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הקדמה לדו¢ח חוק חופש המידע לשנת ∂∞∞≥

בשנת ∑∞∞≥ מתכוון משרד התמ¢ת לתת דגש 
למספר יעדים∫

הגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה  •
סחר הוגן, אכיפה והסדרה  •

שיפור כושר התחרות של המשק הישראלי והגדלת היצוא  •
הקטנת פערים כלכליים וחברתיים בין הפריפריה למרכז הארץ  •

תוכנית העבודה של משרד התמ¢ת לשנת ∑∞∞≥ 
מביאה לידי ביטוי תיקון כשלי שוק גיאוגרפים 

וחברתיים בתחומים הבאים∫
פריפריה צפון ודרום  •

עוטף עזה  •
מגזר המיעוטים  •

מגזר החרדים  •
אוכלוסיות חלשות � חד הוריות, מעמד פיצוי אקונומי נמוך  •

עסקים קטנים  •
תעשיות מסורתיות  •

הסרת חסמים ביורוקרטים   •

משימות מיוחדות שמשרד התמ¢ת מתכוון 
להתמקד בהן בשנת ∑∞∞≥∫

הגברת אכיפת חוקי עבודה  •
עידוד מגזר המיעוטים  •

הכשרה מקצועית של חרדים ומיעוטים  •
תוכנית הצפון ועוטף עזה  •

"מאתיים פי 2" � תמיכה ביצואנים קטנים  •
מפת אזורי עדיפות לאומית  •

פארק נעם  •
פיתוח הנגב  •

קידום ענף טכנולוגיות מים  •

הגברת אכיפת חוקי עבודה∫
האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמ"ת אמון על אכיפתם 
והרתעה  אכיפה  כוח  ליצור  האגף  מטרת  עבודה.  חוקי   18 של 
למניעת עבריינות בשוק העבודה. פעילות האגף מתבצעת במס' 
ישנם  באגף  והסברה.  יזומה  אכיפה  בתלונות,  טיפול  מישורים: 
רב  ארצית המתפקדים כמפקחים  עבודה בפריסה  19 מפקחי 

תכליתיים. קהל היעד , כ� 2,500,000 שכירים במשק . 

בכוונת משרד התמ"ת לפעול במהלך שנת 2007 לחיזוק הפיקוח 
עם  להבנות  הגיע  התמ"ת  משרד  עבודה.  חוקי  של  והמודעות 
ותקציבים על מנת  משרד האוצר על הצורך בתיגבור כח אדם 

לעמוד ביעדים הללו. 

עידוד מגזר המיעוטים
במסגרת החלטת ממשלה יוקצה 40 מיליון שקל לפיתוח המגזר 
הדרוזי והצ'רקסי לשנים 2006 � 2009 (20 מיליון שקל מתקציב 
ע"י  לתקציב התמ"ת  שיועבר  ראש הממשלה  ייחודי של משרד 

משרד האוצר ו�20 מיליון שקל מתקציבי משרד התמ"ת).

על פי החלוקה שלהלן:
פיתוח תכנון תשתיות באזורי תעשייה: הקצאה של 10 מיליון   •
שקל לצורך פיתוח והרחבה של אזורי תעשייה קיימים, הקמת 
הנמצאים  תעשייה  באזורי  תמיכה  חדשים,  תעשייה  אזורי 
בשלבי הקמה ושילוב ישובים דרוזים וצ'רקסים באזורי תעשייה 

קיימים בכפוף לבדיקות מקצועיות של משרד התמ"ת.
הכשרה מקצועית: הקצאה של 8 מיליון שקל לצורך הכשרה   •
הקיימות  תוכניות  במסגרת  תלמידים  לכאלף  מקצועית 
 2006 מהשנים  אחת  בכל  שקל  מיליון   2 התמ"ת,  במשרד 

.2009 �
הקמת חממה תעשייתית יישומית: הקצאה של 6 מיליון שקל   •
להביא  יישומית שמטרתה  לצורך הקמת חממה תעשייתית 
יזמים אשר יפתחו פרוייקטים חדשים בישובי המגזר הדרוזי 

והצ'רקסי.
עידוד יצירת מקורות תעסוקה חדשים: הקצאה של 12 מיליון   •
שקל לצורך עידוד יצירת מקומות תעסוקה חדשים במסגרת 

.2009 �מסלול תעסוקה. 3 מיליון של מהשנים 2006 
עידוד עסקים במגזר הדרוזי והצ'רקסי: הקצאה של 4 מיליון   •
קטנים  עסקים  הקמת  לצורך  קטנים  לעסקים  לרשות  שקל 
מהשנים  אחת  לכל  שקל  מיליון  והצ'רקסי.  הדרוזי  במגזר 

.2009 � 2006

כמו כן יוקצה 31 מיליון שקל לפיתוח המגזר הבדואי בצפון לשנים 
� 2009 (20 מיליון שקל מתקציב ייחודי של משרד ראש  2006
�הממשלה שיועבר לתקציב משרד התמ"ת ע"י משרד האוצר ו

11 מיליון שקל מתקציבי משרד התמ"ת) .

הכשרה מקצועית של חרדים ומיעוטים
משרד התמ"ת הציב לו למטרה למצות את פוטנציאל התעסוקה 

וההשתכרות בקרב החרדים.

קבוצות היעד:
גילאי 14 עד 18 יוכשרו בבתי ספר מיוחדים במגוון מקצועות   •

הנוער באגף.
גברים ונשים הלומדים לקראת תואר הנדסאי.  •

גברים המעוניינים לעסוק במקצועות היהדות או במקצועות   •
כלליים.

בו מרוכזים כלים לעידוד הצמיחה  והתעסוקה הינו אחד המשרדים הכלכליים המרכזיים בממשלה  משרד התעשייה המסחר 
הכלכלית של ישראל. המשרד מתמקד במיצוי פוטנציאל הון האנוש והשבחתו, בשיפור והתאמת הכלים הקיימים ובניית כלים 
חדשים כמיצוי החקיקה הקיימת, בחדשנות חקיקתית, ובהתאמת מכלול פעילותו של המשרד למציאות במשק הישראלי, ויכולת 

התחרות שלו עם משקי העולם.
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 � כוללים הרוצים להשתלב בשוק העבודה  אברכים תלמידי   •
בשיתוף הג'וינט.

נשים, בהן בוגרות סמינר � בשיתוף הג'וינט.  •
באשר למגזר המיעוטים, נכון להיום קיבלו ועומדים לקבל אישור 
יעודים  חדשים  השמה  עם  קורסים   40  � כ  המכרזים  בועדת 
למגזר הערבי, בהם השתתפו וישתתפו כ� 800 לומדים, בנוסף 

ללומדים בקורסים המיועדים לכלל דורשי עבודה.

תוכנית הצפון ועוטף עזה
בהתאם להחלטות הממשלה כוללת תוכנית העבודה של מרכז 

ההשקעות ב� 2007 את ביצוע הפעילות כדלקמן:
מסלול תעסוקה מיוחד לצפון.  .1

מכרז למפעל עוגן טכנולוגי בצפון.  .2
מימוש תוספת התקציב במסלול המענקים בצפון.  .3

הסבסוד  את  להגדיל  מייעד  ומשפחתונים  יום  למעונות  האגף 
למעונות היום ומשפחתונים בצפון ל� 9000 ילדים. תקציב הסיוע 

ליישובי הצפון ועוטף עזה לשנת 2007 הינו 10 מליון ₪. 
לילדים  לחודש   ₪  90 של  בסך  הנחה  תינתן   � הצפון  ליישובי 

 .4�המסווגים בדרגות 3
המסגרות  בכל   3 לדרגה  בהתאם  סבסוד   � עזה  עוטף  ליישובי 
ביישובים  התמ"ת  משרד  עם  הפעלה  הסדר  תחת  הנמצאות 
זכאים על פי החלטות ממשלה. הנחה בסך של 90  המוגדרים 

₪ לחודש.

בתחום ההכשרה המקצועית: מה"ט � המכון להכשרה טכנולוגית, 
באזור  מכללות   18  �ב מוסמכים,  וטכנאים  הנדסאים  מכשיר 
הצפון מקו חיפה צפונה כמו�כן ב� 2 מכללות נוספות בשדרות 
ואשקלון. במכללות לומדים כ� 6,000 סטודנטים. היקף התקציב 

שיוקצה לנושא הינו 10 מליון ₪.

חלוקת התקציב תתבצע למטרות הבאות
©לפי סדר עדיפות®∫

מלא  מימון  כדי  (עד  הלימוד של הסטודנטים  הקטנת שכר   .1
לשנות הלימוד א' ו�ב' בשנת הלימודים תשס"ח במקצועות 
מכשור  אלקטרוניקה,  מכונות,  (הנדסאי  טכנולוגים  ליבה 

ובקרה, כימיה, קירור ומיזוג אוויר).
הגדלת תקציב הצטיידות למעבדות למכללות.   .2

קרן מלגות לתמיכה וסיוע לסטודנטים.  .3

תוכנית ∞∞≥ פי ≥ ≠ שמים את הפריפריה במרכז
מטרת פרוייקט זה להכפיל את היצוא של 200 חברות קטנות, 
בפריפריה  וממוקמות   ₪ מיליון   3 עד  של  בהיקף  המייצאות 
חוץ,  מינהל סחר  ונגב) בתוך שנתיים. שותפי הפרויקט:  (גליל 
מינהל כלכלה ותכנון, מכון היצוא, מדען ראשי, מרכז ההשקעות, 

רשפ"ת, אשרא. 

מפת אזורי עדיפות לאומית
משרד התמ"ת מבקש לייצר קריטריונים מבחינים, שקופים וברורים 

להבחנה בין יישובים לקביעת רמת זכאות לתמיכות המשרד.

עקרונות ההצעה 
רצועות  ארבע  קביעת   � הגיאוגרפית  החלוקה  הדגשת   •

גיאוגרפיות בניקוד עולה עם עליית המרחק מהמרכז.
מתן עדיפות ליישובים בעלי רמה סוציו�אקונומית נמוכה.  •

מתן עדיפות משמעותית לאזורי תעשייה מרחביים.  •
מתן עדיפות ליישובים ערבים בעלי מעמד סוציו אקונומי נמוך   •

במרכז הארץ.
מתן עדיפות ליישובים ערבים שאינם במרכז הארץ.   •

מעמד מיוחד לעיר ירושלים.  •

פיתוח הנגב
פיתוח  בתחום  התמ"ת  משרד  לעצמו  שהציב  המשימות 

הנגב:
 300 של  קליטה   � הבדואי  במגזר  עבודה  מקומות  יצירת   •
מועסקים כל שנה, הקמת מרכזי תעסוקה � הפעלת מרכז 

חדש כל שנה, הרחבת בסיס ההכשרות.
הרחבת פעילות עסקים קטנים � פיילוט מודל זכיינות כגישה   •
לעסקים קטנים, קרן הלוואות למגזר הבדואי, הפעלת תוכנית 

פי 200.
חממה  הקמת   � ומחקרית  טכנולוגית  פעילות  העמקת   •
תעשייתית, הקמת מרכזי מו"פ לחברות רב לאומיות, הקמת 

מכון לאומי לביוטק.
�הקמת אזורי תעשייה חדשים   •

פארק הייטק באר שבע � סיום עבודות תשתית   .1
+חבירת שותף אסטרטגי לחברה העירונית   

אזור תעשייה להבים � הכשרת 150 דונם לתעשייה.  .2

קידום ענף טכנולוגיות מים
ממשלתי  פרוייקט  הינו  מים  טכנולוגיות  ענף  קידום  פרוייקט 

שמשרד התמ"ת מונה לטפל בו. 
נושא טכנולוגיות המים בסדר עדיפות  משרד התמ"ת שם את 
לרכז  הונחה  המשרד  של  המסחריים  הנספחים  ומערך  גבוה 
פעילות רבה בתחום טכנולוגיות המים בשנים הקרובות על מנת 

לסייע לתעשייה הישראלית לחדור לשווקים הבינ"ל. 

ענף  בקידום  מטרות  מספר  לו  הציב  התמ"ת  משרד 
טכנולוגיות המים:

למצב את מדינת ישראל כמקור חדשנות בתחום טכנולוגיות המים.  •
ליצור מותג ישראלי בשוק העולמי.  •

משיכת השקעות זרות וקידום ייצוא טכנולוגיות מים ישראליות בחו"ל.  •
בחממות  המים  בתחום  ופיתוח  מחקר  פעילות  לקדם   •

הטכנולוגיות. 
הכשרת הנדסאים לתחום טכנולוגיות המים.  •

חיה פרי
מנהלת אגף בכיר תקשורת הסברה ופרסומים
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תוכן העניינים

7 תקציבי המשרד 

15 ממונה על חוק חופש המידע 

16 חוקים שעליהם מופקד השר 

17 לשכת מדען ראשי 

21 מרכז ההשקעות 

23 מינהל סחר חוץ 

27 רשות לשתוף פעולה בינלאומי (רשפ"ת) 

29 מינהל אזורי פיתוח 

31 המרכז לחדשנות פיתוח עסקי ומימון 

33 מינהל יהלומים אבני חן ותכשיטים 

34 מינהל כימיה 

35 מינהל עתירות ידע 

36 מינהל מוצרי צריכה 

37 מינהל תקינה 

38 מינהל סחר פנים 

40 הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם 

48 מעונות יום ומשפחתונים 

51 פקוח על העבודה 

54 מינהל הסדרה ואכיפה 

57 הממונה על יחסי עבודה 

58 מערכות מידע ומענ"א 

68 רשם אגודות שיתופיות 

70 יח' הסמך לטיפול בעובדים זרים 
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≤∞∞∂∑
דו¢ח

משרד התעשייה המסחר והתעסוקהמדינת ישראל

∑

תקציב משרד התעשייה¨ המסחר והתעסוקה
לשנים ∑≠∂∞∞≥ ובצוע תקציב ∂∞∞≥

טבלה מסכמת

מספר 
סעיף

תקציב 2007 באש"חתקציב 2006 באש"חשם הסעיף

הוצאה 
על�שינוייו

ביצוע 
בפועל

יתרת 
התחייבות

שיא כ"אברוטונטו

75,31548,44177,80867,47867,478תמיכה במוצרים�מל"ח32

2,170,8821,481,2754221,810,0531,862,9991,579.5תחום התמ"ת36

2,469,1531,628,0365,619,1091,280,9671,726,972תמיכות בענפי המשק38

היחידה לעניין עובדים 68
זרים

50,15835,8385,69354,69754,69761.5

234,40141,493177,78893,123133,123תעשיה76

4,999,9093,2350835,880,8203,306,3183,845,269סה"כ

יחידת תקציבים ותוכניות עבודה
פעילויותיהם  את  לבחון  במטרה  ושלוחותיו  המשרד  ליחידות  תפעולית  בקרה  פעילות  הקמת  בסימן  תעמוד   2007 שנת 
יעדי  את  גם  כמו   ,2007 לשנת  התמ"ת  משרד  של  המלאות  העבודה  תוכניות  את  בפניהם.  שהוצבו  ביעדים  ועמידתם 
תופעל  הבקרה  מערכת   /http://www.moital.gov.il בכתובת:  המשרד  של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  השונות  היחידות 
המשרד. יחידות  על  השוטפת  הבקרה  את  המרכז  המשרד  של  העבודה  ותוכניות  התקציבים  על  הממונה  באמצעות 
פעילות הבקרה תכלול היבטים תקציביים ותפעוליים של יחידות המשרד כגון עמידה ביעדים הכמותיים והאיכותיים שלהן, מעקב 
וניתוח של תת�ביצוע / ביצוע עודף, הכנת תחזיות שוטפות לביצוע פעילות וניצול תקציבי, ומדידת יעילות יחידות המשרד השונות 

ותרומתן ליעדי המשרד על פי מדדי הצלחה מוגדרים.



≤∞∞∂∑
דו¢ח

משרד התעשייה המסחר והתעסוקהמדינת ישראל

∏

מספר 
סעיף

תקציב 2007 באש"חתקציב 2006 באש"חשם הסעיף

הוצאה 
על�שינוייו

ביצוע 
בפועל

יתרת 
התחייבות

שיא כ"אברוטונטו

2,170,8821,481,2754221,810,0531,862,9991,579.5תחום התמ"ת36

296,275253,63518,175221,359226,287944.5מינהל ושרותים כלליים3601

48,30918,69213,49194216,240עידוד תעשיה�שירותים3602

9,1333,8061,203891891מרכז ההשקעות – שר'3603

6,9611,0332,4201493,172סחר פנים ושרות לצרכן3604

11,007957957�6,3815,876עידוד למחקר תעשייתי3605

39,52731,1165,38823,53323,5339עידוד סחר חוץ3606

251228000יח' לאזורי פיתוח3607

0007,8427,842רזרבה3608

1,402770332511511רשפ"ת3609

37,88718,10711,09230,34732,8766פעולות במערכת הייצור3613

738,208521,704158,329719,16610כ"א תכנון והכוונה3614

180,159145,88512,262146,490153,080597שירות התעסוקה3615

789,493482,782180,918555,679576,2579אגף להכשרה מקצועית3617

15,0806,5027,4325,9735,973תמיכה בפיתוח עבודה3623

1,8162,86496,21496,21429רזרבה עבודה3624

296,275253,63518,1751,810,053226,287944.5מינהל ושרותים כלליים3601

157,911145,3802,202221,359226,287943.5שירותים מרכזיים360101

2,1083831,300233233הסברה ויחסי ציבור360102

10,5465,960001,3271פיקוח על בטיחות, חוקי360103

104,45699,5356,55065,05965,235אמרכלות360104

1701700יחידה לתכנון כלכלי360105

16,87012,4723,18412,80012,928מיכון360109

48,30918,69213,49194216,240עידוד תעשיה�שירותים36.02

4,5931,229997193193ממונה על התקינה360201

651309393תקציב מנהלי תעשיה360203

4304300בדיקות קרן שיווק360217

00000הכשרת כ"א בדיקות360218

00000הפעלת החונכות360219

38,17416,00812,11014,074שירותי מרכז' יהלומים360221

5,4341,4433406561,880המעבדה לפיסיקה360225

9,1333,8061,203891891מרכז ההשקעות – שר'3603

9,1333,9061,203891891פעולות מרכז ההשקעות360301



≤∞∞∂∑
דו¢ח

משרד התעשייה המסחר והתעסוקהמדינת ישראל

π

מספר 
סעיף

תקציב 2007 באש"חתקציב 2006 באש"חשם הסעיף

הוצאה 
על�שינוייו

ביצוע 
בפועל

יתרת 
התחייבות

שיא כ"אברוטונטו

6,9611,0332,4201493,172סחר פנים ושרות לצרכן3604

9182835575353הפעלת חוק הגנת הצרכן360403

6,0437501,863963,119פיקוח משקלות ומידות360405

6,381�5,87611,007957957עידוד למחקר תעשייתי3605

6,66710,662222222�5,070שירותים מרכזיים360501

54032214000אמכלות360502

771469205735735עבודות מטה ופרסומים360503

39,52731,1165,38823,53323,5339עידוד סחר חוץ3606

1,895362958365מטה קידום עסקים360601

1,8321,9673181,4941,494פעולות מינהל סחר חוץ360602

34,32128,4953,55221,61721,617נציגויות מסחריות�חו"ל360603 

8792922015757פעולות ממונה על ההיצף360604

600035900קידום יצוא360606

251228000היח' לאזורי פיתוח3607

251228000ייעוץ וביקורת360708

0007,8427,842רזרבה3608

0007,8427,842רזרבה360801

1,402770332511511רשות לשיתוף פעולה3609

1,402770332511511רשות לשיתוף פעולה3609

37,88718,10711,09230,34732,876פעולות במערכת הייצור3613

3,6213,1391142,6282,628יחסי עבודה361310

6032481889631,323איגוד שיתופי361311

975199494280449פיקוח על בטיחות361312

25,34613,4248,17724,69024,690יחידה לבטיחות תעסוק'361313

3,715783632112,011רשום מהנדסים ואדר'361314

2,5623151,487160160פיקוח על חוקי עבודה361315

0001,6151,615ועדות ערר361316

1,0650000נציבות לשוויון בעבודה361317

738,208521,704158,329719,166719,166כח אדם תכנון הכוונה3614

9,991848,90700שילוב מוגבלםים בשוק361401

5,5181,9741,2181,6911,691הרשות לתכנון כח אדם361410

1,149331170730730היחידה לכ"א בשע"ח361414

454,754386,60642,355476,913476,913האגף לתעסוקת נשים361422



≤∞∞∂∑
דו¢ח

משרד התעשייה המסחר והתעסוקהמדינת ישראל

±∞

מספר 
סעיף

תקציב 2007 באש"חתקציב 2006 באש"חשם הסעיף

הוצאה 
על�שינוייו

ביצוע 
בפועל

יתרת 
התחייבות

שיא כ"אברוטונטו

פעולות תעסוקה למצבים 361427
1,4921,0718900מיוחדים

53,8948,95016,04200עידוד תעס' חד�הוריים361429

187,024116,15271,535239,832239,832תכנון וביצוע ניסוי361430

24,7196,53618,01300פיתוח תוכניות לשילוב361440

180,159145,88512,262146,490153,080597שירות התעסוקה3615

13,35811,46745312,02812,02851שירותים מרכזיים361517

68,74462,2051,39865,47765,477518.5לשכות שרות התעסוקה361518

53,88245,6295,87346,64047,939אמרכלות361521

6,1804,6681384,3275,62327.5מרכז ליעוץ תעסוקתי361522

18,09615,0622,86410,28114,276מחשוב361523

למצבים 361524 תעסוקה  פעולות 
10,0584,9691,4101,2931,293מיוחדים

3,9412,19106,4746,474רזרבה להתייקרויות361525

30712100�0השמת מפוני גוש קטיף361526

789,493482,782180,918555,679576,257הכשרה מקצועית3617

1,21789139768768מטה האגף361701

2,7879738751,4981,498שרותים פדגוגיים361702

12,1103,9514,4521,3907,890בחינות מקצועיות361704

4,3711,9231,606122,012רשום חשמלאים361705

13,9235,2194,0121,4269,156מטה הכשרת טכנאים361706

6,2073,3381,4513,1303,630מטה הכשרת נוער361707

2,7531,4808721,8191,819הסבות ועדכנוים לאקדמאים361708

22,25016,3202,25312,54214,042מרכזי הכשרה ממשלתיים361709

3,4053,1132841,5221,870הכשרת כ"א בתחבורה361710

152,77651,49168,49468,28668,286קורסים למבוגרים361711

9,1364,7173,8564,2114,211ביטוח למבוגרים361712

174,128105,43257,168141,030143,030הכשרת הנדסאים וטכנאים361713

59,30540,07213,27338,62138,621הכשרה מקצועית�נוער361714

000277,846277,846הכשרת נוער פר תלמיד361715

3,6102,3356321,5781,578אימון מקצועי לנוער361718

15,0806,5027,4325,9735,973תמיכה בפיתוח�עבודה3623

12,8386,4275,3024,0034,003הכשרה מקצועית ומכללו362301

2,242752,1301,9701,970מעונות יום � השתתפות362302

1,8162,864096,21496,21429רזרבה � עבודה3624



≤∞∞∂∑
דו¢ח

משרד התעשייה המסחר והתעסוקהמדינת ישראל

±±

מספר 
סעיף

תקציב 2007 באש"חתקציב 2006 באש"חשם הסעיף

הוצאה 
על�שינוייו

ביצוע 
בפועל

יתרת 
התחייבות

שיא כ"אברוטונטו

10051,656656,15רזרבה104263

00042,743347,24רזרבה להתייקרויות204263

1,8152,86401,8151,81529עתודה לפרישות362410

2,469,1531,628,0365,619,1091,280,9671,726,972תמיכות בענפי המשק38

1,556,6211,198,906918,805815,6011,260,086מחקר ופיתוח תעשייתי3802

566,221315,5933,997,278299,406299,826הטבות לעידוד השקעות הון3803

54,64019,056129,06419,65119,651פעולות שונות לפיתוח3804

המקדמים 3807 בגופים  תמיכות 
יצוא

29,93624,03339224,08024,080

13,55913,20705,6775,677תקינה3809

49,81720,33821,80714,52015,620עידוד עסקים קטנים3812

108,95214,83798,47300תמיכה בתעשיה3813

3,9893,57705,0005,000צרכנות3816

3,680,1,660500עתודות התעשיה3817

1,59886500�0אפוטרופוס כללי3818

71,73818,429452,42090,50090,500הטבות לעידוד השקעות3819

0006,5326,532רזרבות3820

10,0000000תמיכה בנגב3822

00000רזרבות מיוחדות3823

1,556,6211,198,906918,805815,6011,260,086מחק ופיתח תעשייתי3802

עפ"י 380201 ופיתוח  מחקר  מענקי 
חוק עידוד

954,572707,399583,735249,444693,479

468,515363,052329,844417,305417,755מענקים מנהליים380202

מחקר 380203 לפרוייקטי  מענקים 
ופיתוח לתעשיה

10,0164,9735,2266,1206,120

123,490123,4820116,515116,515מו"פ עם האיחוד האירופי380204

280026,21726,217רזרבה להתייקרויות380215

566,221315,5933,997278299,406299,826טבות לעידוד השקעות הון3803

505,121274,2273,827,201253,392253,392מענקים לפי חוק380301

00000הטבות מס�מסלול חלופ380302

2,5828909643,9764,396ערבות מדינה תיקון38030393

55,14739,092122,01228,00028,000מענק הון380304

3,3711,38247,1015,0005,000מענקים להשקעות ביו"ש380305

00000הטבות להשקעות ביו"ש380307



≤∞∞∂∑
דו¢ח

משרד התעשייה המסחר והתעסוקהמדינת ישראל

±≤

מספר 
סעיף

תקציב 2007 באש"חתקציב 2006 באש"חשם הסעיף

הוצאה 
על�שינוייו

ביצוע 
בפועל

יתרת 
התחייבות

שיא כ"אברוטונטו

0009,0389,038רזרבה להתייקרויות380310

54,64019,056129,06419,65119,651פעולות שונות לפיתוח3804

670672828פתוח שווקים ליצוא ידע380401

54,57319,056128,99719,623326,91תמיכות בשיווק לחו"ל380404

00000ביטוח סיכוני סחר חוץ3805

00000ביטוח סיכוני סחר חוץ380501

תמיכות בגופים המקדמים 3807
יצוא

29,93624,03339224,08024,080

גופים 380701 בפעולות  בתמיכה 
המקדמים יצוא

29,93624,03339224,08024,080

13,55913,20705,6775,677תקינה3809

13,55913,20705,6775,677פעולות בתחום התקינה380901

המעבדה הלאומית 380902
לפיסיקה

00000

49,81720,33821,80714,52015,620עידוד עסקים קטנים3812

28,6587,63219,0125,7635,763חונכות381201

18,73410,1321,7606,4506,450סיוע לעסקים קטנים381202

2,4252,5741,0352,3073,407מימושי ערבויות מדינה381203

00000קרן סיוע לעסקים קטנים381205

108,95214,83798,47300תמיכה בתעשיה3813

1202812000הכשרת כח אדם381302

107,33214,80598,34600טיפול ממוקד381303

1,5004700נע"מ � אז"ת381304

00000תקציב להערכות התעשיה3814

לחשיפה 381401 התעשיה  הערכות 
ליבוא

00000

מימוש ערבויות שלא 3815
במסגרת תיקון 39

00000

כיסוי ערבויות להלוואות 381501
בערבות מדינה

00000

3,9893,57705,0005,000צרכנות3816

3,9893,57705,0005,000תמיכה בנושאי צרכנות381601

3,6801,660500עתודות התעשיה3817

3,6801,660500עתודות לתעשיה381701

0�1,59886500אפוטרופוס כללי3818

01,59886500תמיכות האפוטרופוס381801



≤∞∞∂∑
דו¢ח

משרד התעשייה המסחר והתעסוקהמדינת ישראל

±≥

מספר 
סעיף

תקציב 2007 באש"חתקציב 2006 באש"חשם הסעיף

הוצאה 
על�שינוייו

ביצוע 
בפועל

יתרת 
התחייבות

שיא כ"אברוטונטו

הטבות לעידוד השקעות 3819
� תעסוקה

71,73818,429452,42090,50090,500

51,73815,188244,73044,50044,500מכרזי העסקה במפעלים381901

20,0003,241207,69046,00046,000עתודה לתוכניות תעסוקה381902

0006,5326,532רזרבות3820

0006,5326,532רזרבה להתיקרויות382001

10,0000000תמיכה בנגב3822

10,0000000החלטת ממשלה נגב382201

00000רזרבות מיוחדות3823

00000רזרבה להוצאות ביטחון382301

היחידה לעניין עובדים 68
זרים

50,15835,8385,69354,69754,69761.5

16,5979,6343,32032,39932,3998תחום פעולה כללי6801

14,58813,16600אגף האכיפה6802

רשיונות והיתרים להעסקת 6803
עובדים זרים

18,97313,0382,37320,72020,72053.5

0001,5781,578רזרבה להתייקרויות6809

16,5979,6343,32032,39932,3998תחום פעולה כללי6801

10,7926,5291,02428,56628,566שירותים מרכזיים680110

00000מינהל ומשאבי אנוש680112

983571296833833מיכון680113

4,8222,5332,0003,0003,000יעוץ משפטי680115

הסברה, דוברות ופניות 680116
הציבור

00000

14,58813,166000אגף האכיפה6802

14,58813,166000אכיפת חוקי עבודה680210

רשיונות והיתרים 68803
להעסקת עובדים זרים

18,97313,0382,37320,72020,72053.5

000777777רשיונות והיתרים680310

18,97313,0382,37319,94319,94353.5מדור תשלומים680320

0001,5781,578רזרבה להתייקרויות6809

0001,5781,578רזרבה להתייקרויות680901

234,40141,493177,78893,123133,123תעשיה76

234,11141,473177,31293,123133,123פיתוח התעשיה7601

2902047600מפעלים במצוקה7602
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מספר 
סעיף

תקציב 2007 באש"חתקציב 2006 באש"חשם הסעיף

הוצאה 
על�שינוייו

ביצוע 
בפועל

יתרת 
התחייבות

שיא כ"אברוטונטו

00000רזרבה להוצאות בטחון7603

234,11141,473177,31293,123133,123פיתוח התעשיה7601

123536900רכישת ציוד760101

10,4677,3182,33700השקעות במחשוב760105

פיתוח אזורי תעשייה 760109
חדשים באיזורי פיתוח

223,39934,101174,78487,650127,650

122012200העברת יחידות המשרד760118

0002,9732,973רזרבה להתייקרויות760121

2902047600מפעלים במצוקה7602

קרן הלוואות למפעלים 760201
במצוקה

2902047600

תמיכות אחרות3204

75,31548,44177,80867,47867,478מל"ח320404
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הבקשות אשר התקבלו מהמחלקות לפי 
הנושאים הבאים∫

פקוח עבודה, חשיפה לרעש, חשיפה .לחומרים מסוכנים ניטור 
סביבתי, תאונות עבודה � 370 בקשות

מרכז ההשקעות � אישורים ומענקים לחברות � 5 בקשות.

