - 

מועד סיום: 12/2020.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהצירי העדפה
ק"מ של צירי העדפה 

במטרופולין תל-אביב 
בצירים בין-עירוניים

- -  -

מועד סיום: 12/2020.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 --  -ק"מ של נתיבים מהיריםתפוקהצירי העדפה

מועד סיום: 12/2024.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהצירי העדפה
מקומות חניה בכניסה 

לנתיבים מהירים
-  -- 

מועד סיום: 12/2024.

בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018 ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד התיירות



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

4.113 מיליון 3.611 מיליוןכניסות תיירים לארץ1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: במהלך השנה האחרונה המשיכה המגמה החיובית של הגידול במספר כניסות התיירים לישראל. במהלך 2019 ימשיך המשרד  ■

במאמצי השיווק להגדלת מספר התיירים מעבר למגמת הגידול העולמית, העומדת על כ-4% בממוצע רב-שנתי.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

 הכנסות ענף התיירות )תרומת ענף התיירות להכנסות המדינה( 2
36 40.8)במיליארדי ש"ח(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אומדן משרד התיירות, בהתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: בשנת 2017 עמדו הכנסות ענף התיירות על כ-40 מיליארד ש"ח )תיירות נכנסת ותיירות פנים, כולל תיירות יוצאת של ישראלים  ■

לחו"ל(. השנה שונתה שיטת המדידה, והנתונים כוללים אך ורק את ההכנסות מתיירות נכנסת ופנים: כ-24 מיליארד ש"ח מתיירות 
נכנסת )21 ש"ח הכנסות ישירות וכ-3 מיליארד ש"ח הכנסות חברות התעופה הישראליות מתיירות(, וכ-12 מיליארד ש"ח מתיירות פנים.

משרד התיירות
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

11.6 מיליון10.64 מיליוןלינות תיירים בארץ - תיירות נכנסת3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אומדן משרד התיירות, בהתבסס על נתוני הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: גם השנה נמשכה המגמה החיובית של הגידול בלינות תיירים בבתי מלון. המדידה כוללת נתונים ממלונות תיירות בלבד. הנתונים  ■

אינם כוללים לינות באכסניות, בצימרים, בחדרים ובדירות להשכרה ובמתקני לינה לא מוכרים אחרים. הנתון לשנת 2018 חלקי, ונתונים 
סופיים יפורסמו בתחילת שנת 2019. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

263,000 מועסקים בתעשיית התיירות )תרומת ענף התיירות לשוק העבודה(4
)2016(145,000

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אומדן משרד התיירות, בהתבסס על סקר עובדי המלונאות לרבעון 3/2018 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: אופן המדידה שונה השנה, כך שמוצגים רק המועסקים הישירים בתעשיית התיירות ולא כלל המועסקים )הישירים והעקיפים(.  ■

הגידול של כחצי מיליון תיירים ביחס לשנת 2017, הביא לגידול של כ-12,000 מועסקים.

משרד התיירות
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: הגדלת תנועת התיירות והתרומה של התיירות לכלכלת ישראל

ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

תפוקה
המרות לדפי סוכנים באתרי 
המשרד במסגרת קמפיינים 

אינטרנטיים
6 מיליון- 

 11.3
מיליון

מקור הנתונים: משרד התיירות, נתוני 
אגף שיווק חו"ל )בהתבסס על נתוני 

 לשכת הפרסום הממשלתית(.
ביאור: המדד משקף את מספר 

הגולשים שהופנו לאתרי מכר 
מאתרי משרד התיירות בשפות 

השונות, במטרה להפוך את התפוקה 
התדמיתית של הקמפיין לתוצאת מכר 

סופית.

תפוקה
REACH מינימלי בקמפיינים 

במדיות השונות
- 60%60%

מקור הנתונים: משרד התיירות, נתוני 
אגף שיווק חו"ל )בהתבסס על נתוני 

 לשכת הפרסום הממשלתית(.
ביאור: המדד משקף את שיעור 

החשיפה מכלל האוכלוסייה שאליה 
כוונה הפרסומת, הנחשב כחשיפה 
אפקטיבית בפרסום. בשנת 2019 

ימשיך המשרד במאמץ להרחיב את 
החשיפה, תוך הורדת עלותה.

משרד התיירות
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים

תפוקה
הסכמי שיווק שנחתמו עם 
משווקים בקרב קהלי יעד 

מסורתיים
794134

מקור הנתונים: משרד התיירות, נתוני 
 אגף שיווק חו"ל.

ביאור: הסכמי השיווק מייצגים את 
מינוף פעילות המכר של גורמי המכר 

בחו"ל, שכן המשרד אינו מבצע 
מכר ישירות לצרכן הסופי. חתימת 

הסכמים מונחה על ידי ניתוח איכות 
ההסכם ופוטנציאל התרומה שלו 

לשיווק ישראל, ולכן מדד האיכות של 
ההסכמים גבר על מדד הכמות של 

מספר ההסכמים, כך שנחתמו פחות 
הסכמים מהצפוי. בשנת 2019 תשונה 

שיטת המדידה, והמשרד ימדוד את 
מספר המשווקים שיתחילו בשיווק 

ישראל, עם או בלי הסכם שיווק, שכן 
מדד זה משקף באופן נאמן יותר את 
הרחבת מאגר המשווקים בחו"ל של 

המוצר הישראלי.

יעד 1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים

תפוקה
אורחי משרד התיירות 

מחו"ל: עיתונאים וידוענים
2,0001,1001,202

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 האירוח.

ביאור: ביצוע היתר של המדד נבע 
מניצול הזדמנויות אשר עלו במהלך 

השנה, והביאו להגדלת כמות 
האורחים. השנה ימשיך המשרד 

במגמה של העדפת איכות על כמות 
האורחים, תוך שמירת הגמישות 

הנדרשת לניצול הזדמנויות שיווקיות.

משרד התיירות
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים

444סיורים לכתבים זריםתפוקה

מקור הנתונים: דוברות משרד 
 התיירות, משרד התיירות.

ביאור: הכתבים הזרים המוצבים 
בישראל הינם פוטנציאל חשיפה 

חיובית נרחב למוצר התיירותי 
הישראלי בכלי התקשורת 

הבינלאומיים, ומשכך מקדיש המשרד 
תשומת לב מיוחדת והשקעה 

ממוקדת בכתבים המוצבים בארץ. 
השנה ימשיך המשרד בחשיפה 

ממוקדת כלפי הכתבים המוצבים 
בארץ, בהתאם לדגשים השונים של 

המשרד, כגון האירוויזיון, הנגב, אירועי 
ספורט שונים וכד'. 

יעד 1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים

תפוקה
סיורים למחליטנים 

מקומיים
363636

מקור הנתונים: משרד התיירות, נתוני 
 אגף תיירות הפנים.

ביאור: המדד בחן את מספר סיורי 
החשיפה שביצע המשרד למחליטנים 

ולמשפיענים שונים בתחום תיירות 
הפנים. השנה יקטין מעט המשרד את 
מספר הסיורים, תוך השבחת איכותם. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים

תפוקה
ירידים מקומיים שהמשרד 

השתתף בהם
91100141

מקור הנתונים: משרד התיירות, נתוני 
 אגף חו"ל.

ביאור: במסגרת הרחבת הפעילויות 
של לשכות המשרד בחו"ל הרחיב 

המשרד את פעילותו בירידים 
מקומיים כדי לנצל ולמנף את תנופת 

התיירות הנכנסת. השנה ישמור 
המשרד על רמת החשיפה בירידים 

מקומיים, תוך שמירת הגמישות 
הנדרשת כדי להיענות או ליצור 

הזדמנויות שיווקיות שונות.

יעד 1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים

תפוקה
ירידים בינלאומיים 

שהמשרד השתתף בהם
81616

מקור הנתונים: משרד התיירות, נתוני 
 אגף שירותי שיווק.

ביאור: במסגרת פעילויות לשכות 
התיירות של המשרד בחו"ל, משתתף 

המשרד בירידי תיירות בינלאומיים 
גדולים ופעולה במסגרת אל מול הצרכן 

הסופי, ועם גורמי שיווק עסקיים 
שונים. מספר הירידים יהיה דומה 

בשנת 2019 לשנת 2018, תוך עדכונים 
כנדרש מהערכת המצב השיווקית בכל 

מדינה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים

תפוקה
אורחי משרד התיירות 

מחו"ל - סוכנים ומחליטנים
- 300386

מקור הנתונים: משרד התיירות, נתוני 
 אגף חו"ל.

ביאור: המשרד ניצל השנה את תנופת 
השיווק ואת ופתיחתם של קווי תעופה 
נוספים כדי לעבות ולהגדיל את מספר 
הסוכנים והמחליטנים שאורחו השנה. 
בשנה הבאה ימשיך המשרד להקפיד 

על איכות האירוח כדי להגיע לניצול 
מקסימלי של תנופת התיירות לישראל 

בקרב גורמי תעשיית התיירות בחו"ל.

יעד 1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים

58 -הסכמי שיווק עם סוכני OTAתפוקה

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
חו"ל.

ביאור: המדד משקף את מספר הסכמי 
השיווק שנחתמו עם סוכנים מקוונים. 

התנופה בתיירות לישראל והגדלת 
קיבולות התעופה אפשרו יצירת 

הזדמנויות נוספות בתחום זה, ולכן 
הוגדלו בהתאם המשאבים להגדלת 

החשיפה ומאמצי המכר בערוץ חשוב 
זה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.2: פעילות 
שיווקית עם שווקים, 

קהלי יעד ומוצרים 
חדשים

575025משווקים חדשים שגויסותפוקה

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
חו"ל.

ביאור: הגדרת המדד ואופן המדידה 
חודדו לשנת 2019, כך שישקפו באופן 
מדויק יותר את תוצרי מאמצי השיווק 

בגיוס משווקים חדשים, שכן במהלך 
2018 העלה המשרד איכותית את רף 
הקריטריונים, מה שגרם למספר קטן 

יותר של משווקים חדשים שגויסו 
עם הסכם שיווק. גם השנה ימשיך 

המשרד לתת דגש לאיכות המשווקים 
ולהתאמתם לצרכים השונים בשווקים 

השונים.

יעד 1.2: פעילות 
שיווקית עם שווקים, 

קהלי יעד ומוצרים 
חדשים

תפוקה
מארגני תיירות חדשים 

שאורחו
- 100150

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
חו"ל.

ביאור: המשרד ניצל השנה את תנופת 
השיווק ואת פתיחתם של קווי תעופה 
נוספים כדי לעבות את מאמצי השיווק 

אל מול מארגני תיירות חדשים. גם 
בשנת 2019 ייצור המשרד וינצל 

הזדמנויות כדי להגדיל את מעגל 
מארגני התיירות המשווקים את 

ישראל בעולם.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.2: פעילות 
שיווקית עם שווקים, 

קהלי יעד ומוצרים 
חדשים

תפוקה
הפקת חומרי שיווק בהתאם 

למיתוג
גג-

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
שירותי שיווק.

ביאור: המשרד השלים את עיקרי 
המיתוג המחודש של ישראל, במסגרת 

קמפיין Cities Break. המשרד ימשיך 
לעדכן את חומרי השיווק בהתאם 

למיתוג, בהתאם להתפתחויות 
ולצרכים השונים במהלך השנה ואל 

תוך 2020.

יעד 1.2: פעילות 
שיווקית עם שווקים, 

קהלי יעד ומוצרים 
חדשים

107 -הסכמי שיווק עם סוכני OTAתפוקה

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
חו"ל.

ביאור: מדד זה משקף את מספר 
ההסכמים עם סוכנים מקוונים אשר 

סוכמו במהלך 2018. ישנם עדיין הליכי 
מו"מ שטרם סוכמו, וחלק מן החברות 

לא קיבלו את דרישות הדיווח של 
המשרד, ועל כן לא נחתם עמם הסכם.
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מטרה 2: שיפור וגיוון המוצר והעצמת חוויית התייר

ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.1: פיתוח 
תשתיות ציבוריות 

בתיירות
תפוקה

שיעור בחינת הבקשות על 
ידי הצוות המקצועי של צוות 

תקציב הפיתוח )הצת"פ(
100%100%100%

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 תשתיות תיירות ציבוריות.

ביאור: המשרד מפרסם אחת לשנה 
חוזר מנכ"ל לפיתוח תשתיות תיירות 
ציבוריות. במסגרתו מוזמנות רשויות 

מקומיות וגופים ציבוריים להגיש 
בקשות למשרד להשתתף במימון 

פרויקטים. בשנת 2018 הוגשו כ-140 
בקשות ומתוכן אושרו כ-45 בקשות. 
המשרד ימשיך במגמת מיקוד מאמץ 

יסודי יותר במספר קטן יותר של 
אזורים ופרויקטים. 

יעד 2.1: פיתוח 
תשתיות ציבוריות 

בתיירות
תפוקה

פרויקטים תשתיתיים 
המבוקרים באמצעות חברת 

בקרה
504040

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 תשתיות תיירות ציבוריות.

ביאור: המשרד מבצע בקרה הנדסית 
וכספית על פרויקטים של תשתיות 

תיירותיות ציבוריות שאושרו 
לביצוע במסגרת נוהל צת"פ. הבקרה 
מתייחסת הן לשלבי התכנון והביצוע 

והן לסוגיות תפעול ותחזוקה לאחר 
מסירת הפרויקט.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.2: פיתוח של 
מוצרי ומסלולי תיירות 

חדשים
תפוקה

ביצוע מעקב התקדמות 
בפרויקטים תשתיתיים 

באזור ים המלח
גג-

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 תכנון וקידום יזמות.