מדען ראשי � מענקי מו"פ ונתונים מקרן תמורה � 5 בקשות

הכשרה מקצועית � נתונים על קורסים חדשים, שחזור תעודות 
פתיחת מכללות � 3 בקשות

 
צרכנות וסחר פנים � נתונים על ביקורות על קנסות שהוטלו על 

בתי עסק� 7 בקשות

ועל מפעלים עם  � נתונים על עובדים  מינהל הסדרה ואכיפה 
ונתונים על פיטורי נשים  � 10 בקשות  היתרים לעבודה בשבת 

בהריון. � 2 בקשות

וועדת תמיכות � מי קיבל תמיכות ? וכמה? � 2 בקשות

מינהל מוצרי צריכה � אופן חלוקת מכסות ליבואנים או לתעשייה 
בכל מוצרי מזון � 3 בקשות

מינהל כימיה וסביבה� נתונים על מתן רשיונות ליבוא 3 בקשות

נושאים כלליים ואחרים �40 בקשות

דוגמאות לבקשות אשר נענו בשלילה
דיונים  על  מידע   � תנופה  מקרן  מידע  לקבל  ביקשה  חברה   •
רשות  עובדי  בין  פנימית  והתייעצות  תרשומות  פנימיים 

ממונה על חוק חופש המידע
בשנת 2006 טיפל הממונה על יישום חוק חופש המידע טיפל ב� 450 בקשות. כל הבקשות התקבלו כחוק � כלומר: שילמו עבורם 
אגרה. חלק מהבקשות עדיין ממתונות לקבלת תשלום. 3 בקשות עדיין ממתינים לתשלום נוסף � לטיפול בבקשה. 2 בקשות קיבלו 

תשובה עפ"י צו בית משפט 6.בקשות נדחתה תשובתם � סיבת הדחייה � התנגדות צד ג'

בקשות שנענו מספר בקשות
במלואם

בקשות שנענו 
בשלילה

עתירות שהוגשו 
לביהמ"ש

סכום הכספי
לשנת 2006/7

32,181 ש"ח45022662

ציבורית חבריהן או יועציהן, וכן חוות דעת, עצה או המלצה.
דיונים פנימיים  � הטלת חיסיון על  החברה נענתה בשלילה 
דעת שהוגשו  חוות  על  פנימיות  התייעצויות  של  ותרשומות 
נועדו למנוע פגיעה בתפקודה השוטף של הרשות המינהלית, 
יודעים כי אלה עתידות  ומניעת מצב בו עורכי חוות הדעת 
להימסר לגורמים חיצוניים � ובעלי העניין יהססו בעת הכנת 

חוות הדעת לכלול בה הערכה מסויימת.

או  כתובתם  ואדריכלים  מהנדסים  על  פרטים  לקבל  בקשה   •
מספר טלפון מרשם המהנדסים ואדריכלים במשרדנו,נענתה 
בשלילה � קובץ מהנדסים ואדריכלים הינו קובץ מוגן ונרשם  
הפרטיות  להגנת  החוק  עפ"י  המידע  מאגרי  רשם  אצל 

התשמ"א 1981 (פרק ב')

בקשה לקבלת דוחו"ת סביבתיות ממפעלים הדומים למפעל   •
המבקש נענה בשלילה בשל חשש לפגיעה במפעל, המפעל 
� חשיפה  בו משתמש,  אינו מעוניין לחשוף את הציוד אשר 

לסודות מקצועיים.

ויבוא וסחר  בקשה לקבלת מידע על חברה העוסקת ביצוא   •
בינלאומי העתקי רישיונות העתקי בקשות שהגישה החברה 
�2000 השנים  בין  נספחיהן  כל  על  הרישיונות  קבלת  עבור 

2007
נענה בשלילה � הדרישה היתה לקבל מידע גורף על כל שנות 
וחשיפת  בפרטיותה  פגיעה  ופעילותה,  החברה  של  קיומה 

מידע עסקי יקר ערך אשר יפגע בסוד מסחר.

בקשה לקבל דוח מתאונת עבודה שהסתיימה במקרה מוות.  •
נענתה בשלילה � מכיוון כשמדובר במקרה מוות, ובמקרים 
של תאונת עבודה אשר הסתיימו במקרה מוות רשאים לתת 

דיווח מהתאונה רק הפרקליטות או המשטרה.
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חוקים באחריות בלעדית של שר התעשיה 
המסחר והתעסוקה

1991�חוק היטלי סחר התשנ"א   •
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות התשנ"ז 1997  •

תשל"ח  תעשייתים  ופיתוח  למחק  לאומית  הדו  הקרן  חוק   •
1978

פקודת משקלות ומידות 1947  •
� 1994�חוק בשר ומוצריו   •

חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים)התשכ"ו 1965  •
חוק הגבלים עסקיים התשמ"ח1988  •

חוק התקנים התשי"ג1953  •
1981�חוק הגנת הצרכן התש"מ   •

פקודת האגודות השתופיות  •
חוק ארגון הפקוח על העבודה התשי"ד 1954  •

פקודת הבטיחות בעבודה התש"ל 1970  •
חוק גיל פרישה התשס"ד 2004  •
חוק דמי מחלה התשל"ו 1976  •

חוק דמי מחלה (העדרות בשל מחלת הורה)התנ"ד 1993  •
חוק דמי מחלה(העדרות בשל מחלת ילד) התשנ"ג 1993  •

התשנ"ח  הזוג)  בן  מחלת  בשל  (העדרות  מחלה  דמי  חוק   •
1998

הזוג)  בן  של  ולידה  הריון  עקב  (העדרות  מחלה  דמי  חוק   •
התש"ס 2000

חוק הגנת עובדים(חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או   •
במינהל תקין) התשנ"ז 1997

חוק הגנת השכר השכר התש"יח 1958  •
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב 2002  •

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות התשס"א  •
חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז  •

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו 1996  •
חוק חופשה שנתית התשי"א 1951  •

1953 �חוק החניכות התשי"ג  •
חוק ישוב סכסוכי עבודה �התשי"ז 1957  •

1943 �פקודת מחלקת עבודה   •
חוק עבודת נוער התש"יג 1953  •

חוק עבודת נשים התשי"ד 1954  •
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים   •

הוגנים) התנ"א 1991
חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963  •

חוק פיקוח על מעןנות התשכ"ה 1965  •
חוק רישוי בעלי מלאכה התשל"ז 1977  •

מיוחדים)  (מקרים  עובדיהם  בידי  מפעלים  רכישת  חוק   •
התשמ"ז 1987

חוקים אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה
ממונה על ביצועם

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988  •
חוק שירות התעסוקה התש"יט 1959  •

(תיקוני   2004 הכספים  לשנת  הכלכלית  המדיניות  חוק   •
חקיקה) ס' התשס"ד 2004

חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד 1994  •
חוק רישום ציוד הנדסי התשי"ז 1957  •

חוק שירות עבודה בשעת חרום התשכ"ז 1967  •
1987�חוק שכר מינימום התשמ"ז   •

חוק שכר שווה לעובדת ועובד התשנ"ו 1996  •
חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א 1951  •

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945  •
חוק החשמל התשי"ד 1954[  •

חוקים באחריות בלעדית של שר התעשייה 
המסחר והתעסוקה מכח החלטת ממשלה
פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש) התשל"ט 1979  •
חוק פיקוח על מצרכים ושירותים התשי"ח 1957  •

חוק המהנדסים ואדריכלים התשי"ח 1958  •

חוקים באחריות משותפת של שר התעשייה 
המסחר והתעסוקה ושל שרים אחרים

חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים   •
 � (תיקון חקיקה) התשנ"א 1994  והוראות שונות)  כלכליים 

שר האוצר שר חקלאות
חוק לעידוד השקעות הון התשי"ט 1959 שר האוצר  •

� שר האוצר 1944�פקודת המלט   •
חוק לעידוד מחק ופיתוחבתעשייה התמ"ד 1984  •

� שר האוצר  
חוק פיקוח על מיחרי מצרכים ושירותים התשנ"ו 1996  •

שר האוצר  
חוק המועצה לייצור ולשיווק אגוזי אדמה התשי"ט 1959  •

שר חקלאות  
חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות התשי"ט1959  •

שר חקלאות  
חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)התשל"ג 1973  •

שר חקלאות  
חוק מועצת למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) התשל"ג  •

שר חקלאות  
חוק גליל התשמ"ח 1958 שר האצר  •

חוק בית דין לעבודה התשכ"ט 1969 שר משפטים  •
חוק איסור הפליית עיוורים מלווים בכלב נחייה התשנ"ג 1993   •

שר רווחה
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±Æ רקע לתוכניות המדען הראשי∫ 
מחקר  לעידוד  החוק  מתוקף  הפועלת  הראשי  המדען  לשכת 
ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד � 1984, תומכת במו"פ התעשייתי 
ע"י סיוע כספי ישיר בהתאם להוראות החוק וכן במו"פ לתוכניות 
שאינן במסגרת החוק והמופעלות עפ"י הוראות מנכ"ל וכפופות 
טכנולוגית  תשתית  של  והרחבה  פיתוח  המו"פ:  חוק  להוראות 
טיפוח  (תוכנית מגנ"ט),  גנרי  למו"פ  סיוע  לתעשייה באמצעות 
ותמיכה  התעשייתי  המו"פ  בתחום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי 
רעיונות  למימוש  כדרך  טכנולוגיות  חממות  באמצעות  ביזמים 

טכנולוגיים חדשניים. 

המדען הראשי יזם מסלולי תמיכה לעידוד ושת"פ בין התעשייה 
והאקדמיה במו"פ כגון תוכנית "מגנ"ט", תמיכה במכוני מחקר 
"נופר"'  תכנית  במחקריהם,  התעשייה  של  השקעה  המעודדת 

עידוד מו"פ בתעשייה המסורתית ועוד.

"ועדת  הינה  המו"פ  חוק  מטרות  ליישום  הביצועית  הזרוע 
המו"פ  מדיניות  את  קובעת  הועדה  המדען.  בראשות  המחקר" 
במטרה לסייע לתעשייה לפתח "בזמן" מוצרים עם ערך מוסף, 
המחקר  תוכניות  העולמי.  בשוק  תחרותי"  "יתרון  יספקו  אשר 
ראשי  של  דירוג  מקבלות  מקצועיים,  בודקים  ע"י  נבדקות 
להחלטות  המחקר"  ל"ועדת  ומובאות  המתאימים  התחומים 

ואישור הפרוייקטים עפ"י חוק המו"פ. 

ועדת המחקר קובעת את שיעור המענק עפ"י מכלול השיקולים 
בין השיעורים 20%, 30%, %40, 50%.

ועדת המחקר קיבלה החלטה למתן העדפה למספר תחומים: ננו 
והתעשיה מהסורתית. שיעור התמיכה  ביוטכנולוגיה  טכנולוגיה, 

לתוכניות שימצאו ראויות לתמיכה יהיה 50%.

חברות � בשנת 2006 הגישו 547 חברות בקשות ללשכת המדען, 
מתוכן קיבלו אישורים וביצעו תוכניות מו"פ חדשות 447 חברות 
(לא כולל חברות שביקשו שינויים ותוספות). לעומת שנת 2005 
של  גידול  אישורים,  קיבלו  חברות   400�ו חברות   518 פנו  בה 

11.75% במס' החברות שזכו לאישור תוכניות מו"פ

תמיכה בתעשייה � במהלך שנת 2006 מספר הבקשות שהוגשו 

לשכת המדען הראשי ©∑≠∂∞∞≥®
: פיתוח תעשיית היצוא של מוצרים  פיתוח התעשייה עתירת הידע בדרך של עידוד החדשנות הטכנולוגית והתעשיתית לשם 
בינ"ל  כריתת הסכמים  ישראל.  יצירת מקומות תעסוקה בתחומי הטכנולוגיה, שיפור מאזן התשלומים של מדינת  ידע,  עתירי 

לקידום מטרות חוק המו"פ. 

תקציב 2007 באש"חתקציב 2006 באש"ח
ברוטונטויתרת התחיבויותביצוע בפועלברוטו

1,556,59313709784630048161691,260,654

תקציב 2006 נכון ל 31.12.06 , תקציב 2007 מקורי . התקציב לא כולל תקציב פעולות ונושאים מינהליים.  *
תקציב 2006 (ביצוע בפועל) כולל 590מ' ₪ הכנסות לתקציב המדען בגין מכירת מוצרי מו"פ נתמכי מדען  *

 1,092 תנופה)  (למעט  התמיכה  מסגרות  בכל  התעשייה  ע"י 
בתקציב מבוקש של 5.3 מיליארד ₪ לכלל תוכניות הסיוע, קיבלו 
אישורים 803 תוכניות, (בנוסף אושרו 133 תיקי יזמות ראשונית 
בקרן תנופה � קרן תמיכה לממציאים), בתקציב מאושר של 2.7 
מיליארד ₪. מתוכם השתתפות המדינה עמדה על 874 מיליון ₪ 
הרשאה להתחייב בתוכניות מו"פ ובנוסף 152מיליון ₪ בתוכניות 

בינלאומיות ו�17 מ' ₪ בתוכניות חלל ותמיכה במרכזי מו"פ.
 1,246�סה"כ תקציב המו"פ על שינויו ברוטו ב�2006 הסתכם ב

מ' ₪ בהרשאה להתחייב. 

מענקים עפ"י סיווג טכנולוגי, בשנת 2006:
כימיה 3.7%, אלקטרואופטיקה 7.3%, תוכנה 8%, אלקטרוניקה 

15.3%, מדעי החיים 27.7%, תקשורת 32.7%, שונות 3.7%.

≥Æ קרן המו¢פ ©מו¢פ תחרותי®∫ 
תמיכה במו"פ תחרותי של חברות, עבור הוצאות מו"פ מוכרות 
בשיעור שבין 20% ל 50% בהתאם לקריטריונים שקבעה ועדת 
המענק  בגין  תמלוגים  לתשלום  נדרש  המענק  מקבל  המחקר. 

בשיעור שבין 3% � 5% ממכירות עתידיות של המוצר.

 787 ב  הסתכם   2006 לשנת  המו"פ  בקרן  הבקשות  מספר 
אושרו  הפרוייקטים  פרוייקטים.   592 אושרו  פרוייקטים, מתוכם 
 2003 לשנת  בעוד שעד  ל 50%.   � שבין 20%  בשיעורי תמיכה 
עמד שיעור התמיכה על 50% באופן קבוע לכלל התיקים (פרט 
לתיקי מו"פ שעסקו בשיפור, מו"פ צבאי או שעיקר פועלם היה 

בחו"ל ואז עמד שיעור המענק על 30%).

 369�בשנת 2006, הגישו 472 חברות בקשות לתוכניות מו"פ ו
חברות זכו לאישור בקשותיהן.

סה"כ ההכנסות במזומן מגביית תמלוגים בשנת 2006 עמד על 
כ�590מ' ₪, העמקת הגביה ביחס לשנת 2005 בה ניגבו 510 
מ' ₪,. מרכיב ההכנסות מתמלוגים הנובע ממכירות פרי מוצר 
מחקר ופיתוח שנתמכו ע"י לשכת המדען הראשי הולך וגדל מזה 

מספר שנים. 

מענקים בקרן המו"פ עפ"י סיווג טכנולוגי, בשנת 2006:
אלקטרואופטיקה 7.4%, תוכנה 8.2%, אלקטרוניקה 15.7%, מדעי 

החיים 26.1% תקשורת %33.4 כימיה 3.8%, שונות 5.1%.
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קרן המו"פ � השקעות מו"פ באזורי פיתוח:
אזורי פיתוח א' זוכים לשיעור מענקים מוגדל נוסף על פי החלטות 
השרים והממשלה. מענקי ועדת המחקר לפרוייקטים שהתקיימו 
באיזורי פיתוח הסתכם בשנת 2006 ב 127 מ' ₪ מתקציב קרן 

המו"פ.

סה"כ תקציב הרשאה להתחייב בקרן המו"פ ב�2006 עמד על 
875מ' ₪.

≤Æ קרן תמורה∫ 
מחברות  התמלוגים  גביית  על  האחראית  הראשי  במדען  יחידה 
אשר קיבלו תמיכה מלשכת המדען הראשי בגין מכירת המוצרים 
המו"פ).  לחוק   21 סע'  (עפ"י  שנתמך  הידע  על  המבוססים 
הכספים הנגבים בקרן תמורה מתווספים לתקציב קרן המחקר 

של המדען לאישור תוכניות מו"פ.
החברה  ממכירות  התמלוגים  שיעור  המו"פ,  חוק  תקנות  עפ"י 
בשלש השנים הראשונות למכירת מוצרים המבוססים על תכנית 

מסויימת עומד על 3% ומהשנה הרביעית ואילך 3.5%. 
בשנת 2006 גביית התשלומים במסגרת קרן המו"פ עמדה על 
בשנת   $ מ'   100�ו  2005 בשנת   $ מ'   115 לעומת   $ 132מ' 

.2004

¥Æ מו¢פ ארוך טווח ©הסדר החברות הגדולות®∫ 
מסלול מו"פ ארוך טווח (הופעל החל משנת 2002) בא לפתור 
את בעיית "החברות הגדולות", אשר נתמכו שנים רבות מתקציבי 
המדען הראשי והן מחוייבות בהחזר תשלומי תמלוגים בהיקפים 
גדלים והולכים. כך גובה המענקים שהן מקבלות מכסה רק את 
מהווה  אינו  אך  הראשי,  למדען  חזרה  התמלוגים שהן משלמות 
החברות  את  להביא  זו  תוכנית  מטרת  למו"פ.  אמיתי  תמריץ 
 � טכניולוגיות  ותשתיות  ידע  בפיתוח  יותר  להתמקד  הגדולות 

מו"פ גנרי.

המסלול הופך את עקרון החזר התמלוגים כאחוזים מן המכירות 
("המענק המותנה"), לסטטוס של חוב סופי וקבוע שדינו כדין 
הלוואה ולאחר החזרו ע"י החברה לא תהיה החברה חייבת יותר 

בהחזר תמלוגים.
לאחר הסדר חובה תהיה רשאית לפנות למסלול מענקים ללא 
ומו"פ  הבודדת  לחברה  גנרי  מו"פ  ביצוע  בגין  תמלוגים  חובת 

בשת"פ עם חברות אחרות במסגרת מגנ"ט.
חברה זכאית להצטרף למסלול זה אם מכירותיה עולות על 100 
מ' $, הוצאות המו"פ שלה עולות על 20 מ' $ לשנה או מעסיקה 

למעלה מ 200 עובדים ישירים במו"פ.
אושרו  הסדר.  חברות  ע"י  פרוייקטים   70 הוגשו   2006 בשנת 

בועדת המחקר 57 פרוייקטים.
אישור מענקי המו"פ למסגרת זו הינה מתוך תקציב הכולל של 

קרן המו"פ.

Æμ קרן הזנק∫ 
�קרן התמיכה בחברות ההזנק (בשלב ה SEED בחברות הסטרט

סטראט�אפ,  בחברות  להשקיע  משקיעים  לתמרץ  נועד  אפ). 
במטרה ליצור אינרציה של השקעה בחברות ההזנק ולהוות איתות 
תמורת  המשותפת  ההשקעה  ובחו"ל.  בארץ  למשקיעים  חיובי 

מניות בחברה המתחילה מתבצע בעקרון ה Matching דהיינו מול 
עד  זהה. הקרן תומכת  אחוז  ישקיע המשקיע  השקעת המדינה 

50% מההשקעה בחברה ומשמשת למימון המו"פ בה. 

∂Æ תוכניות מגנ¢ט∫ 
תוכניות מו"פ גנרי טכנולוגי (מגנ"ט), נועדו לעידוד ביצוע מו"פ 
תאגידים  בין  שת"פ  יצירת  תוך  התעשייתי  במגזר  טווח  ארוך 
ומכוני  (אוינברסיטאות  מחקר  מוסדות  לבין  ובינם  תעשייתים 

מחקר).

של  הטכנולוגית  התשתית  את  ולהרחיב  לחזק  התוכנית  מטרת 
התעשייה בישראל ע"י פיתוח מקומי של טכנולוגיות גנריות טרום 
הנדרשות  גנריות  טכנולוגיות  של  והטמעה  הפצה  תחרותיות, 
למגוון רחב של תאגידים, קידום העברת טכנולוגיוה מהאקדמיה 
לתעשייה וגישור בין המחקר הבסיסי למחקר היישומי בתחומים 
 ₪ מ'   204 ב  הסתכמו  התוכניות  כלל   2006 בשנת  מוגדרים. 

הרשאה להתחייב.

תוכניות מגנ"ט כוללות 4 מסלולי סיוע למו"פ התעשייתי :
•  קונסורציום � מאגד : מסלול למו"פ של טכנולוגיות גינריות. 
לביצוע  מחקר  ומוסדות  תעשייתים  תאגידים  של  התאגדות 
פעלו   2006 בשנת  גינריות.  טכנולוגיות  של  עצמי  פיתוח 
פעילות  סיימו  מהם  שלושה  מאגדים,   13 מגנ"ט  במסגרת 
בת 5 שנים ופנו לפיתוח מוצרים המבוססים על טכנולוגיות 

שנרכשו במגנ"ט.
לקונסורציה  שאושרו  המענקים  היקף  סה"כ   2006 בשנת 

מגנ"ט הסתכם ב 165 מ' ₪ (במונחי הרשאה להתחייב)

איגוד משתמשים: פעילות משותפת של תאגידים תעשייתים   •
הטמעה  להפצה,  מתקדמות  בטכנולוגיות  המשתמשים 
הדגמה של טכנולוגיות גינריות מתקדמות בתחומי עיסוקם. 

 �כ אילט"ם המאגד  איגודי משתמשים:   5 זו פעלו  במסגרת 
 95 (לעומת  האלקטרוניקה  תעשיות  בתחום  חברות   120
גם  לפעול  המשיך   (2005 בשנת  במסגרתו  שפעלו  חברות 
והטמעת  להפצה  המשתמשים  איגוד  פעלו  עוד   .2006 ב 
טכנולוגיות בתעשיות הפלסטיק, איגוד משתמשי המגנזיום, 
איגוד משתמשים לתחום התקשורת הניידת ואיגוד למשתמשי 

.GRID �טכנולוגיית ה

איגודי  במסגרת  שאושרו  המענקים  סה"כ   2006 בשנת 
המשתמשים כ 6 מ' ₪.

�אקדמיה דואלי  שת"פ   :Technology Transfer  � מגנטון   •
תעשיה להסרת/צימצום אי ודאות של טכנולוגיות הנמצאות 
להמשך  לתעשייה  מהאקדמיה  להעברתן  בדרך  באקדמיה 

פיתוח המוצר.

הפרוייקטים  כל  חדשים,  פרוייקטים   18 אושרו   2005 בשנת 
בשנת  פעילותם  המשיכו   2005 משנת  החל  לשנתיים  שאושרו 
2006. בשנת 2006 סה"כ המענקים למסלול זה היו בהיקף של 

25 מ' ₪.
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נופר � תמיכה במחקר יישומי באוניברסיטאות על מנת להגביר   •
את הפוטנציאל היישומי של מחקרים אקדמיים ע"י הכוונתם 
לתחום תעשייתי בעל תוחלת כלכלית. פיילוט התכנית החל 
בשנת 2002 ובשנת 2005 הפך בהחלטת ועדה למסלול מן 
המענקים  סה"כ  פרויקטים   24 אושרו   2006 בשנת  המניין. 

למסלול זה היו בהיקף של 8 מ' ₪.

∑Æ חממות לייזמות טכנולוגיות בישראל∫ 
מטרתם לתת מסגרות תומכות לייזמים מתחילים, בעלי רעיונות 
טכנולוגיים חדשניים, לפתחם לכלל מוצר מסחרי המיועד בעיקר 

ליצוא ובהקמת חברה יצרנית עיסקית בישראל.

בשנת 2006 פעלו 24 חממות, מהם 15 חממות באזורי פיתוח 
ובפריפריה ו�3 חממות פועלות בירושלים. 16 חממות פועלות 
במהלך  הביו�טכנולוגי.  במסלול  אחת  וחממה  הפרטה  במסלול 
של  שונים  בשלבים  פרוייקטים   200�כ בחממות  פעלו  השנה 
מו"פ. התוכנית תומכת גם בארגון יזמים צעירים לעידוד וחינוך 
נוער ליזמות עיסקית. בשנת 2006 התמיכה בתוכנית החממות 
הטכנולוגיות הסתכמה ב�147 מ' ₪ הרשאה להתחייב לפרויקטים 

רב שנתית (אישור של שנתיים מראש).

∏Æ תוכנית תנופה∫ 
לצורך  מו"פ  הקדם  בשלב  מתחילים,  טכנולוגיים  ליזמים  סיוע 
מנת  על  עיסקית,  ישימות  ו/או  טכנולוגית  היתכנות  הוכחת 
התמיכה  תעשייתי.  מימוש  לקראת  חדש  טכנולוגי  רעיון  לקדם 
 85% עד  של  השתתפות  בשיעור  אש"ח   210 של  לתקרת  עד 
מהתקציב המאושר. מרבית המיזמים המוקמים בסיוע תכנית זו 
הופכים בהמשך לחברות סטארט�אפ עצמאיות וחלקן ממשיכות 

לפתח במסלול החממות הטכנולוגיות.

ביוני 2006 השתתפו יזמים מתנופה בכנס המשותף ל�IRC ואיגוד 
קרנות הון סיכון ביוון. 

 Global העסקים  ועידת  בסינגפור  התקיימה   2005 באוקטובר 
 Entrepolis, בה הוקם ביתן ישראלי ובו הוצגו 10 מיזמים מתוכנית 

תנופה אשר זכו להערכה רבה בדומה לשנה שעברה. 

קדם  למענקי  בקשות   359 תנופה  לועדת  הוגשו   2006 בשנת 
מו"פ. אושרו 133 בקשות מתוכן 113 בקשות חדשות, 8 תוכניות 
עיצוב  תוכניות  בגין   6 לאומיים,  רב  תאגידים  עם  שת"פ  בגין 
תעשייתי, 5 תוכניות לשידרוג תעשייה מסורתית ותוכנית אחת 
במסגרת "תנופה ירוקה" היקף התמיכה עמד על 12.3 מ' ₪ . 

Æπ קשרים בינלאומיים∫ 
קידום וחשיפה של היכולות התעשייה הישראלית וכלכלת ישראל 
. פיתוח הקשרים עם מדינות יעד מעודפות לקידום קשרי המו"פ 
הבינ"ל של הסקטור העיסקי עם מדינות שונות בעולם. הקמת 
לשיפור  פעולה  שיתופי  המאפשרים  והבנות  הסכמים  תשתית 

התחרותיות של תעשיית ההי�טק.

הסכמים בקרנות דו לאומיות : 
חברה  לבין  ישראלית  חברה  בין  משותפים  מו"פ  מחקרי  מימון 
מהמדינה השותפה לקרן. במסגרת זו המענקים הניתנים הם עד 

50% מהוצאות המו"פ של כל חברה מכל מדינה. המטרה לשפר 
הבינלאומיים  בשווקים  הישראלית  התעשייה  של  התחרות  את 

ולהקל על השתלבותן בשוק הבינלאומי.

ישראל שותפה בהסכם בקרנות עם:
.BIRD-F קרן דו לאומית למו"פ תעשייתי �ארה"ב   •

וטכנולוגיה  למדע  האמריקאית�ישראלית  הנציבות   � ארה"ב   •
 USISTC

.CIIRD-F למחקר ופיתוח תעשייתי �קנדה   •
.BRITECH למחקר ופיתוח תעשייתי �בריטניה   •

.SIIRD-F למחקר ופיתוח תעשייתי �סינגפור   •
.KORIL-RDF למחקר ופיתוח תעשייתי �קוריאה   •

הסכמים רב לאומיים: 
"ISERD" (תוכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי): 

לפעילות  מימון  מעניקה  האירופי  האיחוד  של  המסגרת  תכנית 
וגופים  האקדמיה  התעשייה  בין  שת"פ  תוך  המתבצעת  מו"פ 
כמדינה  בתכנית  משתתפת  ישראל  אירופית.  בפריסה  אחרים 

נלווית מאז 1996. 
הפועלת  המסגרת  לתכנית  הישראלית  המינהלת  היא   "ISERD"
לקידום השתתפותם של גופים ישראלים בתכנית, בשת"פ עם 
גופים אירופיים, נציבות האיחוד, התעשייה האירופית ועם גופים 
ע"י  מנוהלת  ההיגוי  ועדת  מו"פ.  בקידום  העוסקים  ישראליים 

משרדי התמ"ת, המדע, האוצר והחוץ וכן ות"ת. 

"ISERD" מרכזת את פעילות הנציגים הישראלים לוועדות הניהול 
של התכנית ומרכזת נתונים בדבר השתתפות הישראלית בתכנית 

לצורך תמיכה בקבלת החלטות ברמה הממלכתית.

החל  הפועלת  השישית  המסגרת  בתכנית  משתתפת  ישראל 
מדצמ' 2002 ועד 2006, עם תקציב 16.3 מיליארד יורו. מטרתה 
יצירת מרחב מחקר אירופי על מנת להגדיל את התחרותיות של 
יורו.  אירופה. עלות ישראל בתכנית השישית נאמדת ב 191 מ' 
ות"ת 45%,   .%45 כ  ההסכם  במימון  הראשי  המדען  של  חלקו 

משרד המדע 10%.

הפעילות  שנת  שהיא   2006 בשנת   ISERD פעילות  במסגרת 
זוכים   250 הצטרפו  השישית  התוכנית  של  והאחרונה  הרביעית 
ישראלים לפרויקטים שערכם הכולל עומד על 700 מיליון יורו, בין 
הזוכים 94 מהאקדמיה ו�52 מהתעשייה. בסה"כ שנות פעילות 
מתוך  ישראליות  השתתפויות   4,117 נימנו  השישית  המסגרת 
2,856 פרויקטים. בסה"כ 784 הצלחות מתוכן 210 הגשות היו 

מהתעשייה, 429 מהאקדמיה ו�149 אחרים.

האיחוד  של  ועדות   103�ב  "ISERD" השתתפה   2006 בשנת 
התוכנית  כינון מסגרת  לקראת  וישיבות  בחו"ל  כנסים  האירופי, 
השביעית. "ISERD" ערכה 35 ימי עיון וכנסים ברחבי הארץ וקיימה 
המעוניינים  ישראליים  גורמים  של  ולימוד  להכוונה  מצגות   26

בתוכנית.

תעשייתי  לשת"פ  זו  ברשת  מלאה  חברה  ישראל   �  EUREKA
הכוללת 33 מדינות אירופיות ואת האיחוד האירופי. במטרה ליצור 
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המדינות  של  תעשייתיות  חברות  בין  תעשייתי  במו"פ  שת"פ 
החברות בארגון.

∞±Æ תיקון לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 
 ∫≤∞∞μ ≠ התשס¢ה ¨®≥ ßתיקון מס©

ומהווה   2005 ביוני  לתוקפו  נכנס  המו"פ  לחוק   3 מס'  תיקון 
נדבך נוסף לתיקון הקודם לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, 
התשמ"ד � 1984 (חוק המו"פ) מנובמבר 2002 (תיקון מס' 2 לחוק 
הגלובאלי  נרמטיבי שלם שמותאם למשק  המו"פ)ועניינו הסדר 
במתןהאפשרות  הוא  התיקון  של  עיקרו  ישראל.  פועלת  שבו 
להוצאת ידע נתמך מדען ראשי אל מחוץ לישראל, פעולה שהיתה 
אסורה לחלוטין עד לכניסתו של התיקון השלישי לחוק. תיקון זה 

נתן השלכה מיידית בשנת 2006.

בהתאם לתיקון מס' 3, ועדת המחקר מוסמכת לאשר העברת 
המדען  לתמיכת  שזכתה  ופיתוח  מחקר  בתוכנית  שפותח  ידע 
אשר  לתשלום  בכפוף  לישראל  מחוץ  אל  חלקו,  או  כולו  הראש, 
הידע  העברת  נדרשת  שבעטיו  התרחיש  מאופי  נגזר  שיעורו 

ומחישובם של פרמטרים שונים.

לאשר   (1) המחקר:  ועדת  הוסמכה   3 מס'  תיקון  ע"פי  כן  כמו 
הוצאת ידע מישראל בתמורה לידע חלופי שיועבר למקבל האישור או 
לשת"פ בידע לצורך פיתוח בידע חדש; (2) לאשר בקשה להעברת 
זכויות ייצור אל מחוץ לישראל כנגד התחייבויות לייצר מוצר ברמה 
טכנולוגית דומה או גבוהה יותר; (3) לאשר שיתופי פעולה במו"פ 
בין חברות ישראליות לחברות רב לאומיות לצורך ביצוע השקעות 
משותפות במו"פ, בתנאים דומים לאלו הקיימים במסגרת הסכמי 

תמיכה מקבילה וקרנות משותפות עם מדינות אחרות.
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מסלולי מענקים ותפקוד מנהלי
מרכז ההשקעות, מציע שני מסלולי סיוע, מסלול מענקים ומסלול 
תעסוקה. מסלול המענקים ונותן מעמד "מפעל מאושר" לתוכנית 
השקעות, המעניקות את המענקים וההטבות מכוח חוק עידוד 
השקעות הון התשי"ט�1959. ההטבות הנגזרות ממסלולים אלו 
מסלול  מפעל.  שכן  בו  הלאומית  העדיפות  אזור  לפי  נקבעות 
כנ"ל המועסק  אתו  למפעלים המגדלים  נותן הטבות  תעסוקה 

על ידם באזורי הפריפריה.