ביאור: פיתוח התשתיות בים המלח 
הינן מתוקף החלטת הממשלה מס' 
4060 מיום 1.1.2012 בנושא פרויקט 

 הגנות הקבע בים
המלח. העבודות מבוצעות עקב עליית 

המפלס באזור בתי המלון והצפתם. 
יחד עם עבודות ההגנות בוצעו גם 

עבודות פיתוח תשתיות על מנת למצב 
את האזור כאזור תיירותי ומלונאי 
ברמה גבוהה, בהתאם להחלטות 

הממשלה השונות. התוכנית היא רב-
שנתית ומתוכננת להסתיים בשנת 

.2023

יעד 2.2: פיתוח של 
מוצרי ומסלולי תיירות 

חדשים
תפוקה

כנסים אזוריים שהתקיימו 
להנגשת שירותי המשרד 

לתיירנים ויזמים
 -35

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 תיירות כפרית.

ביאור: המשרד ביצע יותר כנסים 
מהמתוכנן להנגשת כלי הסיוע 

לתיירנים ויזמים עקב דרישה מרשויות 
ומיזמים, מאחר שהגידול המתמיד 

בתיירות הנכנסת יצר עניין וביקושים 
בשירותי המשרד.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.2: פיתוח של 
מוצרי ומסלולי תיירות 

חדשים
גג-גיבוש דו"ח "שביל ישראל"תפוקה

מקור הנתונים: משרד התיירות, לשכת 
מנכ"ל.

ביאור: בהמשך להחלטת ממשלה מס' 
3188 מיום 26.11.2017 בדבר תוכנית 

לפיתוח דרך תיירות בישראל, גובש 
דו"ח, שעיקרי המלצותיו ייצאו לפועל 

החל מ-2019 ואילך.

יעד 2.2: פיתוח של 
מוצרי ומסלולי תיירות 

חדשים
תפוקה

גיבוש תוכנית עבודה 
למקטעי פיילוט ל"שביל 

ישראל"
גג-

מקור הנתונים: משרד התיירות, לשכת 
מנכ"ל.

ביאור: הרחבת דרכי תיירות בישראל 
ושיווקם נעשית בהמשך לדו"ח הבין-
משרדי בנושא, במטרה להרחיב את 
מוצרי התיירות האקטיבית לתיירות 

הנכנסת והפנים בישראל. שני 
מקטעים ראשונים מתוכננים להשקה, 

לאחר סיום עבודות תשתית, בחציון 
הראשון של 2019 )מקטעי ים המלח 

ואילת(. יחד עם פיתוח התשתית 
תושק גם תוכנית שיווקית ייעודית, 

שתקדם את דרכי התיירות בארץ 
ובעולם.

יעד 2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד
תפוקה

פעולות ביקורת לאכיפת 
חוק שירותי תיירות על מורי 

דרך ברחבי הארץ
1,6009,0007,595

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 שירותי תיירות.

ביאור: המשרד הינו הרגולטור של 
מורי הדרך בישראל. תופעת ההדרכה 

הלא חוקית רווחת, והמשרד ירחיב 
את הטיפול בתופעה בשנת העבודה 

2019, תוך הרחבת שיתוף הפעולה עם 
משטרת ישראל לשם הגברת האכיפה.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד
תפוקה

ביקורות שבוצעו במסגרת 
ביקורת תחזוקת אתרים 

ומרכזי ערים תיירותיות
 -300300

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 שירותי תיירות.

ביאור: חוויית התייר נקבעת בין היתר 
בחוויה התיירותית האסתטית בעת 
ביקור באתרי תיירות ובמרכזי ערים 

תיירותיות מרכזיות. המשרד פועל 
אל מול הרשויות הלאומיות והשלטון 

המקומי לשיפור רמת התחזוקה 
והניקיון השוטפים של האתרים 

השונים.

יעד 2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד
תפוקה

שיעור המענה לפניות 
הציבור

100%100%92%

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 שירותי תיירות.

ביאור: המשרד מרכז פניות ותלונות 
שונות בנושא שירותי תיירות. 

סמכויות המשרד מוגבלות, אולם הוא 
מסייע ככל יכולתו אל מול ספקים 
שונים בידי התיירים הפונים אליו.

יעד 2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד
תפוקה

בתי עסק שהצטרפו להסדר 
החזר מע"מ

- 300300

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
שירותי תיירות.

ביאור: במסגרת מדיניות המשרד 
לשפר את חוויית התייר ולעודד 

הגדלת ההוצאה והערך לכסף עבור 
התייר, מעודד המשרד בתי עסק 

להצטרף להסדר החזר המע"מ לתייר, 
כנהוג בעולם.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד
תפוקה

ימי השתלמויות שהתקיימו 
למורי דרך

2005050

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 פיתוח והכשרת מקצועות התיירות.

ביאור: על פי חוק, מורי הדרך מחויבים 
ביום השתלמות שנתי. המשרד ימשיך 

בשדרוג ובהשבחה של תוכני ימי 
ההשתלמות לטובת העלאת רמת 

ההדרכה לתיירים.

יעד 2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד
תפוקה

רישיונות חדשים שניתנו 
למורי דרך

750200200

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 פיתוח והכשרת מקצועות התיירות.

ביאור: המשרד מנפיק על פי חוק 
רישיונות למורי דרך שסיימו את 

הכשרתם ועברו את הבחינות 
בהצלחה.

יעד 2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד
תפוקה

אישורי מלגות שניתנו 
לתלמידים בקורסי מורי דרך 

באמצעות נוהל תמיכות
704040

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 פיתוח והכשרת מקצועות התיירות.

ביאור: לאור המחסור במורי דרך 
דוברי שפות נדרשות הוענקו מלגות 
לתלמידים המבקשים ללמוד בקורס 

מורי דרך בשפות אלו. המשרד ימשיך 
במאמצי העידוד ללימודים בשפות 

אלו.

משרד התיירות
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד
תפוקה

ימי השתלמות שהתקיימו 
לתיירנים

100100100

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 פיתוח והכשרת מקצועות התיירות.
ביאור: המשרד מקיים ימי הכשרות 
מרוכזים לתיירנים בכל רחבי הארץ 

בשיתוף עם עמותות התיירות לצורך 
שיפור המוצר התיירותי. חלק מימי 

ההשתלמות התקיימו כימי עיון 
מרוכזים וחלקם כנקודתיים.

יעד 2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד
תפוקה

תעודות במסגרת סל 
שירותי תיירות

45,00045,00070,000

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 שירותי תיירות.

ביאור: משרד התיירות מעניק 
תעודות צליין והוקרה לעשרות אלפי 

תיירים בשנה, בין אם ישירות ובין 
אם במסגרת קבלות פנים לקבוצות 

מיוחדות. המשרד יבחן דרכים לייעול 
התהליכים ולהרחבתו במהלך 2019.

יעד 2.4: הנגשת מידע 
תיירותי

תפוקה
אתרי משרד שבוצע בהם 

SEO
1055

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 מערכות מידע וניו-דיגיטל.

המדד בוחן את מספר האתרים שבוצע 
להם SEO )אופטימיזצייה של מנועי 

 - Search Engine Optimization - חיפוש
קידום אתרים במנועי החיפוש דוגמת 

גוגל(. בעקבות ביצוע ה-SEO עלה 
בצורה ניכרת מיקום התוצאות במנוע 

החיפוש של גוגל.

משרד התיירות
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.4: הנגשת מידע 
תיירותי

תפוקה
פריטי תוכן שטויבו ועודכנו 

באתר "מידע למטייל"
43,20017,94016,132

מקור המידע: משרד התיירות, אגף 
 מערכות מידע וניו-דיגיטל.

המדד בוחן את מספר הפריטים 
שעודכנו, נוספו או תורגמו. ככל 
שקיימים יותר פריטי מידע והם 

מטויבים באופן תקין, איכות התוצרים 
המתקבלים מאתר מידע למטייל עולה 

וכך גם הביקוש לאתר )שהשנה עמד 
על יותר מ-1.45 מיליון משתמשים 

ייחודיים(. למדד זה קיימת גם 
השפעה עקיפה, בין היתר, על SEO של 

האתרים.

יעד 2.5: הוזלת מחירי 
הנופש

תפוקה
יחידות אירוח שאושרו 

לתמיכה
757021

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 תיירות כפרית.

ביאור: המדד בוחן את מספר יחידות 
האירוח במגזר הכפרי שאושרו. עקב 
היענות נמוכה לקול הקורא שפרסם 

המשרד אושרו מספר מועט של 
יחידות. המשרד ירחיב בשנת 2019 

את מאמצי השיווק בכדי להגדיל את 
מספר היזמים הפונים למשרד, ואשר 
ישלימו את ההליכים להקמת יחידות 

אירוח נוספות.

משרד התיירות
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.5: הוזלת מחירי 
תפוקההנופש

מיטות במתחמי קמפינג 
שאושרו לתמיכה

2,4602,600800

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 תיירות כפרית

ביאור: המדד בוחן את מספר המיטות 
במתחמי קמפינג שאושרו לתמיכה. 

עקב היענות נמוכה ל"קול הקורא" 
שפרסם המשרד אושרו מספר מועט 
של מענקים לאתרי קמפינג. המשרד 

ירחיב בשנת 2019 את מאמצי השיווק 
כדי להגדיל את מספר היזמים הפונים 

למשרד, אשר ישלימו את ההליכים 
להקמת אתרי קמפינג נוספים.

יעד 2.5: הוזלת מחירי 
תפוקההנופש

שיעור הטיפול בכתבי אישור 
קיימים במסגרת נהלי 

הקמה/הרחבה או השבה/ 
הסבה של בתי מלון

 -100%100%

מקור המידע: משרד התיירות, אגף 
 השקעות בתיירות.

השנה הוגשו כ-64 בקשות לקבלת 
מענק, וכל הבקשות טופלו. 34 בקשות 

אושרו והינם זכאים למענק. המשרד 
ימשיך לעודד הקמה/הרחבה/השבה/
הסבה של חדרי מלון גם בשנה הבאה.

יעד 2.5: הוזלת מחירי 
תפוקההנופש

השלמת דו"ח בנושא מחסור 
בבתי מלון

גג-

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 תכנון, מדיניות ואסטרטגיה.

ביאור: דו"ח המחסור בבתי המלון 
ישמש את המשרד כמרכיב בתוכנית 

האסטרטגית ארוכת-הטווח 
להתמודדות עם המחסור במקומות 

לינה, אל מול הגידול המתמיד בתיירות 
הנכנסת.

משרד התיירות
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מטרה 3: ייעול עבודת המשרד תוך יישום הליך ההסדרה הארגונית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 3.1: מימוש המבנה 
הארגוני החדש וניהול 

כוח אדם ופיתוחו
תפוקה

קיום כנס משרדי מקצועי 
למנהלי לשכות תיירות

גג-

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 חו"ל.

ביאור: הכשרה שוטפת של מנהלי 
לשכות התיירות של המשרד בחו"ל 

הינה משימה ברמת חשיבות 
גבוהה, אשר בוצעה במלואה במהלך 

ינואר-2018.

עד 3.1: מימוש המבנה 
הארגוני החדש וניהול 

כוח אדם ופיתוחו
תפוקה

קיום כנס משרדי מקצועי 
למנהלי יחסי ציבור

-ג-

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 חו"ל.

ביאור: הכשרת מנהלי יחסי הציבור 
של לשכות המשרד בחו"ל הינה 

משימה ברמת עדיפות גבוהה, שעקב 
עומסי עבודה ואי הבשלת תנאים 

נדחתה לשנת 2019.

יעד 3.2: ניהול הידע 
גגגסקרים שבוצעותפוקהבמשרד

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 תכנון, מדיניות ואסטרטגיה.

ביאור: מדי שנה מבצע המשרד את 
סקר התיירות הנכנסת, הסוקר את 

מאפייני התיירים הנכנסים לישראל 
במהלך השנה. הסקר משמש כבסיס 

מידע וידע לקבלת החלטות שיווקיות, 
תשתיתיות ואחרות במדיניות 

המשרד. בשנת 2019 יעודכן הסקר 
כך שיספק מידע רלוונטי יותר ויעודד 

שיעורי היענות גבוהים יותר בקרב 
הנסקרים.

משרד התיירות
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 3.2: ניהול הידע 
תפוקהבמשרד

חלוקת מענקים לסטודנטים 
זכאים

גג-

מקור הנתונים: משרד התיירות, אגף 
 תכנון, מדיניות ואסטרטגיה.

ביאור: במסגרת עידוד מחקר בתחומי 
תיירות שונים, נותן המשרד מענקים 

לסטודנטים זכאים. בשנת 2018 
ניתן מענק לסטודנט בנושא מחקר 

פסטיבל הג'ז באילת. גם בשנת 2019 
יעודד המשרד מענקי מחקר למחקרים 

בתחומי העניין של המשרד.

משרד התיירות
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד התפוצות



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

פרויקטים שמופעלים במסגרת "מוזאיק יונייטד" - היוזמה המשותפת 1
132לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: תוכניות עסקיות. ■
ביאור:  היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות המקדמת חינוך יהודי בלתי פורמלי בעולם לחיזוק הזהות היהודית  ■

והקשר לישראל. במסגרת התוכנית מתוכננים שמונה פרויקטים ובשנה האחרונה הושקו שניים מהם.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

16,00019,00021,000סטודנטים יהודים שמשתתפים בפרויקט הקמפוסים2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"ח חברת בקרה חיצונית. ■
ביאור:  המדד מראה את מספר הסטודנטים היהודים המשתתפים במסלולים שונים, להגביר את רמת מעורבותם בקמפוס ובחיי  ■

הקהילה שלהם, וכן תורם לחיזוק הזהות היהודית והקשר שלהם לישראל.  הפרוייקט הינו חלק מ"מוזאיק יונייטד".