מרכז ההשקעות מאשר מדי שנה מאות תוכניות מאושרות. מרכז 
ההשקעות מתפקד כגוף מטה לענין החוק לעידוד השקעות הון, 
מן  הנגזרים  הטיפול  בהליכי  העוסק  יותר  רחב  מנגנון  המפעיל 
החוק, כדוגמת המינהלים התעשייתיים במשרד התמ"ת, החברה 
הממשלתית ענבל המספקת למרכז ההשקעות שירותי חשבות 
ומיכון, או הבנקים המסחריים הנוטלים חלק במסלול המענקים.

ואישור  טיפול,  רישום,  בקליטה,  עוסק  עצמו  ההשקעות  מרכז 
בקשות  הכוללות  למרכז,  שנה  מדי  המגיעות  שונות  בקשות 
בקשות  מפעל,  הרחבת  או  להקמת  חדשות  השקעה  לתוכניות 
לשינוים בתוכניות קיימות, בקשות לאישורי ביצוע סופיים, בקשות 

להארכות מועד ביצוע, ופניות כלליות אחרות.

בחינת  כולל  האחד  החלק  הבאה:  החלוקה  עפ"י  פועל  המרכז 
תוכניות שתפקידה ללוות את הבקשות, להביאן בפני המנהלה, 
ולטפל בקשר מול החברה בבקשותיה ממרכז ההשקעות, החלק 
השני של המרכז עוסק בביקורת ובקרה, תפקידו לבקר את הליך 

אישור ההטבות וניצולם על ידי לקוחות המרכז.

בשנת 2006 חלה ירידה משמעותית במספר האישורים שהוצאו 
ע"י מרכז ההשקעות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

סה"כ אושרו 117 תוכניות במסלול המענקים בהיקף השקעה של 
540 מליון ₪ ועוד כ�46 חברות במסגרת מסלול תעסוקה, אשר 

יבואו לתוספת תעסוקה של כ�2600 משרות.

שלשה  ע"י  בעיקר  הושפעה  ההשקעות  מרכז  פעילות 
גורמים כדלהלן:

תחילתה של התעוררות בהשקעות במשק, שהביאה לגידול   •
במספר הבקשות שהופנו למרכז.

המשך הצמצום המשמעותי בתקציב עידוד השקעות הון של   •
המרכז, תקציב שקוצץ בחמשת השנים האחרונות ריאלית ב 
כ�90%. הצמצום מתבטא בעיקר בירידה בהיקפי התוכניות 

ובירידה במספר היקף התוכניות שבמסלול המענקים.

בקשות שהתקבלו בשנת ∂∞∞≥ במסלול המענקים
במהלך החודשים ינואר�דצמבר 2006 התקבלו במרכז ההשקעות 
התעשייה  בענפי  המענקים  במסלול  בקשות   206 בתמ"ת 

מרכז ההשקעות לשנת ∂∞∞≥
עידוד יוזמות כלכליות להשקעות הון פיזיות בתעשיה בישראל, הקמה והרחבה של מפעלים תעשיתיים, מבנים לתעשיה, מלונות 

ומפעלי תיירות, שיהיו מתקדמים, ברי תחרות ברמה בינלאומית ובעלי תרומה למשק הישראלי.

בקשות   199 לעומת  דולר,  מיליארד   1.1 של  בהיקף  והתיירות 
 3%�כ של  עליה   �  2005 בשנת  דולר  מליארד   1.4 של  בהיקף 

במספר הבקשות.

בקשות בצנרת במסלול המענקים
 400 �בשל חוסר תקציב, הצטברו במרכז ההשקעות למעלה מ 
ניתן  ושלא  בקריטריונים  העומדות  המענקים  במסלול  בקשות 
 10 ל  מגיע  אילו  בבקשות  הכוללת  ההשקעה  סך  לאשרן.  היה 
מיליארד ₪ ותוספת התעסוקה הינה כ 14,000 מישרות באזורי 

הפריפריה.

אישורי השקעות במסלול המענקים
בתמ"ת  ההשקעות  מרכז  אישר   2006 ינואר�דצמבר  בחודשים 
סה"כ 117 תוכניות במסלול מענקים וחלופי בהיקף השקעה של 

כ�540 מליון ₪.
פלסטיקה   21% היו  שאושרו  הבקשות  של  העיקריים  הענפים 
 19%�וגומי, 20% מוצרי מזון וטקסטיל 15% תעשיית המתכת ו

כימיקלים ותרופות.
גודל האישור הממוצע במסלול המענקים נע בין 1 ל�5 מליון דולר 
היו   2006�כאשר 96% מאישורים שאושרו במסלול המענקים ב

באזור א' ורק 5% באזור ב'.

הון זרØמשקיעי חוץ
מתוך האישורים שאושרו על ידי מרכז ההשקעות כ�33% מכלל 
(דהינו  זר  הון  של  מעורבות  הייתה  והרחבה  להקמה  האישורים 
השקעה בהיקף כלשהו ע"י חברה בבעלות זרה). סך ההשקעה 
באותם כתבי אישור שבהם מעורבות של הון זר עומדת על 19 מליון 
דולר המהווים כ 27% מסך היקף ההשקעות. הענפים העיקריים 
של ההשקעות הזרות היו הכימיקלים והתרופות, פלסטיקה וגומי, 

מכשור רפואי תעשיית רכיבים ותקשורת אלקטרוניים. 

מרכזי תעסוקה ממוקדים
בשנת 2006 אושרו, על ידי מרכז השקעות:

המרכז  צפת.  בעיר  טלפונים  ושרות  תמיכה  מרכזי  הקמת   (1
אמור להגדיל את התעסוקה בעיר ב�100 מישרות .

מכרז  נערך  כלכלה  לעניני  שרים  ועדת  להחלטת  בהתאם   (2
כך  האמורה  זכתה מתפרה  בו  בחורפיש  להפעלת מתפרה 
מחורפיש  נשים  רובם  עובדים   125 להעסיק  תמשיך  שהיא 

וסביבתה. במקום כמעט שאין אזורי תעסוקה מקומיים.

מעל  הנו  המשולם  השכר  בהן  במשרות  שמדובר  לציין,  חשוב 
לממוצע באזוריי הפריפריה. החלטת הממשלה שנתקבלה בסוף 
שנת 2001 בעניין זה הציבה כיעד הוספת 4,000 מועסקים על 

ידי מכרזים אלו ונראה כי יעד זה יושג בשנת 2006.
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נכון להיום, פועלים מרכזים בערים קרית מלאכי כ�200 עובדים, 
באשקלון כ�300 עובדים, בכרמיאל כ� 1,000 עובדים, ובמודיעין 
עילית כ�450 עובדים, בעכו כ� 200 עובדים משרות בירושלים 

עם כ� 300 מישרות. 
סה"כ היקף התעסוקה בחוזים שנחתמו עד כה במסגרת מכרזי 

ההעסקה מגיע לכ� 3150 מישרות. 

מסלול תעסוקה
בהתאם  התעסוקה  מסלול  של  השנייה  השנה   ,2006 בשנת 
זכו  הראשון  במקצה  מקצים.  שני  פורסמו  הממשלה.  החלטות 
26 חברות שאמורות לקלוט כ 1281 עובדים במישרות מלאות 
במגזר  מישרות  ו211  החרדי  במגזר  מישרות   421 מתוכם 
המיעוטים. מדובר בחברות באזורי הפריפריה הרחוקה. במקצה 
20 חברות מתוכם האמורות  זכו  דצמבר  בחודש  שני שפורסם 

להוסיף 1200 מישרות . 

מסלול תעסוקה מיוחד למפונים 
מרכז  יפרסם   17/1/2006 מיום  הממשלה  להחלטת  בהתאם 
ההשקעות מסלול תעסוקה למפונים מגוש קטיף. עסקים שיעסיקו 
לפחות 5 מפונים וישלמו שכר שיעלה על 4,500 ₪ לעובד לחודש 
יהיו זכאיים למענק של 15% מהשכר לעובד לחודש למשך 5 שנים. 
מלאה  במישרה  לעובד   ₪  2,000 עד  להגיע  יכול  הסיוע  סכום 

לחודש למשך חמש שנים קרי סך הכל עד 120,000 ₪ לעובד.
מורשה  עוסק  לכל  סיוע  על  הממשלה  החליטה   2006 ביולי 
שיעסיק מפונה אחד לפחות וישלם לו 4,500 ₪ סיוע של 1,000 

לחודש למשך 18 חודש.

בסך הכל הניב המסלול הנ"ל תוספת של 101 מישרות למפונים 
ב12 בקשות שאושרו במרכז ההשקעות.

העברת מפעלים ממרכז הארץ לפריפריה 
©מסלול נע¢ם®

בשנת 2006 הופעלה לראשונה הוראת מנכ"ל להעברת מפעלים 
ממרכז הארץ לאזור התעשיה נע"ם במסגרת סיכום בין משרד 
זו פורסמה הקצאה ראשונה  התמ"ת למשרד האוצר. במסגרת 
בה זכו 7 מפעלים האמורים לעבור ממרכז הארץ לאזור התעשייה 
נע"ם . סה"כ יביאו מפעלים אילו לתוספת תעסוקה של כ 400 

מישרות באזור. 
הקצאה נוספת תפורסם בתחילת שנת 2007.

שנה  היתה  החולפת  השנה  צאיג:  חזי  ההשקעות  מרכז  מנהל 
עידוד  לחוק  התיקון  ההשקעות.  מרכז  עבור  מאוד  דינאמית 
שנוספו  החדשים  המסלולים  בכנסת,  שעבר  הון  השקעות 
והשינויים הכלליים שעוברים בהגשת קריטריונים וייעול השירות 
ליזמים  היום מציע סל הטבות אטרקטיבי  הביאו לכך שהמרכז 
הניתנות  להטבות  בהשוואה  וזאת  חוץ  ולמשקיעי  מקומיים 

במדינות אחרות.

יחד עם זאת יש לצין כי לאור הצמיחה במשק חל גידול חד מאד 
בתעשייה  המענקים  במסלול  אושרו  שטרם  הבקשות  במספר 
שהוגשו בשנת 2006 עליה של כ 22% בהיקפי ההשקעה בהשוואה 
לשנת 2005) ללא גידול משמעותי בתקציב המענקים לא נוכל 

להענות ליותר מ 10% מהיקף הבקשות .
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±Æ דגשים במדיניות סחר החוץ∫ 
שר התמ"ת, רואה בנושא סחר החוץ מנוע צמיחה מרכזי לכלכלה 
ולכן יש לפעול לריכוז מאמץ והגדרת משימות אשר  הישראלית 
התעשייה  לפעילות  עמוקה  ממשלתית  תשתית  יצירת  יאפשרו 
והשקעות  פעולה  שיתופי  יצוא,  דוגמת  בחו"ל,  הישראלית 

בתחומים השונים.

מנהל המינהל לסחר חוץ במשרד התמ"ת, "התחרות הגוברת 
אותנו  מחייבת  המשאבים  ומצוקת  הבינלאומיים  בשווקים 
לאחד כוחות ולמקד מאמצים בשווקים בעלי חשיבות לתעשייה 
הישראלית, זאת תוך איתור הזדמנויות הסחר המשמעותיות מחד, 
והמכשולים הממשלתיים שעלינו להידרש להם ולפעול להסרתם 
במסגרת ההסכמים הבינלאומיים מאידך. אין לנו ספק שהמשך 
צמיחת התעשייה הישראלית תלויה במידה רבה בכושרה לייצא 

לשווקים בחו"ל וכל הגופים השותפים מחוייבים לתהליך".

הפעילות הבינלאומית∫   Æ≤

הסכמים בינלאומיים ומדיניות יבוא: 
קידום ותחזוקה של הסכמים בינ"ל באמצעות;

מול  הפעילות  את  מובילה   � מולטילאטרליים  הסכמים   •
הארגונים המעצבים את המדיניות וכללי הסחר בעולם כיום, 

.OECD �כדוגמת ה� WTO וה

הסכמים בילטרליים � מנהלת מו"מ על הסכמי סחר חדשים   •
התעשייה  של  אפליה  למנוע  במטרה  ישראל  מדינת  של 
הישראלית בשווקים הבינלאומיים. בנוסף, עוסקת המחלקה 
כלכלים  הסכמים  ובגיבוש  הקיימים  הסחר  הסכמי  בתחזוק 
מערכת  בניהול  על  המחלקה  אחראית  היתר  בין  אחרים. 
אף  המחלקה  האירופי.  האיחוד  מול  וההסכמים  הקשרים 
מטפלת בזיהוי ופתרון חסמי סחר העומדים בפני היצואנים 

הישראלים ( כגון רגולציה ותקינה ).

לישראל  היבוא  מדיניות  בגיבוש  עוסקת   � יבוא  מדיניות   •
ובפישוט תהליכי יבוא ויצוא.

היטלי סחר � מטפלת בתלונות המוגשות על ידי התעשייה   •
המקומית בדבר יבוא מוצרים במחירי היצף או במחיר ניתמך, 

מינהל סחר חוץ
 

ישראלים, קידום  ליצואנים  ישראל. קידום היצוא, פתיחת שווקים חדשים  וניווט מדיניות הסחר הבינלאומית של מדינת  ניהול 
ותחזוק הסכמי סחר מולטילטרליים ובילטרליים. הפעלת נציגויות מסחריות בחו"ל וקישור בין המשרד ומערכת הסחר הישראלית 

לבין הנציגים הכלכליים הזרים בארץ.

תקציב 2006 באש"ח

יתרת התחיבויותביצוע בפועלנטו

37,51629,3898,127

ההתחיבויות הרשומות גדלו בגלל דחיה בביצוע פרוייקט הסוכנים הלאומיים בסין  *

ארגון  והסכמי   (1991) סחר  היטלי  חוק  להוראות  בהתאם 
.(1995) WTO הסחר העולמי

דסקים גאוגרפיים:
קביעת מדיניות, סיוע לקידום יחסי הכלכלה והסחר באמצעות:

אירופה,  ומזרח  מרכז  אירופה,  דרום  הגיאוגרפיים:  הדסקים 
צפון אירופה, אמל"ט ואפריקה, צפון אמריקה, אסיה ואוקיאניה, 

מזה"ת וצפון אפריקה.

והסחר,  יחסי הכלכלה  לקידום  סיוע  עוסקים בקביעת מדיניות, 
ייעוצי/מנהלי/טכני,  סיוע  תוך הגשת  הנציגים הכלכליים  הכוונת 
תקציב ובקרת הפעילויות של הנציגים, ארגון וטיפול במשלחות 
נכנסות ויוצאות, ועדות מעורבות, טיפוח הקשרים עם השגרירויות 
הרלוונטיות בארץ ועם גורמיים ישראלים, ממשלתיים ופרטיים, 
סקירות  הכנת  הדסקים,  ממונים  עליהם  באזורים  הפועלים 
גורמים  של  ביקורים  ו/או  שר  ביקורי  וארגון  ומסחריות  כלכליות 

רשמיים אחרים באזורים בהם מטפל הדסק.

נציגים כלכליים:
זרוע קדמית לקידום היצוא והקשרים הכלכליים;

הסחר  במרכזי  מסחריות  נציגויות   30 כיום  מפעיל  המשרד 
הגופים  כל  של  קדמית  כזרוע  המשמשים  בעולם  העיקריים 
העוסקים בקידום היצוא ובקשרים הכלכליים בכלל (מכון היצוא, 
ועוד).  השונים  הכלכליים  המשרדים  התעשיינים,  התאחדות 
המינהל לסחר חוץ אחראי על הכשרת וניהול מערך הנספחים, 

בארץ ובחו"ל. 
רשימת נציגים ונציגויות כלכליות של ישראל בעולם ראה נספח ו.

תקציבי סחר חוץ ורישום היצוא:
ובחו"ל.  בארץ  חוץ  לסחר  המינהל  של  הפעילות  תקציבי  על  פיקוח 
המח' היא הרשות המוסמכת לתיקון רשמוני יצוא לאחר התרתם במכס 
ואחראית על רישום יצוא שלא עובר הליך מכס, כגון: יצוא תוכנה, סרטים, 

שירותי קבלנות, יעוץ מקצועי, מכירות מוכרות ועוד.

אירוח וקשרי חוץ:
כולל  המשרד,  של  רשמיים  ובאורחים  במשלחות  וטיפול  אירגון 
קביעת מפגשים ואחריות לכל הטיפול הלוגיסטי הכרוך בביקור .
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המחלקה לפרסום והסברה:
ייזום הפקה והפצת פרסומים בתחום סחר חוץ, מידע ליצואנים, 
שליחת חומר הסברה שוטף ומעודכן לנציגים הכלכליים ומקיימת 
פעולות לקידום היצוא הישראלי בארץ, כגון : אירועי יצואן מצטיין, 

פרס היצוא ועוד.

≤Æ פעילות מינהל סחר חוץ
בשנת 2006 גדל היצוא של סחורות ושירותים מישראל בשיעור 
שנתי של 8.6% לעומת שנת 2005 והגיע לרמה של 46.4 מיליארד 

$. היצוא התעשייתי למעט יהלומים גדל בשיעור של 15%. 

היצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית מראה על עלייה בהשוואה 
לשנת 2005, בכל הקבוצות. 

 ,20%  �ב גדל  העילית  הטכנולוגיה  תעשיות  מוצרי  של  היצוא 
בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית בשיעור של 11.5%, טכנולוגיה 

מעורבת מסורתית 11% ובתעשיות טכנולוגיה מסורתית 2%. 

להשלים פה וועדות מעורבות משלחות מו"מ וכו'

¥Æ פעילות המינהל לסחר חוץ לפי אזורים∫ 

אירופה:
יבשת אירופה מכוסה על ידי 3 דסקים גיאוגרפיים: דרום, צפון 

ומרכז�מזרח. 

דסק דרום אירופה כולל את המדינות הבאות: איטליה, אלבניה, 
אנדורה, בולגריה, בוסניה�הרציגובינה, טורקיה, יוון, מונקו, מלטה, 

מקדוניה, סלובניה, ספרד, סרביה, פורטוגל, צרפת וקפריסין.

דסק צפון אירופה כולל את המדינות הבאות: איסלנד, אירלנד, 
אסטוניה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, לוקסמבורג, 

ליטא, ליכטנשטיין, לטביה, נורבגיה, פינלנד, שבדיה ושוויץ.

דסק מרכז�מזרח אירופה כולל את המדינות הבאות: אוזבקיסטאן, 
גרוזיה,  בלורוסיה,  ארמניה,  אזרביז'אן,  אוקראינה,  אוסטריה, 
פולין,  סלובקיה,  מולדובה,  טורקמניה,  טדג'יקיסטאן,  הונגריה, 

צ'כיה, קזחסטאן, קירגיסטאן, קרואטיה, רומניה ורוסיה.

היצוא ליבשת אירופה בשנת 2006 עלה בשלושה אחוז לעומת 
2005 ועמד על רמה של 15.5 מליארד דולר, המהווים 34% מסך 

כל יצוא הסחורות והשירותים של ישראל בשנת 2006.

לאירופה, כאשר  מדינות האיחוד האירופי מהוות את רב היצוא 
 12.6�כ על   2006 בשנת  עמד  האיחוד  מדינות   25�ל היצוא 

מליארד דולר.
ליצוא  יעד  שמהוות  האירופי  במרחב  אחרות  בולטות  מדינות 

הישראלי הן טורקיה, רוסיה ושוויץ. 
השונות  אירופה  מדינות  עם  ישראל  של  הסחר  פירוט  מצ"ב 

בחלוקה לפי דסקים גיאוגרפים.

באירופה  ישראל  של  הכלכליים  הנציגים  קיימו  השנה  במהלך 
למעלה מ�150 פעולות שונות לקידום היצוא והגברת השקעות 

בארץ,  אנשי עסקים שביקרו  היתר משלחות  בין  בארץ, שכללו 
בראשות  בארץ  עבודה  ביקורי  שקיימו  כלכליים  שרים  ביקורי 
משלחות כלכליות, מפגשים של ועדות מו"פ, סחר ושת"פ כלכלי 
ועדות  מספר  השנה  התקיימו  כן  כמו  רבות.  הסברה  ופעולות 

מעורבות לקידום יחסי הסחר. 

במהלך שנת 2006 התקיימה וועדה מעורבת לענייני סחר וכלכלה 
בין  הפרק  על  שעומדים  הנושאים  מגוון  נדונו  ובה  רוסיה  עם 
המדינות. במסגרת זו נדונה אפשרות של הקמת קבוצת עבודה 
משותפת לבחינת מו"מ על הסכם אזור סחר חופשי בין ישראל 
לרוסיה וזאת לאחר הצטרפות רוסיה ל�WTO. וועדה מעורבת עם 
אוקראינה התקיימה בסוף שנת 2005. במהלך שנת 2006 היו 
עשרות ביקורים בישראל של שרים וסגני שרים ממדינות האזור. 
כגון  ביקרו בתערוכות  רב של משלחות ממדינות האזור  מספר 
אגריטק, טלקום, ביומד וכו'. כמו כן לא פחות מ�8 (שמונה) שרים 

ממדינות האזור נטלו חלק בועידת ראש הממשלה לעסקים. 

אסיה ואוקיאניה:
בשנת  הסתכם  לאסיה  מישראל  והשירותים  הסחורות  יצוא  סך 
2006 בכ� 8.52 מיליארד דולר (עליה של כ� 11% לעומת 2005) 

והיבוא ב� 9.35 מיליארד (גידול של 13% לעומת 2005).

היצוא  מכלל   18.3%  �ל הגיע  לאסיה  היצוא  של  היחסי  חלקו 
 �ל הגיע  היבוא  של  וחלקו   ,2005  �ב  19.9% לעומת  הישראלי 

19.57% לעומת 18.2% בשנה קודמת.

 (17%) סינגפור   ,(29%) לסין  ביצוא  הגידול  בולט  אסיה  בתוך 
וקוריאה (43%).

מינרליים  מוצרים   �  2006 בשנת  בגידול שלהם  בולטים  ביצוא, 
(66%), מתכות פשוטו (48%) ומכשירים וכלים אופטיים (21%)

ואילו ביבוא, בולטים בגידול שלהם בשנת 2006 � מוצרים מבעלי 
מתכות   ,(66%) סיבי  מחומר  או  מעץ  פולפה   ,(65%) חיים 

פשוטות (66%) ומוצרים של התעשיה הכימית (44%).
כמו כן עולה שה'מרחב הסיני', הכולל את סין, הונג קונג וטיוואן, 

קלט בשנת 2006 כ 46% (!) מסך כל היצוא הישראלי לאסיה.

הפעילויות המרכזיות לשנת 2006:
משלחת השר להודו � בחודש דצמבר ביקר השר בהודו . אל 
השר הצטרפה משלחת של כ� 30 אנשי עסקים בתחומי תקשורת, 
המשלחת  ואבטחה.  בטיחות  פיננסים,  חקלאות,  פרויקטים, 

קיימה מפגשי שת"פ בערים מומבאי, ניו דלהי וברודה.
הגיעו   2006 טלקום  תערוכת  אל   "2006 "טלקום  תערוכת 

משלחות עיסקיות מיפן,קוריאה, תאילנד, סין והונג קונג.
מסין,  משלחות  הגיעו  התערוכה  אל   2006 אגריטך  תערוכת 

תאילנד, יפן, קוריאה, פפואה ניו גיני והדו
על  וחתימה  בישראל  מאינדונזיה  עסקים  ארגוני  משלחת  ביקור 

הסכם עם התאחדות התעשיינים

הסחר עם אוקיאניה:
סך יצוא הסחורות והשירותים מישראל לאוקיאניה בשנת 2006 
 .2005 לעומת   6.4% של  גידול  דולר,  מיליון   484  �בכ הסתכם 
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 5.6% של  קיטון  דולר  מיליון   119�ב הסתכם  מאוקיאניה  היבוא 
לעומת 2005.

פעילות עם אוסטרליה 
במהלך שנת 2006 נחתם הסכם לשת"פ במו"פ עם מדינת   •
ויקטוריה, בשלב הראשון המיקוד יהיה על פרוייקטים בתחום 

הציוד הרפואי והפרמה . 
האוסטרלית  התקשורת  שרת  בראשות  עסקית  משלחת   •

ביקרה בארץ במהלך תערוכת טלקום 2006

אמריקה הלטינית:
היצוא למדינות אמריקה הלטינית גדל בשנת 2006 בשיעור של 
3% והגיע לרמה של 1,365 מיליון דולר. סכום זה מהווה 3.5% 

מסך כל יצוא הסחורות של ישראל.

במהלך השנה התקדם המשא ומתן על הסכם אזור סחר חופשי 
והוא  פרגואי)  אורוגואי,  ארגנטינה,  (ברזיל,  המרקוסור  גוש  עם 

צפוי להסתיים במהלך שנת 2007. 
עם  מס  כפל  למניעת  הסכם  לתוקף  נכנס   2006 לינואר   1�ב

ברזיל.

אפריקה:
היצוא לאפריקה מדרום לסהרה מהווה 2% מסך יצוא הסחורות 
ליבשת  והשירותים  הסחורות  יצוא  עלה   2006 בשנת  מישראל. 
 35%�כ דולר.  מיליארד  של  לרמה  והגיע  של 31%  ניכר  בשיעור 

מהיצוא ליבשת הוא לדרום אפריקה. 

צפון אמריקה:
 13%�ו הסחר עם ארה"ב בשנת 2006 היוה 38% מכלל היצוא 
הלשכה  של  הרשמיים  הנתונים  פי  על  ישראל,  של  היבוא  מסך 
המרכזית לסטטיסטיקה. הסחר עם ארה"ב בשנת 2006 (סחורות 
 17.8  � כ  דולר, מתוכם  23.7 מליארד   � כ  על  ושירותים) עמד 
מליארד דולר יצוא לארה"ב וכ � 5.9 מליארד דולר יבוא. אם נכלול 
את היהלומים, מסתמנת ב � 2006 ירידה של כ � 2 אחוז ביבוא 

ועליה של כ � 15 אחוז ביצוא. 

לבד  יהלומים.  ונותר  היה  לארה"ב  ביותר  החשוב  היצוא  פריט 
מזאת, הסחר מתרכז בציוד היי�טק, מפיקי תמונה וקול וחלקיהם, 
מוצרי תעשיות כימיות והקשורות בהם, מכשירים וכלים אופטיים 

פוטוגרפיים ורפואיים.

יחסי הסחר בין ישראל לארה"ב הם רק חלק מהיחסים הכלכליים 
בין שתי המדינות. השקעות אמריקניות תורמות רבות לכלכלה 
הישראלית וגם ליצוא הישראלי למדינות שלישיות. השקעות אלו 
המוכרות  הדוגמאות  הן  ומוטורולה  אינטל  הרמות.  בכל  נעשות 
בנוסף   . בישראל  אמריקניות  להשקעות  ביותר  והגדולות  ביותר 

למעלה ממאה חברות ישראליות נסחרות בנאסד"ק. 

על פי נתוני איגוד קרנות ההון סיכון הישראליות, מהווה ארה"ב את 
המקור הגדול ביותר של השקעות זרות בישראל. מבין החברות 
את:  להזכיר  ניתן  בישראל  השקיעו  אשר  הגדולות  האמריקאיות 
 GE, 3COM, ,בואינג, סיסקו ,IBM ,וורן באפט,מיקרוסופט, אינטל

 Sun Microsysems, Pratt & Whitney, AOL Time ,מוטורולה ,HP
Warner, ועוד.

בסחר עם קנדה נרשם גידול משמעותי, כאשר סך היצוא הגיע 
לכ�580 מיליון $, עליה של כ�20% לעומת התקופה המקבילה, 
ואילו היבוא הגיע לכ�370 מיליון $, גידול של כ�15%. ענפי היצוא 

המרכזיים הינם: כימיה, יהלומים וציוד היי�טק.

מבחינת פעילות הנספחויות ב� 2006 ניתן לציין את התמקדות 
הנציגות ביוסטון בתחומי בטחון המולדת והמים. בלוס אנג'לס 
התמקדו בקידום ובהבאת משלחת חברות בתחום מדעי החיים, 
והתעשיה  המדיה  בתחום  סטארט�אפ  חברות  של  משלחת  וכן 
הבידורית. בניו�יורק פעלו בתחום קידום השקעות, קידום חברות 

IT, והמשך קידום תעשיית המזון.
חברות  עשר  בהשתתפות  ביתן  הקימה  הנספחות  בשיקאגו 
הבאת  בעולם.  המובילה  הביוטכנולוגיה  בתערוכת  ישראליות 
משלחת גדולה לועידת רוה"מ, וכן קידום שת"פ בתחום בטחון 
המולדת. הנספחים בארה"ב פועלים רבות לקידום קרן המו"פ 

.BIRD לאומית�הדו
וכן  אונטריו,  בקנדה קידמה הנספחות הסכם מו"פ עם מדינת 
על�ידי  טכנולוגית  חממה  ברכישת  משמעותי  תפקיד  מילאה 

משקיע קנדי.

ומיאמי  ניו�יורק  בלוס�אנג'לס,  ביקר  התמ"ת  ושר  רוה"מ  סגן 
הקהילה  עם  הן  הקשרים  את  לחזק  במטרה   2006 בנובמבר 

העסקית והן עם הקהילות היהודיות המקומיות.

המזה"ת:
היצוא הישראלי למדינות המזה"ת הינו בעיקר לירדן ולמצרים. בשנת 
 �2006 צמח היצוא למדינות אילו. היצוא לירדן צמח בשיעור של כ
18% והגיע לרמה של 136מליון $ ,שעיקרו לאזורי QIZ. היבוא מירדן, 
לעומת זאת, צנח בשיעור חד (כ�59%) והגיע לרמה של 38 מליון $ 

בלבד (לעומת כ� 60 מיליון דולרים בשנת 2005).

והגיע   26%  �כ של  בשיעור  צמח   2006 בשנת  למצריים  היצוא 
לרמה של כ� 126מיליון $ והיבוא צמח בכ� 36% והגיע לרמה של 

כ� 77 מליון $.

הסכמי סחר:

ירדן
אהוד  דאז,  התמ"ת  ושר  רוה"מ  מ"מ  חתם   2004 בדצמבר 
אולמרט, עם עמיתו הירדני, על הסכם קומולציה לצורך הרחבת 

העדפות על מוצרים. 
ההסכם הקטין בצורה משמעותית את ההטיה הקיימת בהסכם 
במסגרת  לצבור  וירדן  לישראל  ואיפשר  ירדן  לטובת  הנוכחי 
התיכון,  הים  מדינות  על  החלתה  עם  אירופית,  הפאן  הצבירה 

ולייצא בפטור ממכס הן לאיחוד האירופי והן למדינות אפט"א. 
ההסכם נכנס לתוקפו בשנת 2005 לאחר אישרורו ע"י ממשלות 

ישראל וירדן. 
הסדר הקומולציה בין ישראל, ירדן והאיחוד האירופי נכנס לתוקף 

בחודש יולי שנת 2006. 
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מצרים
ומצריים  ישראל  בין   QIZ הסכם  בקהיר  נחתם   2004 בדצמבר 
דאז,  התמ"ת  ושר  רוה"מ  מ"מ  חתומים  ההסכם  על  וארה"ב. 
אהוד אולמרט, ושר התעשייה וסחר החוץ המצרי, ראשיד מוחמד 
בין   QIZ�ה הסכם  של  המודל  בסיס  על  נבנה  ההסכם  ראשיד. 
ישראל, ירדן וארה"ב , אך עם שיפורים אשר יהוו תמריץ לשיתופי 
הענקת  ידי  על  וממצריים  מישראל  חברות  בין  עיסקיים  פעולה 
לשוק  הסופי  המוצר  ביצוא  ומכסה  ממכס  פטור  של  תנאים 

האמריקאי.

בשלב זה ההסכם כולל עשרה איזורי QIZ הקיימים במצריים. 

מטה לקידום השקעות∫   Æ∂

מטרות המטה לקידום השקעות: 
להביא חברות זרות לבחינת השקעה בישראל.

פעילות המטה מתבססת על עבודה משולבת עם גורמי המשרד, 
ומערך הנציגים הכלכליים ברחבי העולם,  גופים חוץ משרדיים 

ועיקרה:
מיצוב ישראל כיעד אטרקטיבי להשקעות  •

בניית תשתית מידע שיווקי רלוונטי למשקיעים פוטנציאליים  •
בתהליך  זרים  משקיעים  של  ומתמשך  פרטני  ולווי  איתור   •

ההשקעה ואחריו
סיוע בקביעת מדיניות בתחום ההשקעות   •

ייצוג המדינה בארגונים בינ"ל בתחום קידום ההשקעות  •

סיכום פעילות 2006 
מספר חברות זרות מולן פעלנו ב�2006, בשיתוף הנספחים   •
 Siemens (ארה"ב),   Applied Materials (בריטניה),   BT: בחו"ל 

Æμ יצוא הסחורות והשירותים לפי אזורים∫ ©במיליוני §® 
שינוי יצוא 2005יצוא 2006האיזור

2005/06
משקל 
יחסי 

12,693.312,261.13.5227.33האיחוד האירופי

11.381.85�859.9970.3אפט"א

1,931.31,764.99.434.16יתר ארצות אירופה

8,526.17,684.110.9618.36אסיה

1,009.0769.031.212.17אפריקה

18,714.816,196.915.5540.29אמריקה הצפונית

27.870.46�215.1298.2אמריקה המרכזית

881.7817.67.841.90אמריקה הדרומית

484.4455.36.391.04אוקיאניה

27.052.44�1,132.91,553.0בלתי מסווג

 46,448.542,770.48.60סה"כ

 Aditya Birla (מלזיה),   ACM Tamicare(בריטניה),  (גרמניה), 
 GE�ו  GE Corporate (קוריאה),   Samsung Electronics (הודו), 
 BH Thermal (קנדה),   Westaim Corp (ארה"ב),   Healthcare
.Corp (ארה"ב), Cosmax (קוריאה), Palm Quest Int'l (ארה"ב), 
 Hyperion ,(ארה"ב) Spansion ,(תאילנד) PTT ,(סינגפור) Scigen

(ארה"ב), J&J ,Dow Chemicals, רון סטרן�SPI (קנדה).
�ו סימנס  החברות  במטות  ישראל"  "יום  אירועי  הופקו   •
פוטנציאליים  למשקיעים  החיים  מדעי  בתחום  וסמינר   ,GE

בשוויץ
 www.investinisrael.gov.il האינטרנט  שבאתר  המידע  עובה   •

המהווה שער כניסה למשקיעים זרים.
האנגלית,  בשפה  זרות  השקעות  לקידום  התדמית  סרט   •

רב�לאומיות  חברות  ראשי  מעידים  בו 
 Oracle, Microsoft, GE, HP, Intel, דוגמת
והנוגע  בישראל,  הצלחתן  על   ,Cisco
בהמצאות פורצות�דרך נבחרות שיצאו 
שפות   3�ל תורגם  ישראל,  ממדינת 
וספרדית,  צרפתית  סינית,  נוספות: 

והופק גם בגרסא מקוצרת.
באנגלית   Invest in Israel חוברת   •
נוספות:  שפות   3�ל ותורגמה  עודכנה 

פורטוגזית צרפתית וסינית.
חדשים  שיווקיים  חומרים  הופקו   •

נוספים: 
מדעי  בתחומי  שיווקית  ענפית  סקירה   •

החיים
וציוד  ביוטכנולוגיה  (פרמצבטיקה,   

רפואי)
המיוחד  הפרק  את  המכילה  חוברת   •

על ישראל מתוך
בתחום   WEF�ה של  התחרותיות  סקר   

IT�ה
פליירים  לאירועים,  תצוגה  עזרי   •

פולדרים ועוד

ענף  לפיתוח  הממשלתית  התכנית  של  והתנעה  ריכוז   •
טכנולוגיות מים (בהובלת המטה לקידום השקעות)

פעילות בארגוני קידום השקעות עולמיים ואזוריים  •
מקבילים  ומטות  בינ"ל  ארגונים  ומול   ,(WAIPA, ANIMA)  

לקידום השקעות 

רשימת נספחים ונציגויות כלכליות של ישראל בעולם המופעלות 
ע"י המינהל לסחר חוץ ראה נספח � ו' לדו"ח זה .
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מעמד סטטוטורי∫
דרישת רשפ"ת היא לבצע רכש גומלין בהיקף של 35% לפחות 
 .(GPA�ה בהסכם  החברות  למדינות   28% (או  העיסקה  מערך 

פעילות זו מעוגנת בתקנות והחוקים הבאים:
חוק חובת המכרזים התשנ"ב, 1992.   •

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שת"פ   •
� התקנות בהליך שינוי, פרוט ראה  עסקי) התשנ"ה, 1995 

בהמשך.
� הסכם הרכישות הממשלתיות במסגרת ארגון הסחר  GPA  •

העולמי (WTO) לרכש אזרחי.
צו יבוא חופשי (הגנה על תוצרת הארץ).  •

הממשלתית  ההוצאה  מינוף  היא  רשפ"ת  של  פעילותה  מטרת 
טכנולוגיות  להבאת  ותעסוקתיות,  עסקיות  הזדמנויות  ליצירת 
ופיתוח,  במחקר  זרות  השקעות  להגברת  מחו"ל,  חדישות 
להגברת היצוא ולפתיחת שווקים חדשים. כמו כן, רשפ"ת פועלת 
בפריפריה  ועסקים  תעשיות  לחיזוק  שבידיה  הכלים  באמצעות 
הנגישות  והגברת  הדלת"  ול"פתיחת  לאומית  עדיפות  ובאזורי 

למפעלים הישראלים להנות מרכש גומלין.

שתוף  של  פעילות  בגין  ליצוא  רשפ"ת  תרומת   2005 בשנת 
מיצוא   5%�כ דולר,  מיליארד   1.9�ב הסתכמה  תעשייתי  פעולה 
כלל הסחורות מישראל. סיכום חלקי של מגמת היצוא הנובעת 
גידול  על  מצביעה   2006 בשנת  התעשייתי  השת"פ  מפעילות 
משמעותי. משנת 2000 � 2006 תרמה הרשפ"ת ליצוא למעלה 

מ�13 מיליארד דולר. 

דוח פעילות רשפ¢ת ≠ ע¢פ חוק חופש המידע 
התשנ¢ח¨ ∏ππ± ≠ שנת ∂∞∞≥

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ"ת) הנה יחידה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. תפקידה מכוח החוק, לוודא השגת 
התחייבויות לרכש גומלין מחברות זרות, ליזום, לעקוב ולתאם פעילות של שיתוף פעולה תעשייתי הנובעת מהתחייבויותיהן של 

חברות זרות לרכש גומלין בישראל בעקבות עסקאות רכש של ממשלת ישראל, חברות ממשלתיות וגופים ממשלתיים אחרים.

 300�כ עם  תעשייתי  פעולה  שיתוף  בהסכמי  קשורה  הרשות 
חברות זרות בתחומי הביטחון, תעופה, אנרגיה ואקולוגיה, חשמל 

ואלקטרוניקה, מחשבים, ציוד רפואי, רכב ותחבורה ועוד.

הזרות  התעשיות  בין  מפגשים  שוטף  באופן  מקיימת  הרשות 
פעולה  לשיתוף  והצעות  טכניות  דרישות  מקבלת  והישראליות, 
מהחברות הזרות ומעבירה אותן לתעשייה הישראלית, מקשרת 
מפעלים ישראלים עם אנשי קשר שמונו לצורך ביצוע רכש גומלין 
ביצוע  אחר  ובקרה  מעקב  ומקיימת  הזרות  החברות  מטעם 

ההתחייבויות לרכש גומלין.

�מידי שנה נהנים באופן ישיר מפעילות רכש הגומלין למעלה מ
300 מפעלים ישראלים. הרכש מהמפעלים הישראלים מבוצע על 
בסיס תחרותי במחיר, בכושר הייצור והאספקה בהתאם לדרישת 

החברות הזרות.

חובת  תקנות  התקנת  את  הרשפ"ת  קידמה   2006 בשנת 
(התקנות   2006 תעשייתי), התשס"ז  פעולה  (שיתוף  המכרזים 
אושרו בישיבת הממשלה מיום 2006/12/31 החלטה מס' 971) 

עיקרי השינוי המוצא הינם:
הרחבת מעגל הגופים החייבים בשיתוף פעולה תעשייתי  •

שינוי הסף הקיים להטלת מחוייבות לשיתוף פעולה תעשייתי   •
מ�0.5 מיליון דולר ל�5 מיליון דולר.

וביבוא  אזרחי  ביבוא  הגומלין הנדרש  רכש  אחוז  בין  הפרדה   •
בטחוני

מצבת התחייבויות ומימושים¨ ∞∞∞≥ ≠ ∂∞∞≥ ©מיליוני דולרים®
ביצוע רכש גומליןהתחייבויותשנה

סה"כצבאי אזרחיסה"כצבאיאזרחי
200055738494111806041784

20014221130155211636211784

2002612474108611746151789

200325010635610356431678

200432421053410086891697

200514810725513995141913

2006994512150622575672824

3305292362309216425313469סה"כ לתקופה



≤∞∞∂∑
דו¢ח

משרד התעשייה המסחר והתעסוקהמדינת ישראל

≤∏

מתן עדיפות נושאית � לפי מדיניות הממשלה   •
אמצעי אכיפה  •

מטרת שינויים אלה היא לייעל את מנגנון רכש הגומלין, ולהתאימו 
לנעשה בעולם.

מבנה הרשפ¢ת
הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי מחולקת ל�4 תחומי פעילות: 
אזרחי, בטחוני, מיוחד (רכב, מחשבים, ציוד מכני כבד) נתונים 

ומידע.

בנספחים  נעזרת  והיא  בניו�יורק  נציג  יש  לרשפ"ת  כן,  במו 
המסחריים של ישראל בארצות השונות.

גופים  שני  רשפ"ת  לצד  פועלים  ממשלה  החלטות  מכוח 
ציבוריים:

לסייע  העיקרי  שתפקידה  חברים   21 בת  ועדת תאום   •
להנהלת הרשות באיתור חברות וגופים ישראליים המתאימים 

להתקשרות עם ספקי חוץ, המחויבים ברכש גומלין.
הרשות  להנהלת  לסייע  שתפקידה  חברים   10 בת  •נשיאות 

במגיעה עם ספקי החוץ המחויבים ברכש גומלין בישראל. 

שירותי הרשפ"ת ניתנים ללא תשלום.

הרשפ"ת:  של  האינטרנט  באתר  לקבל  ניתן  נוספים  פרטים 
www.ica.gov.il
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פיתוח אזורי תעשייה∫ 
במהלך שנת 2006 הקצה המינהל לאזורי פיתוח, הפועל באזורי 
עדיפות לאומית א' ו� ב' הן במגזר היהודי והן במיגזר המיעוטים 

קרקע ליזמים לצורך הקמת מפעלי תעשייה. 
דונמים   300  �כ הארץ  ברחבי  ליזמים  המינהל  הקצה  זו  בשנה 
לתעשייה, היקף זה נמוך לעומת שנים קודמות. ירידה זו בקצב 
של  העדרן  התקציב,  מימוש  על  הגבלות  בשל  נגרמה  השיווק 
חברות מנהלות מרבית השנה וכן מלחמת לבנון שפגעה בשיווק, 

במיוחד באזור הצפון. 

טיפול ממוקד ≠ עידוד∫
הקטנת  בעקבות  הממשלה  החליטה  עליה  מיוחדת  תוכנית 
המענקים בחוק לעידוד השקעות הון. במקור נכללו בתוכנית 21 
ישובים. בשנת 2002 הורחבה התכנית ל�52 ישובים בפריפריה. 
בהקמת  לישוב  לסייע  פרוייקטים שמטרתם  נבחרו  זו  בתוכנית 

וביסוס תשתיות כלכליות וקהילתיות. 
במהלך 2006 עצר משרד האוצר את תוכנית עידוד ומנע המשך 
תקצוב התוכנית. הנהלת משרד התמ"ת ומינהל אז"פ פועלים 
רבות על מנת לאפשר השלמת עבודות בפרויקטים שכבר החלו 

והשלמת התחייבויות.
במידה ויושגו הסכמות נקודתיות או גורפות להשלמת העבודות 

ימשיך מינהל אז"פ בביצוע הפרויקטים ע"פ התוכנית. 

מינהלות לאזורי תעשייה מרחביים∫ 
מינהל אזורי פיתוח תומך בהקמת אזורי תעשייה מרחביים; חיבור 
אזור  היוצר  אחד  ניהול  תחת  מקומיות  רשויות  יותר  או  שתים 
תעשייה מרחבי שגודלו החל מ� 500 דונם ומעלה. הייתרונות של 
אזורי תעשייה מרחביים הם יתרונות לגודל ולפיכך אפשרות למתן 
יותר  טובים  פתרונות  ולתעשיינים,  ליזמים  יותר  טובים  מענים 
לנושאים סביבתיים, יתרונות בשיווק מגרשים כל אלו מתאפשרים 

גם על ידי המצאות ניהול מקצועי. 
בשנת 2005 הופסקה תמיכת משרד התמ"ת במינהלות אזורי 
תעשייה, תמיכה שבוצעה בעבר מתקציבי תוכנית עידוד שכיום 

אינה מתוקצבת.

מינהל אזורי פיתוח ©∑≠∂∞∞≥®
מינהל אזורי פיתוח ממונה על יצירת תשתיות לפיתוח תעשייה וליצירת מקומות תעסוקה באזורי עדיפות לאומית. במסגרת זו 

מבצע מינהל אזורי פיתוח את עבודות פיתוח התשתית באזורי תעשייה וכן ממליץ על שווק קרקע לתעשיינים בפטור מכרז. 

ביצוע תקציבי
*תקציב 2007 אש"ח* תקציב 2006 באש"ח

ברוטונטויתרת התחיבויותביצוע בפועל**נטו

34,00037,000200,00062,650127,650

תקציב 2006 נכון ל 31.12.06 , תקציב 2007 מקורי. התקציב לא כולל תקציב פעולות ונושאים מינהליים.  *
ביצוע ברוטו ללטובת פארק נועם.  

בשנת 2006 החליטה הממשלה לתמוך בשילוב רשויות מקומיות 
רשויות  בצירוף  תומך  אז"פ  מינהל  מרחביים.  תעשייה  באזורי 
מקומיות של המיעוטים על ידי מענק בגובה 500,000 ₪ בשנה 
למשך שלוש שנים כפוף להחלטות ממשלה שינתן למינהלת אזור 

התעשיה כנגד צירוף הרשות של המיעוטים. 

העמקת הסבסוד
פיתוח  לטובת  הניתן  הסבסוד  עומק  הממשלה  החלטת  ע"פ 
ידי מנכ"ל משרד התמ"ת.   התשתיות באזורי תעשייה יקבע על 
הנהלת המשרד הובילה מהלך שמטרתו העמקת הסבסוד ויצירת 
הסבסוד  מודל  השונים.  התעשייה  באזורי  הוגנים  סיוע  תנאי 
שפותח ואושר על ידי הנהלת המשרד התייחס באופן פרטני לכל 
אחד מאזורי התעשייה שבאזורי עדיפות לאומית. לראשונה נתן 
משקל למשתנים כגון מרחק ממרכז הארץ, דירוג חברתי כלכלי 

ופוטנציאל שיווקי. 

עידוד הגליל והנגב
בעקבות המלחמה מלחמת לבנון הוטל על מינהל אזורי פיתוח 
וכן  המדינה  בצפון  התעשייה  אזורי  לפיתוח  תקציבים  לייחד 
בישובי סובב עזה. במסגרת זו קיבלו אזורי התעשייה בתחומים 
אלו עדיפות בקידום פיתוח על פני אזורים אחרים בארץ. יש לציין 
כי לתקציב מינהל אזורי פיתוח התווספו רק 5 מלש"ח שיועדו 
מתוך  יוקדש  התקצוב  יתרת  בר�לב,  התעשייה  אזור  להרחבת 

תקציב פיתוח תשתיות של מינהל אז"פ.

בחינת נושא הפרטת אזור התעשייה לזכיינים
לשלב  המיועד  זכיינים  מודל  אז"פ  במינהל  הוכן   2006 במהלך 
ופיתוח התשתיות באזורי  את המגזר הפרטי בשיווק המגרשים 
התעשייה. ע"פ המודל המוצע ימשיך משרד התמ"ת להיות אחראי 
על הקצאת הקרקע בפטור מכרז, אולם פעולות הפיתוח והישווק 
יועברו לידי זכיין פרטי. המדינה באמצעות משרד התמ"ת ימשיכו 
להעניק את הסבסוד כפי שנקבע בהחלטת הממשלה, הסבסוד 

ינתן בכפוף לשיווק מגרשים ולביצוע עבודות הפיתוח. 
עקרונות המודל הוצגו לפי הנהלת המשרד וזכה לברכתה. בשנת 
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2007 יקודם ויפותח המודל בתיאום עם מינהל מקרקעי ישראל 
ויקבע לוח זמנים לביצוע הפילוטים הראשונים.

מכרזים
פורסם  ושיווקי"  כלכלי  הנדסי,  ייעוץ  שירותי  "לקבלת  מכרז   .1
ב2005 ובמרץ 2006 נבחרה חברת אתת לספק שרותי מטה 
מקצועי למינהל אז"פ. צוות היועצים משמש זרוע מקצועית 
פעולת  את  מבקרת  אז"פ,  מינהל  פעילות  את  המלווה 
החברות המנהלות ומנחה אותן בהיבטים של פיתוח וניהול 
אזורי התעשייה. כמו כן מלווה צוות היועצים את מינהל אז"פ 
ממשלתית  מדיניות  החלטות  עם  מקצועית  בהתמודדות 
לתקצוב  מודלים  עריכת  עבודה,  נהלי  קביעת  ומשרדית, 

ופיתוח, וכן הכנת תוכנית עבודה ומעקב ביצועה.

ציבוריות  תשתיות  של  ופיתוח  תכנון  עבודות  "ניהול  מכרז   .2
ופרוייקטים שונים": המיכרז לבחירת חברות  באזורי תעשייה 
מנהלות שהן הזרוע הביצועית של משרד מינהל אזורי פיתוח, 
משלב  החל  תעשייה,  באזורי  המשימות  כל  ביצוע  לצורך 
הכנת סקר ייתכנות לכל אזור תעשייה חדש ועד לשלב הכנת 
התב"ע. המכרז פורסם ונבחרו באוקטובר 2006 ארבע חברות 
מהמובילות המשק הישראלי: מקיף, קובצת גדיש, תה"ל�דנה 

ועמק איילון. החברות נבחרו לתקופה של עד 10 שנים.

עבודות  על  צמוד  פיקוח  שתבצע  מפקחת  לחברה  מכרז   .3
על   .2007 בתחילת  שית  ויפורסם  ובוטל  פורסם  הפיתוח 
ועדת  באישור  הוארך,  העבודות,  ברצף  לפגוע  שלא  מנת 
הפטור במשרד האוצר, חוזה ההתקשרות עם חברת הפיקוח 

הנוכחית.
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מינהל המימון לשנת ∑∞∞≥≠∂∞∞≥
תוכניות סיוע לעסקים ולתעשייה לשיפור הניהול, החדשנות והשיווק במגזרים ובתחומים שונים

רקע לתוכניות ∫
מינהל המימון מפעיל תוכניות סיוע לעסקים וחברות תעשייתיות 
ומתמקד בפיתוח סדרת כלים שנועדו לשפר את הניהול, הייצור, 

החדשנות והשיווק במגזרים ובתחומים השונים. 

והקרנות הנותנות סיוע  המינהל מרכז בתוכו את כל התוכניות 
כספי לעסקים ולתעשייה שאינם ניתנים

במסגרת המדען הראשי ומרכז ההשקעות.

תוכנית חונכות עסקית∫
מטרת תוכנית החונכות � לסייע לעסק הזעיר, הקטן או הבינוני 

בהתרחבות מבוקרת ושיפור
ביצועיו ורמת רווחיותו תוך שיפור ניהולו, הקניית כלים ניהוליים 

וליווי ביישומם. להשגת המטרה, 
ע"י  הניתן  מקצועי  ייעוץ  העסקים  לרשות  התוכנית  מעמידה 

מומחים בעלי ניסיון רב אשר נבחרו למטרה זו
מהסקטור הפרטי.

פעילות בשנת 2006: סה"כ טופלו כ� 1500 פניות במסגרת   •
התוכנית.

פעילות צפויה בשנת 2007: תהייה בהתאם לתקציב שיאושר   •
לתכנית החונכות. בכל תקציב שיאושר, היחידה תפעל בניצול 

מלא של התקציב.

תוכנית ניהול איכותי∫
תוכנית לשיפור הניהול האיכותי במפעלים, במטרה, להגדיל את 

הרווחיות וכושר התחרות של התעשייה,
אלו  ניהול  שיטות  חדשניות.  ניהול  שיטות  הטמעת  באמצעות 

מכוונות לפיתוח תהליכי שיפור מתמשכים
הגדלת  תגובה,  זמני  קיצור  מלאים,  הקטנת  כדי  תוך  במפעל, 
בעלי  של  ושילובם  תקלות  צמצום  עלויות,  הורדת  תפוקות, 

תפקידים בכל הדרגים, באחריות לביצוע איכותי.

חברות,   70 בפרוייקט  טופלו  סה"כ   :2006 בשנת  פעילות   •
מתוכם נחתמו 38 חוזים חדשים 

דומה  תקציב  ויאושר  במידה   :2007 בשנת  צפויה  פעילות   •
לזה שבסוף שנת 2006, נקווה 

� 100 מפעלים. 80 �להגיע להיקף של כ

תוכנית ¢ניצוץ¢∫
בתעשייה  וצמיחה  יצירתיות  לניהול  תוכנית  הנה  ניצוץ  תכנית 

(ניצוץ) שמטרתה, העלאת רעיונות
והטמעת  חדשות  שיווק  שיטות  על  חשיבה  חדשים,  למוצרים 
טכניקות  הטמעת  באמצעות  זאת  חדשנות.  לניהול  שיטות 

במפעל  מתמדת  חדשנות  לבצע  היכולת  לעידוד  ומתודולוגיות 
וכוללות נושאים כגון:

שווקים  ואיתור  ניתוח  לחדשנות,  אסטרטגיה  יצירתית,  חשיבה 
יועצים  ניתנות ע'י  והייעוץ בטכניקות השונות  חדשים, ההנחיה 
בטכניקות  המתמחים  הפרטי  מהמגזר  מקצועיים  ומנחים 

לחדשנות ויצירתיות.

חברות,   90 בפרוייקט  טופלו  סה"כ   :2006 בשנת  פעילות   •
מתוכם נחתמו בשנה זו 41 חוזים חדשים.

דומה  תקציב  ויאושר  במידה   :2007 בשנת  צפויה  פעילות   •
לזה שבסוף שנת 2006 נגיע להיקפים דומים ויותר מכך.

חונכות לעיצוב תעשייתי ∫
יחד עם מעצב  מטרת התכנית לסייע למפעלים ועסקים להגדיר 
כוונה  מתוך  בעיצוב  חדשנות  של  אסטרטגיה   � מומחה  תעשייתי 

לשפר את כושר התחרות והרווחיות של אותם מפעלים ועסקים.

התכנית לא פעלה בשנת 2006. המשרד נערך להפעלת התוכנית 
מחדש לקראת אמצע 2007.

תפעול וקידום עיצוב תעשייתי בתעשייה ∫
מטרת התכנית לייצור מודעות לעיצוב תעשייתי בקרב התעשייה 
הישראלית, לחשוף העיצוב התעשייתי הישראלי לזירה העולמית 

ולהגביר את כושר התחרות של המוצרים הישראליים והייצוא.

התוכנית פועלת מאז שנת 2004 בקידום הנושאים הבאים:
עידוד השתתפות מעצבים תעשייתיים בתערוכות בין לאומיות.  •

חלוקת פרסי עיצוב תעשייתי לתעשיינים ומעצבים.� בשנת   •
2006 חולקו 160,000 ₪ פרסים.

קיום ימי עיון � בשנת 2006 אושרו 130,000 ₪.   •
 2006 בשנת   � בארץ  עיצוב  תערוכות  במימון  השתתפות   •

אושרו 170,000 ₪ לקיום 3 תערוכות בארץ .
הפקת  בעיתונות,  מודעות   � המודעות  להגברת  פעילויות   •
פירסומים, סיוע בבניית אתרי מידע, ספרית חומרים, איסוף 
נתונים ומחקר. � בשנת 2006 אושרו 120,000 ₪ להפקת 

פרסום דיגיטלי וספריית חומרים.

קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה∫
מטרת התוכנית לתת הלוואות לעסקים קטנים לצורך הרחבת 

הפעילות הכלכלית.
אוצר  בנקים:   3 עם  ישירות  "תבור"  חברת  ע"י  מנוהלת  הקרן 

החייל, הבינלאומי הראשון ומרכנטיל דיסקונט . 
אין מעורבות המדינה בניהול השוטף.

פעילות בשנת 2006: אושרו 759 בקשות בסכום כולל של   •
240 מליון ₪.
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תוכנית המאגדים
סיוע לקידום שיווק לשווקים חדשים או למוצרים חדשים שמתבצע 

במשותף ע"י מספר חברות.

המאגד יכלול 5 חברות תעשייתיות לפחות, המענק ניתן בשיעור 
50% מהוצאות השיווק המוכרות עפ"י הקריטריונים.

לרבות  לחו"ל  שיווק  לפעילויות  מימון  קבלת  תאפשר  התוכנית 
אחזקת משרדים בחו"ל, פרסום, מחקרי שוק, ייעוץ שיווקי בחול, 

השתתפות בתערוכות, כנסים פטנטים ועוד..
הסיוע מותנה בהחזר תמלוגים בשיעור 3.5% מגידול המכירות 
לייצוא בשווקי היעד עד 100% מגובה המענק וישא ריבית לייבור 

לדולר ארה"ב, לשישה חודשים.

מאגדים   17 בפרוייקט  טופלו  סה"כ   :2006 בשנת  פעילות 
הכוללים כ � 150 חברות.

תוכנית ליווי שיווקי
תוכנית הליווי השיווקי נועדה לסייע לחברות מתחילות וקטנות בעלות 
פוטנציאל שיווק בשוק העולמי, זאת באמצעות קביעת אסטרטגיה 

שיווקית, תכנון והתארגנות לביצוע פעולות שיווק בין�לאומיות.

התוכנית מיועדת לחברות שהכנסותיהן עד 100 מליון ₪ שטרם 
ביצעו יצוא או שיצואם עד 2.0 מליון $ ויש להם פוטנציאל ליצוא.

הסיוע עד 200 שעות ייעוץ, שיעור השתתפות הקרן 50%.

הנוכחית,  במתכונתה  פעלה,  התוכנית   :2006 בשנת  פעילות 
מיוני 2006 טופלו בפרוייקט כ � 60 חברות. 

תוכנית קרן פיתוח השיווק לשוק העולמי ≠ 
הלוואה ליצואן הבודד

השיווק  קידום  בפעילות  ליצואנים  לסייע  במטרה  הוקמה  הקרן 
לשווקים חדשים או למוצרים חדשים ושיש בהם משום יחודייות.

ובינוניים  קטנים  ליצואנים  הלוואות  לאפשר  מיועדת  הקרן 
המייצאים או מתכוונים ליצוא ומחזור המכירות שלהם אינו עולה 

על 10.0 מליון $.
מדינה  בערבות  מגובים  החייל  אוצר  בנק  באמצעות  ההלוואות 

בשיעור של 70%.

תקופת  מההכנסה,   20% או   $ מליון   1.0 עד  הסיוע  תקרת 
ההלוואה עד חמש שנים כולל שישה חודשי גרייס.

הבנק רשאי לדרוש מהלווים בטחונות עד גובה 30% מסכום ההלוואה 
כמו כן על הלווים לחתום על ערבות אישית של בעלי המניות.

לרבות  לחו"ל  שיווק  לפעילויות  מימון  קבלת  תאפשר  התוכנית 
אחזקת משרדים בחו"ל, פרסום, מחקרי שוק, ייעוץ שיווי בחול, 

השתתפות בתערוכות וכנסים, פטנטים ועוד..

פעילות בשנת 2006: סה“כ טופלו בפרוייקט כ � 30 חברות. 
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רגולציה של תעשיות היהלומים
על  מהמפקח  רישיונות  מתן  ביהלומים:  עיסוק  רישיונות   •

היהלומים, בהתאם לסוג הפעילות: יצרן, סוחר, צורף

בשנת 2006 חודשו רישיונות לכ� 1900 בעלי רישיונות קיימים   •
וניתנו 159 רישיונות חדשים (111 סחר, 29 יצרן ו� 19 צורף).

המכס  תחנת  חן:  ואבני  יהלומים  מכס  תחנת  פעילות   •
מופעלת ע"י שלשה מעריכי יהלומים. כל משלוחי היבוא של 
יהלומים לישראל עוברים בדיקה פיזית ומשתחררים אך ורק 
גם  ניתן  היהלומים.  מינהל  ע"י  המופעלת  המכס  בתחנת 
לשחרר בתחנת המכס ממכס אבנים יקרות ויקרות למחצה 
ע"י  מוקלדים  והיצוא  היבוא  משלוחי  כל  יהלומים.  ואבקת 
המינהל ומועברים למל"מ וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לתוקף  נכנסו   1.1.2003 מתאריך  החל  קימברלי  תהליך   •
שיטת  והופעלה  קימברלי,  תהליך  של  המחייבות  ההוראות 
הייתה  ישראל  גלם.  ביהלומי  הסחר  על  והפיקוח  התיעוד 
קימברלי.  תעודת  שהנפיקה  בעולם  הראשונה  המדינה 
כולן  קימברלי,  להסכם  הצטרפו  מדינות   50  �כ  1.1.03  �ב
התחייבו להפעיל את שיטת התיעוד והפיקוח ולסחור רק עם 
מדינות שהתקבלו כחברות וממלאות אחר התנאים והדרישות 
נציגי   .2002 בנובמבר  החברות  המדינות  בכנס  שהתקבלו 
תהליך  של  העבודה  בועדות  נבחרים  חברים  הינם  המינהל 
ההחלטות.  קבלת  ובתהליך  בדיונים  ומשתתפים  קימברלי 
בשנת 2006 הונפקו 6,433 תעודות קימברלי ליצוא והתקבלו 

11,185 תעודות קימברלי ביבוא.

מתן שירותים ייחודיים לתעשייה
התקיימה   2004 בשנת  ותכשיטנים:  יהלומנים  בין  מפגש   •
אינטרקונטיננטל  דיוויד  במלון  תכשיטים  תערוכת  לראשונה 
בת"א. במסגרת התערוכה השתתפו כ� 120 מציגים מענף 
לשוק  יועדה  זו  תערוכה  החן.  ואבני  היהלומים  התכשיטים, 
התערוכה  מבקרים.  של  ערה  בתנועה  והתבטאה  המקומי 
היצוא  מכון  התמ"ת,  בחסות  "שטיר"  קבוצת  ע"י  אורגנה 
ואיגוד תעשייני התכשיטים בישראל. התערוכה התקיימה גם 

בשנת 2006, 160 מציגים השתתפו.

סיוע לענף התכשיטים: במהלך שנת 2006 נבדקו בקשות   •
המשרד  שמגיש  הסיוע  במסגרת  תכשיטים,  מפעלי  של 
זו נבחנו בקשות לקבלת הלוואה מקרן  לתעשייה. במסגרת 
השיווק לשוק העולמי ליצואן הבודד. נבחנה בקשה להקמת 

מאגד של יצרני תכשיטים ליצוא.

ויזות לקניינים מחו"ל: המלצות בפני משרד הפנים ומינהלת   •
מתן  על  ישראל,  ושגרירויות  התמ"ת  במשרד  זרים  עובדים 
ויזות לקנייני יהלומים המבקשים להגיע ארצה לצורך מסחר 

ביהלומים, ולגבי אשרות שהייה ועבודה בארץ.

מינהל היהלומים¨ אבני חן ותכשיטים ∂∞∞≥
קביעת מדיניות תעשייתית כוללת והפעלת כלי סיוע של המשרד בתחומי תעשיות התכשיטים, היהלומים ואבני החן.

לענפי  הקשורות  בועדות  השתתפות  ענפיות:  ועדות   •
מכון  היצוא,  מכון  כמו  במוסדות  והיהלומים  התכשיטים 

היהלומים, התאחדות תעשייני היהלומים.