משרד התפוצות
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

בתי ספר יהודיים שמשתתפים בתוכנית אסטרטגית לחיזוק הזהות והקשר 3
257070לישראל

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים:  פנימי. ■
ביאור: המדד משקף את מספר בתי הספר בתפוצות המלווים ע"י המשרד ,במסגרת הליווי בונה בית הספר תוכניות אסטרטגיות לחיזוק  ■

הזהות היהודית והקשר לישראל של התלמידים ומפתח תוכניות לימודים בכלים נוספים ליישום התוכנית. הפרויקט הינו בשיתוף מט"ח 
ופילנתרופיה יהודית. הפרויקט מתקיים, בין היתר, בדרום אמריקה ומרכז אירופה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

3248 קהילות משימתיות בתפוצות במסגרת פרויקט "הקהל"4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: בניית קהילות יהודיות משימתיות, המיועדות לצעירים ולמשפחות בתפוצות, המקנות לקהל היעד תכנים ותורמות להעמקת  ■

הזהות היהודית והקשר לישראל. התוכניות פועלות כיום בכל העולם.

משרד התפוצות
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

קהילות קטנות ובינוניות, שמשתתפות בפרויקט לחיזוק הזיקה לישראל, חיי 5
2536 הקהילה והזהות היהודית

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: המדד משקף את כמות הקהילות הקטנות והבינוניות השותפות בפרויקט. בקהילות המרוחקות ממרכזים יהודיים קיים קושי  ■

לקיים חיי קהילה. התוכנית מציעה מגוון פעילויות, אשר יתבצעו על ידי משלחות של אנשי מקצוע ומחנכים, שמטרתם לחזק את 
הקהילה והפועלים בה. הפרויקט פועל בכל העולם.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

300300300קהילות המקושרות ביניהן מישראל ומהתפוצות6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: הפרויקט מקשר בין מנהיגי קהילות בארץ ובתפוצות ומשתף את קהילותיהם בקשר שנוצר. באופן זה הפרויקט יוצר קהילות  ■

תאומות ומחזק את הקשר ההדדי.

משרד התפוצות
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

44 שפות שבהן מנוטרים פוסטים אנטישמיים ברשת7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אתר האינטרנט של משרד התפוצות.  ■
ביאור: מערכת טכנולוגית חדישה המנטרת התבטאויות אנטישמיות ברשת האינטרנט בשפות שונות ומסווגת אותן לפי סוגים שונים  ■

ומקומות גיאוגרפיים. תוצאות הניטור משמשות ככלי עבודה לקהילות וגופים שונים הנאבקים באנטישמיות.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

606060מובילי דעה שמשתתפים בתוכנית לחיבור לתפוצות8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: הפרויקט מאגד מובילי דעה ודמויות משפיעות מתחומים שונים בכל המגזרים בישראל לכמה מפגשים בארץ וכן לביקור עומק  ■

בקהילות יהודיות בחו"ל כדי להכיר מכלי ראשון את הנושא. המשתתפים נחשפים לידע ולסוגיות יסוד בקשר עם יהדות התפוצות, וכן 
לרלוונטיות של הנושא להחלטות שהם מקבלים. אנו נמצאים כרגע לפני יציאת המשלחת ה-11.
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: חיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל בתפוצות

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: חיזוק הזהות 
היהודית והקשר 

לישראל של צעירים 
יהודיים בתפוצות

תפוקה
סטודנטים יהודים 

שמשתתפים בפרויקט 
הקמפוסים

16,00019,00021,000 

יעד 1.1: חיזוק הזהות 
היהודית והקשר 

לישראל של צעירים 
יהודיים בתפוצות

תפוקה

בתי ספר שמשתתפים 
בתוכנית האסטרטגית 
לחיזוק הזהות והקשר 

היהודי לישראל

254570 

יעד 1.1: חיזוק הזהות 
היהודית והקשר 

לישראל של צעירים 
יהודיים בתפוצות

תפוקה
משתתפות במשלחות 

ייעודיות לישראל
3,0001,0002,080 

יעד 1.2: חיזוק 
הקהילות היהודיות 

והקשר שלהן לישראל
תפוקה

קהילות מישראל וקהילות 
מיהדות התפוצות 
המקושרות ביניהן

300300300 

יעד 1.2: חיזוק 
הקהילות היהודיות 

והקשר שלהן לישראל
תפוקה

קהילות שמשתתפות 
בתוכנית "הקהל"

פרויקט 
חדש

3248 

יעד 1.2: חיזוק 
הקהילות היהודיות 

והקשר שלהן לישראל
תפוקה

קהילות קטנות ובינוניות 
בתפוצות שמשתתפות 

בפרויקט

פרויקט 
חדש

2536 
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מטרה 2: חיזוק החיבור של הישראלים בארץ לעם היהודי בתפוצות

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: הקניית ידע 
והגברת העיסוק 
בנושא התפוצות 
במערכות החינוך 

השונות

תפוקה

תוכניות לימודים העוסקות 
בנושא יהדות התפוצות, 

שהוטמעו במערכת החינוך 
הפורמלית

פרויקט 
חדש

153
הגדרת יעד שגויה. תוכניות הלימודים 

בשנה זו פותחו ובשנה הקרובה 
יוטמעו.

יעד 2.1: הקניית ידע 
והגברת העיסוק 
בנושא התפוצות 
במערכות החינוך 

השונות

תפוקה
תנועות נוער שמפתחות 

מערכי פעולה בנושא יהדות 
התפוצות

פרויקט 
חדש

810 

יעד 2.2: חיבור מובילי 
דעה ישראלים לנושא 

התפוצות
תפוקה

מובילי דעה שהשתתפו 
בתוכנית לחיזוק החיבור 

לעם היהודי בתפוצות
606060 

יעד 2.2: חיבור מובילי 
דעה ישראלים לנושא 

התפוצות
תפוקה

מעצבי דעה שהשתתפו 
בימי עיון

500500500 

יעד 2.2: חיבור מובילי 
דעה ישראלים לנושא 

התפוצות
תוצאה

פרויקטים של חיבור לעם 
היהודי שבוצעו על-ידי 
המשתתפים בתוכנית 
למובילי דעה ישראלים

71020 
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מטרה 3: שיפור הכלים למאבק באנטישמיות

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: מתן כלים 
לפעילים לטובת 

המאבק באנטישמיות
תפוקה

כניסות לאתר האינטרנט 
הייעודי

 12,00012,000 

יעד 3.1: מתן כלים 
לפעילים לטובת 

המאבק באנטישמיות
תפוקה

משתתפים בכנס הבינלאומי 
- "הפורום הגלובלי למאבק 

באנטישמיות"

פרויקט 
חדש

8001,200 

יעד 3.2: מתן כלים 
למעצבי מדיניות 

ולמקבלי ההחלטות 
לטובת המאבק 

באנטישמיות

שפות שבהן יופעל האתרתוצאה
פרויקט 

חדש
44 
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד התקשורת



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור משקי הבית והעסקים בישראל המחוברים לתשתית אולטרה-1
1%נמוך מ-3%רחבת-פס נייחת, מתוך כלל משקי הבית בישראל

מחוברים 
ומשלמים - 

.1.86%
מונגשים - 

כ-10.9%.

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דיווחי חברות התקשורת. ■
ביאור: המדד בוחן את שיעור בתי האב המשתמשים בפועל בתשתית הסיבים )מונגשים ומשלמים(. היעד המתוכנן לשנת 2020 הוא  ■

כ-90% מחוברים.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור משתמשי תקשורת אולטרה-רחבת פס ניידת בישראל מסך 2
25%85-90%- משתמשי התקשורת הסלולרית

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דיווחי חברות התקשורת. ■
ביאור: נתון מוערך, המשקלל שלוש חברות, אשר שתיים מהן עתידות להגיע ל-100% כיסוי עד סוף השנה, והשלישית בסדר גודל של  ■

כ-75% כיסוי.

משרד התקשורת
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

נמוך שיעור צמצום הרגולציה בתחום השידורים )"מהפכת קרא"(3
מ-10%

יותר 
מ-10%

ביאור והרחבה:
ביאור: תיקוני החקיקה עוד לא עברו בכנסת . המשך פיתוח התחרות בתחום השידורים הרב-ערוציים וצמיחתם של ספקי שירות  ■

מבוססי אינטרנט )"OTT"( מביאים לשיפור ברווחת הצרכנים אף ללא יישום תיקוני החקיקה.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור משקי הבית שמחוברים לטלוויזיה רב-ערוצית שאינה מקרב 4
המפעילים הוותיקים

נמוך 
מ-10%

יותר 
19%מ-10%

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דיווחי החברות. ■
ביאור: שיעור משקי הבית שמחוברים לטלויזיה רב-ערוצית שאינה "הוט" או "יס" מסך כל משקי הבית בישראל. מדד זה מצביע על  ■

עלייה בתחרות בתחום השידורים. המדד מסמן מגמה חיובית כפי שניתן לראות מן הנתונים, שיעור משקי הבית עלה ביותר מ-9%.

משרד התקשורת
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

 חודש - משך הזמן בין הפנייה לקבלת אישור לציוד אלחוטי למתן תשובה5
3 חודשים

 שבוע - 
6 שבועות

שבוע - 
שבועיים

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני המשרד. ■
ביאור: אישור מיוחד - 6 ימים; אישור התאמה - 14 יום ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

6 Internet of Things פרסום מסמך מדיניות שר התקשורת בעניין 
ו"ערים חכמות"

ביאור והרחבה:
ביאור: פרסום המסמך מתעכב בשל עיכוב בפרסום מכרז ליועץ. ■
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס נייחות בישראל

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
שיעור משקי הבית בישראל 

המחוברים לתשתית 
אולטרה-רחבת-פס נייחת

נמוך 
מ-1%

3%
ראו 
ביאור

הערך המתוכנן לשנת 2020 הוא 90%.
מחוברים ומשלמים - 1.86%.

מונגשים- כ-10.9%.

יעד 1.1: קביעת 
מדיניות שר התקשורת 
בעניין פריסת תשתיות 

אולטרה-רחבות-פס 
ויישומה

תוצאה

שיעור משקי הבית 
המחוברים לתשתית 

אולטרה-רחבת-פס נייחת 
על ידי ספקיות השירות

נמוך 
מ-1%

2%
ראו 
ביאור

 מחוברים ומשלמים - 1.86%.
מונגשים - כ-10.9% 

משרד התקשורת
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מטרה 2: פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס ניידות בישראל

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: מכרז 
לאספקת שירותי רט"ן 
ברוחבי פס מתקדמים

תפוקה
הקצאת תדרים בהתאם 
לתוצאות מכרז התדרים

יבוצע בשנת 2019.-ג-

יעד 2.2: סידור, ייעול 
ותמחור של סדין 

התדרים
תפוקה

עורקי מיקרוגל שהוקמו 
E-band -בתחום ה

נמוך מ-10
יותר 

מ-1,000
העדר דרישה מצד הגופים המבקשים.500

משרד התקשורת
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מטרה 3: התאמת הרגולציה בתחום השידורים וצמצומה

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 

שיעור משקי הבית 
שמחוברים לטלוויזיה 

רב-ערוצית שאינה מקרב 
המפעילים הוותיקים

נמוך 
מ-10%

יותר 
מ-10%

19% 

יעד 3.1: קביעת 
מסגרת רגולטורית 

חדשה לשידורים 
בישראל

תפוקה
הגשת תזכיר חוק בנושא 

מסגרת רגולטורית חדשה 
לשידורים בישראל

גג-

בהמשך ליישום ועדת השידורים, 
הופץ תזכיר במסגרתו מוצע לעדכן 

את הסמכויות והגדרות האסדרה 
בתחום השידורים והתאמתן לעידן של 

שידורים במגוון פלטפורמות שידור.

יעד 3.1: קביעת 
מסגרת רגולטורית 

חדשה לשידורים 
בישראל

תוצאה
ערוצים מסחריים 

המשודרים בישראל
בין 6-7יותר מ-38

כתוצאה מתיקוני החקיקה לחוק 
הרשות השנייה שבוצעו בשנת 2018 

עברו הערוצים הייעודיים למעמד 
חדש של ערוצים "מסחריים-זעירים-
ייעודיים" תחת הרגולציה של הרשות 

 השנייה.
אולם כתוצאה מהמיזוג המתהווה בין 
שני ערוצים מסחריים ותיקים )רשת 
וערוץ 10( המספר הכולל צפוי לרדת 

ל-6 ערוצים.

משרד התקשורת
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מטרה 4: המשך הקידום והיישום של תוכני ת ההבראה של הדואר

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
סניפי דואר שמשך זמן 

ההמתנה הממוצע בהם 
הוא 10 דקות או פחות

400200כ-290

חברת הדואר ביקשה וקיבלה דחיות 
להחלת תקן זמן ההמתנה בשל קושי 

לעמוד בתקן בעיקר בשל היקף 
הלקוחות המזדמנים. הדחייה הוארכה 
עד 31.12.18. יצוין, כי בימים אלו רמת 

התקן נדונה מחדש.

יעד 4.1: המשך שיפור 
ברמת השירות בחברת 

"דואר ישראל", בדגש 
על חבילות

תוצאה
זמן מסירת חבילה ללקוח 

מרגע הגעתה למרכז 
המיון

 86%
מהחבילות 

תוך 72 
שעות

 90%
מהחבילות 

תוך 48 
שעות

שינוי 
שיטת 
המדידה

שיטת המדידה שונתה למדידת זמן 
ההגעה מהרגע שהפריט נקרא בבית 

המיון עד להוצאת הודעה ראשונה 
ביחידת הדואר. בהתאם לכך הממוצע 

עומד על 1.4 ימים.