ארגונים והסכמים בינלאומיים
דן  הארגון  סיבג'ו.  בארגון  חברה  ישראל   � סיבג'ו  ארגון   •
בנושאים הקשורים לענפי היהלומים, אבני חן ותכשיטים. 
ישראל בארגון סיבג'ו, ומשמש החוליה  המינהל מייצג את 

המקשרת בין הארגון ובין התעשיות בארץ.

חוקים¨ צווים¨ תקנות ותקנים
הכללים  לגבי  יהלומנים  הדרכת  הון:  הלבנת  איסור  חוק   •
החוק  עפ"י  מחו"ל,  ותמורות  כספים  העברת  על  החלים 
לאיסור הלבנת הון. תאום בין הרשות לאיסור הלבנת הון 

וענף היהלומים בתקנות הקשורות לענפי היהלומים.

צו הפיקוח על היהלומים: המינהל, בשיתוף עם המחלקה   •
על  הפיקוח  בצו  לשינויים  פועלים  בתמ"ת,  המשפטית 

היהלומים.

תקנים  של  ברביזיות  השתתפות  וכסף:  לזהב  תקנים   •
הצטרפות  תהליכי  במסגרת  זאת  והכסף.  הזהב  בתחום 
בה  יקרות,  למתכות  וינה  באמנת  כחברה  ישראל  מדינת 
התבקש שינוי בתקינה לגבי הכללת סימונים בינלאומיים. 
הדירטיבה  אימוץ  לגבי  התקינה  לועדת  המלצה  הוגשה 
יקרות  במתכות  הניקל  נדידת  הגבלת  בנושא  האירופאית 

הבאות במגע ממושך עם גוף האדם.

המינהל  עובדי  ביצעו   2006 במהלך   � בחנויות  ביקורת   •
חוק  מתוקף  הארץ  ברחבי  ותכשיטים  בחנויות  ביקורות 

התקנים, צו אימות הזהב.

הסברה ונתונים סטטיסטיים
חן  אבני  היהלומים,  ענפי  לגבי  ובחו"ל  בארץ  הסברה   •

ותכשיטים.

התפתחויות  על  נתונים  המינהל  מפרסם  לחודש,  אחת 
הסחר ביהלומים לגבי אותו חודש.

היקף  לגבי  שנתיים  נתונים  המינהל  מפרסם  לשנה  אחת 
 30 רשימת  את  וכן  אלה  ענפים  של  היצוא  והיקף  היבוא 

היהלומנים המובילים ביצוא.

יהלומים מלאכותיים ©סינטטיים®
לאור התגברות החשש בעולם מסחר ביהלומים מלאכותיים,   •
מעשי ידי אדם, מתנהלים דיונים עם ראשי הענף, במטרה 

להביא לגילוי נאות של יהלומים אלה.
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הפעילות בשנת 2006:

±Æ איכות הסביבה∫ 
המינהל עסק יחד עם המשרד לאיכות הסביבה בגיבוש תקנות, 

הוראות ודוחות בנושאים הבאים:
פיתוח בר�קיימא � נמשך מיפוי יחידות המשרד לקראת שילוב   •
עקרונות פיתוח בר�קיימא בתוכניות העבודה. נציגי המינהל 

.CDM �השתתפו בוועדות היגוי לרבות לנושא ה
המינהל סייע לאגף הכלכלה במשרד להגנת הסביבה בגיבוש   •

הנחיות לבדיקת בקשות למפעלים מאושרים.
שותף בדיונים הנוגעים לתשתיות בתחומי הסביבה.  •

≥Æ רישוי∫ 
רישוי יבוא:

היבוא חל על טובין הכלולים באמנות בינ"ל בעיקר בתחום הגנת 
הסביבה אך גם כימיקלים העשויים לשמש כחומרי מוצא בייצור 

חומרי נפץ או סמים נרקוטיים.

שנה  לעומת   10% �כ של  (עליה  רשיונות   500  � הוענקו  סה"כ 
נעוצה  הירידה   ,2004 לעומת   50% �כ של  ירידה  אך  הקודמת. 

בהסרת דרישות הרישוי מארצות מסויימות).
כ� 210 אישורים מיוחדים למיניהם. (עיקרם פטור מדרישות צו 

יבוא חופשי).

בנוסף מעניק המינהל אישורי משתמש סופי ליבואנים החייבים 
אישור מדינה, על פי האמנה הכימית. סה"כ ניתנו � 125 אישורים, 
עלייה של כ� 50% לעומת 2005 המשקפת מגמה עולמית של 

הגברת הפיקוח בסחר של כימיקלים מסויימים.

רישוי יצוא:
חובת  קיימת  הצו  עפ"י  הדו�שימושי.  בתחום  הייצוא  צו  נחתם 
רישוי יצוא טובין טכנולוגיה וידע של פריטים דו�שימושיים בתחום 
הנשק הקונבנציונלי. חובת רישוי לפריטים דו�שימושיים הכלולים 

ברשימות הנספחות לצו.
הרישוי בתוקף מיום 1.1.2007, במהלך החודש האחרון של 2006 

התקבלו מספר בקשות לרשיונות.
התקיימו  סמינרים,   10 התקיימו  האכיפה  מפעילות  כחלק 
מפגשים עם חברות יצוא ונשלחו הודעות דואר ודוא"ל ליצואנים 
מידע  המרכז  אינטרנט  אתר  הוקם  הרישוי,  בתחומי  העוסקים 
באשר לפיקוח הייצוא כולל בתחומי הכימיה, הביולוגיה, הגרעיני 

.MTCR �וכן טכנולוגיות טילים 

מינהל כימיה וסביבה ©∂∞∞≥®
טיפול בתעשיות הכימיה, הפלסטיק, עץ נייר ודפוס וריכוז היבטי איכות הסביבה של התעשייה מול יחידות המטה במשרד. החל 
משנת 2004 מרכז המינהל את הטיפול בפיקוח על ייצוא טובין וידע "דו שימושיים", במסגרת זו המינהל אחראי על יישום צו 
הייצוא כימי ביולוגי גרעיני, פיקוח על יצוא פריטים הכלולים במשטר ה� MTCR והחל בהתארגנות לקראת פיקוח יצוא על פריטים 

דו שימושיים הכלולים בהסדר ואסנאר העוסק בנשק וציוד דו שימושי קונבנציונלי.

בשנת 2007, יעסוק המינהל בצד ניהול הרישוי גם בהמשך פיתוח 
אתר האינטרנט, וכן בפעילות הסברה פרטניות מול התעשייה.

מרכז ההשקעות∫   Æ≥
כולל  סכום  על  ההשקעות  למרכז  המלצות   117 וטופלו  נבחנו 
והן  ירידה של כ� 30%, הן במספר הבקשות  של 209 מליון $, 
בהיקף  מצטברת  וירידה   2005 לעומת  המומלצים,  בסכומים 
הכספי של ההמלצות בשיעור של קרוב ל� 60% לעומת 2004. 
רוב ההמלצות בתחום המענקים ורק מיעוטן בתחום הטבות מס 
(תוספות ושינויים). הירידה מוסברת בהפסקת הטיפול במסלול 

המס החלופי.
והשאר  הפלסטיק  בתחומי  היו  שנדונו  מההשקעות   60%  �כ
בתחומי התעשיות המסורתיות בנייה, עץ, נייר ודפוס. בתחומי 
הכימיה היו מספר מועט של בקשות לטיפול בסכום כולל של 10 
מליון $ בלבד. בהעדר תקציב חלק מההשקעות לא הגיעו לדיון 

במרכז ההשקעות.
החברות  מעבר  על  מעיד  הכימיה  בתחום  השקעות  העדר 
בהשקעות  ממש  של  ירידה  לצד  החלופי,  למסלול  הגדולות 

בתחום הכימיה.

כריית  פעילות  לחידוש  ענקית  השקעות  תוכנית  בדיקת  החלה 
הנחושת בתמנע. היקף התוכנית והסיוע הנדרש גדול מתקציב 
מרכז ההשקעות לשנת 2007. התוכנית אמורה להעסיק מאות 
לאזור  ממש  של  תעסוקתית  בשורה  מהווה  ישירים  עובדים 

אילת.

¥Æ הקצאת קרקע∫ 
נבחנו וטופלו המלצות לכ�53 מפעלים, לשטח של 502.8 דונם.

20052006
75איו"ש
2122דרום
1112מרכז
1014צפון

התעשיות  בתחום  למפעלים  ניתנו  הקרקע  הקצאות  רוב 
המסורתיות, עץ, נייר, דפוס ומוצרי בנייה חלקן בתחומי התעשיות 

"מעורבות מסורתיות" כגון פלסטיק ו�8 בתחומי הכימיה.

הגבלים עיסקיים∫   Æμ
העיסקיים  ההגבלים  על  לממונה  המלצות   12�כ וטופלו  נבחנו 

באשר למיזוגים והסדרים כובלים בתחום מפעלי המינהל. 
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מתן מידע לפונים בנושאים של תעשייה¨ סחר 
עולמי¨ יבוא ויצוא

בשנת 2006 התקבלו וטופלו במינהל כ� 1000 פניות לקבלת   •
מידע לפונים בנושאים של השקעות סביבה עסקית ותחרות, 
שונים  היבטים  וכן  ויצוא  יבוא  מכסים,  שיווק,מו"פ,  קידום 

בסחר העולמי..

בשנת 2007 צפויה ירידה לכ� 700 פניות עקב הירידה במיגוון   •
כלי הסיוע של המשרד..

מרכז ההשקעות 
בשנת 2006 טופלו במינהל 146 בקשות של מרכז ההשקעות,   •

מתוכן 69 הקמות והרחבות במסלול מענקים.

בשנת 2007 צפוייה ירידה בבקשות.  •

הגבלים עיסקיים
חות דעת לרשות להגבלים עיסקיים בנושאים מקצועיים  •

בשנת 2006 התיחסנו ל� 42 בקשות למיזוג.   •
  בשנת 2007 צפויות להתקבל 50 בקשות.

קידום השיווק לחו¢ל
2006� 16 בקשות לקרן לשיווק לחו"ל.
2007� 20 בקשות לקרן לשיווק חו"ל. 

ליווי שיווקי � השנה(2006) נהנו 26 חברות מתחילות מטיפול 
לשם קבלת יועץ שיווקי.

מאגדים � בשנת 2006 טפלנו ב�8 בקשות למאגדים ליצוא.

®≤∞∞μ≠∂© מינהל תעשיות עתירות ידע וטכנולוגיה
התמקדות וסיוע בגיבוש מדיניות תעשייתית כוללת של משרד התמ"ת בתחומי התעשיות עתירות הידע ועתירות הטכנולוגיה. 
טיפול בפניות תעשיות ההיי�טק: בתחומי התקשורת, התוכנה, הציוד הרפואי, האלקטרוניקה, החשמל, המתכת ומוצרי מתכת, 
וכלכלית לטובת כלי סיוע במשרד במטרה לקדם תעשיות עתירות הידע.  מכונות, תעשיות הרכב והתעופה. בחינה מקצועית 
יוזמות ורעיונות להקמה ולהפעלת כלי סיוע נוספים, העשויים לסייע להתפתחות חברות היי�טק. הקמה ותחזוקה של מאגרי 
מידע על יצרנים ויצואנים בחתך תת�ענפי בתחומי המינהל. טיוב מאגר החברות בשיתוף יחידת המחשב. עריכת סקרי רוחב על 

כלל ענפי המינהל. הכנת סיקרי עומק מקיפים על תת�ענפים נבחרים.

קרקעות ומבנים
בשנת 2004 טופלו 50 בקשות להקצאת קרקע. בנוסף אושרו   •

12 תכניות למבנים בתעשיה. 

בצפון)   �19 בדרום   �35�) בקשות   67 טופלו   2005 בשנת   •
בנוסף 8 בקשות למבנים.

רישוי
ואישורים,  רישיונות   1056 במינהל  הונפקו   2006 בשנת   •
ו 559 אישורים מיוחדים. בשנת  יבוא  מתוכם 497 רישיונות 
לעומת  היבוא,  רישיונות  במספר  ניכרת  ירידה  חלה   2006

שנת 2005, עקב יישום המדיניות להקטנת חובת הרישוי.
בשנת 2007 צפויים 400 בקשות לרישוי ואישורים  •

אישורים מרביתם  � בשנת 2006 הונפקו 1033  אישורי ד2   •
פטור מתקן ביבוא לשם יצוא.

פטור מנכ"ל � הונפקו 63 אישורי מ"ב 381 לפטור ממיסים ביבוא.  •

תיקוני מיסים
בשנת 2006 טופלו 12 בקשות לשינויים במיסים ליבוא מארצות 

שלישיות.
בשנת 2007 צפוי מספר דומה.

עתידים לתעשיה
והגיאוגרפית  החברתית  מהפריפריה  סטודנטים  קידום   •

לעבודה טכנולוגית בתעשיה.. 
בשנת 2006 נכללו בתכנית 148 סטודנטים.  •

בשנת 2007 יכללו בתכנית כ�175 סטודנטים.  •
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גיבוש מדיניות 
גיבוש המלצות למדיניות בתחום השיווק, בענפים שבתחום   •

טיפול המינהל.

ביצוע סקרים לענפי התעשיה במוצרי צריכה, ניתוח התוצאות   •
והתווית קוים לפיתוח הענפים.

כושלים, שבתחום  ענפים  ואיתור אמצעים להבראת  בדיקה   •
תעשייתי  לתכנון  המרכז  עם  בשיתוף  המינהל  טיפול 

שבמשרד.

מרכז ההשקעות ואזורי פיתוח 
מרכז  עם  בשיתוף  בתעשיה  להשקעות  פרוייקטים  בדיקת   •
ההשקעות ובנק לפיתוח תעשייה. בשנת 2005 טופלו במינהל 

60 בקשות של מרכז ההשקעות.

מתן המלצות למינהל אזורי פיתוח להקצאת קרקע ולמרכז   •
ההשקעות למבנים. בשנת 2005 טופלו במינהל 18 בקשות.

ייבוא ויצוא 
טופלו  ייבוא.  מדיניות  וקביעת  הליברליזציה  מדיניות  ביצוע   •
מכסות),  חלוקת  (בעיקר  יבוא  ואישורי  רשיונות   14,000

במסגרת הסכמים בינ"ל.

טיפול בעבירות על חוקי הייבוא במסגרת ועדת היבוא.  •

שונים,  שבועונים  תערוכות,   6  – יצוא  תוכניות  וקידום  ייזום   •
קידום בחו"ל, שת"פ עם מכון היצוא.

יעוץ והדרכה לתעשייה
הכוונה של התעשייה אל כלי הסיוע הקיימים במשרד לפתרון בעיות,   •

צמיחת הענפים, הגדלת היצוא וביצוע מדיניות פיזור האוכלוסין.

®≤∞∞μ≠∂© מינהל מוצרי צריכה
סיוע בגיבוש מדיניות תעשייתית כוללת של משרד התמ"ת בתחומי מוצרי הצריכה בענפיהטקסטיל, המזון, תעשיות קלות והעור, 
וגופי ממשל אחרים,  יחידות המשרד  כלי סיוע של משרד התמ"תלתעשיית מוצרי צריכה בשיתוף עם  והפעלת  טיפול פרטני 

תאגידים, מועצות ייצור ורשויות מקומיות.

הגבלים עיסקיים והגנת הצרכן 
בדיקת פרוייקטים של מיזוג מפעלים יצרניים וחברות שיווק,   •
בתחום ענפי המינהל, עפ"י דרישת הרשות להגבלים עיסקיים. 

בשנת 2005 טופלו 12 בקשות.

תקינה והגנת הצרכן 
ייזום ומעקב אחר תקינה בשיתוף עם מכון התקנים והמכללות   •

המקצועיות.

פעולות והתוית צווים ותקנות להגנת הצרכן, בשיתוף הממונה   •
על הגנת הצרכן.

 1,200) מקומי  בשוק  אלכוהוליים  משקאות  איכות  בדיקת   •
בדיקות במסגרת מכון היין).

ארגונים והסכמים בינלאומיים 
בדיקה והכנת תסקירים בענפי תעשיית תחום מוצרי הצריכה   •
להצטרפות לאירגונים בינלאומיים, להסכמי סחר עם מדינות 
או גושים כלכליים, כל זאת תוך שת"פ ודיונים משותפים עם 

המינהל לסחר חוץ.

F.A.O. ייצוג בארגונים בינלאומיים כגון  •

שונות
חברות בדירקטורים, מועצות, ומינויים בוועדות שונות.  •

שיתוף פעולה וקביעת מדיניות משותפת (משרד החקלאות   •
ומשרד הבריאות).

ייצוג המשרד בוועדות הכנסת השונות.  •

ניהול מלאי של משק לשעת חירום מל"ח מזון.  •
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±Æ ביצוע מדיניות תקינה לאומית∫ 
קביעת עדיפויות בתקינה, הכרזה על תקנים כרשמיים, או הסרת 
וביקורת של שינויים  ייזום  הרשמיות, אימוץ תקינה בינלאומית, 

בתקנים קיימים, תיאום בין משרדי בנושא התקינה. 
התייעצות  ביצוע  תוך  רשמיים  בתקנים  שינויים   72 נערכו   •
הנמצא  תקן  שנושא  הממשלה  משרדי  עם  ובתיאום  ציבורית 

בתחום פעילותן, מעקב אחר ביצוע דו"ח ועדת פרופ' דויטש.
ריכוז ועדכון התוספת השניה לצו ייבוא חופשי המסדירה תנאים   •

לעמידה בדרישות התקנים והתקנות הטכניות של הייבוא.
הייבוא  ולועדת  התמ"ת  במשרד  למינהלים  והמלצות  יעוץ   •
התקנים  מכון  מאישור  פטורים  מתן  לגבי  הבינמשרדית 

למוצרי הייבוא. 
בועדות  התקינה  מינהל  מהנדסי  ע"י  המשרד  עמדות  ייצוג   •

התקינה במכון התקנים הישראלי.
בהחלטת מס' 1782 מיום 4.4.04 הממשלה החליטה להטיל   •
על שר התעשייה המסחר והתעסוקה לפעול להקלה בבדיקות 
התקינה ביבוא, בכפוף להגברת רמת הבקרה והאכיפה. אחד 
הצעדים ביישום ההחלטה היה קביעת מדרג של ארבע רמות 
בדיקה ביבוא לקבוצות טובין, לפי רמת סיכון שטמונה בהן 
לבריאות ובטיחות הציבור או לפי השפעתן על איכות הסביבה. 
ובעדכון  בהפעלה  התקינה  מינהל  עסק   2006 במהלך 
הקבוצות אליהן נכנסו הטובין המיובאים. בנוסף, עודכנו ע"י 
מינהל התקינה רמות הבדיקה השונות, אופן קביעת חריגים 
הבדיקה  רמות  בין  יבואן  או  טובין  והעברת  אלה  לקבוצות 
השונות. ככלל, הטובין שלגביהם חלה חובת התאמה לתקן 
רשמי מוינו לארבע קבוצות, במדרג של ארבע רמות בדיקה. 
הממונה על התקינה רשאי לעדכן את רשימות התקנים מעת 
לאור  הרשמיים,  בתקנים  שחלים  לשינויים  בהתאם  לעת, 

ממצאים בשווקים והניסיון המקצועי שנצבר. 

מינהל התקינה ©∂∞∞≥®
קיום המסחר עפ"י כללי ה�WTO תוך הבטחת כניסה לשוק של מגוון מוצרים שאינם פוגעים בבטיחות ובבריאות הציבור ובאיכות 

הסביבה . אכיפת מילוי הוראות התקן הרשמי עפ"י הוראות חוק התקנים.

תקציב 2006 באש"חתקציב 2005 באש"ח
ביצוע על שינויו כולל תקציב על שינויו

עודפים
ברוטונטוהתחייבויות

14,25918,162013,55913,559

≥Æ אכיפת חוק התקנים∫ 
שלא יהיו במשק מוצרים שאינם מתאימים לתקנים רשמיים.

הופעל מסלול אכיפה מינהלי.  •
נערכו ביקורות פיקוח בבתי עסק, כולל מפעלי ייצור, מחסני   •
 170�כ לבדיקה  נלקחו  וחנויות.  שיווק  רשתות  ושיווק,  ייבוא 
דוגמאות מוצרים. במקרים בהם נמצאו אי התאמות לדרישות 

התקנים הרשמיים נפתחו תיקי חקירה.
נפתחו לטיפול 28 תלונות בנושא מוצרים לא תקניים.  •
נבדקו 220 מגרשים במספר רשויות מקומיות בארץ.  •

אישור מעבדות∫   Æ≥
אישור מעבדות שבדיקתן תשמש ראיה שנתמלאו דרישות התקן 
עפ"י סעיף 12(א) לחוק התקנים. קיום קשרים עם גופים בחו"ל 

המעניקים אישורים. 

לאמות  בהתאם  מאושרות  מעבדות   15 של  אישורן  חודש   •
המידה.

מרכז מידע∫   Æ¥
שקיפות  ואבטחת   WTO-TBT ל  לאומי  מידע  מרכז  הפעלת 

 .WTO בחקיקה טכנית מול
מידע  מרכז  התקינה  מינהל  ע"י  מופעל   2002 משנת  החל   •
לWTO- TBT. המרכז משמש נקודת קשר בין מדינת ישראל 
TBT (מחסומים טכניים  WTO במסגרת הסכם ה  לארגון ה 
תקלות  על  מידע  להעברת  הקשור  בכל   , בינלאומי)  לסחר 
טכניות. מרבית מטלות המרכז מחוייבות מכוח היות ישראל 

.WTO חברה בארגון ה

Æμ תו תקן והיתרים∫ 
רשות מינהלת תו תקן ורשות הועדה למתן ההיתרים.  •
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אכיפת חוקי הצרכנות הבאים∫
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א�1981 (כולל קטעים מחוק המתווכים 

וחוק המועצה להשכלה גבוהה).
פקודת המשקלות והמידות, 1947.

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (צעצועים מסוכנים), התשי"ח 
.1957�

חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו 1996.
חוק התקנים, התשי"ג�1953 (אימות זהב בלבד).

אכיפת חוקי הצרכנות∫
תפקידו המרכזי של המינהל הוא להבטיח סחר הוגן ושמירה על 
לנושא  הציבור  מודעות  העמקת  באמצעות  הצרכניות  הזכויות 
הצרכנות ע"י פרסום, יזום פעולות הדרכה והסברה ואכיפת חוקי 

הגנת הצרכן באמצעות פעילות מחוזות משרד התמ"ת.

טיפול הממונה על הגנת הצרכן:
הממונה על הגנת הצרכן המשיך לפעול מול חברות רבות אשר 
משום  בהם  שיש  או  בצרכן  הפוגעים  מעשים  להפסיק  נדרשו 

הפרה לכאורה של הוראות חוק.

הממונה על הגנת הצרכן הוציא הנחיות כדלהלן:
בעניין הקטנת הכמות או תכולת המוצרים.

בעניין שימוש במונח "עור תעשיתי".
בעניין פרסום הנחות בתחנות דלק.

במהלך השנה התקבלו 1,911 תלונות ביחידת הממונה על הגנת 
הצרכן. התלונות טופלו ונענו ע"י היחידה. חלקן הועברו לטיפול 
מחוזות המשרד, חלקן הועברו לטיפול משרדי ממשלה ולגורמים 

רלוונטיים אחרים שבסמכותם הטיפול בתלונות.

טלפוניות  פניות   3,000  �כ ביחידה  התקבלו  אלה  על  נוסף 
מהציבור לקבלת מידע, הנחיה והדרכה.

טיפול מחוזות התמ"ת באכיפת חוקי הגנת הצרכן:

צרכנות:
בנושא הטעית הצרכן, הצגת מחירים, סימון טובין, מכר מרחוק, 
הפקעות  באשראי,  מכירות  ברוכלות,  עסקאות  נופש,  דירות 

מחירים, צעצועים מסוכנים.

 .38,437 �סה"כ ביקורים בעסקים 
.45,835 �סה"כ ביקורות 

.1,350 �תלונות שהתקבלו מהציבור 
.1,108 �תלונות יזומות 

מינהל סחר פנים לשנת ∂∞∞≥
מטרות המינהל: הבטחת סחר הוגן ושמירה על הזכויות הצרכניות, אכיפת החוקים הצרכניים, חינוך והסברה לצרכנות נבונה, 

יזום חקיקה ועדכון חוקים צרכניים.

משקולות ומידות:
בנושא הבטחת מדידה נכונה של טובין הנמכר במהלך המסחר 
כדי שהצרכן יקבל תמורה מדויקת בקניה, ע"י ביקורות ובדיקות 

אימות דיוק/ אימות מחדש של מכשירי שקילה ומדידה.

.3,406 �סה"כ ביקורים בעסקים 
.2,582 �סה"כ מכשירים שנבדקו

.18,838 �סה"כ מכשירים שאומתו 

ערוצי הקניות:
.332 �סה"כ תלונות שהתקבלו 

.345 �סה"כ תלונות שטופלו 
.110 �ימי צפייה בערוצי הקניות/ אינטרנט 

.150 �ישיבות עם גורמים חיצוניים

יזומות,  ביקורות  והמחוזות  המינהל  ע"י  יבוצעו   :2007 בשנת 
טיפול בתלונות צרכנות, ביקורות חוזרות, אימות זהב בשווקים, 
פיקוח על הסחר בערוץ הקניות ובאינטרנט, בדיקות אימות מידות 
ומשקולות, מבצעי אכיפה מרוכזים � בנושא צעצועים מסוכנים, 
חזרה לבתי ספר, מבצעים בעיר אילת, וביקורות בשווקים לקראת 

החגים.

מבצעי אכיפה מרוכזים∫
רגישים  ובתאריכים  חגים  של  בתקופות  הצרכנות  חוקי  אכיפת 

במיוחד, יחד עם פעילות שגרתית הנעשית כל השנה.

צעצועים מסוכנים:
קביעת צעצועים כמסוכנים לשימוש, ע"י הוועדה הבינמשרדית 

בראשותה של מנהלת המינהל לסחר פנים.

ולתפיסת  לגילוי  החגים  בתקופות  בשווקים,  ביקורות  ביצוע 
צעצועים שנקבעו כמסוכנים, בשת"פ עם משטרת ישראל ונציגי 

רשויות מקומיות.

צעצועים  נתפסו  בהם  עסקים  בעלי  נגד  חקירה  תיקי  פתיחת 
שנקבעו כמסוכנים.

מסוכנים  צעצועים  מ"ק   36  �כ השנה  במהלך  הושמדו  סה"כ 
ותרסיסי "שלג", שלא עמדו בדרישות הוועדה.

ספר,  בבתי  ובערבית  בעברית  ועלונים  כרוזים  והופצו  הופקו 
מתנס"ים, גני ילדים ועוד.

חזרה לבתי ספר:
אכיפת סימון מוצרים, הצגת מחירים, והמחיר המחויב בקופה, 
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לקראת  הילדים  וגני  הספר  בתי  לתלמידי  הנמכרים  למוצרים 
פתיחת שנת הלימודים� נערך בחודשים אוגוסט ספטמבר.

אכיפת חוקי צרכנות:
צרכנות  בנושאי  אילת  בעיר  וממוקדות  יזומות  ביקורות  עריכת 
גשר,  מאזני  מאזניים,   ) ומדידה  שקילה  במכשירי  דיוק  ואימות 

משאבות דלק, וכד')

ביקורות בשווקים לקראת החגים:
הצגת  לבדיקת  שיווק,  ורשתות  עסק  בבתי  פיקוח  ביקורות 
סימון  קופה,  למחיר  המוצר  על  המחיר  בין  השוואה  מחירים, 

מוצרים ואיתור מקרים שבהם יש חשש להטעיית הציבור. 

קידום חקיקה∫

חקיקת החוקים, התקנות, והצווים הבאים:
לסחר  הרשות  21 שענינו הקמת  הצרכן מס'  הגנת  חוק  תיקון 

הוגן.
תיקון סעיף 23 לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים שענינו 

פרסום בעיתונים של צווים והיתרים.
צו הגנת הצרכן � סימון טובין.

תקנות הגנת הצרכן � אחריות ושירות לאחר מכירה.
תקנות הגנת הצרכן� פרסומת המכוונת לקטינים � תיקון.

בשנת 2007: תמשך הפעולה לתיקון חוק הגנת הצרכן והתקנות 
מכוחו.

כמו כן יבוצעו תיקונים בחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
� בסעיף 15 וכן תיקון לגבי וועדת המחירים .

תתוקן נוסחת מקדם השחיקה לעדכון שוטף של מחירי מצרכים 
ושירותים שבפיקוח.

שבפיקוח  חברות  רווחיות  לבדיקת  "סוארי"  שיטת  תתוקן 
מחירים.

הפקת והפצת פירסומים ועלונים∫
כלים להגנת הצרכן.

כללים להצגת מחירים על גבי מוצרים.
כללים לסימון מוצרים.

עלון בנושא צעצועים מסוכנים � בעברית ובערבית.
כרזה העוסקת בצעצועים מסוכנים.

תקנות תעודות אחריות.
באתר האינטרנט המשרדי: מידע על פעילות הוועדה לצעצועים 
מסוכנים, תמונות של צעצועים שהוכרזו מסוכנים לשימוש, פסקי 
דין בחוזים אחידים, פסקי דין אזרחיים בנושאי צרכנות, הודעות 

ועל מוצרים  הממונה על התקינה על בדיקות מגרשי משחקים 
מסוכנים.

יום הצרכן הבינלאומי∫
ניתנו הרצאות בבתי ספר והרצאות לקשישים על ידי הממונה על 

הגנת הצרכן ועל ידי התובעת הראשית.
יצאו מבקרים בליווי שוטרים והחרימו כמות גדולה של צעצועים 

מסוכנים.

בתוכנית יום הצרכן הבינ"ל לשנת 2007 : הסברה לבעלי עסקים 
ולצרכנים לגבי תקנות תעודות אחריות. 

יערך מבצע בדיקת מבצעים ברשתות.
יוכן סטיקר מיוחד.

פעילות נוספת במחוזות∫
המשרד  מחוזות  עוסקים  פנים  סחר  בנושאי  לפעילות  בנוסף 

בנושאים הבאים:

תעשיה:
927 �ביקורים במפעלים 

.8846 �בקשות לפטור מתקו 2/ד 
.775 �שחרור מותנה מב 72

.612 �רשיונות יבוא/יצוא
.697 �בדיקת סימון טובין 

.39 �תקינה 
253 �ארנונה 

.73 �פניות יזמות/שיווק/הון אנושי 
.66 �שימוש בשם ירושלים 

.3 �עבודה מועדפת לחיילים/אחר 

את  אליה  שולחים  והמחוזות  ארצית  כיחידה  פועלת  הולת"ם 
נציגיהם והם מביאים את חוות דעתם למידת חיוניות למשק של 

עובדי תעשייה הנקראים למילואים.
.21 �ישיבות ולת"ם 

.14,000 �תיקי ולת"ם 

משק לשעת חירום � מל"ח:
.193�ביקורות ברשויות ועיריות 
.3 �תרגילים במפעלים חיוניים
.129 �תרגילי מל"ח ברשויות 

.246 �ביקורות במפעלים 
.193 �ישיבות עם רשויות מל"ח 

.21 �ביקורות כוננות 
.37 �כנסים/ימי עיון 
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הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם ©∂∞∞≥®
הסרת חסמי ייצור וחסמי תעסוקה באמצעות הכשרה מקצועית אוכלוסייה בטיפול 72425 לשנת 2006

תקציב 2007 באש"חתקציב 2006 באש"ח

נטויתרת התחייבויותביצוע מזומניםברוטו (כולל עודפים)נטו

557.000765.000517.000248.000556.000

אוכלוסייה בטיפול: 
ללומדים  אבטלה  גמלאות  תשלומי  לעניין  החלטות  בעקבות 
בהכשרה מקצועית ולעניין מיקוד ההכשרה המקצועית במקבלי 
ממקבלי  הלומדים  אוכלוסית  הרכב  השתנה  הכנסה,  הבטחת 
דמי אבטלה למקבלי הבטחת הכנסה (44%), לומדים ללא גמלה 

(50%) ומקבלי גמלת אבטלה (6%).

הרכב תוכניות ההכשרה:
משך הלימודים: ארבעה עד 12 חדשים, בלימודי יום, בהתאם למקצוע. 