יעד 4.2: הבניית תוכני 
ת אסטרטגית עדכנית 

ל"דואר ישראל"
תפוקה

השלמת תוכנית 
אסטרטגית

יישום התוכנית נמצא בתהליךגג-

משרד התקשורת
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מטרה 5: התאמת הרגולציה על שוק הטלקום בישראל לעידן המודרני

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.1: קביעת 
מדיניות לעניין סייבר

תפוקה
פרסום מסמך מדיניות שר 

התקשורת בעניין הגנת 
סייבר בתחום התקשורת

-ג-
התחום הועבר לאחריות אגף אחר 

במשרד

יעד 5.1: קביעת 
מדיניות לעניין סייבר

תפוקה
הקמת ועדת היגוי משרדית 

לנושא הסייבר
-ג-

התחום הועבר לאחריות אגף אחר 
במשרד

יעד 5.2: קביעת 
מדיניות לעניין שירותי 

Internet of Things

תפוקה
פרסום מסמך מדיניות שר 

 Internet of התקשורת בעניין
Things ו"ערים חכמות"

-ג-
פרסום המסמך מתעכב בשל עיכוב 

בפרסום מכרז ליועץ.

יעד 5.3: עדכון חוק 
התקשורת והתאמתו 

לעידן הנוכחי )הגדרות, 
תהליכי רישוי(

תפוקה
פרסום טיוטה של תיקון 

חוק התקשורת
-ג-

הוועדה המשרדית שמונתה לצורך 
בחינת תיקון חוק התקשורת טרם 

סיימה את עבודתה

משרד התקשורת
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מטרה 6: הפחתת בירוקרטיה ושיפור תהליכים

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 6.1: השלמת 
השינוי המבני במשרד, 

תוך ייעול תהליכי 
עבודה פנים-ארגוניים

תפוקה
שיעור השלמת איוש בעלי 

תפקידים
למעט משרה אחת שטרם אוישה.90%100%99%

יעד 6.2: שיפור רמת 
השירות של המשרד, 
לרבות מתן אישורים 

והסרת חסמים 
לחברות וליחידים

מערכת האישורים חוברה למערכת גג-חיבור למערכת "מסלול"תפוקה
"מסלול" במלואה.

יעד 6.2: שיפור רמת 
השירות של המשרד, 
לרבות מתן אישורים 

והסרת חסמים 
לחברות וליחידים

תפוקה
מעבר להיתרים ולפטורים 

של חלק מהרישיונות 
המיוחדים

-ג-
החלטה לא לבצע עד לבחינה מחדש 

של הנושא.

יעד 6.2: שיפור רמת 
השירות של המשרד, 
לרבות מתן אישורים 

והסרת חסמים 
לחברות וליחידים

תוצאה
משך הזמן בין הפנייה 
לקבלת אישור לציוד 

אלחוטי למתן תשובה

 חודש - 
3 חודשים

 שבוע - 
6 שבועות

שבוע - 
שבועיים

 אישור מיוחד - 6 ימים.
אישור התאמה- 41 ימים.

משרד התקשורת
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מטרה 7: הגברה של פעולות הפיקוח והאכיפה לצורך ציות להוראות הדין

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 7.1: טלקום - 
פעילות פיקוח ואכיפה 

לנושאי תחרות, 
צרכנות וטכנולוגיה

פניות ציבור למשרדתוצאה
פחות 

מ-8,000
פחות 

מ-7,000
 כ-6,300 

יעד 7.1: טלקום - 
פעילות פיקוח ואכיפה 

לנושאי תחרות, 
צרכנות וטכנולוגיה

תוצאה
שיעור חברות הסלולר 

העומדות בכיסוי הסלולרי 
שנקבע ברישיונות

יותר 
מ-80%

יותר 
מ-90%

יותר 
מ-90%

"פרטנר" ו"הוט מובייל" פרסו רשת 
דור 4 ביחד ועומדות בפריסה של 90%. 

ליתר החברות ניתן על פי רישיונם 
לפרוס עד 8.2019.

יעד 7.2: דואר - 
ביקורת על תקנים 

ואסדרת שירות
תפוקה

השלמת דו"ח ביקורת על 
עמידה בתקן דואר רשום 

ודואר 24
הועברה טיוטת הביקורת להתייחסות גג-

חברת הדואר.

יעד 7.2: דואר - 
ביקורת על תקנים 

ואסדרת שירות
תפוקה

קביעת מדדים לטיב 
השירות לציבור ולאיכותו

גג-
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דיווח מדדים לשנת 2018
משרד התרבות והספורט



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

 צופים בפעילות תרבותית ואמנותית הנתמכת על- ידי המשרד 1
11.7 מיליון12.1 מיליון12 מיליוןבתחומי התיאטרון, המחול, המוזיקה, המוזיאונים והגלריות בכל הארץ

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חברת "אדיוסיסטמס". ■
ביאור: כלל הצופים בפעילות תרבותית במוסדות תרבות הנתמכים על ידי המשרד. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

צופים בפעילות תרבותית ואמנותית הנתמכת על ידי המשרד בתחומי 2
1.82 מיליון1.95 מיליון1.9 מיליוןהתיאטרון, המחול, המוזיקה, המוזיאונים והגלריות בפריפריה הגיאוגרפית

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חברת "אדיוסיסטמס". ■
ביאור: כלל הצופים בפעילות תרבותית במוסדות תרבות הנתמכים על ידי המשרד והממוקמים בפריפריה והגיאוגרפית כפי שהוגדרה  ■

בהחלטת הממשלה מס' 1060 מיום 13.12.2009.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל
 לשנת 2018 

 הרצות מופעים בתמיכת המשרד במוסדות תרבות בפריפריה 3
4,1004,2003,882בתחומי מוזיקה, מחול ותיאטרון

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חברת "אדיוסיסטמס". ■
ביאור: מספר הפעמים שמופעים בתחומים הנ"ל הוצגו במוסדות תרבות בפריפריה בתמיכת המשרד. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

114,218120,000116,000ספורטאים פעילים בספורט תחרותי4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דיווחי האיגודים והתאחדויות הספורט המועברים למשרד במסגרת הגשת בקשות לקבלת תמיכה. ■
ביאור: ספורטאי פעיל הוא ספורטאי הרשום באיגוד ספורט ומשתתף במספר תחרויות ספורט הגבוה מהמינימום המוגדר בכל ענף. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

58,00065,00060,000ילדים המשתתפים בתוכנית "פרחי ספורט" )שלב א'(5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רישומי מינהל הספורט במסגרת הפעלת תכנית "פרחי ספורט". ■
ביאור: בהמשך להחלטת הממשלה מס' 6101 מיום 8/12/2013 - תכנית לאומית לקידום מדיניות לשם טיפוח, קידום והקמה של תשתית  ■

אנושית בספורט באמצעות הגדלת פעילות של קבוצות ומועדוני ספורט לילדים ולנוער, במטרה להגדיל את מספר הספורטאים בישראל 
ובתוך כך לקדם את הספורט והחברה בישראל. 

משרד התרבות והספורט
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

נשים ונערות הפעילות בספורט תחרותי מעל גיל 13 או מעל גיל 8 )תלוי 6
26,044 24,13226,500בענף(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דיווחי האיגודים והתאחדויות הספורט המועברים למשרד במסגרת הגשת בקשות לקבלת תמיכה. ■
ביאור: מספר הנשים והנערות הפעילות בספורט תחרותי, על-פי הרישומים שברשות איגודי הספורט והתאחדויות הספורט. ■

משרד התרבות והספורט
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 

צופים בפעילות תרבותית 
ואמנותית הנתמכת על ידי 

המשרד בתחומי התיאטרון, 
המחול, המוזיקה, 

המוזיאונים והגלריות בכל 
הארץ

12,000,00012,100,00011,700,000 

תוצאה 

צופים בפעילות תרבותית 
ואמנותית הנתמכת על ידי 

המשרד בתחומי התיאטרון, 
המחול, המוזיקה, 

המוזיאונים והגלריות 
בפריפריה הגיאוגרפית

1,900,0001,950,0001,820,000 

תוצאה 

הרצות מופעים בתמיכת 
המשרד במוסדות תרבות 

בפריפריה בתחומי המוזיקה, 
המחול והתיאטרון

4,1004,2003,882 

הצלחה 

גופים הנתמכים בארץ 
בתחומי התיאטרון, המחול, 

המוזיקה, המוזיאונים 
והגלריות )על-פי נתוני 

פיל"ת(

310315336
הערך בפועל מתייחס לשנת 2017, אין 

עדיין נתונים סופיים לשנת 2018.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.1: מימוש תרבות 
כזכות בסיסית לכל 

אזרח
תפוקה

קיום אירועי "חודש 
הקריאה" בספריות 

הציבוריות
 גג-

יעד 1.1: מימוש תרבות 
כזכות בסיסית לכל 

אזרח
תוצאה

משתתפים באירועי תרבות 
בחברה הערבית בתמיכת 
המשרד במסגרת התקנה 

לתרבות ערבית בתחומי 
המחול, המוזיקה, התיאטרון 

והאמנות הפלסטית

590,000700,000630,000 

יעד 1.2: הנגשת 
התרבות לכול, 

בדגש על הפריפריה 
החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
חלוקת כספי התמיכה 

לספריות
 גג-

יעד 1.2: הנגשת 
התרבות לכול, 

בדגש על הפריפריה 
החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
הפעלת פרויקט הספריות 

הניידות
 גג-

יעד 1.2: הנגשת 
התרבות לכול, 

בדגש על הפריפריה 
החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
קיום פרויקט "לא 

לדאוגוסט"
 גג-

משרד התרבות והספורט

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   740



ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 1.2: הנגשת 
התרבות לכול, 

בדגש על הפריפריה 
החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
התחלת עבודת האמנים 

במסגרת תוכנית "אמן 
בקהילה"

 גג-

יעד 1.2: הנגשת 
התרבות לכול, 

בדגש על הפריפריה 
החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
יישובים שהתקיימו בהם 

הופעות בחג המוזיקה
 -55 
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מטרה 2: חיזוק היצירה התרבותית ועידודה תוך מתן ביטוי למגוון הקולות והאוכלוסיות בחברה

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: פיתוח 
היצירה התרבותית 

ועידודה בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

-13 -חממות ועוגנים שהוקמותפוקה
הושלם ההליך המכרזי, אך הוחלט 

מסיבות מקצועיות לבצע בחינה 
מחדש.

יעד 2.1: פיתוח 
היצירה התרבותית 

ועידודה בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
הקמת המערכת המקוונת 

לתמיכות סל"ע
-ג-

ב-2018 לא התקבל אישור תקציבי 
לביצוע בשל של חוסר זמינות 
תקציבית. יבוצע במהלך 2019.

יעד 2.1: פיתוח 
היצירה התרבותית 

ועידודה בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

 גג-קיום אירוע "כתר המזרח"תפוקה

יעד 2.1: פיתוח 
היצירה התרבותית 

ועידודה בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
חלוקת פרסי השרה ליצירה 

ספרותית
 גג-

יעד 2.1: פיתוח 
היצירה התרבותית 

ועידודה בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

 גג-חלוקת פרסי "עמיחי"תפוקה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.1: פיתוח 
היצירה התרבותית 

ועידודה בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
אישור הזוכה במכרז 

להקמת מכינה לתיאטרון 
בחברה הערבית

 גג-

יעד 2.2: חיזוק מוסדות 
התרבות בישראל

תפוקה
ימי עיון בנושא נגישות 

למוזיאונים שבוצעו
- 54 

יעד 2.3: תמיכה 
מותאמת באוכלוסיות 

יוצרים והקמת 
מנגנונים העונים על 
צורכיהן הספציפיים

תפוקה
חלוקת פרס ראש הממשלה 

לסופרים עבריים
 גג-

יעד 2.3: תמיכה 
מותאמת באוכלוסיות 

יוצרים והקמת 
מנגנונים העונים על 
צורכיהן הספציפיים

תפוקה
תשלום לסופרים בגין 

השאלת ספריהם
 גג-

יעד 2.3: תמיכה 
מותאמת באוכלוסיות 

יוצרים והקמת 
מנגנונים העונים על 
צורכיהן הספציפיים

תפוקה
חלוקת המלגות לסטודנטים 
מהפריפריה הלומדים בבתי 

ספר לאמנויות
 גג-

יעד 2.3: תמיכה 
מותאמת באוכלוסיות 

יוצרים והקמת 
מנגנונים העונים על 
צורכיהן הספציפיים

 גג-תשלום ליוצרים הזוכיםתפוקה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.3: תמיכה 
מותאמת באוכלוסיות 

יוצרים והקמת 
מנגנונים העונים על 
צורכיהן הספציפיים

תפוקה
אירועי אמנים ותיקים 

שהתקיימו
- 30-

בשל שינוי בסדרי העדיפויות של 
המשרד, בוטל לטובת מנגנונים אחרים 

לתמיכה באמנים ותיקים.

יעד 2.3: תמיכה 
מותאמת באוכלוסיות 

יוצרים והקמת 
מנגנונים העונים על 
צורכיהן הספציפיים

 גג-קיום אירוע "הרמת מסך"תפוקה

יעד 2.3: תמיכה 
מותאמת באוכלוסיות 

יוצרים והקמת 
מנגנונים העונים על 
צורכיהן הספציפיים

תפוקה
חלוקת הפרסים בתחום 

המחול
 גג-

יעד 2.3: תמיכה 
מותאמת באוכלוסיות 

יוצרים והקמת 
מנגנונים העונים על 
צורכיהן הספציפיים

תפוקה
הפקת טקס ותערוכה 

לזוכים בפרסי האמנות 
הפלסטית

-ג-
לא נמצא מוזיאון המוכן לארח בשנת 
2018, ולכן הטקס לשנים 2017-2018 

יתקיים ב-2019. 