תעודה: תעודת מקצוע בתחום הנלמד ו/או תעודת גמר.

מגמות לימוד: כ� 300 מקצועות בענפים חשמל ואלקטרוניקה, 
מחשבים, מתכת ומכונות, ביוטכנולוגיה, בניין, מנהל, מלונאות, 
דפוס צילום והפקה, מכינות טכנולוגיות והשלמת השכלה. השנה 
זרים  עובדים  של  גדול  מספר  בהם  במקצועות  האגף  מתמקד 
כגון בנין, מתכת וסעוד וכן במקצועות החשמל. כמו כן בחיזוק 
יד הקניה ופיתוח  הלומדים לקראת כניסתם לשוק העבודה על 

כישורי עבודה והעצמה אישית.

 250 �שכר לימוד: השתתפות התלמיד בשכר לימוד בין 100 ל
הכנסה  הבטחת  מקבלי  הנלמד  למקצוע  בהתאם  לחודש   ₪

פטורים משכר לימוד.

חובת  חוק  עפ"י  הנבחרים  הכשרה  ספקי  לימוד:  מוסדות 
טכנולוגיות,  מכללות  מקצועי,  חינוך  רשתות  בהם  המכרזים 
מוסדות להשכלה גבוהה, מפעלים בתעשייה, בתי ספר פרטיים 

ומרכזי הכשרה ממשלתיים

כמו כן במפעלים המבקשים לקלוט עובדים חדשים במקצועות 
הדרושים במפעל.

פעולות הסבה והכשרה:
סה"כ קורסי יום : פעולות 568, תלמידים � 7405

(שנת תקציב 2006)
ועדכונים טכנולוגיים,  *השלמת השכלה, מכינה  מסלולי לימוד: 
קורסי הכשרה יום, הסבת אקדמאים כיתות הכשרה במפעלים 

והכשרה פנים מפעלית.

ענף
סה"כ

פעולות
מספר 

תלמידים 
ענף

סה"כ
פעולות

מספר 
תלמידים 

40536מתכת והנדסת מכונות8158אופנה וטכסטיל
�סדנת ומסגרות הכוון 17316בנין וסביבה�����

121הוראה7104דפוס צילום והפקה
691עץ17348הארחה והסעדה

370פרה רפואי454הצלה ומקצועות ימיים
16244רכב64497חשמל ואלקטרונ'

24425שונות 24204טיפוח החן
329שרטוט46974טיפול וסיעוד

358תעשייה וניהול34339מחשבים
�ביוטכנולוגיה143798מינהל�����

�תחבורה,שיווק� אקדמאים911812מכינות�����
17327מקצועות דת

בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות  *

±Æ הכשרת מבוגרים והסבת אקדמאים
הכשרת מקצועית למבוגרים:

הכשרה מקצועית למבוגרים, דורשי עבודה בהם חיילים משוחררים, מובטלים, עולים ואקדמאים בלתי מועסקים במטרה להשתלב 
בעבודה באמצעות לימוד מקצוע נדרש. 

תקציב 2007 באש"חתקציב 2006 באש"ח

נטויתרת התחייבויותביצוע מזומניםברוטו (כולל עודפים)נטו

151.00087.00068.00083.00068.000
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≥Æ בתי ספר עסקיים והסדרת שוק ההדרכה

פיקוח והסדרת מערך ההדרכה וההכשרה במקצועות מסווגים מכח חוק הפיקוח על בתי ספר תשכ"ט 1969.

פעולות השתלמויות ערב: סה"כ קורסי ערב: פעולות 1888, תלמידים 32034 (שנת תקציב 2006)

סה"כענף
קורסים

מספר
תלמידים

סה"כענף
קורסים

מספר
תלמידים

62511717מינהל46865בנין וסביבה
8147מתכת/ מכונות851255דפוס צילום והפקה

�עובדי מים1181702הארחה והסעדה���
456פרה רפואי65870הצלה ומקצועות ימיים

62950רכב631032חשמל ואלקטרונ'
230שונות 3204592טיפוח החן

3175618תחבורה881802מטפלות
851398מחשבים

אוכלוסיה בטיפול: 
לקהל הרחב למי שמעוניין להשתלם או לרכוש מקצוע.

הרכב תוכניות ההכשרה:
תוכנית  פי  ועל  הנלמד  למקצוע  בהתאם  משתנה  הלימודים:  משך 

הלימודים המאושרת של המשרד. 
תעודה: תעודת גמר ובחלק מהמקצועות רישוי או תעודת מקצוע.

מחשבים,  חשמל,  בענפים  מקצועות  מגוון  לימוד:  מגמות 
תחבורה, בניין, פקידות ומנהל, הארחה ואחרים.

שכר לימוד: נקבע על ידי מוסד ההכשרה. 
מוסדות לימוד: ספקי הכשרה המבקשים לקבל הכרה בקורסים 

אותם הם מפעילים והמתחייבים לפעול על פי כתב התחייבות 
חוק  במסגרת  מתבצעת  ההכשרה  האגף.  מול  חותמים  עליו 

הפיקוח על בתי ספר. 

תשומות פדגוגיות: 
ל 1,200 בתי ספר עסקיים. 

תכניות לימודים   •
פיקוח  •

בחינות  •
תעודות  •

≤Æ הכשרה במוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים משוחררים∫

אישור מוסדות כ "מוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים משוחררים" לצורך השימוש בכספי הפיקדון. אישור לביצוע קורסים ניתן 
על בסיס בדיקת התנאים המקצועיים שבמקום, הכוללת בדיקת מבנה, תשתיות הכשרה, צוותי הוראה, תוכניות לימוד וכן פיקוח 
שוטף לוודא את תשומות ההכשרה כפי שאושרו. ההיקף הפעילות לפי חוק חיילים משוחררים, במהלך שנת 2006 491 מוסדות 

עם 1,623 אישורי קורסים. 

פעולות שאושרו לחוק חיילים משוחררים: סה"כ: מוסדות 530 קורסים 1831 

סה"כ קורסיםענףסה"כ קורסיםענף
140מחשבים39אופנה וטכסטיל

489מינהל39בנין וסביבה
3מתכת / מכונות66הארחה והסעדה

5פרה רפואי44הצלה ומקצועות ימיים
69רכב125חשמל ואלקטרונ'

74שונות 183טיפוח החן
שרטוט57מטפלות

354תחבורה3יהדות 
3אבטחה4עץ

8עובדי מים126דפוס וצילום
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¥Æ הכשרת הנוער∫

הכשרת נוער לשירות בצה"ל ולעבודה, במסלולים משולבים של לימודים ועבודה

תקציב 2007תקציב 2006 באש"ח

נטויתרת התחייבויותביצוע בפועלנטוברוטו (כולל עודפים) 

303.000287.000273.00030.000278.000

אוכלוסיה בטיפול � 12,427 לומדים
פעולות הכשרה � 725 כיתות

מסלולי לימוד:
המשך,  כיתות  לגיוס,  הכנה  תעשייתי,  נוער  מורחבת,  חניכות 

מתבגרים, פרוייקטים, הכשרת הנוער במסגרות לימודיות
לומדים 3�4 ימים בשבוע.  •

שבוע לימודים מלא.  •
ארבע  תלמידים.   12,427 למדו   ,(2005�6) תשס"ו  בשנה"ל 
הענפים הגדולים הם רכב � 3591 בני נוער, חשמל ואלקטרוניקה 
� בני נוער, מינהל � 1701 בני נוער, מתכת בהם לומדים  1708

992 נערים. 

בתחום הכשרת הנוער ההקצאה בשנת תשס"ה במונחי שעות 
ש"ש   6500 כ  מהם  שבועיות),  (שעות  ש"ש   60,000 שבועיות 

לפעילויות נוספות שהעיקריות בהם: 
מרכז בית ספרי (לכל בית ספר) לאבחון דידקטי בתלימידים   •

בעלי לקויות למידה 1099 ש"ש.
תגבור בתי ספר באזורי עדיפות לאומית 404 ש"ש.  •

תגבור לעולים חדשים 550 ש"ש.  •
תגבור ייעוץ 530 ש"ש.  •

תגבור העשרה וטיפוח 315 ש"ש.  •
קובץ נהלי עבודה נוער: 

במהלך תשס"ו (6�2005) נמשכה הכנת קובץ מקיף של נהלי 
העבודה בתחום הנוער. המטרה לאסוף ולכנס את נהלי הנוער 
השונים הקיימים בתחומי הפדגוגיה, התקצוב, הפיקוח והנוער. 

משלחת נוער לפולין: 
שלנו  הספר  מבתי  תלמידים  שמשלחות  החמישיית  השנה  זו 
יוצאת למסע לימודי לפולין. במחצית השניה של מרס 2006 יצאו 
לפולין 120 תלמידים מ� 19 בתי ספר למסע של שבוע ימים. לכל 
מסע, מוקדם סמינר הכנה בן 4 מפגשים ביד ושם. ההשתתפות 
במשלחת מתאפשרת על בסיס מלגה שנותן האגף 50% לתלמיד 
בחלקים  נושאים,  השניה  במחצית  מההוצאה.  מחצית  המכסה 

שווים, רשת החינוך והורי התלמיד. 

רקע לפעילות מה"ט:
הינו  ובמדע,  בטכנולוגיה  להכשרה  הממשלתי  המכון   � מה"ט 
ומעניק  וטכנאים  הנדסאים  הכשרת  על  המופקד  ממלכתי  גוף 
לבוגרים תואר הנדסאי או טכנאי מוסמך. מה"ט מפקח על רמת 
הלימודים וההכשרה במכללות הטכנולוגיות המכשירות טכנאים 

מוסמכים והנדסאים בישראל.

טכנולוגים  מקצועות  של  רחב  מגוון  לסטודנטים  מציע  מה"ט 
הנדסאים  לתואר  הטכנולוגית  וההכשרה  ההשכלה  מתקדמים. 

Æμ הכשרת הנדסאים וטכנאים ≠ מה¢ט 

1. הכשרת הנדסאים וטכנאים � לפעילות.
הכשרת על פי צורכי המשק ברמות הנדסאים וטכנאים מוסמכים 

תקציב 2007תקציב 2006 באש"ח

מקורייתרת התחיבויותביצוע בפועלמעודכן

₪ 194,566.9194,200.1366.8183,760

* תקציב 2006 נכון ל 31.12.06 , תקציב 2006 מקורי . התקציבים אינם כוללים תקציבי פעולות מינהליות.

אוכלוסייה בטיפול � 21,650 סטודנטים
פעולות הכשרה �90 מכללות ושלוחות

נעשית בהתאמה לצורכי התעשיה ולשינויים המתרחשים במשק 
הישראלי תוך שמירה על רמה גבוהה של לימודים. את תוכניות 
וגורמי  האקדמיה  מן  מקצועיים  מומחים  מכינים  הלימודים 

תעשייה במשק הישראלי. 

נועדה לשרת את הפרט  הכשרת טכנאים מוסמכים והנדסאים 
ע"י הקניית מקצוע יוקרתי, מעניין ובעל פוטנציאל תעסוקתי, והן 
את המשק ע"י העלאת הרמה הטכנולוגית ויצירת כושר תחרותי 

בזירה הבינלאומית.
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מסלול אקדמי מקביל ללימודי הנדסאי:
לימודיו  שלצד  דרכים  במה"ט  בוחנים  האחרונות  בשנים 
הטכנולוגים של סטודנט במסלול הנדסאי יוכל לרכוש גם השכלה 
אקדמית. ידע מתקדם ורלבנטי בתחומי ניהול. תחומי ידע שיהיה 
בהם ערך מוסף לעבודתו בעתיד ויסייע להמשך קידומו. מה"ט 
הגיע להבנות עם ה"אוניברסיטה הפתוחה" על פתיחתו מסלול 
המסלול  מהמכללות.  קטן  בחלק  תשס"ו  משנה"ל  החל  ניסיוני 
במסלול  גם  ללמוד  הקיימים  הלימודים  לצד  לסטודנט  מאפשר 
אקדמי. הסטודנט ההנדסאי ילמד במסלול של (כ� 7 סמסטרים) 
ובסיימו ירכוש שני תארים: תואר הנדסאי לצד תואר B.A במדעי 

החברה בהדגשת הניהול.  

קידום פרוייקטים חברתיים:
תוכנית  קיימת  השנתית  העבודה  בתוכניות  האחרונות  בשנים 
להם  לסייע  מטרה  מתוך  מיוחדות,  אוכלוסיות  עבור  מיוחדת 

להשתלב במסלולי טכנאים מוסמכים והנדסאים: 

פרוייקט רקיע: 
פרוייקט רקיע הוא פרויקט ייחודי לבנות המאפשר להן להשתלב 
בתחום  אטרקטיבי  לימודים  במסלול  הצבאי,  שירותם  טרום 
לסטודנטית  מוענק  הלימודים  בסיום  מתקדמת.  טכנולוגיה 
הצבאי  שירותה  במהלך  לעסוק  לה  יאפשר  אשר  הנדסאי  תואר 
במקצוע הנרכש, במגמות: חשמל, מכונות ואלקטרוניקה. לאחר 
גיוסן הבוגרות משובצות, בהתאם למגמה בה למדו, בתפקידים 

מגוונים בתחומי הפיתוח והתחזוקה של המערך הטכנולוגי 
בחיילות השונים. שיווק הפרויקט נערך באמצעות כנסי הסברה 
המכללות  ונציגי  החילות  הצבא,  נציגי  בהשתתפות  למועמדות 
מיון  מבחני  נערכים  ההתכנסות  בתום  לפרויקט.  ששותפות 

שמהווים חלק מתנאי הקבלה לפרויקט.

באוקטובר 2006 נפתח המחזור ה� 6 של לבנות פרויקט רקיע. 
עד היום למדו במסגרת הפרויקט למעלה מ� 800 סטודנטיות. 

פרוייקט מהנדסים עולים להנדסאי מכטרוניקה: 
משתלבים  אינם  העמים  מחבר  רבים  עולים  מהנדסים  הרקע: 
אינו  המקצועי  התחום  הבאות:  מהסיבות  בארץ  במקצועם 
רלוונטי בארץ, או למדו במסגרות "לא מעורכות" כמו מכללות 

צבאיות וכדומה.

הסמכה  לקראת  עולים,  מהנדסים  לומדים  במסגרת הפרויקט 
ומקיף  מורכב  "הנדסאי מכטרוניקה".המקצוע  ישראלי  לתואר 
אלקטרוניקה  מדויקת,  ממוחשב, מכאניקה  תכנון  כמו  נושאים 
תעשייתית, בקרה, ניהול, רובוטיקה ותחומים אחרים. הלימודים 
�מתרכזים ב� 16 חודשים רצופים כשבכל שבוע לומדים בין 40
45 שעות. הפרוייקט משותף לסוכנות היהודית, משרד הקליטה, 
והמכללות  ובאר�שבע)  עלית  (נצרת  רשויות מקומיות  מה"ט, 
בהן לומדים המהנדסים � עולים. הפרויקט החל בשנת הלימודים 
תשס"ד במכללת נצרת עלית יזרעאל. בשנה"ל תשס"ה התרחב 

הפרויקט גם למכללה הטכנולוגית באר שבע. 

בוגרים   100  �כ לימודיהם  את  סיימו  תשס"ו,  שנה"ל  סוף  עד 
שלמדו.  המקצועי  בתחום  בעבודה  השתלבו  כולם  וכמעט 

במכללת  השלישי  המחזור  להיפתח  מתוכנן   ,2007 באוקטובר 
נצרת עלית ובהמשך גם במכללת ב"ש. 

פרוייקט מסלול טכנאיות חד�הוריות: 
פרוייקט טכנאיות חד הוריות מתקיים בשיתוף שירות התעסוקה, 
הביטוח הלאומי והיחידה לקידום נשים במשרד התמ"ת. מיועד 
לחד הורים זכאי הבטחת הכנסה. מטרתו לשדרג את ההשכלה, 
בעבודה.  בהשמה  ולסייע  מוסמך  טכנאי  תואר  מקצוע  לרכוש 
הסטודנטיות מקבלות פטור משכר לימוד והמשך קבלת הגמלה 

לכל אורך הלימודים. 
לטכנאיות  השלישי  המחזור  יפתח  תשס"ז,  שנה"ל  במחצית 
ל"הורים יחידים". 2 כיתות � טכנאיות בסיוע מחשב ו� 4 כיתות 
מרץ  בחודש  מסתיימים  (הלימודים  אלקטרוניקה  לטכנאיות 

 .(2008

פרויקט תוחלת � לעולים וותיקים: 
ולומדים בו כ� 35 סטודנטים.  פרויקט שהחל בשנה"ל תשס"ה 
הפרויקט משותף למנהל הסטודנטים, ג'וינט, מה"ט, ומכללת ידע 
רחובות. מטרתו ללמד את מקצוע ההנדסאות לצעירים ללא עתיד 
מאבטחים,  לדוג':  מקצועיות,  לא  בעבודות  העובדים  מקצועי, 
קופאיות, עבודות זמניות. התוכנית משלבת את מסלול ההנדסאי 
עם תוכנית ייחודית, שפה כתרבות, זהות יהודית, תפקוד הפרט 
והמשפחה במעבר, סיורים וכדומה . בסיום מופעל מערך השמה 

שיסייע לבוגרים בהשתלבות תעסוקתית.
בשנה"ל תשס"ו נפתחו 4 כיתות במכללות: מכללת ידע רחובות, 
ונמכללה  ירושלים  הדסה  מכללת  עלית�יזרעאל,  נצרת  מכללת 

הטכנולוגית באר�שבע. 

פרוייקט ללוחמים בדווים: 
מתקיים בשיתוף צה"ל�אט"ל, בה"ד 20 ומכללת יהודה ושומרון, 
החל מחודש פברואר 2003. הפרויקט מתקיים במסגרת צבאית, 
לנגדים  לאפשר  מטרתו  מלא.  צבאי  ובמימון  השרות  במהלך 
וניהול,  תעשיה  במגמת  מוסמך  טכנאי  תואר  לרכוש  בדווים 

לקראת שילובם העתידי במשק. 
שירות  להמשך  וחזרו  בהצלחה  סיימו  הראשון  המחזור  בוגרי 
ביחידות. בחודש מרץ 2005 נפתח מחזור שני ל"טכנאי תעשייה 
וניהול". בחודש יולי 2006 החל המחזור השלישי (מכינה עד מרץ 
יולי  עד  וניהול"  תעשייה  "טכנאי  תואר  לקראת  והמשך   (2007

.2008

מרכז מידע
שירות ושיפור מתמיד הם ערך המנחה את מרכז המידע המעניק 
שירות ללקוחותיו החיצוניים � האזרח, סטודנטים, צוותי הוראה 
מה"ט  עובדי   � הפנים  ולקוחות  מה"ט,  מכללות  של  והנהלה 

ומשרד התמ"ת.
שירות  ציבור במסגרת  לפניות  ומענה  מידע  נותן  מרכז המידע 
מענה ממוחשב של אתר המשרד ובפניה ישירה למה"ט, באשר 
לשיווק  מסייע  המידע  מרכז  טכנאים.  הנדסאים  להכשרת  
בשרשרת  מוסמך  טכנאי  או  הנדסאי  תואר  ולמיצוב  המכללות 

התארים בתחומים טכנולוגיים.

http://mahat.moital.gov.il אתר האינטרנט
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קשר ישיר עם הלקוח � הסטודנט, ההנדסאי, הטכנאי המוסמך, 
שירות  שקיפות,  המכללות,  צוותי  והטכנאים,  ההנדסאים  קהל 
המידע  באתר.  הקיים  המידע  מהות  את  המנחים  הם  ושיווק 
למכללות  לימוד,  למגמות  לתחום,  חשיפה  לאזרח  מאפשר 

ולאיכותן, לתוכניות לימוד. לעזרת הסטודנט מפורסמים זכויותיו 
וחובותיו, מאגר בחינות, ציוניו, אפשרויות העסקה ורישום ותשלום 

לפנקס טכנאים והנדסאים. 
ישולב תחום שאלות סטודנטים ותשובות. לרשות  בשנת 2007 
האזרח יפורסמו רשימות הנדסאים וטכנאים מוסמכים מדופלמים 

על פי תחומי הכשרה.

מה"ט � מגמות ראשיות בשנה"ל [1]1תשס"ו

סה"כשנה ב'�ג'�ד'שנה א'שם המגמה
2,3543,0215,375תעשייה וניהול

9631,4982,461אלקטרוניקה
9141,2052,119תוכנה

7721,2352,007אדריכלות ועיצוב פנים
1,1551,3182,473מכונות
58610121,598חשמל

6486001248הנדסה אזרחית
169173342ביוטכנולוגיה

257152409הנדסת עיצוב תקשורת
165156321הנדסת קולנוע וטלוויזיה

302233535כימיה
164168332הנדסת תקשורת אינטראקטיבית

105130235צילום ומדיה דיגיטאלית
75100175עיצוב תעשייתי

6461125הנדסת קירור ומיזוג אויר
10668174הנדסת קול הקלטה והגברה

6857125הנדסת סביבה
10362165הפקות דפוס
7568143אדריכלות נוף
302353מכשור ובקרה

493281חקלאות
גרעין

2020גיאודזיה
301343הנדסת פלסטיקה

915411,40520,559

לא כולל מכינות טכנולוגיות וקורסי רענון (לעולים חדשים).  [1]
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6. תחום פדגוגיה:

מהווים את התשתית המקצועית לפעילות יחידות האגף במכלול הנושאים המקצועיים פדגוגיים.

תקציב 2007תקציב 2006 באש"ח

ברוטו כולל הכנסת 
ממבחנים ועודפים

נטו מהכנסת צפויותיתרת התחיבויותביצוע מזומנים

15.000710079009388

תחום פדגוגיה:
מגמות,  לענפים,  מקצועיים�פדגוגיים  סטנדרטים  קביעת 
ולפרוייקטים  למסלולים  וכן  בחינה  ומקצועות  לימוד  מקצועות 
לנוער.  חדשים  הכרה  מסלולי  הסדרת  מערכתיים.  פדגוגיים 
ייזום וריכוז פרוייקטים מיוחדים � במסלולי הכשרה והשתלמות 
ובמסלולים לאקסטרנים. הסדרת מקצועות  ומבוגרים  נוער  של 
חדשים בחקיקה וקביעת חוקת זכאות לתעודות. כמו כן היחידה 
למסלולים  המחשוב  תשתית  של  ותחזוקה  בבנייה  עוסקת 
הכשרה  במסלולי  ותעודות  נבחנים  לומדים,  הכשרה,  ומגמות 

והשתלמויות.

היחידה לתוכניות לימודים:
פיתוח ועדכון של תוכניות לימודים והתאמתן לדרישות המשק 
ולצרכים של האוכלוסיות השונות. ביצוע סקרים וחקר עיסוקים 
כמו:  מערכתיים  ופרוייקטים  פיתוח  קוריקולרי.  לפיתוח  כבסיס 
עריכת שינויים מבניים וסריקת תוכניות לימודים במסלולי הכשרה 
למבוגרים, בדיקת תוכניות לימודים לנוער ועדכון חוקת זכאות 
לתעודות במסלולים השונים, הפקת חומרים פדגוגיים לפרוייקט 
"אנרגיות חלופיות" המשותף לישראל וגרמניה, הפקת מסמכים 
והשתלמות  הכשרה  מסגרות  של  פדגוגי  לניהול  קוריקולריים 
מקצועית. התאמת תוכניות הלימודים לצרכי מעסיקים � בעיקר 
לעניין החלפת עובדים זרים בתעשייה. לצורך כך פותחו תוכניות 
לימודים ייעודיות בענףמתכת/מכונות � "פרויקט הכשרה תיב"ם 
קיצור  של  ודיפרנציאלי  מערכתי  מהלך  בוצע  שבבי".  בעיבוד 
מספר שעות לימוד ומודולריזציה של תוכניות לימודים להכשרת 

מבוגרים.
ב � 2006 פותחו והופקו 206 פרוייקטים ומסמכים קוריקולריים 
חדש,  (עדכונים,פיתוח  לימודים  תוכניות   65 בינהם:  שונים, 
תשקיפי  הפעלה,  אישורי   120  ,(... בגרויות  פנים�מפעליות, 
מגמות ומוצרים שונים, 7 אוגדנים למערכת שעות, 14 פרויקטים 

וסקרים.

המחלקה לפיתוח פדגוגי�טכנולוגי (מא"ה):
ותשובות  שאלות  מאגרי  הפקת  והוראה.  למידה  חומרי  פיתוח 
כניסה  בחינות  של  מערך  הפעלת  ולבחינות.  לתרגול  כחומר 
הפעלת  (נוער).  חדשים  תלמידים  של  השכלה  רמת  למיפוי 
ארגון  למידה.  לקויות  בעלי  חדשים  לתלמידים  פרוייקט תמיכה 
וביצוע השתלמויות ומערכי הטמעה עבור סגלי הוראה / הדרכה 
במוסדות הכשרה מקצועית לנוער ומבוגרים, וצוותים טיפוליים 

לנוער. 

ב � 2006 פותחו והופקו בסה"כ 24 פרוייקטים, כותרים, מאגרי 
בינהם: הושלמה סדרת מאגרי  וחומרים חדשים שונים,  שאלות 
הרמות  בכל  והאלקטרוניקה  החשמל  בענף  לימודיים  שאלות 
ומאגרים  ראשי)  וחשמלאי  מוסמך  חשמלאי  מעשי,  (חשמלאי 
בענף המתכת, התחבורה ובטיפוח חן. מאגרים אלה משמשים 
ותרגול  ללמידה  עזר  כחומר  הנבחינים,  והן  הלומדים  את  הן 

וכבסיס למבחני גמר. 
במקצועות  ישראלים  עובדים  לקליטת  הפרוייקט  במסגרת 
וכן מילונים  מחליפי עובדים זרים פותחו חומרי הוראה ולמידה 
לקליטת  בחינות  של  הטמעה  מערך  פותח  כן  כמו  מקצועיים. 

תלמידים חדשים בבתי הספר לנוער וערכת אבחון. 
ב� 2006 בוצעו עבור 896 משתלמים 39 פעולות להדרכת סגלי 
ניהול והוראה, הטמעה והנחיה. פותח דגם חדש להכשרת חונכים 

לתעשייה ופורסם מכרז פומבי.
אתר פדגוגי, מידע ושיווק של חומרי הוראה ולמידה צבר תאוצה 
והדים חיוביים. פרוייקטים חדשים ושדרוג פרוייקט מבחני מיפוי 
נמצאים משנת 2006 באתר מאה לרשות כל ביה"ס. באמצעות 

מרכז ההפצה הווירטואלית ניתן גם לרכוש את החומרים ט. 

תחום הבחינות:
הזנת  ומאגרי שאלות.  ותרגום של שאלוני בחינה  עדכון  פיתוח, 
ציוני בחינות פנימיות וחיצוניות והנפקת תעודות. סה"כ התווספו 

9,048 שאלות למאגרים, מהן 4,934 שאלות חדשות. 
עבור  חיצוניים  מבחנים   65,075 סה"כ  נערכו   2006 בשנת 
העיוניות  הבחינות  נוער.  נבחני   6,242 מהם  נבחנים   38,983
והבחינות המעשיות בוצעו בעזרת נותני שרותים חיצוניים וקבלני 

חוץ בבתי הספר ובאתרי בחינה שונים ברחבי הארץ. 

שמותאם  חדש  שאלות  מחולל  של  פיתוחו  נמשך   2006 בשנת 
כ� 4,000 שאלות  הוזנו בשלב הראשון  ושאליו  לצרכי המערכת 
מהמאגר  לשלוף  יהיה  ניתן  המחולל  באמצעות  ממפותחות. 
ממוחשבים  בחינה  שאלוני  בחינה,  מועד  לכל  הממוחשב, 

שמשקפים נאמנה את תוכניות לימודים. 
כמו כן נמשך הפרוייקט של מיפוי, קידוד ומפתוח של כל מאגרי 
הבחינות התקינים העומדים לרשות היחידה לצורך פיתוח, עדכון 

ותרגום, בהתאם לצרכים על פי קריטריונים שהוגדרו ביחידה. 
באמצעות אתר הבחינות של היחידה יכולים נבחנים לקבל מידע 
אודות מועדי בחינות ארציות, שאלוני בחינה לדוגמה, מידע לנבחן 
ושרותים שונים לנבחנים ולבתי הספר. נבחנים במסגרות נוער 

של האגף קיבלו את ציוני מבחניהם באתר של היחידה. 
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הנחייה  יעוץ,  פדגוגי מבצע פעולות הערכה,  הפיקוח המקצועי 
ובקרה פדגוגית ומקצועית על קורסי ההכשרה, לכל האוכלוסיות 
חיילים  אקדמאים,  הסבת  מבוגרים,  (נוער,  האגף  שבטיפול 
הערכת  זה  ובכלל  יום/ערב)  הכשרת  במסלולי   � משוחררים 
מוסדות למכרז, אישור מבנה ותשתיות הכשרה, אישור והנחיית 

סגל ההוראה, בקרה על תוכנ"ל וביצוען. 

בעיצוב  מרכזי  גורם  מהווה  פדגוגי  המקצועי  הפיקוח  מערך 
הינו אחד  והפדגוגית של האגף. ה"פיקוח"  התכנית המקצועית 
מגורמי הבקרה של מערכת ההכשרה הטכנולוגית, מפעיל קנה 

מידה מקצועיים פדגוגיים, לבחינת והבטחת התנאים והתהליכים 
לביצוע הכשרה הולמת, בהתאם למדיניות האגף ובהתאם לצורכי 

המשק.

בשנת 2006 המפקחים השתתפו בועדות הקבלה מכלל קורסי 
ההכשרה וזאת עפ"י תקן הפיקוח ואישור פעולות בועדת מכרזים. 

בוצעו ביקורי פיקוח בכלל הקורסים עפ"י תקן פיקוח.

מעקב ובקרה:
יקוח על הישגי תלמידים, חקירת כשלים והפצת לקחים.

הפעילות הבינלאומית 
הסכם בין המשרד הפדרלי למדע והשכלה בגרמניה (BMBF) ובין האגף 
להכשרה ולפיתוח כח אדם במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה 

לקידום ההכשרה המקצועית/טכנולוגית בשתי המדינות.

מטרות הפעילות המשותפת: 
ההכשרה  בתחום  חדשות  טכנולוגיות  והטמעת  פיתוח   •

המקצועית/טכנולוגית
זיהוי ופיתוח מסלולי לימוד ועזרי הוראה למקצועות חדשים .  •

צרכים  בעלות  אוכלוסיות  להכשרת  וטכניקות  גישות  פיתוח   •
מיוחדים.

התאמת תפוקות ההכשרה המקצועית טכנולוגית לדרישות   •
התעשייה. 

הרחבת שיתוף הפעולה עם המעסיקים.  •

סדנאות מקצועיות של מומחים: 
ישראלים  מומחים  של  שבועיים  בנות  מקצועיות  סדנאות  קיום 

בגרמניה ומומחים גרמנים בישראל. 
•  בחודש מאי 2006 יצאה משלחת מומחים מישראל, בנושא 
"טכנולוגיות המידע IT " המשלחת כללה מומחים מהתעשייה 
בתעשייה  הטכנולוגית  בהכשרה  העוסקים  והמכללות 
וברשתות החינוך המקצועי. הביקור כלל סדנאות מקצועיות 
ביקורים  המדינות.  משתי  מומחים  ע"י  הרצאות  ניתנו  בו 
טלקום  דוטייש  מינכן,  נורטל  סימנס,  הגרמנית:  בתעשייה 
פרנקפורט, דימלר קרייזלר. ביקורים במכללות ואוניברסטאות 
היידלברג,  למדעים  אוני'  מנהיים,  לחינוך  אוני'  טכנולוגיות: 
בית ספר מקצועי מינכן, דקרה אקדמי מינכן, הכשרת מורים 

דילינגהם בווריה. 
מומחים  קבוצה  ארצה  הגיעה   2006 דצמבר  בחודש    •
קיימה  המשלחת   "  IT המידע  "טכנולוגיות  בנושא  מקבילה 
בנושאי  ודיונים  מומחים  הרצאות  שכללה  מקצועית  סדנא 
עניין משותפים. הביקור כלל גם סיורים מקצועיים בחברות 

∑Æ פיקוח מקצועי פדגוגי∫

∏Æ הפעילות הבינלאומית 

הייטק גדולות כגון: אינטל, נורטל, אלביט, מטריקס, קונברס, 
וההשכלה  החינוך  במערכת  ביקור  טכנולוגית.  חממה  נס, 
הטכנולוגית במכללות לנוער, הנדסאים ואקדמיה: עמל נצרת, 

הדסה ירושלים, אפקה להנדסה ת"א, הטכניון חיפה. 
בחודש יוני 2007, תגיע לישראל משלחת מומחים מגרמניה   •
לסדנא מקצועית משותפת בנושא "יזמות". המשלחת תקיים 

סדנא ותבקר בתעשייה, באירגונים, מכללות ובתי ספר.