יעד 2.3: תמיכה 
מותאמת באוכלוסיות 

יוצרים והקמת 
מנגנונים העונים על 
צורכיהן הספציפיים

תפוקה
חלוקת הפרסים בתחום 

האמנות הפלסטית
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 2.3: תמיכה 
מותאמת באוכלוסיות 

יוצרים והקמת 
מנגנונים העונים על 
צורכיהן הספציפיים

תפוקה
חלוקת הפרסים בתחום 

המוזיקה
 גג-

יעד 2.3: תמיכה 
מותאמת באוכלוסיות 

יוצרים והקמת 
מנגנונים העונים על 
צורכיהן הספציפיים

תפוקה
חלוקת המלגות לסטודנטים 

מהחברה הערבית
יחולק ב-2019 עבור שנתיים.-ג-

יעד 2.3: תמיכה 
מותאמת באוכלוסיות 

יוצרים והקמת 
מנגנונים העונים על 
צורכיהן הספציפיים

תפוקה
בחירת הזוכה במכרז 

להקמת הקרן ליוצרים 
עצמאיים

 גג-
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מטרה 3: שימוש בתרבות להעצמת המכנה הזהותי וההיסטורי המשותף של העם היהודי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 3.1: הקמה, 
שימור ותיעוד של 

נכסי תרבות ומורשת 
יהודית

תפוקה
תחילת ביצוע דיגיטציה 

לארכיון שירות הסרטים 
הישראלי

-ג-
התמשכות תהליכי אישור המכרז 

במשרד.

יעד 3.1: הקמה, 
שימור ותיעוד של 

נכסי תרבות ומורשת 
יהודית

תפוקה
תחילת הפעילות להקמת 

"בתי ראשונים"
 גג-

יעד 3.1: הקמה, 
שימור ותיעוד של 

נכסי תרבות ומורשת 
יהודית

הצלחה
אתרי מורשת קטנים 

שהושלם שיפוצם ושימורם
192325 

יעד 3.2: עידוד יצירה 
תרבותית בתחומי 
המורשת והיהדות

 גג-קיום אירועי "מפה מצה"תפוקה

יעד 3.2: עידוד יצירה 
תרבותית בתחומי 
המורשת והיהדות

 גג-קיום אירוע "הר הזיתים"תפוקה
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מטרה 4: עידוד קשרי תרבות בינלאומיים

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.1: פיתוח 
מנגנונים לעידוד 

שיתופי פעולה 
בינלאומיים בתחום 

התרבות

תפוקה
בקרה על עבודת ההכנה 
להקמת הביתן בביאנלה 

לאמנות בוונציה
 גג-

יעד 4.1: פיתוח 
מנגנונים לעידוד 

שיתופי פעולה 
בינלאומיים בתחום 

התרבות

תפוקה
קיום אירוע חשיפה 

בינלאומי לסרטים ישראלים 
בפני מנהל פסטיבלים בחו"ל

-ג-
בשל קיומם של כמה אירועי חשיפה 

אחרים הוחלט שלא לבצע את האירוע 
הזה.

יעד 4.1: פיתוח 
מנגנונים לעידוד 

שיתופי פעולה 
בינלאומיים בתחום 

התרבות

תפוקה
הקמת הקרן לסבסוד הוצאה 

לאור של ספרות עברית 
מתורגמת בחו"ל

אופי המשימה השתנה - בוצע גג-
באמצעות כתיבת מבחן תמיכה.

יעד 4.1: פיתוח 
מנגנונים לעידוד 

שיתופי פעולה 
בינלאומיים בתחום 

התרבות

תפוקה
חלוקת כספי הקרן "עם 
הספר" לתרגום ספרות 

עברית
 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 4.2: תמיכה 
ביוצרים וביצירה 

ישראלית 
בפלטפורמות שונות 
בחו"ל כמנוף לחיזוק 

יחסים בינלאומיים

תפוקה
הקמת הביתן הישראלי 

בפסטיבל הסרטים בקאן
 גג-

יעד 4.2: תמיכה 
ביוצרים וביצירה 

ישראלית 
בפלטפורמות שונות 
בחו"ל כמנוף לחיזוק 

יחסים בינלאומיים

תפוקה
הפקות זרות שעשו שימוש 

במנגנון החזר הוצאות
-2-

 עיכוב בקבלת אישור מהשותף 
למיזם - משרד הכלכלה.
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מטרה 5: מיצוב מינהל התרבות כגוף המוביל את תחום התרבות במדינת ישראל

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 5.1: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
תפוקה

אישור מבחן התמיכה 
המשולב לתקנת "בתי ספר 

לאמנויות"
התמשכות תהליכים מעבר למצופה.-ג-

יעד 5.1: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
תפוקה

נהלים לתקצוב ספריות 
שנכתבו

- 3-

בעקבות הערות הציבור עלה צורך 
בתיקונים משמעותיים בתבחינים, 

ולכן העבודה מתמשכת מעבר 
למצופה.

יעד 5.1: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
תפוקה

הקדמת התמיכות בתקנות 
שבפיילוט

 גג-

יעד 5.1: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
תפוקה

אישור מבחן התמיכה 
לתקנת "תרבות חרדית"

 גג-

יעד 5.1: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
הצלחה

שיעור מבחני התמיכה מתוך 
סך מבחני התמיכה של 

מינהל תרבות, שעומדים 
בדרישות משרד המשפטים

63%80%80% 
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מטרה 6: הנגשת תרבות הספורט לכול, בדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 

שיעור העוסקים בפעילות 
גופנית מכלל האוכלוסייה 

הבוגרת לפי הגדרות ארגון 
)WHO( הבריאות העולמי

 38.5%
)2016(

-- 
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

יעד 6.1: הגדלת מספר 
העוסקים בספורט 

ובפעילות גופנית
תפוקה

השלמת תיקון החוק בנוגע 
למכוני כושר

 -ג-

יעד 6.1: הגדלת מספר 
העוסקים בספורט 

ובפעילות גופנית
תפוקה

רשויות שהגישו מועמדות 
לפרס השרה לרשויות 

מקומיות מצטיינות בספורט
4345-

התקבלה החלטה ניהולית שלא לבצע 
השנה.

יעד 6.1: הגדלת מספר 
העוסקים בספורט 

ובפעילות גופנית
תפוקה

רשויות המשתתפות 
ב"שבוע ספורט ישראל"

186190198 

יעד 6.1: הגדלת מספר 
העוסקים בספורט 

ובפעילות גופנית
תפוקה

קבוצות המשתתפות 
באליפות ישראל בכדורגל 

חובבים ע"ש אבי כהן
226230188 

יעד 6.2: הרחבת 
פעילויות ספורט 

ממוסדות בקהילה
תפוקה

משתתפים באירועי דגל 
לספורט ולפעילות גופנית

350,000400,000350,000 

יעד 6.2: הרחבת 
פעילויות ספורט 

ממוסדות בקהילה
תפוקה

קבוצות המשתתפות בליגת 
השכונות

466048 

יעד 6.2: הרחבת 
פעילויות ספורט 

ממוסדות בקהילה
תפוקה

עוסקים בפעילות ספורט 
ממוסדת, הנתמכת על ידי 

המשרד
10,00012,00012,000 
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מטרה 7: קידום הספורט התחרותי וההישגי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 
ספורטאים פעילים בספורט 

תחרותי
114,218120,000116,000 

יעד 7.1: הגדלת כמות 
ההישגים בספורט 

ההישגי
תפוקה

תוכנית עבודה ליישום 
הלקחים מדו"ח סיכום 

המחקר של פרופ' דה-בושר
יבוצע במהלך 2019.-ג-

יעד 7.1: הגדלת כמות 
ההישגים בספורט 

ההישגי
15030042בדיקות סמים שבוצעותפוקה

תהליכי ההתקשרות התעכבו, ולכן 
התוכנית החלה לפעול רק לקראת 
הרבעון הרביעי של 2018 ומבוצעת 

לתוך 2019.

יעד 7.1: הגדלת כמות 
ההישגים בספורט 

ההישגי
תוצאה

ילדים ובני נוער )עד גיל 18(
הפעילים בספורט תחרותי

66,78370,00067,608 

יעד 7.2: הגדלת מספר 
הספורטאים העוסקים 

בספורט תחרותי 
והישגי

תפוקה
ילדים המשתתפים בתוכנית 

"פרחי ספורט" )שלב א'(
58,00065,00060,000 

יעד 7.3: מימוש 
התוכנית להקמת 

מכון לאומי למצוינות 
בספורט "וינגייט"

תפוקה
הגשת תוכניות לבתים 

לאומיים על ידי 'הדר-יוסף' 
ו'מכון וינגייט'

 גג-

יעד 7.3: מימוש 
התוכנית להקמת 

מכון לאומי למצוינות 
בספורט "וינגייט"

 גג-סיום תאגוד מכון וינגייטהצלחה

משרד התרבות והספורט
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 7.4: מיסוד וקידום 
הספורט המוטורי 

בישראל
תפוקה

ענפים שבוצע בהם פיקוח 
בנושא אירועי נהיגה 
ספורטיבית בישראל

455 

יעד 7.4: מיסוד וקידום 
הספורט המוטורי 

בישראל
תפוקה

ענפים שהתקיימו בהם 
תחרויות במסלול האספלט 

בערד
 -25 

יעד 7.4: מיסוד וקידום 
הספורט המוטורי 

בישראל
תפוקה

תוכניות עבודה של 
ההתאחדויות שאושרו

 -22 

יעד 7.4: מיסוד וקידום 
הספורט המוטורי 

בישראל
תפוקה

ענפי הספורט המוטורי 
החדשים שאושרו עבורם 

כללים
- 2-

עיכוב בבחירת הזוכה במכרזה ליועץ 
ייעודי לענף החדש.

יעד 7.5: תמיכה 
בקידום ספורטאי 

הישג
תפוקה

ענפים ב"ווינגייט" שעמדו 
ביעדי תוכניות העבודה

81011 

יעד 7.5: תמיכה 
בקידום ספורטאי 

הישג
תפוקה

הבאה לאישור הכנסת של 
תיקון חוק הספורט בנושא 

מעבר קטינים
-ג-

אישור תזכיר החוק בתוך המשרד 
התעכב.
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מטרה 8: קידום נשים, נערות וילדות העוסקות בספורט ובפעילות גופנית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

תוצאה 

שיעור הנשים העוסקות 
בפעילות גופנית מכלל 

האוכלוסייה לפי הגדרות 
ארגון הבריאות העולמי 

WHO

 37.8%
)2016(

 --
בתוכנית העבודה לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 

שיעור הנערות העוסקות 
בפעילות גופנית מכלל 

האוכלוסייה בגילאי 12-18 
לפי הגדרות ארגון הבריאות 

העולמי

 7.7%
)2015(

לא התקבל ערך בפועל עבור מדד זה. -10%

יעד 8.1: הגדלת מספר 
הילדות, הנערות 

והנשים העוסקות 
בספורט תחרותי

תפוקה

תוכניות ענפיות להפעלת 
פרויקטים ייעודיים בענפים 

המועדפים הקבוצתיים 
שהוגשו

444 

יעד 8.1: הגדלת מספר 
הילדות, הנערות 

והנשים העוסקות 
בספורט תחרותי

תפוקה
פרויקטים ייחודיים להגדלת 

תשתית הספורטאיות 
שבוצעו

333333 

יעד 8.1: הגדלת מספר 
הילדות, הנערות 

והנשים העוסקות 
בספורט תחרותי

תוצאה

שיעור הילדות והנערות 
העוסקות בספורט תחרותי 

מעל גיל 13 או מעל גיל 8 
מסך ספורטאי הנוער

19%21%23% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 8.1: הגדלת מספר 
הילדות, הנערות 

והנשים העוסקות 
בספורט תחרותי

תוצאה
נשים ונערות הפעילות 

בספורט תחרותי מעל גיל 13 
או מעל גיל 8 )תלוי בענף(

24,13226,50026,044 

יעד 8.2: שינוי 
עמדות הציבור בנוגע 

להשתתפות ילדות 
ונערות בספורט 

תחרותי

תפוקה
ילדות שנחשפו לפרויקט 

"אתנה פלוס"
1,5002,0002,000 

יעד 8.2: שינוי 
עמדות הציבור בנוגע 

להשתתפות ילדות 
ונערות בספורט 

תחרותי

תפוקה
ספורטאיות המשמשות 

כ"שגרירות "אתנה
384028 

יעד 8.2: שינוי 
עמדות הציבור בנוגע 

להשתתפות ילדות 
ונערות בספורט 

תחרותי

תפוקה
נחשפים לתוכנית "שגרירות 

אתנה"
28,00030,00070,000 

יעד 8.2: שינוי 
עמדות הציבור בנוגע 

להשתתפות ילדות 
ונערות בספורט 

תחרותי

תפוקה
משתתפים בכנס "אתנה 

בדיבור ישיר"
 -300-

חוסר זמינות תקציבית בשלב 
ההיערכות הוביל לביטול, בהתאם 

לסדרי העדיפויות.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 8.2: שינוי 
עמדות הציבור בנוגע 

להשתתפות ילדות 
ונערות בספורט 

תחרותי

תוצאה
שיעור המודעות לפרויקט 
"אתנה" בקרב כלל הציבור

לא התקבל ערך בפועל עבור מדד זה. -55%60%

יעד 8.3: תמיכה 
באיתור ופיתוח 

ספורטאיות קיימות
תפוקה

ספורטאיות בוגרות, 
הנתמכות במסגרת קבוצת 

"Top Team"
195200190 

יעד 8.3: תמיכה 
באיתור ופיתוח 

ספורטאיות קיימות
 717880נשים בסגל האולימפיתוצאה
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מטרה 9: שיפור איכותן של התשתיות האנושיות בספורט

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 9.1: הסדרת תחום 
האימון ושיפור מעמד 

המאמן
תפוקה

הבאה לאישור של תיקון 
חוק הספורט בנושא 

הכשרת מאמנים
-ג-

עקב שינוי מדיניות הוחלט על שינוי 
התיקון לחוק בתחום המאמנים.