פרוייקטים משותפים:
פרוייקטים משותפים, תלת שנתיים, להכנסת נושאים טכנולוגיים 
חדשים ומתקדמים בהכשרה, הכנת תכניות לימודים, עזרי לימוד 
והוראה. צוותי המומחים מורכבים מאנשי: התעשייה, האקדמיה, 
שלושה  מתבצעים  הממשלה.  מקצועיות,  רשתות  מכללות, 

פרוייקטים במקביל בשנה.
אנרגיות חלופיות: פיתוח תכניות לימודים באנרגיות חלופיות.   •
ובגרמניה.  בישראל  הדדית  ביקרו  הצוותים   2006 בשנת 
הפרויקט נכנס לשנתו השלישית ויסתיים בסוף שנת 2007. 
הפרויקט יוצג בכנס מיוחד ובוידאו קונפרינס. בחודש מאי יצא 

הצוות הישראלי לגרמניה למפגש סיכום הפרוייקט.
פיתוח   :IT ב  חדשות  פיתוח  לסביבות  מקצועית  הכשרה   •
למערכות  המותאם  אדם  כח  ועדכון  להכשרה  תכניות 
הקידום  מדרג  בחינת  כולל  המחשב,  במקצועות  משתנות 
הנעשה  בבדיקת  משולב  הפרויקט  וההסמכות.  המקצועי 
באיחוד האירופי "מודל ה EQF. תכני הפרויקט נדונו בין חברי 
המומחים  ואירוח  לגרמניה   2006 במאי  יצאו  אשר  הסדנא 
בדצמ' 2006 בישראל. הוכנה מסמך הצעה והפרויקט יפעל 

ב 2007. 
ברמת  להכשרה  לימודים  מסלול  פיתוח  מיקרוטכנולוגיה:   •
טכנאים והנדסאים. הפרויקט נדון בפורום 2006. הוחלט על 

התנעת הפרויקט ב 2007.
עפ"י  התכנות  בדיקות  בשלב  נמצאים  עתידיים:  נושאים   •

הצעות שיוגשו למפגש הפורום ב 2007. 
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סמינרים משותפים ומפגשי פורום:
נושאים  לקידום  הצדדים  משני  מומחים  של  הדדיות  הרצאות 
שילובם  ובחינת  בהכשרה  חדשות  וטכנולוגיות  מקצועיים 
במערכות ההכשרה המקצועית. הסמינר בין שלשה ימים מתקיים 

אחת לשנתיים, בארץ ובגרמניה לחילופין.
במאי 2006 התקיים בברלין סמינר משותף בנושא : "שילוב   •
הרצאות  ניתנו  בסמינר  עבודה".  וכישורי  חלשות  אוכלוסיות 
ע"י מומחים מישראל ומגרמניה והתקיים דיון על ההשלכות 

וההשפעות על ההכשרה המקצועית לאוכלוסיות אלו.
�ישראל המשותף  הפורום  של  דיון  ,התקיים   2006 הסמינר  בתום   •

גרמניה לקביעת תוכניות של שנת 2006 הכוללות נושאים לסדנאות 
מומחים, פרוייקטים חדשים, קבלת דיווח על הפרוייקטים הקיימים, 

ונושאים מנהליים המשותפים לשני הצדדים.
בישראל.   2006 בדצמ'  שוב  נפגש  גרמניה  ישראל  פורום   •
לשמיעת   IT בנושא  המומחים  משלחת  עם  נפגש  הפורום 
סכום ביקורם בישראל. הפורום דן על תכנית העבודה לשנת 

2007 ובעקבותיו יצא סיכום של תכנית 2007.
גרמניה  ישראל  פורום  מפגש  יתקיים   2007 נובמ'  בחודש   •
לשנת  העבודה  תכנית  לקביעת  העבודה  תכנית  לקביעת 

2008 ובקרה ודיווח על פעילות שנת 2007.
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מעונות יום ומשפחתנוים∫ 
85,100 ילדים בגילאי לידה עד 3.5 שנים מהם 73,000 ילדים 

לאמהות עובדות ו� 12,100 ילדים למשפחות מצוקה.
כ� 1581 מעונות יום וכ� 2161 משפחתונים בפריסה ארצית בכל 

המגזרים והזרמים.

פיקוח∫
.1965 �מתוקף חוק הפיקוח על מעונות התשכ"ה 

יוזמות חקיקה∫
האגף יוזם באמצעות הלשכה המשפטית תיקון חקיקה לגבי   •

ילדים בגילאי לידה עד 3 שנים.

רישוי המעונות � האגף נערך להסדרת הרישוי ולהחלת החובה   •
בגיל  ילדים  וחינוך  לטיפול  בכל המסגרות  ברישיון  בהחזקה 

הרך � לידה עד 3 שנים

תוכניות בביצוע
תוכנית שילוב אמהות במעגל העבודה בהתאם להחלטת   •

ממשלה מחודש 2005/6 
נבנו תוכניות למימוש 3 יעדים מרכזיים:  •

הרחבת מעגל הילדים  •
העמקת הסבסוד  •

טיוב השירות  •
לנשים  וסיוע  העבודה  במעגל  אמהות  שילוב  עידוד  מטרה: 

הנמצאות כבר במעגל  העבודה. 

≤∞∞μ≠≤∞∞∂ מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך לשנת
תקציב באש"ח 2005תקציב באש"ח 2006

ברוטונטוברוטונטו

450,236454,754358,803365,468

עידוד שילוב אמהות במעגל העבודה:  •
או  לעבודה  לצאת  יחידים  הורים  עידוד  תוכנית  במסגרת   .1
להגדיל משרתם ייקלטו כ� 1000 ילדים בתעריף של 250 ₪ 

לילד לחודש�  תשלום הורים, והיתרה במימון ממשלתי.
פתיחת 400 משפחתונים חדשים  בכל המגזרים שיאפשרו   .2
ל� 2200 נשים לצאת לעבודה  וייתנו מענה ל� 2000 ילדים 

חדשים.
חד  שאינן  לאמהות  קצוב  זמן  לפרק  נקודתי  סיוע  תוכנית   .3
הוריות אשר יוצאות לעבודה או הגדילו את משרתן,. במסגרת 
 250 של  מוזל  בתעריף  ילדים   1000  � כ  ייקלטו  התוכנית 
והיתרה  – תשלום הורים  לילד לחודש במשך 4 חודשים   ₪

במימון ממשלתי.
 1000 �סבסוד המדינה בעלות החזקת ילדים  בצהרון עבור כ  .4

ילדים  מגיל 3.5�9 שנים בשנת תשס"ז

סיוע לאמהות הנמצאות כבר במעגל העבודה   •
–  17:00 השעה  עד  נוספת  בשעה  המעון  פעילות  הארכת   .1
סבסוד עבור השהות עד השעה 17:000 לכ� 12,000 ילדים

למשפחות   לחודש   ₪  200�100 של  בשעור  מוגדל  סבסוד   .2
� עבור  במעון  ילדים  יותר  או   2 להן  נמוכה  הכנסה  בעלות 

8400 ילדים.
(משפחות   4�3 לדרגות  לילדים  מוגדל  ממשלתי   סבסוד   .3
בעלות הכנסה נמוכה)� בכ�63 ₪ לילד לחודש  עבור 30,000 

ילדים.
סיוע מיוחד לתושבי הצפון ועוטף עזה� הגדלת סבסוד בשעור    .4

של כ�90 ₪ לילד לחודש עבור כ�9000 ילדים.
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רמת הכנסה לנפש דרגה
(לפי חודש פברואר 2006)

תינוקותפעוטות

השתתפות השתתפות הורים
ממשלה

השתתפות השתתפות הורים
הממשלה

1238 435 943 331 עד 1950
21,520 � 951 395 879 519 1154
32,200 � 1,521 497 777 652 1021
42,460 � 2,201 624 650 820 853
52,715 � 2,461 777 497 1021 652
62,970 � 2,716 879 395 1154 519
73,230 � 2,971 994 280 1305 368
83,490 – 3,231 1108 166 1456 217
93,745 – 3,491 1185 89 1556 117
104,005 – 647,3 1249 25 1640 33
115,200 � 4,006 1340 0 1761 0
0 1761 0 1340 מעל 125,200
14 397 877 552 1121
15 297 977 452 1221

דרגות 1 ו �2 מיועדות לילדי רווחה בלבד!  •
דרגה 14 מיועדת למשפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן ההכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 2 ילדים השוהים במעון או משפחתון   •

בעל סמל, זכאיות להנחה של 100 ₪  לילד לחודש.
או  ומעלה השוהים במעון  ילדים   3 ולהן   3 ומבחן הכנסה נמצאות בדרגה  דרגה 15 מיועדת ל משפחות שעל פי הקריטריונים   •

משפחתון בעל סמל,זכאיות להנחה של 200 ₪ לילד לחודש.

תעריף ילד: 1,274 ש"ח 
תעריף תינוק: 1,673 ש"ח 
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טבלת שכר לימוד משפחתונים לשנה¢ל תשס¢ז ספטמבר ∂∞∞≥ 

רמת הכנסה לנפש דרגה
(לפי חודש פברואר 2006)

תינוקותפעוטות

השתתפות השתתפות הורים
ממשלה

השתתפות השתתפות הורים
הממשלה

1017 395 977 380 עד 1950
21,520 � 951 434 923 452 960
32,200 � 1,521 543 814 565 847
42,460 � 2,201 651 706 678 734
52,715 � 2,461 773 584 805 607
62,970 � 2,716 882 475 918 494
73,230 � 2,971 1018 339 1059 353
83,490 � 3,231 1126 231 1172 240
93,745 � 194,3 1221 136 1271 141
104,005 � 3,746 1289 68 1341 71
115,200 � 4,006 1357 0 1412 0
0 1412 0 1357 מעל 125,200
14443914465947
1534310143651047

דרגות 1 ו –2 מיועדות לילדי רווחה בלבד!  •
דרגה 14 מיועדת למשפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן ההכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 2 ילדים השוהים במעון או משפחתון   •

בעל סמל, זכאיות להנחה של 100 ₪  לילד לחודש.
או  ומעלה השוהים במעון  ילדים   3 ולהן   3 ומבחן הכנסה נמצאות בדרגה  דרגה 15 מיועדת ל משפחות שעל פי הקריטריונים   •

משפחתון בעל סמל,זכאיות להנחה של 200 ₪ לילד לחודש.

תעריף ילד: 1,357 ש"ח
תעריף תינוק: 1,412 ₪.



≤∞∞∂∑
דו¢ח

משרד התעשייה המסחר והתעסוקהמדינת ישראל

μ±

פיקוח על העבודה ©∑≠∂∞∞≥®
קביעת מדיניות ואכיפת חוקי בטיחות וגהות בעבודה, בריאות העובדים, מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע

שיאתקציב 2007 באש"חתקציב 2006 באש"ח
כ"א יתרת ביצוע בפועלנטו

התחייבויות
ברוטונטו

39622215827227אגף הפיקוח

10,3316,5923,73823,890**פעולה מונעת

תקציב 2006 נכון ל 31.12.05 , תקציב 2006 מקורי. התקציבים כוללים תקציבי פעולות מינהליות, אך אינו כולל בסיס כ"א.  *
במהלך 2006 קוצץ תקציב הפעולה המונעת ב�14,000 אש"ח. לפיכך התבטלו פעילויות רבות שנקבעו בתוכנית העבודה.  **

מקומות עבודה נתונים לפיקוח � 45,000
מתקנים הנמצאים בפיקוח שאינם במקומות העבודה � 60,809

רקע לפעילות אגף הפיקוח על העבודה∫
בנושא  מדיניות  קביעת  מופקד על  העבודה  על  הפיקוח  אגף 
ועל  תעסוקתית  וגיהות  העובדים  בריאות  בעבודה,  בטיחות 
בתחומים  השונים  והתקנות  החוקים  הוראות  פיקוח ואכיפת 
חוק  מכוח  נעשות  והאכיפה  הפיקוח  העבודה.  במקומות  אלו 
וכן מכוח  ותקנותיו,   1954�ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד
כן  כמו  ותקנותיה.   1970�התש"ל בעבודה,  הבטיחות  פקודת 
אחראי האגף על מתן היתרים לפעילויות שונות ועל הסמכות של 
הפיקוח  ובריאות בתעסוקה.  בטיחות  העוסקים בתחומי  גופים 
בבנייה,  בתעשייה,   � המשק  ענפי  בכל  מתבצעים  והאכיפה 
אכיפת  לבטיחות,  הנחיות  כולל  הפיקוח  ובשירותים.  בחקלאות 
עבודה  תאונות  וחקירות  צווים  פיקוח,  דוחות  ותקנות,  חוקים 

ומחלות מקצוע.

±Æ הפעלת פיקוח במקומות עבודה
21,052 �ביקורי פיקוח בתעשייה ומלאכה, שירותים וחקלאות   •

6,014 �ביקורי פיקוח בבניה ובבניה הנדסית   •
411�ביקורי פיקוח בחקלאות   •

≥Æ חקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע
634 �חקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע   •
318 �מספר חקירות שנפתחו בשנת 2006   •

≤Æ הוצאת צווים
 1,494 �צווי בטיחות )איסור המשך עבודה עד לתיקון הליקוי(   •

778 �צווי שיפור  •
¥Æ קידום תקנות וחקיקה

בשנת 2006 טופלו החוקים והתקנות הבאים:
פקודת הבטיחות בעבודה (תיקון בנושא דרגנועים)  •

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)  •
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות בתהליכים כימיים מסוכנים)  •

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה   •
עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות,כימיות וביולוגיות)

תקנות ארגון הפיקוח (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים   •
בגורמים מזיקים)

ובריאות  תעסוקתית  (גיהות  בעבודה  הבטיחות  תקנות   •
העובדים ברעש)

ובריאות  תעסוקתית  (גיהות  בעבודה  הבטיחות  תקנות   •
העובדים בקרינה מייננת)

תקנות ארגון הפיקוח (ממונים על הבטיחות)  •
תקנות ארגון הפיקוח (תכנית בטיחות)  •

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)  •
תקנות הבטיחות בעבודה (פיגומים ממוכנים)  •

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח)  •
Codes Of Practice (COP) בנושא חדרי נתיחה  •

Codes Of Practice (COP) בנושא צלילה תעסוקתית  •

Æμ הוצאת אישורי מינויים לתפקידים שונים
על פי החוקים והתקנות, נדרש אישור מינוי לתפקידים שונים. האגף מאשר את המינויים לאחר שנבדקת התאמת האדם לתפקיד המבוקש.

מספר מינויים שאושרו על ידי אגף הפיקוח בשנת 2006 לפי סוג המינוי
648ממונה על הבטיחות במקום עבודה

6ממונה על בטיחות קרינה
4ממונה על בטיחות לייזר

3,110מנהל עבודה בבניה
1מנהל מחצבה

66מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה
3,835סה"כ
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∂Æ הסמכות בטיפול האגף

האגף מסמיך ומפקח על עשרות אלפי נותני שירותים בנושאים שונים, בתחומי הבטיחות והבריאות בתעסוקה. לצורך ביצוע 
ההסמכות מקיים האגף בדיקות של מועמדים, בחינות וכן בודק באופן שוטף את כשירותם לעסוק בתפקיד לו הוסמכו.

מס' הסמכות בטיפול האגף לפי סוג נותן השירות
3,754כשיר בבטיחות (ממונה על הבטיחות)

750ממונה על בטיחות קרינה
11,209מנהל עבודה בבניה

2,163מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה
545בודק מוסמך

764מפעיל זיקוקין דינור
306מעליתן

200בודק רעש
52בודק כימיה

351ממונה על פיצוצים
35,314עגורנאי/אתת

55,408סה"כ

מס' הסמכות בטיפול האגף לפי גופים
28רופא תעסוקתי

37שירותים רפואיים מוסמכים
17מעבדות דגימה מוסמכות 
10מעבדות אנליזה מוסמכות

6מעבדות מוסמכות לבדיקות קרינה מייננת
56מעבדות רעש

108רשויות הסמכה לעגורנאים
124חב' שירות למעליות

386סה"כ

∑Æ הוצאת היתרים ואישורים

אגף הפיקוח מנפיק מדי שנה אלפי היתרים לנושאים שונים. כמו כן, האגף הוא אחד מנותני האישור לצורך רישיון עסק בסוגים רבים 
של מקומות עבודה. לצורך מתן אישורנו, אנו בודקים את ההיבטים הבטיחותיים במקום העבודה וקובעים תנאים לרישיון העסק.

מספר ההיתרים שהונפקו בשנת 2006 לפי סוגים
121שימוש בחומרי נפץ

400הפעלת זיקוקין דינור
14ניקוי בהתזת חול

13התקנת דודי קיטור
2,123אחסון גז ונפט

1,193ביצוע עבודות גלישה
35העסקת נערים בלילה (עד ליום 28.02.06)

1,533מתן אישורים לרשיונות עסק
5,432סה"כ
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∏Æ בריאות וגיהות תעסוקתית
על  המתבצעת  התעסוקתית  הגיהות  בתחום  הפעילות  מטרת 
ידי האגף היא לקדם את מצב הגיהות במקומות העבודה השונים 
לסיכונים  או  מסוכנים  לחומרים  עובדים  חשיפות  למנוע  כדי 
מקצוע,  למחלות  לגרום  העלולות  חשיפות  אחרים,  סביבתיים 
כתוצאה  בסיכון  הנמצאים  עובדים  אחר  רפואי  ניטור  לבצע  וכן 
מעבודתם בחומרים מסוימים או בגורמים פיסיקאליים מסוכנים 

(רעש, קרינה וכד').

 2,473 הפיקוח  אגף  מעבדת  ידי  על  בוצעו   2006 במהלך   •
�כ התבצעו  (בנוסף,  מפעלים   297�ב סביבתיות  בדיקות 
24,000 בדיקות ע"י מעבדות פרטיות המוסמכות ושהוגשו 

ב�2,469 דוחות לפיקוח מעבדת אגף הפיקוח)
בדרישות  עמדו  לא  אשר  29 מעבדות  של  נשללה הסמכתן   •

הפיקוח
טיפול בהסמכת 17 בודקי רעש  •

טיפול בהסמכת 14 בודקי כימיה  •
מעבדת הפיקוח נמצאת בסוף תהליך ההסמכה ע"י הרשות   •
ומספקת  מלווה  המעבדה  לכך,  מעבר  מעבדות.  להסמכת 

עזרה בהסמכת המעבדות השונות
בתי   13�ב ופיזיקאליים  כימיים  לגורמים  בוצע סקר חשיפה   •

ספר מקצועיים
קריריונים   2006�ב קבע  הבריאות  משרד  בשיתוף  הפיקוח  אגף   •

להכרה במרפאות המספקות שירותי רפואה תעסוקתית לעובדים

Æπ מחקר ופיתוח ≠ הפעולה המונעת
הפעולה המונעת ומחקר בבטיחות ובבריאות הוקמה לצורך סיוע 
מטרת  העבודה.  במקום  ובריאותו  העובד  על  ובשמירה  בהגנה 
באמצעות  ובריאותו  העובד  לבטיחות  לתרום  המונעת  הפעולה 
בתאונות  עובדים  היפגעות  של  בעקיפין,  או  במישרין  מניעה, 

עבודה ובמחלות מקצוע. 
הקיים  הידע  להגדלת  פועלת  היא  מטרותיה  את  לקדם  כדי 
בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה וליישומו במקומות עבודה, 
ויצירת פעילויות מגוונות  הידע  ואמצעים להפצת  כלים  ליצירת 

המקדמות את הבטיחות ובריאות העובד במקום עבודתו.
נושאים  מקיף  המונעת  הפעולה  באמצעות  הנאסף  הידע 
גיהות  בעבודה:  והבריאות  הבטיחות  בתחומי  הנכללים  רבים 
פסיכולוגיה  פתרונות,  ומציאת  סיכונים  תעסוקתית�איתור 
בטיחות,  ניהול  אנוש,  גורמי  והנדסת  ארגונומיה  תעסוקתית, 

שיטות הדרכה, העברת מידע ועוד.

פעולות עיקריות:
והבריאות התעסוקתית במקומות  פרויקט קידום הבטיחות   •

עבודה קטנים
מימון והפעלת מחקרים, סקרים ופעולות יישומיות באמצעות   •

"קול קורא"
הפעלת מרכז מידע בבטיחות ובגהות  •

בעבודה  לבטיחות  המחקר  במרכז  יישום  יחידת  הפעלת   •
והנדסת אנוש בטכניון

∞±Æ נושאים נוספים שקודמו בשנת ∂∞∞≥∫
פיקוח במקור על גורמי סיכון, אצל יצרני ויבואני ציוד וחומרים   •
במטרה למנוע מכירה והשכרה של ציוד שאינו עומד בדרישות 

הבטיחות והחקיקה
ומינוי ממונים על הבטיחות במקומות עבודה  יישום  המשך   •

בהתאם לדרישות התקנות.
המשך יישום ומינוי ועדות בטיחות במקומות עבודה בהתאם   •

לדרישות התקנות.
מערכת   � בבטיחות  מרכזית  מידע  מערכת  פיתוח  המשך   •

'אפיק'
עריכת מבצעי אכיפה ממוקדים בדגש על נושאים שנקבעו  •

הפקת חומר הסברה בנושא שפעת העופות בשיתוף משרדי   •
החקלאות והבריאות

פעילות משותפת עם המשרד לבטחון פנים לקידום החקיקה   •
בנושא זיקוקין דינור

תכניות  להכנת  התחבורה  משרד  עם  משותפת  פעילות   •
הכשרה למפעילי מלגזות במסגרת שינוי תקנות התעבורה

הכנת תקן בטיחות באירועים המוניים מול מכון התקנים  •
באירועים  לבטיחות  התקן  יישימות  לבחינת  'פיילוט'  ביצוע   •

המוניים והכנת הצעת חוק בנושא
קידום נוהל לבדיקות ללא הרס (בל"ה) לעגורני צריח  •

ביצוע הכשרות והסמכות לבדיקות דרגנועים בהתאם לתיקון   •
בפקודת הבטיחות

קידום תקנת פורמלדהיד במסגרת המועצה לבריאות העובד   •
במשרד הבריאות

לפורמלדהיד  החשופים  העובדים  בריאות  לקידום  פעילות   •
בחקלאות

פעילות נרחבת בתחום חשיפה לעופרת במטווחי ירי  •
פיתוח נוהל הודעות על מחלות מקצוע  •

במקומות  לייזרים  עם  בעבודה  הבטיחות  תקנת  יישום   •
העבודה

הבטיחות  לקידום  התקנים  מכון  במסגרת  פעילות   •
התעסוקתית בתקנים רבים

תכשירים  המאשרות  בינמשרדיות  ועדות  במסגרת  פעילות   •
שונים לשימוש בחקלאות

אישור דגמים של מסגרות בטיחות ותאי בטיחות לטרקטורים   •
המיובאים לארץ

השתתפות בהדרכה להסמכה של מיישמים של חומרים בעלי   •
סיכונים מיוחדים בחקלאות

והדברה  חיטוי  תכשירי  הרושמות  לחברות  סדנא  קיום   •
במסגרת השירותים הוטרינאיים 

גיבוש דרישות מחברות שירות למעליות  •
קיום בחינות ובדיקתן לצורך הסמכת גורמים מקצועיים  •
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להלן נתוני אכיפה לשנת 2006:

±π∏∑ חוק שכר מינימום התשמ¢ז

מס' מעסיקים 
שנבדקו 

מס' עובדים 
שנבדקו 

מס' תיקים 
שנפתחו 

מס' הקנסות 
שהוטלו 

מס' כתבי בסכום 
האישום שהוגשו 

42917,70039599₪ 735,90061

 ±πμ≥ חוק עבודת הנוער התשי¢ג

מס' מעסיקים 
שנבדקו 

מס' עובדים 
שנבדקו 

מס' תיקים 
שנפתחו 

מס' הקנסות 
שהוטלו 

מס' כתבי בסכום 
האישום שהוגשו 

771,0716784₪ 437,40018

תקנות חוק עבודת הנוער ©העבדת ילדים בפרסומות ובהופעות ציבוריות®

מס' מעסיקים 
שנבדקו 

מס' עובדים 
שנבדקו 

מס' תיקים 
שנפתחו 

מס' הקנסות 
שהוטלו 

מס' כתבי אישום בסכום 
שהוגשו

1763121₪ 10,5003

כח אדם 
העובדים  מפקחים   24 מונה  עבודה  חוקי  לאכיפת  האגף 

בפריסה ארצית ואמונים על אכיפת 19 החוקים הבאים : 
.1987 �חוק שכר מינימום, התשמ"ז   •

תקנות שכ"מ (שכ"מ מותאם לעובד עם מוגבלות, בעל יכולת   •
.2002 �עבודה מופחתת) התשס"ב 

חוק עבודת הנוער התשי"ג 1953.  •
תקנות עבודת הנוער (העבדת ילדים בהופעה או בפרסומות)   •

 .1999�התשנ"ט
 .1951 �חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א   •

.2001�חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהיתפטרות, התשס"א  •
.2002�חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב  •
 .1988�חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  •

 13 מס'  (תיקון  לעבודה)  (החזרה  משוחררים  חיילים  חוק   •
.2003�פיטורים שלא כדין�ענישה) התשס"ג

האגף לאכיפת חוקי עבודה ≠ סיכום פעילות לשנת ∂∞∞≥

 .1954�•  חוק עבודת נשים התשי"ד,
.1998�סעיף 7(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח  •

.1998�חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  •
1996�חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם, התשנ"ו  •
� לשכות פרטיות. 1959�חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  •

.1957�חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז  •
.1958�סעיף 26 לחוק הגנת השכר, התשי"ח  •
.2000�סעיף 29 לחוק מידע גנטי, התשס"א  •

.1951 �חוק חופשה שנתית, תשי"א   •
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו, 2006.  •

תקציב ∂∞∞≥ 
תקציב יחידת האכיפה בשנת 2006 עמד על ₪1,100,000 הכולל 

תוספות במהלך השנה .
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חוק הודעה לעובד ©תנאי עבודה® התשס¢ב ≥∞∞≥
אכיפה והסברה בקרב מעסיקים להטמעת החוק, תוך הקפדה על מתן התראה למעסיק מפר חוק, במידה ותוקן הליקוי.

מס' מעסיקים 
שנבדקו 

מס' כתבי האישום בסכום מס' הקנסות שהוטלו מס' תיקים שנפתחו 
שהוגשו

33431324 ₪ 49,0008

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות התשס¢א ±∞∞≥¨
אכיפה והסברה בקרב מעסיקים להטמעת החוק, עיקר הטיפול הוא בתלונות המתקבלות מהציבור.

מס' מעסיקים 
שנבדקו 

מס' עובדים 
שנבדקו 

מס' תיקים 
שנפתחו 

מס' הקנסות 
שהוטלו 

מס' כתבי האישום בסכום 
שהוגשו

81693029₪ 47,5006

±π∏∏ חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ¢ח
טיפול בתלונות של הפליה במקומות עבודה, בניגוד לחוק. ביצוע אכיפה יזומה בכל הנוגע לדרישות מעובדים במסגרת קליטה 

למקומות עבודה. 

מס' מעסיקים 
שנבדקו 

מס' תיקים
שנפתחו 

מס' הקנסות 
שהוטלו 

מס' כתבי האישום בסכום 
שהוגשו 

23218759165,000 ₪3

¨±ππ∏ החוק למניעת הטרדה מינית התשנ¢ח

מס' תיקים שנפתחו מס' מעסיקים שנבדקו 

184154

±πμ± חוק שעות עבודה ומנוחה התשי¢א
( בכלל זה העסקה ללא היתר ביום המנוחה השבועית).

מס' מעסיקים 
שנבדקו 

מס' תיקים 
שנפתחו

מס' עובדים 
שנבדקו

מס' הקנסות 
שהוטלו 

מס' כתבי האישום בסכום 
שהוגשו 

66264113,849182₪ 1,882,50071

±πμ¥ חוק עבודת נשים התשי¢ד

מס' כתבי האישום שהוגשו מס' תיקים שנפתחו

821
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חוק חיילים משוחררים ©החזרה לעבודה®
(תיקון מס' 13 פיטורים שלא כדין�ענישה) התשס"ג�2003

מס' תיקים שנפתחו

1

Æ±πμ± חוק חופשה שנתית התשי¢א
(אכיפת חוק זה החלה בסוף שנת 2005)

מס' תיקים שנפתחומס' מעסיקים שנבדקו

8020

חוק הגנת השכר התשי¢ח ∏Æ±πμ ©סעיף ∂≥®
אכיפה בחוק זה מתבצעת רק בעקבות תלונות

(אכיפת חוק זה החלה בסוף שנת 2005)

מס' מעסיקים 
שנבדקו

מס' תיקים 
שנפתחו

מס' כתבי האישום 
שהוגשו

1952

חוק העסקת עובדים ע¢י קבלני כח אדם¨ 
±ππ∂≠התשנ¢ו

מס' תיקים שנפתחו

3
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יישוב סכסוכי עבודה
גישור  תיווך,  עבודה בדרכי  סכסוכי  ויישוב  שביתות  מניעת   •

ובוררות על פי חוק יישוב סיכסוכי עבודה התשי"ז 1957.

מגזר  ושביתות מכל  עבודה  סכסוכי  על  הכרזות  קבלת   •
המשק

2006 הוכרזו 369 סכסוכים כלל ארציים

02�6662792 �47 ירושלים והדרום 
03�5634212 �109 ת"א והמרכז 
04�8619322 �213 חיפה והצפון 

רישום הסכמים קיבוציים
ב � 2006 נרשמו כ � 450 הסכמים קיבוציים

וכן  ומיוחדים  קיבוציים כלליים  הסכמים  ורישום  בדיקה  קבלה,   •
הסדרים קיבוציים עפ"י חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 1957

ארגון  כלליים (בין  קיבוציים  הסכמים   32 נרשמו   �  2004  •
עובדים לבין ארגון מעבידים)

615 הסכמים קיבוצים מיוחדים (בין ארגון עובדים למעביד.

קיבוציים  הסכמים  הוראות   של  הרחבה  צווי  והכנת  ייזום   •
כלליים על מנת להחיל  את הוראות ההסכמים גם על עובדים 

ומעסיקים  בלתי מאורגנים.
2004 פורסו 7 צווי הרחבה

≤∞∞μ≠∂ יחסי עבודה לשנת
מניעת שביתות ויישובם בדרכי תיווך גישור ובוררות, רישום הסכמים קיבוציים וייזום צווי הרחבה. קידום מערכת יחסי עבודה על 

ידי יעוץ, הדרכה והסברה, מחקרים וסקרים.

תקציב 2006 באש"ח
נטו

2628

תקציב 2004 נכון ל 31.12.04, תקציב 2005 מקורי. התקציב כולל תקציב פעולות ונושאים מינהליים.

קידום מערכת יחסי העבודה
לעובדים  יעוץ פרטני  מתן   � ומעסיקים  לעובדים  יעוץ   •

ומעסיקים בנושאים הקשורים בחוקי עבודה.      

מחקרים � יזום ועידוד סקרים/מחקרים אפליקטיביים בתחום   •
יחסי העבודה לשם איתור מוקדי מתח במערכת יחסי העבודה 

ולשם הבנת תהליכים במערכת זו.

ריכוז מידע � איסוף ועיבוד נתונים על סיכסוכי עבודה, שביתות   •
והשבתות במשק. 

העבודה  יחסי  בחקיקה בתחום  והשתתפות  ייזום   � חקיקה   •
ומשפט העבודה.