יעד 9.2: שיפור תהליכי 
הכשרה של מאמנים 

ומדריכים
תפוקה

קורסי מדריכים ומאמנים 
בפריפריה שהתקיימו

555 

יעד 9.2: שיפור תהליכי 
הכשרה של מאמנים 

ומדריכים
תפוקה

השתלמויות למאמנים 
לאומיים שבוצעו

468 

יעד 9.3: שיפור 
איכות הניהול בתחום 

הספורט
תפוקה

קיום רענון תקופתי למנהלי 
אירועי ספורט

 גג-

יעד 9.3: שיפור 
איכות הניהול בתחום 

הספורט
תפוקה

משתתפים בכנסים מחוזיים 
וארציים למנהלי מחלקות 

ספורט ברשויות המקומיות
450470550 
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מטרה 10: תכנון ויישום מדיניות לאומית בספורט

ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
ביאורלשנת 2018 

יעד 10.1: יישום 
הרפורמה למתן ודאות 

תקציבית לספורט 
בישראל

תפוקה
מבחני תמיכה חדשים 

שנכתבו
- 4-

הוחלט לאשר אמות מידה קיימות, 
בהתאם להוראות המעבר שנקבעו 

בחוק.

יעד 10.1: יישום 
הרפורמה למתן ודאות 

תקציבית לספורט 
בישראל

תפוקה
אישור מבחני התמיכה 

החדשים לתוכנית 
המתקנים הלאומית

-ג-
הוחלט לאשר אמות מידה קיימות 

בתוכנית המתקנים הלאומית, בהתאם 
להוראות המעבר שנקבעו בחוק.

יעד 10.2: קידום 
קשרי חוץ בינלאומיים 

בתחום הספורט
תפוקה

קיום סמינר משותף 
לישראל ולגרמניה

 גג-

יעד 10.2: קידום 
קשרי חוץ בינלאומיים 

בתחום הספורט
תפוקה

קיום הפעילות מול ועדת 
המעקב

 גג-

יעד 10.3: יישום החוק 
למניעת אלימות 

בספורט
תפוקה

הבאת תיקון חוק איסור 
אלימות בספורט לאישור 

הכנסת
-ג-

עיכובים בקבלת התייחסויות ואישור 
דו"ח ה-RIA על ידי משרד ראש 

הממשלה
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דיווח מדדים לשנת 2018
המוסד לביטוח לאומי



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור האזרחים המרוצים מהשירות הניתן במרכזי השירות בסניפי ביטוח 1
91.88%91.88%92%לאומי

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מאגרי הביטוח הלאומי. ■
ביאור: יחידת הסקרים במינהל המחקר בביטוח לאומי מבצעת יותר מ-60,000 סקרי שביעות רצון לאזרחים בשנה בנושאים שונים.  ■

הסקר נערך בקרב 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 ינואר-דצמבר 2018. 

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור האזרחים המרוצים מהחלטות בתביעה בכלל הגמלאות בביטוח 2
82.2%82.2%82.87%לאומי

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מאגרי הביטוח הלאומי.  ■
ביאור: הסקר נערך על ידי מינהל המחקר בביטוח לאומי. המדד בוחן את מספר האזרחים שציינו את שביעות רצונם בציון 6-10 מתוך סך  ■

האזרחים שנדגמו. הסקר נערך בקרב אזרחים שהגישו תביעה לקצבה ונתקבלה החלטה בעניינם. הסקר התקיים לאחר מתן ההחלטה 
בתביעה. הנתונים מתייחסים לחודשים ינואר-דצמבר 2018.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור משקי הבית בגיל השלישי, הנמצאים מתחת לקו העוני, מתוך כלל 3
16.9%15.9%17.2%משקי הבית בגיל השלישי

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הנתונים פורסמו במסגרת דו"ח העוני והפערים החברתיים של הביטוח הלאומי לשנת 2017  ■
ביאור: צמצום העוני אינו תחת האחריות הבלעדית של המוסד לביטוח הלאומי. המוסד לביטוח הלאומי מציע הצעות לצמצום העוני, עם  ■

זאת משרדי הממשלה והכנסת אחראים על אימוץ ההמלצות והיישום.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

שיעור משקי הבית בגיל העבודה, הנמצאים מתחת לקו העוני, מתוך כלל 4
18.5%17.5%17.2%משקי הבית בגיל העבודה

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הנתונים פורסמו במסגרת דוח העוני והפערים החברתיים של הביטוח הלאומי לשנת 2017. ■

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל 
לשנת 2018 

89%80%89%שיעור הערכת תלות בבית קשיש מתוך ההחלטות בסיעוד5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מאגרי הביטוח הלאומי. ■
ביאור: בשנת 2018 נכנסה לתוקפה רפורמה בסיעוד. נושא צמצום ביצוע הערכת התלות בביתו של הקשיש הינו חלק משיפור השירות  ■

לקשישים הסיעודיים ונמצא בתהליך הטמעה. 
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דיווח מדדים - עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2018

מטרה 1: קידום מהלכים לצמצום עוני ואי-שוויון חברתי-כלכלי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

תוצאה 

שיעור משקי בית בגיל 
השלישי, הנמצאים מתחת 

לקו העוני, מתוך כלל 
משקי הבית בגיל השלישי

16.9%15.9%17.2% 

תוצאה 

שיעור משקי בית בגיל 
העבודה, הנמצאים מתחת 

לקו העוני, מתוך כלל 
משקי הבית בגיל העבודה

18.5%17.5%17.2% 

יעד 1.1: צמצום העוני 
בקרב אוכלוסיות 

הקשישים, המשפחות, 
הילדים והנכים

תפוקה
רפורמות בהבטחת הכנסה 

והשלמת הכנסה בזקנה, 
שקיבלו את אישור השר

 -21 

יעד 1.1: צמצום העוני 
בקרב אוכלוסיות 

הקשישים, המשפחות, 
הילדים והנכים

תוצאה
יוזמות מתוך "הכוורת", 

שעוברות לפיתוח בקרנות
-22

"הכוורת" היא מרכז לפיתוח יוזמות חברתיות 
חדשניות, שהוקם באמצעות קרנות הביטוח 

הלאומי ו"ג'וינט" ישראל. "הכוורת" פועלת 
להצמחת היוזמות, מלווה את פעילותן לאורך 

כל שלבי המיזם עד כדי אפשרות להשפעה 
מערכתית רחבה, בין היתר כשירות ממשלתי 

 ארצי.
נכון לסוף 2018 טרם הסתיימו הפיילוטים של 
היוזמות מתוך "הכוורת". לאחר סיום תקופת 

הפיילוט, יתקבל דו"ח מסכם ויוחלט לגבי 
היוזמות שיועברו להמשך פיתוח. 

המוסד לביטוח לאומי

דיווח ביצוע תוכניות העבודה לשנת 2018   |   761



ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.2: פיתוח כלים 
ומחקרים למדידת עוני 

ומחיה בכבוד
תפוקה

פרסום מחקר ומסקנות 
מדיניות בנושא מאפייני 
התעסוקה וממדי העוני 

של אנשים עם מוגבלויות

 גג-

יעד 1.2: פיתוח כלים 
ומחקרים למדידת עוני 

ומחיה בכבוד
תפוקה

פרסום מחקר מלווה 
לתוכנית חיסכון לכל ילד

 ג--

יעד 1.2: פיתוח כלים 
ומחקרים למדידת עוני 

ומחיה בכבוד
תפוקה

פרסום מחקר לבחינת 
ההשפעה של קבלת 
הכנסה בסיסית לכל 

על ההשתתפות בשוק 
העבודה של אלמנות 

ואלמנים

-ג-

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 
2018, ולכן לא נדרש מהמוסד לדווח ערך 

בפועל. 

המחקר התבצע ברובו, כתיבתו ופרסומו 
יבוצע במהלך שנת 2019. 

יעד 1.2: פיתוח כלים 
ומחקרים למדידת עוני 

ומחיה בכבוד
תפוקה

פרסום מחקר בנושא 
בחינת ההשפעה של תנאי 

הזכאות לקצבאות נכות 
על מאפייני התעסוקה של 

אנשים עם מוגבלות

---

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 
2018, ולכן לא נדרש מהמוסד לדווח ערך 

בפועל. 

היעד לסיום המחקר הינו 2019. המחקר החל 
בשנת 2017 ויש תוצאות ראשוניות. בשלב 

זה המחקר לא מתקדם בשל שינוי סדרי 
עדיפויות.

יעד 1.2: פיתוח כלים 
ומחקרים למדידת עוני 

ומחיה בכבוד
תפוקה

פרסום דו"ח בנושא חיזוי 
הסתברויות לקבלת 

גמלאות
---

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 
2018, ולכן לא נדרש מהמוסד לדווח ערך 

בפועל. 

המחקר מתקדם כמתוכנן, הן בחישוב 
ההסתברויות לקבלת קצבה והן בפיתוח 

מודל של הערך הביטוחי לפי רמות הכנסה. 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 1.2: פיתוח כלים 
ומחקרים למדידת עוני 

ומחיה בכבוד
תפוקה

ניתוח על ידי החוקרים 
של מאגר הנתונים )פאנל 

דאטה(
---

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 
2018, ולכן לא נדרש מהמוסד לדווח ערך 

בפועל. 

היעד לסיום המחקר הינו 2019. מתקדם 
בצורה טובה. עם זאת, מתברר שישנם כמה 

סוגיות אשר מצריכות בדיקות שחוקרי 
המוסד לביטוח הלאומי לא צפו. לכן פרסום 

המחקר יתעכב מעט.
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מטרה 2: שיפור הערך שנותן המוסד לציבור המבוטחים

ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 2.1: הגדלת רשת 
הביטחון הסוציאלי 

לגיל השלישי
תפוקה

קשישים שקיבלו ייעוץ 
למיצוי זכויותיהם בשנה

180,000181,000185,461 

יעד 2.1: הגדלת רשת 
הביטחון הסוציאלי 

לגיל השלישי
תפוקה

מודלים שפותחו ביחס 
לאתגרים בזקנה

- 21

המודלים מפותחים במסגרת המעבדה 
לחדשנות לגיל השלישי שהוקמה 

באמצעות קרנות הביטוח הלאומי ומהווה 
מרחב עבודה למחקר ולפיתוח. מטרתה 

היא מציאת מודלים ופתרונות טכנולוגיים 
חדשניים לאתגרים עמה מתמודדת 

האוכלוסייה בגיל השלישי.  במסגרת 
זו, בשנת התכנון 8102 פותח מודל אחד 

והמודל השני נמצא בשלב הבחירה. 

יעד 2.1: הגדלת רשת 
הביטחון הסוציאלי 

לגיל השלישי
תפוקה

מסמכי מדיניות שהוצגו 
לשר

-21 

יעד 2.1: הגדלת רשת 
הביטחון הסוציאלי 

לגיל השלישי
תפוקה

הצגה לשר של הצעה 
לשינוי רמות גמלה 

בסיעוד
 גג-

יעד 2.2: התאמת 
המדיניות הסוציאלית 
לאתגרי שוק העבודה 

החדש והשינויים בו

תפוקה
רפורמות בקצבאות 

שהוצגו לשר
-55 

יעד 2.3: הקלת נטל 
דמי הביטוח על מעמד 

הביניים בשכר נמוך
תפוקה

הצגה לשר של מסמכי 
מדיניות לשינוי מספר 

מדרגות מס של דמי 
ביטוח לאומי

 גג-
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מטרה 3: חיזוק מעמד המוסד ואיתנותו

ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 3.1: הבטחת 
קיימות מערכת 

הביטחון הסוציאלי 
לאורך זמן

תפוקה
מסמך מדיניות לשיפור 

האיתנות הפיננסית
 גג-

יעד 3.1: הבטחת 
קיימות מערכת 

הביטחון הסוציאלי 
לאורך זמן

תפוקה
מסמך מדיניות בנושא 

רפורמה לפישוט גביית דמי 
ביטוח

-ג-
המסמך הוצג לגורמי המדיניות ונדון 
מול גורמי המקצוע כחלק מהעיסוק 

באיתנות הפיננסית. 

יעד 3.1: הבטחת 
קיימות מערכת 

הביטחון הסוציאלי 
לאורך זמן

תפוקה
פרסום דין וחשבון אקטוארי 

מלא של המוסד לביטוח 
לאומי

 גג-

יעד 3.1: הבטחת 
קיימות מערכת 

הביטחון הסוציאלי 
לאורך זמן

תפוקה
הצעות לשינוי מדיניות 

לשיפור האיתנות הפיננסית 
שהוצגו לשר

-33 

יעד 3.1: הבטחת 
קיימות מערכת 

הביטחון הסוציאלי 
לאורך זמן

תוצאה
הסיכון לפשיטת רגל של 

המוסד לביטוח לאומי בשנת 
2045

 ג-ג

יעד 3.2: שיפור תהליכי 
גבייה

תפוקה
מבנה טופס 102 חדש של 

דיווחי מעסיקים
-ג-

הנושא בתהליכים, ממתין לתיקון 
תקנה 8 בוועדת הרווחה בכנסת. 

הביטוח הלאומי פעל באופן מלא ואי 
יישום מלא אינו תלוי בו.
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 3.2: שיפור תהליכי 
גבייה

תפוקה

תושבי מדינת ישראל 
במערכת הגבייה - הכללת 
כל תושבי ישראל מעל גיל 
18 במערכת הגבייה )שלב 

אחרון של התוכנית(

94,000127,000127,000 
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מטרה 4: הגברת מיצוי זכויות ושיפור השירות לאזרח

ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 4.1: פישוט ומיכון 
של תהליכים וצמצום 

הבירוקרטיה
תפוקה

מרכזי "יד מכוונת" 
פעילים

474

מרכזי "יד מכוונת" נותנים שירותי ייעוץ 
והכנה לוועדות רפואיות. במהלך 2018 

בוצע תהליך הפקת לקחים על בסיס 
הפעילות ב-4 המרכזים הקיימים והוחלט 

לשנות את מתווה ההקמה שגובש ולהקים 
עוד 5 מרכזים חדשים במהלך שנת 2019. 
הנושא מתקדם כמתוכנן והמכרז בנושא 

פורסם כבר.

יעד 4.1: פישוט ומיכון 
של תהליכים וצמצום 

הבירוקרטיה
תפוקה

גמלאות שניתן להגיש 
בהן תביעות באמצעות 

הטלפון
211 

יעד 4.1: פישוט ומיכון 
של תהליכים וצמצום 

הבירוקרטיה
תפוקה

בתי חולים שניתן 
בהם שירות "מחלקה 

ראשונה" בסיעוד ובנכות 
כללית

152320

"מחלקה ראשונה" הוא שירות של סיוע 
בתביעת הביטוח הלאומי באופן מיידי 

בבית החולים. עד כה השירות ניתן ב-20 
מחלקות בבתי חולים ברחבי הארץ. 

במהלך 2019 צפויים להצטרף למהלך זה 
בתי חולים נוספים.

יעד 4.1: פישוט ומיכון 
של תהליכים וצמצום 

הבירוקרטיה
תוצאה

תביעות שהוגשו 
באמצעות הטלפון 

בחודש בממוצע 
)"תביעפון"(

100300110

שירות התביעפון מאפשר להגיש תביעה 
טלפונית בנכות. בשנת 2018 לא התקיימו 

די מהלכים לשיווק והסברה לשירות זה 
בקרב קהל היעד. 

יעד 4.2: גיבוש ויישום 
של אסטרטגיית שירות 

רב-ערוצית
תפוקה

מסמך אסטרטגי בנושא 
תקשורת כתובה לאזרח

 גג-
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 4.2: גיבוש ויישום 
של אסטרטגיית שירות 

רב-ערוצית
תפוקה

קיום מערך מדידה רב 
ערוצי

 ג--

יעד 4.3: פיתוח הערוץ 
הדיגיטלי והרחבת 

השימוש בו
תפוקה

טפסים הניתנים להגשה 
באופן מקוון על ידי 

האזרח
182424 

יעד 4.3: פיתוח הערוץ 
הדיגיטלי והרחבת 

השימוש בו
תפוקה

שיעור השיחות 
שהוסטו ממענה טלפוני 

לאפליקציה
-10%-

שינוי סדרי עדיפויות של המוסד והחלטה 
על מעבר לדיגיטציה וחיסכון במכתבים 

באפיק אחר.

יעד 4.3: פיתוח הערוץ 
הדיגיטלי והרחבת 

השימוש בו
תפוקה

מסמכי היערכות 
לפייסבוק ולצ'אט

-22 

יעד 4.3: פיתוח הערוץ 
הדיגיטלי והרחבת 

השימוש בו
תוצאה

תביעות וטפסים 
המוגשים באופן מקוון 

על ידי האזרחים
151,000230,000235,606 

יעד 4.3: פיתוח הערוץ 
הדיגיטלי והרחבת 

השימוש בו
תוצאה

כניסות לאתר האינטרנט 
של המוסד

14,000,00015,000,00015,016,276 

יעד 4.4: שיפור חוויית 
הלקוח בכלל הערוצים 

והתהליכים
 200300200עמדות במוקד הטלפוניתפוקה

יעד 4.4: שיפור חוויית 
הלקוח בכלל הערוצים 

והתהליכים
תפוקה

תוכניות לשיפור חוויית 
לקוח בסיעוד

- 11 

יעד 4.4: שיפור חוויית 
הלקוח בכלל הערוצים 

והתהליכים
תוצאה

שיעור הנענים במוקד 
תוך 3 דקות

45%80%63% 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 4.5: רפורמה 
בוועדות הרפואיות

תפוקה
מרכזים ארציים שהחלה 

בהם הפעלת שירותים 
רפואיים

- 1-
חלו שינויים בארגון. נושא הקמת המרכזים 

הרפואיים נמצא בבחינה מחודשת. 

יעד 4.5: רפורמה 
בוועדות הרפואיות

תוצאה
שיעור הפונים שטופלו 

 case -בשיטת ה
manager

10%40%10%
מעבר לשיטת Case Manager תלוי ברובו 

בהקמת המרכזים הרפואיים. 

יעד 4.6: הגדלת 
השקיפות והנגשת 

מידע לציבור על 
זכויותיו בביטוח 

הלאומי

תפוקה

פרסום קמפיין מקיף 
בכל אמצעי התקשורת 

)עיתונות, טלוויזיה, רדיו 
ודיגיטל(

 גג-

יעד 4.6: הגדלת 
השקיפות והנגשת 

מידע לציבור על 
זכויותיו בביטוח 

הלאומי

תפוקה
מחשבונים שפותחו 

והועלו לאתר
283131 

יעד 4.6: הגדלת 
השקיפות והנגשת 

מידע לציבור על 
זכויותיו בביטוח 

הלאומי

תפוקה
הקמת סימולטור הכנה 

לוועדה הרפואית
---

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 
לשנת 2018, ולכן לא נדרש מהמוסד לדווח 

ערך בפועל. 
היעד לסיום המשימה הינו 2019. המשימה 

נמצאת בתוכנית העבודה ומתקדמת 
כמתוכנן.

יעד 4.6: הגדלת 
השקיפות והנגשת 

מידע לציבור על 
זכויותיו בביטוח 

הלאומי

תפוקה
שפות שבהן אתר 

המוסד לביטוח לאומי 
נגיש

454 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 4.6: הגדלת 
השקיפות והנגשת 

מידע לציבור על 
זכויותיו בביטוח 

הלאומי

תפוקה
לומדות שפותחו בנושא 

ביטוח לאומי למערכת 
החינוך

 ---

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 
לשנת 2018, ולכן לא נדרש מהמוסד לדווח 

ערך בפועל.  

היעד לסיום המשימה הינו 2019. המשימה 
נמצאת בתוכניות העבודה ומתקדמת 

כמתוכנן.

יעד 4.6: הגדלת 
השקיפות והנגשת 

מידע לציבור על 
זכויותיו בביטוח 

הלאומי

תפוקה
עמדות מונגשות 

לשירות עצמי
---

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך מתוכנן 
לשנת 2018 ולכן לא נדרש מהמוסד לדווח 

ערך בפועל.

בשנת 2018 בוצע מכרז. המשימה נמצאת 
בתכנית העבודה ומתקדמת כמתוכנן. 

היעד לסיום המשימה הינו 2020.

יעד 4.7: קידום 
תהליכים יזומים 

למיצוי זכויות
תפוקה

זכאים לדמי אבטלה 
העובדים בשכר נמוך 

שמוצו זכויותיהם
3801,000621

המוסד לביטוח לאומי פנה באופן יזום 
לכלל הזכאים לדמי אבטלה העובדים 

בשכר נמוך לצורך ביצוע מיצוי זכויותיהם. 
מדובר בפועל ב-621 זכאים.

יעד 4.7: קידום 
תהליכים יזומים 

למיצוי זכויות
תפוקה

הודעות שנשלחו, כולל 
אישור לקבלת החזר, 

לצורך מיצוי זכויות 
למקבלי גמלת אזרח 

ותיק

14,0008,0008,000 

יעד 4.7: קידום 
תהליכים יזומים 

למיצוי זכויות
תפוקה

משרתים במילואים 
שקיבלו את מלוא 

תשלומי המילואים 
המגיעים להם

- 2,0007,000 
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מטרה 5: שיפור האפקטיביות הארגונית

ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 5.1: שיפור 
האפקטיביות בעבודת 

המטה והסניפים
תפוקה

אגפים שבוצעה עליהם 
בקרה על פי הנוהל החדש

 -12-

בתכנית העבודה לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2018, ולכן לא נדרש 

מהמוסד לדווח ערך בפועל. 

המשימה הינה משימה רב-שנתית. 
במהלך 2018 גובש הנוהל החדש 

לביצוע הבקרה. יישום הנוהל החל 
בימים אלה. 

יעד 5.1: שיפור 
האפקטיביות בעבודת 

המטה והסניפים
תפוקה

סניפים שהוטמעה בהם 
המערכת הממוחשבת

-2323 

יעד 5.2: רפורמה 
בפרויקט תב"ל ועלייה 

לאוויר של מודול 
ראשון

תפוקה

סניפים שתושלם בהם 
הטמעת עומק של מערכת 

תב"ל בנושא ועדות רפואיות 
לנפגעי עבודה

-2323 

יעד 5.2: רפורמה 
בפרויקט תב"ל ועלייה 

לאוויר של מודול 
ראשון

תפוקה

סניפים שתיפרס בהם 
מערכת תב"ל בנושא נכות 

כללית וועדות רפואיות 
לנכות כללית

-22 

יעד 5.3: שיפור 
תשתיות עבודה פיזיות

 222סניפים חדשים שהוקמותפוקה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 5.3: שיפור 
תשתיות עבודה פיזיות

-2-סניפים שחודשו ושופצותפוקה

בימים אלה נעשה מהלך רחב של 
שיפוץ/בנייה של מבנים שונים בביטוח 

הלאומי. במסגרת זו מוגדרים מבנים 
שיבוצע בהם שיפוץ/חידוש, שייושם 

במהלך 3 השנים הקרובות. 

יעד 5.3: שיפור 
תשתיות עבודה פיזיות

21- סניפים שהוחלפו ושודרגותפוקה

בימים אלה נעשה מהלך רחב של 
שיפוץ/בנייה של מבנים שונים בביטוח 

הלאומי. במסגרת זו מוגדרים מבנים 
שיבוצע בהם שיפוץ/חידוש, שייושם 

במהלך 3 השנים הקרובות. 

יעד 5.3: שיפור 
תשתיות עבודה פיזיות

תפוקה
מבנים המחוזקים מפני 

רעידת אדמה
 -2-

בימים אלה נעשה מהלך רחב של 
שיפוץ/בנייה של מבנים שונים בביטוח 

הלאומי. במסגרת בנייה/שיפוץ 
המבנים שיוגדרו יבוצע גם מהלך 

לחיזוקם מפני רעידות אדמה, או בנייה 
בהתאם לסטנדרט מתאים.

יעד 5.3: שיפור 
תשתיות עבודה פיזיות

תפוקה
סניפים שהותקנה בהם 
המערכת להתרעה מפני 

רעידות אדמה
 -23-

המוסד לביטוח הלאומי נמצא בהליך 
איתור יועץ בנושא התרעה מפני 

רעידות אדמה.

יעד 5.3: שיפור 
תשתיות עבודה פיזיות

תפוקה
סניפים המונגשים לאנשים 

עם מוגבלות
132317

רוב הסניפים הונגשו. 5 סניפים נוספים 
נמצאים בתהליך מתקדם והנגשתם 

תסתיים במהלך שנת 2019.

יעד 5.3: שיפור 
תשתיות עבודה פיזיות

תפוקה
סניפים שהותקנה בהם 

מערכת הנגשה לכבדי 
שמיעה ולכבדי ראייה

23 --
המוסד לביטוח הלאומי נמצא בהליך 

מכרזי.

יעד 5.4: שיפור וניהול 
הידע הארגוני

 גג-פורטל ארגוני באווירתפוקה
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 5.4: שיפור וניהול 
הידע הארגוני

 171919אתרי ידע שהוקמותפוקה

יעד 5.4: שיפור וניהול 
הידע הארגוני

תפוקה
תדריכים מקצועיים 

ממוחשבים באופן מלא 
בגמלאות

-44 
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מטרה 6: שיפור ההון האנושי

ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 6.1: גיבוש ויישום 
של אסטרטגיית 

משאבי אנוש
תפוקה

מסמך של אסטרטגיית 
משאבי אנוש

-ג-
עקב חילוף סמנכ"ל, השתנו סדרי 

העדיפויות ולוחות הזמנים לביצוע 
המשימה.

יעד 6.1: גיבוש ויישום 
של אסטרטגיית 

משאבי אנוש
תפוקה

תוכנית יישום לאסטרטגיית 
משאבי אנוש

-ג-
עקב חילוף סמנכ"ל, השתנו סדרי 

העדיפויות ולוחות הזמנים לביצוע 
המשימה.

יעד 6.2: שיפור 
המקצועיות במטה 

ובסניפים
-ג-מרכז הדרכה חדש למוסדתפוקה

הקמת מרכז ההדרכה מתקדמת: 
אופיינו הצרכים הארגוניים וגובשה 

פרוגרמה. הקמת המרכז מותנת 
בשכירת שטח וביצוע מכרז.

יעד 6.2: שיפור 
המקצועיות במטה 

ובסניפים
תפוקה

עובדים שעברו הסמכה 
כללית מקצועית

50100- 

יעד 6.2: שיפור 
המקצועיות במטה 

ובסניפים
תפוקה

מנהלים שעברו הכשרה 
לשיפור השירות הפנים-

ארגוני
-3232 

יעד 6.2: שיפור 
המקצועיות במטה 

ובסניפים
תפוקה

אגפים שבוצע בהם שדרוג 
מסלולי ההסמכה

-4-
מדובר בפרויקט רב שנתי ומורכב 

המבוצע בימים אלו.

יעד 6.2: שיפור 
המקצועיות במטה 

ובסניפים
תפוקה

מחזורים של קורס הכשרה 
למנהלי מחלקות מובילי 

שירות בסניפים
344 

יעד 6.2: שיפור 
המקצועיות במטה 

ובסניפים
תפוקה

אגפים שעברו הכשרה 
לשיפור השירות

-1010 
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ערך בשנת שם המדדסוג המדדשם היעד
 2017

ערך מתוכנן 
לשנת 2018

ערך בפועל 
ביאור ציבורילשנת 2018

יעד 6.3: הטמעת הקוד 
האתי בארגון

תפוקה
מסמך מעודכן של הקוד 

האתי
 גג-

יעד 6.3: הטמעת הקוד 
האתי בארגון

תפוקה
תוכנית הטמעה של הקוד 

האתי
-ג-

התוכנית עברה שינויים לאור שינויים 
ארגון ותותנע במהלך שנת 2019.

יעד 6.4: פיתוח 
מנהיגות ארגונית 

ועתודה ניהולית
-ג-מסמך תורת הפעלהתפוקה

חל עיכוב בגיבוש המסמך לאור 
שינויים מבניים שבוצעו באגף 

ההדרכה. 

יעד 6.5: קידום רווחת 
העובדים ומיצוי 

זכויותיהם
תפוקה

תוכנית מאושרת ליישום 
השיפורים בסביבת העבודה

-ג-
תוכניות העבודה הוגשו במרבית 

הסניפים והמינהלים. היישום יחל 
במהלך 2019.

יעד 6.5: קידום רווחת 
העובדים ומיצוי 

זכויותיהם
תפוקה

מפגשים במסגרת סדנאות 
להתמודדות עם לחץ 

בהשתתפות העובדים
1103

הסדנא התקיימה בסניפים בהם אותר 
הצורך בסדנה מסוג זה.

המוסד לביטוח לאומי
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דיווח מדדים לשנת 2018
רשות הטבע והגנים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2018

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

152525שמורות וגנים שהוכרזו מול התוכניות הממתינות1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת מורשת ונוף - רשות הטבע והגנים. ■
ביאור: הבסיס לשמירת טבע הוא השטח השמור, המאפשר למגוון ביולוגי להתפתח. בשנים האחרונות הולכת ונהיית קשה היכולת  ■

להכריז על שמורות טבע וגנים בגלל לחצי הפיתוח ועוד. מסוף שנת 2016 ממתינות 44 תוכניות על שמורות טבע וגנים, והשאיפה היא 
להצליח להכריז על כמות זו עד סוף שנת 2020. מספר התוכניות הממתינות להכרזה ישתנה במהלך השנים על פי התוכניות שיקבלו תוקף.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

 מספר מיני הצמחים המופיעים ב"ספר האדום" ונמצאים בבנק הגנים 2
ובגני מקלט

 בנק הגנים: 324, 
גני מקלט: 331

 בנק הגנים: 334, 
גני מקלט: 338

 בנק הגנים: 313 
גני מקלט: 324

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת מדע - רשות הטבע והגנים.  ■
ביאור: רשות הטבע והגנים הכינה תוכנית אסטרטגית לטיפול בצמחים הנמצאים בסכנה הכחדה. המינים שמצויים בסכנה הם 414 מינים  ■

הנמצאים ב"ספר האדום". בעקבות הממצאים החדשים בשנים האחרונות היתוספו 6 מינים העומדים בקריטריונים של "הספר האדום", 
וגם הם מטופלים לפי עקרונות התוכנית. 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 מאוכלוסיות טבעיות ושימורם בבנק הגנים הלאומי, 2. 

גידול הצמחים האלה בגנים בוטניים ובגני מקלט באתרי רשות הטבע והגנים. השאיפה היא שעד סוף 2020 נגיע לכך, שלכל המינים ב"ספר 
האדום" תהיה הגנה זו, בגבולות האפשר. לפי הידע הקיים אי אפשר לשמור את כל הזרעים 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(. לא ניתן לאסוף זרעים 
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של 23 המינים שנכחדו, ובשנים הקרובות לא צפויים איסופים של 37 מינים שלא נצפו בשנים אחרונות. בהתאם, בשנים הקרובות צפויים 
להתווסף לאיסוף בבנק הגנים 31 מינים שלא נאספו עד עתה. יש לציין שישנה חשיבות רבה לאיסוף של דגימות נוספות של המינים 

הקיימים באוסף, שהדגימה מהן אינה מייצגת את תפוצתם בישראל. 
 ייצוג כל אזורי התפוצה חשוב לצורך ביצוע פרויקטים של אישוש אוכלוסיות והשבות לטבע. ההתקדמות בתחום הזה לא באה לידי 

ביטוי במדדים המוצגים בטבלה. גם בגנים בוטניים ובגני מקלט לא ניתן לגדל את כל המינים שבסכנת הכחדה, כגון המינים שנכחדו, 
עשבי ים ומיני טפילים. יש כעת 89 מינים שניתן לגדל אותם באופן עקרוני, ומתוכם רק ל-23 מינים יש כעת כמות מספקת של חומר ריבוי, 

המאפשרת הכנת שתילים לגידול בגני מקלט. ההצלחה אינה ודאית והיא תלויה באיכות חומר הריבוי ובפיתוח פרוטוקול הנבטה וגידול, 
 שכלל אינם פשוטים במינים בסכנת הכחדה.

הערה: בנק הגנים הלאומי הוקם במכון וולקני במטרה לשמר מגוון גנטי של קרובי בר של צמחי תרבות בפרט ושל צמחי בר של ישראל 
בכלל. דגימות זרעים נאספות בשטח על פי פרוטוקול, עוברות ניקוי וייבוש ושמורות בחדרי קירור בטמפרטורות נמוכות לתקופות של 

עשרות שנים. הזרעים משמשים גם כחומר ריבוי לפעולות השבת הצמחים לטבע ולאישוש אוכלוסיות קיימות.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

5010068אתרים הנמצאים בסכנת הרס שהתקיים בהם טיפול שימורי3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת מורשת ונוף - רשות הטבע והגנים. ■
ביאור: בשטחי הגנים והשמורות נמצאים כ-9,000 מאתרי העתיקות והמורשת החשובים ביותר ברחבי הארץ. מתוכם כ-250 אתרים  ■

מצויים בסכנת הרס. בשנים האחרונות החלה רשות הטבע והגנים במהלך לביצוע שימור תחזוקתי בהם. עד סוף 2016 טופלו כ-50 
אתרים, והשאיפה היא כי עד סוף 2020 נגיע לטיפול ב-200 אתרים.

רשות הטבע והגנים
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

18,92318,91818,878שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים )בקמ"ר(4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המאר"ג וחטיבת מדע - רשות הטבע והגנים. ■
ביאור: דו"ח מצב הטבע בישראל מפורסם מדי שנתיים על ידי המאר"ג )התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, גוף אשר רשות הטבע  ■

והגנים שותפה לו, המבצע ניטור של מצב הטבע באופן קבוע ומקצועי ובסטנדרט מדעי גבוה. במאר"ג שותפים גם המשרד להגנת 
הסביבה, אוניברסיטת תל-אביב וקק"ל(. הדו"ח האחרון פורסם בסוף 2016. בדו"ח זה נמדדו גם כמות השטחים הפתוחים בישראל. 

בשנת 2015 היה היקף השטחים הפתוחים 18,933 קמ"ר )מתוכם 4,105 קמ"ר )16.8%( שטחי חקלאות(. בשנים האחרונות קצב הירידה 
בהיקף השטחים הפתוחים עומד על כ-12 קמ"ר לשנה. הצלחת המדד הוגדרה כשמירה על קצב ירידה של 5 קמ"ר לשנה, כאשר לפחות 

30% הינם במרווחים בין השטחים הבנויים ולפחות 30% צמודי דופן, תוך שמירה על מסדרונות אקולוגיים.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

 ערך בפועל 
לשנת 2018 

4,4004,6204,546צבאים בישראל שנספרו )צבי ישראלי וצבי נגב(5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת מדע - רשות הטבע והגנים. ■
ביאור: כמות הצבאים בישראל: צבי ישראלי - הייתה בירידה כמה עשרות שנים, ופחתה מכ-10,000 פרטים בשנות ה-80 עד 3,000 פרטים  ■

בשנת 2002. רשות הטבע והגנים עושה מאמצים רבים בהתאם ליכולותיה כדי לייצב את כמות הצבאים ולשאוף להגדילה, אך גורמים רבים 
שאינם בשליטתה של רשות הטבע והגנים משפיעים על כך. רשות הטבע והגנים מבצעת בעקביות ובמשך שנים רבות ספירות צבאים בכל 

רחבי הארץ. שיטות הספירה מאפשרות לבחון מגמות של כמות האוכלוסייה, אך אינן מאפשרות להגיע למספר מדויק. בשנת 2017 נספרו 
כ-3,200 צבאים )נכון ל-2018 מונה האוכלוסייה בישראל כ-4,200 פרטים בלבד: כ-3,320 פרטים על פי ספירות עונתיות קבועות שמבצעת 

רשות הטבע והגנים ועל פי הערכת ביולוגים ברשות הטבע והגנים, ועוד כ-1,000 פרטים הפזורים באוכלוסיות קטנות ביותר ומקוטעות בצפון 
ישראל ובמרכזה, ביהודה ושומרון ובנגב המערבי(. צבי נגב - הייתה עלייה משנת 1964 מכ-300 צבאי נגב לכ-1,200 בשנים 1999-2000. בשנת 

 2018 נספרו כ-1,400 צבאי נגב. 
הרשות שואפת לגידול של 5% באוכלוסיות שני המינים מדי שנה. 
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

475449קינוני הנשרים בישראל6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת מדע - רשות הטבע והגנים. ■
ביאור: כמות קינוני הנשרים בישראל יורדת. רשות הטבע והגנים עושה מאמצים רבים כדי להגדיל את אוכלוסיית הנשרים, אך גורמים  ■

רבים שאינם בשליטתה של רשות הטבע והגנים משפיעים על כך. הרשות עוקבת בעקביות ובמשך שנים רבות אחר הקינונים בכל רחבי 
הארץ על מנת לשמור עליהם ולאפשר לכמה שיותר נשרים לגדול ולשרוד ולהגיע לגיל בגרות. בשנת 2016 היו 41 קינונים בישראל. היעד 

הוא לגדול ב-10% בכל שנה. קשה להעריך במדויק את ההצלחה בנושא זה, שכן כמות הגורמים המשפיעים הינה גדולה מאוד, ולצערנו 
היעד שהרשות הציבה לשנת 2018 לא צלח.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

50,00043,00028,100היקף השריפות בשטחי שמורות טבע וגנים )בדונמים(7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת מדע - רשות הטבע והגנים.  ■
ביאור: שריפות בשמורות טבע וגנים מכלות בתוך כמה שעות שנים של עבודה מאומצת של שמירת טבע. רשות הטבע והגנים משקיעה  ■

מאמצים רבים למנוע אותן. בשנת 2016 נשרפו 59,000 דונם של שמורות טבע וגנים. הרשות מצפה כי הפעולות שננקטות להיערכות 
בשטח על בסיס ידע ומודלים החוזים את אזורי הסיכון והשיתוף עם טייסת הכיבוי יביאו להורדה של היקף השריפות בשמורות ובגנים 

בהיקף של כ-15% בשנה. בשנת 2018 חלה ירידה גדולה מהצפוי של 35% בעקבות שיתוף פעולה עם צה"ל באזור לכיש - אזור שהיו בו 
שריפות רבות. מנגד, התווספו השריפות בעוטף עזה. הצפי עודכן להמשך ירידה של 5%.
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ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

נושאים בתחומי שמירת טבע, מורשת ונוף, שהוטעמו בתחומי הדעת 8
244הרלוונטיים במערכת החינוך

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת קהל וקהילה - רשות הטבע והגנים. ■
ביאור: חשיפת התלמידים במערכת החינוך לנושאי הליבה שעמם מתמודדת הרשות היא בעלת חשיבות רבה כחלק מתהליכי הלמידה  ■

בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, בלימודי המגמות בתיכון, בקרב צוותי ההוראה בבתי הספר ובפריסה ארצית. בשנים האחרונות 
הוטמעו בתוכניות 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 חיים(, שימור ואישוש מינים בסכנת הכחדה ועוד. הרשות מפתחת עבור המורים חומרי למידה רלוונטיים, בהם 

מערכי שיעור, סרטונים ומצגות, ומציעה השתלמויות ייעודיות בנושאים אלו.

ערך מתוכנן ערך בשנת 2017 
לשנת 2018 

ערך בפועל לשנת 
 2018

תוכניות קהילה, המופעלות על פי מודל "מפתח הקס"ם" )קהילה סובבת 9
מקום( בקהילות סמוכות לשמורות ולגנים, בהתאם למדדים מפורטים 

שהוגדרו
102020

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת קהל וקהילה - רשות הטבע והגנים. ■
ביאור: קהילה מהווה מוקד ציבורי להזדהות ומשמעות עבור יחידים וקבוצות. קהילות גיאוגרפיות סמוכות לשמורות ולגנים, המשלבות  ■

את הגן/השמורה בסיפור המעצב של הקהילה, כך שהם הופכים לחלק מהזהות הקהילתית, צפויות להירתם לפעולה למען שימור נכסי 
הטבע/המורשת שבקרבתן. רשות הטבע והגנים פיתחה מודל ייעודי לעבודה בקהילה, "מפתח הקס"ם" )קהילה סובבת מקום(, הגדירה 

מדדים מפורטים לתוכנית קהילה מקצועית ומפעילה תוכניות קהילה על ידי רכזים שעברו הכשרה ייעודית לעבודה בזירה הקהילתית, 
במגוון קהלי יעד בתוך קהילות סמוכות לשמורות וגנים.

רשות הטבע והגנים
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