בחו"ל   לארגונים מקבילים  מידע  מתן   � והסברה  פרסומים   •
על  ועלוני מידע לציבור הרחב  והפצה של פרסומים  הפקה 

זכויות עובדים. 

אישור פיצויי פיטורין∫
מתן אישורים לפי חוק פיצוי פיטורין התשכ"ג 

במקום  ביטוח וכיו"ב  פנסיה,  לקופות  תשלומים  בדבר   1963�
תשלום פיצויים (סע' 14 לחוק) וכן אישורים על הכללת פיצויי 

פיטורים בשכר עבודה (סע' 28 לחוק).
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אגף מערכות מידע 
האגף למערכות מידע ממקד את פעילותו בשנת 2006 באיחוד וייצוב מערכות תשתית התקשורת והיישומים של תחום העבודה 

ותחום התמ"ס.

מגמות טכנולוגיות בתשתיות
המגמות המרכזיות המשקפות את הפעילות בתחום התשתיות:

מרכוז פעילויות: שרתים מרכזיים, איחסון וגיבוי מרכזי, ניהול מרכזי של סביבות מחשב ותהליכי מחשוב.  •
טכנולוגיית אינטרנט כטכנולוגיה מובילה.  •

אינטגרציה בין יישומים.  •
אבטחת המידע ורמת השירות הניתנת למשתמשי המשרד.  •

תחזוקה ופיתוח תשתיות∫

פעילות מתוכננת ל� 2007פעילות 2006

תחזוקה שוטפת תשתיות:
110 �שרתים כ   •

תחנות עבודה 1300  •
120 �מחשבים ניידים כ   •

ניהול שירות טכני לתחנות עבודה תחזוקת ציודי תקשורת,   •
MF ו VAX תחזוקת

תחזוקה שוטפת תשתיות:
140 �שרתים כ   •

תחנות עבודה 1300  •
120 �מחשבים ניידים כ   •

ניהול שירות טכני לתחנות עבודה תחזוקת ציודי תקשורת,   •
MF ו VAX תחזוקת

סיוע טכני ותמיכה במשתמשים:
 10,000  � כ  פניות  מוקד  משתמשים   1300  � לכ  תמיכה   •

קריאות בשנה
תמיכה לכ � 30 אתרים בארץ  •

תמיכה לכ � 30 ניספחויות בחו“ל ברשת נפרדת  •

סיוע טכני ותמיכה במשתמשים:
 10,000  � כ  פניות  מוקד  משתמשים   1300  � לכ  תמיכה   •

קריאות בשנה
הפורטל  דרך  תקלות  לפתיחת  המוקד  מערכת  הרחבת   •

האירגוני
הרחבת מרכז התמיכה לתמיכה בניספחויות  •
מענה מהיר יותר של מרכז הסיוע למשתמש   •

אבטחת מידע:
תחזוקה של מספר סביבות אבטחת מידע  •

איחוד סביבות אבטחת מידע לסביבה משותפת  •
חיבור ניספחויות בצורה מאובטחת לרשת המשרד  •

חידוש מדיניות חיבור משתמשים חיצוניים לרשת המשרד  •
יישום חתימה וזיהוי דיגיטליים  •

SSO בדיקת מנגנון  •

תקשורת:תקשורת:
IPVPN לקווי  WAN שידרוג מערך תקשורת  •

שידרוג מהירות הקווים  •
שידרוג ציודי תקשורת  •

חומרה ותוכנה:
2003 EXCHANGE 2003 WIN תחזוקת שרתים  •

בדיקת טכנולוגיות חדשות לשרתים ורכישה עפ“י הצרכים  •
WINDOWS XP תחזוקת מערכת הפעלה  •

מערך איחסון מרכזי  •

חומרה ותוכנה:
 SP2 2003 WINDOWS שידרוג  •

 2007 EXCHANGE �בדיקת שידרוג EXCHANGE 2003 ל   •
לפי  בליידים  שרתי  ורכישת  חדשות  טכנולוגיות  בדיקת   •

הצורך 
בדיקת מעבר למערכת הפעלה ויסטה  •

מערך גיבוי מרכזי  •
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פעילות מתוכננת ל� 2007פעילות 2006

מערכת שליטה ובקרה:
שימוש במערכת ZEN ו SMS לשליטה, הפצה ומצאי  •

מערכת שליטה ובקרה:
ומצאי למערכת  ובניה של מערכות השליטה, הפצה  איחוד   •

אחת
איחוד דומיין  •

בניה מחדש של פרופיל תחנה והרשאות  •

אתר אינטרנט

פעילות מתוכננת ל� 2007פעילות 2006

שילוב יחידות נוספות באתר האינטרנט   •
הרחבת יישומים אינטראקטיביים באתר   •

הוספת מערכי תשלומים באתר   •
שילוב מערכי פרסום ושיווק באינטרנט  •

הרחבת מערכת פניות הציבור  •

שדרוג האתר לתשתיות 2007   •
עיצוב מחדש את המערכים והאתר הראשי   •

טיפול מערכתי בכל תחום המידענות   •
אירגון מחדש של 10 מאתרי היחידות המרכזיות  •

שילוב יישומים אינטראקטיביים בתחומי המימשל הזמין  •
יישום עיתון אלקטרוני מתקדם   •

שילוב התאמה אישית  •

תחזוקה ופיתוח יישומים∫

פעילות מתוכננת ל� 2007פעילות 2006

מערכת מפ"צ
שדרוג מערכת מ.פ.צ לקליטת פניות המגיעות ללשכת השר   •

והתאמתה לדרישות
לעבודה  אפשרות  עם  נוספים  למרכזים  המערכת  פתיחת   •

משותפת
שדרוג ועיצוב מודול המכתבים לפונה תוך פיתוח האפשרות   •

לצרופות, מכותבים, טקסטים קבועים וכד'
פיתוח דוחות שכר עידוד לקבוצות המוגדרות וכן דו"ח חריגים   •

למרכזים
הרחבת מערכת מ.פ.צ לטיפול במחוזות תוך הגדרת והכשרת   •

מרכז מחוז ונאמנים
העברת המערכת ממבנה מקצועי למבנה ארגוני המשלב גם   •

התייחסות למבנה המקצועי
התאמת המערכת לקליטה וטיפול בפניות חיצונית (טלפון,   •

פקס, מכתב, קבלת קהל וכד')
התאמה ושדרוג שוטף בהתאם לבקשת המשתמשים  •

השלמת המידע בנתוני הפניות  •

ומערכת   WF ל  בהעברה  מ.פ.צ  מערכת  של  מחדש  אפיון   •
הרשאות

שדרוג המ.פ.צ בהתאם  •
בניית ממשקים למערכת תפעולית  •
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 e-forms מערכת טפסים
פיתוח טופס למשקלות ומידות. וממשק למערכת   •

פיתוח 2 טפסים למדען הראשי.  •
פיתוח 2 טפסים לרשפ"ת.  •

החיצוניים  הטפסים  של  מחודש  ואיפיון  אירגון  בחינה,   •
והפנימיים במשרד 

בניית תקינה ומילון נתונים אחיד לכל מערך הטפסים   •
שילוב של חלק מהטפסים באמצעות מערכת תהיל»ה  •

שילוב של תוכנת מעטפת לחלק מהטפסים  •
שילוב מנגנון חתימה אלקטרונית  •

יישום מתקדם מקוון לחלק מהטפסים  •

ויסקונסין 
בניית קטלוג בקוגנוס והפקת דוחות.  •

תחזוקה שוטפת של הממשקים.  •
תחזוקה שוטפת.   •

יתכנו שינויים בהתאם להחלטות השר.  •

רשפ"ת
.terminal server�הוספת המשתמשים בניו�יורק ל  •

.sql�הסבת ה�db ל  •
בניית קטלוג בקוגנוס והפקת דוחות.  •

סחר חוץ
.qiz ניתוח ופיתוח מערכת להסכם  •

ניתוח ופיתוח מערכת בקשות לנסיעות לחו"ל.  •
הפקת דוחות סטטיסטיים שנתיים.  •

הטמעת המערכת  •
גמר ניתוח, פיתוח והטמעת המערכת  •

אוטומטיזציה של הדוחות  •

קנסות מינהליים
טיפול שוטף במערכת הקיימת והטמעות מול המשתמשים   •

החדשים. 
המשך איפיון המערכת לעבודה במשרד ללא שע"מ   •

פיילוט האיגוד השיתופי.   •

משרד  של  התשלומים  בשרת  הקנסות  תשלום  פיתוח   •
האוצר.

שיתופי  לאיגוד  באגף  בפועל  עבודה  של  למצב  העברה   •
בתחילת שנת 2007

הפעלת המערכת באגפים הבאים:  •
יחידת הסמך לטיפול בעובדים זרים.  •

מינהל אכיפה והסדרה.  •
פיקוח על העבודה.  •
מינהל סחר פנים.  •

לכל אגף יהיה צורך לבצע ההתאמות הנדרשות  •
העברה אוטומטית של קובץ התשלומים בבנק הדואר לתא   •

מוסכם בשרת.
עבודה מול הגבייה.  •

רישום חשמלאים 
מקור  של  משפטיות  בעיות  פתירת  לאחר  המכרז  סיום   •

התמונה ברישיון. 
פיתוח וביצוע האיפיון   •

ביצוע הפקת רישיון חשמלאים ששילמו על גבי כרטיס פלסטי   •
ללא תמונה בגלל בעיות משפטיות.

חשמלאים�כתוצאה  במערכת  שינויים  וביצוע  פיתוח  איפיון   •
משינויי דרישות תעריפי אגרות ודרגות של חשמלאים.

איפיון ופיתוח הצגת בודקים באינטרנט כולל עידכון תקופתי   •

אגף לאיגוד שיתופי 
עדכונים שוטפים.  •

אפיון ותחילת פיתוח של מודול הקנסות.  •

למערכת הקנסות  והתאמתו  מודול הקנסות  פיתוח  המשך   •
הכללית.

ביצוע סריקות של ע"י חברה חיצונית כדקלמן:  •
תקנונים�סריקה היסטורית.  •

שיעבודים�סריקה היסטורית ושוטפת.  •
ופיתוח הליך של קליטת הקבצים הסרוקים למערכת.  •

מרגנית
עדכונים שוטפים.  •

קליטת מאגר צהרונים.  •
באמצעות  אמ"מ  של  התשלום  של  הנושא  ופיתוח  בחינה   •

המערכת.
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התאמה והרחבת מודולים � אגף פיקוח על העבודה
ביקורים   •

היתרים ואישורים   •
מסמכים   •

נותני שירותים  •
שכר עידוד   •
פניות ציבור  •

ביקורים  •
היתרים ואישורים  •

מסמכים  •
תביעות משפטיות  •
בדיקות סביבתיות  •
בדיקות רפואיות    •

פיתוח מודול קנסות וקישור עם מערכת קנסות המשרדיתפיתוח מודול רישוי עסקים � אגף פיקוח על העבודה

פיתוח דוחות ושאילתות, חלקן באינטראנט � אגף פיקוח על 
העבודה

יישום מודול מעליות  •
המשך פיתוח מודולים למתקנים נוספים  •

שירותים  נותני  על  פרטים  להעברת   XML ממשק  הקמת 
מאפיק לפרסום באתר האינטרנט של המשרד � אגף פיקוח 

על העבודה 

פיתוח מודול דיווח תאונות עבודה באינטרנט  •

על  פיקוח  אגף   � באינטראנט  כימיים  חומרים  מאגר  פיתוח 
העבודה

מאגר חומרים כימיים� סיום פיתוח, הסבה והפעלה בייצור  •

ניהול הסמכות עגורנאים באינטרנט � אגף פיקוח על העבודה
ממערכת  הסבה  תוכנית  פיתוח  משתמש,  ממשק  פיתוח   •

מגי'ק קיימת

ניהול הסמכות עגורנאים באינטרנט � סיום פיתוח, הסבה,   •
הטמעה ב 50 רשויות הסמכה חיצוניות, והתקנה בייצור

ועבודה מרחוק (מהשטח  ניידים  הרחבת שימוש במחשבים 
ומהבית) � אגף פיקוח על העבודה

שיפור זמני התגובה ע"י שדרוג המודמים הסלולאריים  •

 22 סה"כ  ניידים.  מחשבים   12 הוספת  מחשבים:  ציוד   •
בפריסה ארצית בכל המחוזות. החלפת 50 מחשבים נייחים 

בחדשים

תשתיות �  אפיק � אגף פיקוח על העבודה
 File לפלטפורמת EXCHANGE הסבת מאגר מסמכים משרת  •

.Server

מאגר  ולתחקור  למנהלים  מידע  מערכת  סיגמה:  יישום   •
הנתונים

שימוש בשרת פקס: קבלת פקס נכנס לתוך אאוטלוק, עם   •
קישור לאפיק. שליחת פקס יוצא מאפיק דרך אאוטלוק ע"י 

פקסים וירטואליים

שח"ט
אפיון ממשק העברת נתונים ממערכת שח"ט למכס  •

סיום איפיון והפעלת ממשק העברת נתונים ממערכת שחט   •
למכס.

צו יבוא חופשי 
המשך איפיון מערכת צו יבוא חופשי  •

איפיון מערכת ניהול סטאטוס בשיתוף עם המכ"ס  •
המשך איפיון ותחילת פיתוח מערכת צו יבוא חופשי  •

למערכת  שיקושרו  אינטרקטיבים  טפסים  ופיתוח  איפיון   •
סטאטוסים והמערכת התיפעולית בהמשך.

מערכת מל"ח עם  שתאוחד  תמ"ס  מל"ח  מערכת  ופיתוח  איפיון   •
כ"א  תחום עבודה

פיתוח יומן ארועים לשעת חירום מאוחד מל"ח כ"א לשעת   •
חירום

מיפוי כל טבלאות התשתית של כל המערכות התיפעוליות מיפוי טבלאות של מאגרי מידע תמ"ת  •
במשרד

התחלת איחוד טבלאות וקביעת סטנדרטים  •
אפיון שינויים והסבות  •

בנית תשתית דוחות דיווח ודוחות בדיקה לצורך חישוב שכר שכר עידוד  •
עידוד למחוזות התמ"ס
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פרטיות  ולשכות  כ"א  חברות  ורישוי  אכיפה   � קל"פ  מערכת 
לכ"א

הסבת המערכת והפעלת המערכת החדשה קל"פ  •
עדכון ושיפור המערכת  •

הדרכת המשתמשים  •

חפיפה ולימוד המערכת מנועם  •
בהפעלה  התקלות  כל  ותיקון  המערכת  עדכון  סיום   •

השוטפת
הוספת מודלים שחסרים עדיין, הוספת מודל הצגת  החומר   •

הסרוק
הנתונים  ועדכון  למחשב  והכנסתם  התיקים  כל  סריקת   •

שנאספו בזמן הסריקה
ביחידה  שחלים  לשינויים  בהתאם  חדשים  צרכים  בדיקת   •
(מתן היתרים ע"י יחידות האכיפה החל מ: 1.7.07) הוספת 

מודול עדכון מערכת קל"פ בהיתרים  
לצרכי  בהתאם  קל"פ  במערכת  נוספים  שיפורים   •

המשתמשים
ליווי והטמעת המערכת לכל המשתמשים  •

משקלות ומידות
 + ראשי  משרד   � המשתמשים  לכל  המערכת  הטמעת   •

מחוזות.
הטמעת תהליך גבייה ומעקב ממוחשב.  •

הטמעת שימוש בטפסים בשטח.  •
פיתוח תעודות ודוחות.  •

המשך שיפור מודולים קיימים והוספת מודולים חדשים.  •
פיתוח גירסת מיבדקות   •

המשך פיתוח מודולים בהתאם לצרכי המשתמשים  •

פיילוט שימוש במחשבים ניידים ע"י מבקרים בשטח.  •
פיתוח ממשק למחשבים ניידים.  •

שיפור והרחבת מודול בדיקת מכשיר.  •
המשך פיתוח ותחזוקה.  •

הטמעה והדרכה של גירסת המיבדקות  •
OFF LINE התחלת עבודה עם מחשבים ניידים גירסת  •

ON LINE איפיון ופיתוח גירסת  •

קרן שיווק
התאמת המערכת להוראות מנכ"ל חדשות  •

תחזוקה שוטפת  •

ניהול איכותי
תחזוקה שוטפת  •

איפיון ופתוח מערכת בסביבה חדשה  •

ניהול מכשירים סלולריים (רט"ן) עבור יח' בנא"מ
סיום פיתוח והתחלת הטמעה  •

הטמעת המערכת  •

חונכות
תחזוקה שוטפת + שו"שים  •

פיתוח מודולים חדשים בעקבות שינוי שיטת ההתחשבנות.  •
הטמעת מפעילים חדשים.  •

תחזוקה ושו"שים  •

בשילוב  עבודה  הסכמי  מערכת  איפיון  סיום   � עבודה  יחסי 
סריקה והוספת צווי הרחבה

לדרישות  בהתאם  עבודה  הסכמי  מערכת  של  איפיון  גמר   •
האגף 

שילוב של סריקה והקלדה משולב   •

 xrsבדיקת מנוע חיפוש מחליף ל�
ושילובו במערכת הסכמים באתר המשרד

בדיקת התאמה של OCR למערכת   •
בניית העתק של המערכת לאינטרנט כולל טיפול בסריקות   •

וצווי הרחבה

מערכת DESK �סיום בדיקת גירסא והכנסתה לסביבת אמת
סיום בדיקת ביצוע דרישות שלנו מהחברה  •

ביצוע הדרכות ללשכה המשפטית והמשך הטמעה  •

הכנסת יחידות נוספות למערך המשתמשים   •
בדיקת העברת המערכת לדומיין MOITAL וההשלכות לכך  •
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צו יבוא חופשי: סיום ניתוח ואפיון מערכת צו יבוא חופשי
גמר ניתוח ותחילת פיתוח מערכת צו יבוא חופשי שתשמש   •
את כל יחידות המשרד העוסקים בבקשות, היתרים ואישור 

רישיונות יבוא, מיכסות יבוא וכו'
לאישור   desk במערכת  בדיקות  בסביבת  מערכת  התקנת 

אגף סחר חוץ.

נתונים מטופס  קבלת  בנושא  הפרוייקט  של  ב'  שלב  יישום   •
ממוחשב באינטרנט וקליטתו במערכת

חופשי  יבוא  צו  שינוי  מהטופס  נתונים  קליטת  רכיב  בניית   •
באינטרנט למערכת ה desk ובדיקתם

סיום ניתוח ואפיון מערכת צו יבוא חופשי  •

מעונות יום �מערכת מדבקות
סיום התאמת המערכת להרשאות הממונים והמפקחות  •

בניית טופס מדבקות ספציפית למעונות תחת רשות בהתאם   •
לדרישה של ורדה מהאגף

תחזוקה שוטפת  •

מערכת מענות יום
תחזוקה מערכת קיימת

פיתוח פרוייקטים  חדשים  � ניתוח ופיתוח מערכת מעונות   •
יום(סיוע 150 מיליון)

 DB2 ל DB1 התחלה הסבה  •
התחלת ניתוח פרויקט פיקוח מעונות(חדש)  •

תחזוקה מערכת קיימת
פיתוח פרוייקטים  חדשים  � ניתוח ופיתוח מערכת מעונות   •
יום(סיוע 150 מיליון) המשך + פרויקטים חדשים (סיוע 200 

מיליון) נוספים
� פרודקשן DB2 2007 בסוף, DB2 ל DB1 המשך הסבה  •

המשך פרויקט פיקוח מעונות(חדש)  •
DBל ٢ FOCUS הסבה של כל מערכת  •

תוספת מערכת סטטיסטית לפי משימות חדשות  •

מאגר חברות
הגדרת דרישות למע' חברות למנהלים מקצועיים ומחוזות.

איתור מקורות מידע חיצוניים על עסקים וחברות.
תחזוקת מאגר עסקים וחברות.

הקמת פיילוט למע' חברות למנהלים המקצועיים ולמחוזות.
המשך הוספת מקורות מידע על עסקים וחברות.

גיבוש פתרונות לטיוב נתונים במאגר עסקים וחברות.
תחזוקת מאגר עסקים וחברות.

יהלומים
תחילת אפיון לממשקי יבוא מקוצר ויצוא מקוצר.

תחזוקת מע' היהלומים.

אפיון והקמת ממשק יבוא מקוצר מול המכס.
אפיון והקמת ממשק יצוא מקוצר מול חברות השילוח.

שינויים ושיפורים נוספים במע' היהלומים.
אפיון והקמת דוחות קוגנוס וקוביות מעל נתוני מע' היהלומים.

GIS
התנעת שימוש ב GIS ביחידות נוספות במשרד.

פעילות להצטיידות בשכבות גיאוגרפיות ותצלומי אוויר. תחזוקת 
מערכות קיימות במינהל לאז"פ.

הגברת השימוש ב GIS ביחידות המשרד.
שת"פ עם מפ"י בהקמת פורטל ממ"ג לאומי.
הקמת מע' חדשה למעקב פרוייקטים באז"פ.

תחזוקת מערכות קיימות במינהל לאז"פ.

CRM
איסוף צרכים והגדרת דרישות.

ניסוי CRM בנספחויות סחר חוץ.

כתיבה וניהול מכרז לפתרון CRM לנספחויות.
תחילת הקמת הפתרון (המשך יהיה ב2008).

מערכת מבקרים
ליווי ליחידת הבטחון למע' המבקרים.

ליווי ליחידת הבטחון בשינויים ושיפורים למע' המבקרים

סחר פנים ותקינה
בחינת חלופות פתרון למע' חדשה לסחר פנים ותקינה.

ת"ע להסבה עם שיפורים למע' בווקס.
תחזוקת המע' בווקס.

סחר פנים
הקפאת הפרויקט עד מתן החלטות בנוגע להקמת רשות לסחר 

הוגן

הקמת ממשק למע' חדשה לקנסות מינהליים.
תחילת הסבה עם שיפורים למע' בווקס.

תחזוקת המע' בווקס.

כלי ניהול מסמכים ולשכה
.DESK תחזוקת הפתרון הקיים ב

בחינת חלופות לפתרון חדש לניהול מסמכים ולשכה.

בחירת חלופה לפתרון.
טיפול במכרז להקמת הפתרון.

ממשקי גביה
אפיון ממשקים למע' גביה.

השלמות אפיון ממשקים למע' גביה.
הקמת הממשקים בפועל.
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מערכת מענות יום
תחזוקה מערכת קיימת

פיתוח פרוייקטים  חדשים  � ניתוח ופיתוח מערכת מעונות   •
יום(סיוע 150 מיליון)

 DB2 ל DB1 התחלה הסבה  •
התחלת ניתוח פרויקט פיקוח מעונות(חדש)  •

תחזוקה מערכת קיימת
פיתוח פרוייקטים  חדשים  � ניתוח ופיתוח מערכת מעונות   •
יום(סיוע 150 מיליון) המשך + פרויקטים חדשים (סיוע 200 

מיליון) נוספים
� פרודקשן DB2 2007 בסוף ,DB2 ל DB1 המשך הסבה  •

המשך פרויקט פיקוח מעונות(חדש)  •
DB2 ל FOCUS הסבה של כל מערכת  •

תוספת מערכת סטטיסטית לפי משימות חדשות  •

מאגר חברות
הגדרת דרישות למע' חברות למנהלים מקצועיים ומחוזות.

איתור מקורות מידע חיצוניים על עסקים וחברות.
תחזוקת מאגר עסקים וחברות.

הקמת פיילוט למע' חברות למנהלים המקצועיים ולמחוזות.
המשך הוספת מקורות מידע על עסקים וחברות.

גיבוש פתרונות לטיוב נתונים במאגר עסקים וחברות.
תחזוקת מאגר עסקים וחברות.

יהלומים
תחילת אפיון לממשקי יבוא מקוצר ויצוא מקוצר.

תחזוקת מע' היהלומים.

אפיון והקמת ממשק יבוא מקוצר מול המכס.
אפיון והקמת ממשק יצוא מקוצר מול חברות השילוח.

שינויים ושיפורים נוספים במע' היהלומים.
אפיון והקמת דוחות קוגנוס וקוביות מעל נתוני מע' היהלומים.

GIS
התנעת שימוש ב GIS ביחידות נוספות במשרד.

פעילות להצטיידות בשכבות גיאוגרפיות ותצלומי אוויר. תחזוקת 
מערכות קיימות במינהל לאז"פ.

הגברת השימוש ב GIS ביחידות המשרד.
שת"פ עם מפ"י בהקמת פורטל ממ"ג לאומי.
הקמת מע' חדשה למעקב פרוייקטים באז"פ.

תחזוקת מערכות קיימות במינהל לאז"פ.

CRM
איסוף צרכים והגדרת דרישות.

ניסוי CRM בנספחויות סחר חוץ.

כתיבה וניהול מכרז לפתרון CRM לנספחויות.
תחילת הקמת הפתרון (המשך יהיה ב2008).

מערכת מבקרים
ליווי ליחידת הבטחון למע' המבקרים.

ליווי ליחידת הבטחון בשינויים ושיפורים למע' המבקרים

סחר פנים ותקינה
בחינת חלופות פתרון למע' חדשה לסחר פנים ותקינה.

ת"ע להסבה עם שיפורים למע' בווקס.
תחזוקת המע' בווקס.

סחר פנים
הקפאת הפרויקט עד מתן החלטות בנוגע להקמת רשות לסחר 

הוגן

הקמת ממשק למע' חדשה לקנסות מינהליים.
תחילת הסבה עם שיפורים למע' בווקס.

תחזוקת המע' בווקס.

כלי ניהול מסמכים ולשכה
.DESK תחזוקת הפתרון הקיים ב

בחינת חלופות לפתרון חדש לניהול מסמכים ולשכה.

בחירת חלופה לפתרון.
טיפול במכרז להקמת הפתרון.

ממשקי גביה
אפיון ממשקים למע' גביה.

השלמות אפיון ממשקים למע' גביה.
הקמת הממשקים בפועל.

מערכת מענות יום
תחזוקה מערכת קיימת

פיתוח פרוייקטים  חדשים  � ניתוח ופיתוח מערכת מעונות   •
יום(סיוע 150 מיליון)

 DB2 ל DB1 התחלה הסבה  •
התחלת ניתוח פרויקט פיקוח מעונות(חדש)  •

תחזוקה מערכת קיימת
ופיתוח מערכת מעונות  ניתוח   � פיתוח פרוייקטים חדשים   •
יום(סיוע 150 מיליון) המשך + פרויקטים חדשים (סיוע 200 

מיליון) נוספים
� פרודקשן DB2 2007 בסוף ,DB2 ל DB1 המשך הסבה  •

המשך פרויקט פיקוח מעונות(חדש)  •
DB2 ל FOCUS הסבה של כל מערכת  •

תוספת מערכת סטטיסטית לפי משימות חדשות  •
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מאגר חברות
הגדרת דרישות למע' חברות למנהלים מקצועיים ומחוזות.

איתור מקורות מידע חיצוניים על עסקים וחברות.
תחזוקת מאגר עסקים וחברות.

הקמת פיילוט למע' חברות למנהלים המקצועיים ולמחוזות.
המשך הוספת מקורות מידע על עסקים וחברות.

גיבוש פתרונות לטיוב נתונים במאגר עסקים וחברות.
תחזוקת מאגר עסקים וחברות.

יהלומים
תחילת אפיון לממשקי יבוא מקוצר ויצוא מקוצר.

תחזוקת מע' היהלומים.

אפיון והקמת ממשק יבוא מקוצר מול המכס.
אפיון והקמת ממשק יצוא מקוצר מול חברות השילוח.

שינויים ושיפורים נוספים במע' היהלומים.
אפיון והקמת דוחות קוגנוס וקוביות מעל נתוני מע' היהלומים.

GIS
התנעת שימוש ב GIS ביחידות נוספות במשרד.

פעילות להצטיידות בשכבות גיאוגרפיות ותצלומי אוויר. תחזוקת 
מערכות קיימות במינהל לאז"פ.

הגברת השימוש ב GIS ביחידות המשרד.
שת"פ עם מפ"י בהקמת פורטל ממ"ג לאומי.
הקמת מע' חדשה למעקב פרוייקטים באז"פ.

תחזוקת מערכות קיימות במינהל לאז"פ.

CRM
איסוף צרכים והגדרת דרישות.

ניסוי CRM בנספחויות סחר חוץ.

כתיבה וניהול מכרז לפתרון CRM לנספחויות.
תחילת הקמת הפתרון (המשך יהיה ב2008).

מערכת מבקרים
ליווי ליחידת הבטחון למע' המבקרים.

ליווי ליחידת הבטחון בשינויים ושיפורים למע' המבקרים

סחר פנים ותקינה
בחינת חלופות פתרון למע' חדשה לסחר פנים ותקינה.

ת"ע להסבה עם שיפורים למע' בווקס.
תחזוקת המע' בווקס.

סחר פנים
הקפאת הפרויקט עד מתן החלטות בנוגע להקמת רשות לסחר 

הוגן

הקמת ממשק למע' חדשה לקנסות מינהליים.
תחילת הסבה עם שיפורים למע' בווקס.

תחזוקת המע' בווקס.

כלי ניהול מסמכים ולשכה
.DESK תחזוקת הפתרון הקיים ב

בחינת חלופות לפתרון חדש לניהול מסמכים ולשכה.

בחירת חלופה לפתרון.
טיפול במכרז להקמת הפתרון.

ממשקי גביה
אפיון ממשקים למע' גביה.

השלמות אפיון ממשקים למע' גביה.
הקמת הממשקים בפועל.

OLAP
הקמת קוביית OLAP על נתוני הסיוע של המשרד.

הגדרת דרישות לתיק ישות ושולחן חכם למנהלי מחוזות.

הטמעת שימוש בפתרונות OLAP למנהלים מקצועיים.

אפיון ופיילוט לתיק ישות ושולחן חכם למנהלי מחוזות.

הכשרה מקצועית
תחזוקת מערכות האגף.  •

מערכת מחולל בחינות � שלב א'.  •
רישום  בעבור  ומכללות  רשתות  תשלום  מעקב  מערכת   •

תלמידים לבחינות.
ניתוח השגיות המכללות.  •

אפשרות פתיחת גרסת מגמה.  •
בניית תוכנית שנתית בתחום הנוער על פי שנה קודמת.  •
חישוב תשלומי נוער על פי דיווחי "ימי נוכחות לתשלום".  •

הפקת דוחות ייעודיים לנושא שכר עידוד.  •

הכשרה מקצועית
תחזוקת מערכות האגף.  •

מערכת מחולל בחינות � שלב א'.  •
רישום  בעבור  ומכללות  רשתות  תשלום  מעקב  מערכת   •

תלמידים לבחינות.
ניתוח השגיות המכללות.  •

אפשרות פתיחת גרסת מגמה.  •
בניית תוכנית שנתית בתחום הנוער על פי שנה קודמת.  •
חישוב תשלומי נוער על פי דיווחי "ימי נוכחות לתשלום".  •

הפקת דוחות ייעודיים לנושא שכר עידוד.  •
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הגנה על מאגרי מידע

רישום והגנה על מאגרי המידע במשרד התמ“ת, הרשומים עפ“י חוק הגנת הפרטיות התשמ“א,1981 פרק ב ”הגנה על הפרטיות 
במאגרי מידע“. סה“כ 28 מאגרי מידע. (ראה בנספח � ה לדו“ח זה)

נספח ה‘ לדו“ח חופש המידע 

מאגרי המידע במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הרשומים עפ"י חוק הגנת הפרטיות התמש“א 1981, פרק ב"הגנה על 
הפרטיות במאגרי המידע" � נכון ל � 1.1.2006

תחומי העבודה והתעסוקה∫

תאור המאגרמנהל מאגרשם המאגר

רישום פרטי נוכחות עובדיפה סולימנינוכחות עובדים 

ורדה אדוארדספיקוח על העבודה
מיכאל אטלן

ניהול פיקוח על מפעלים, תאונות עבודה, מעליות, חומרים מסוכנים, מפעלי 
עגורנים ( משותף גם לאכיפת חוקים והמחלקה המשפטית)

מערכת אישורי קב“טפיני לוי קב“ט 

טיפול בפניות עובדים בנושאי רווחה של עובדי המשרד וגמלאי המשרד מיכל פינקשרותי רווחה

קנסות מינהלתיים על עוברי חוקי עבודהמיכאל אטלןקנס מינהלי 

מעקב השתלמויות עובדי המשרד ואישורי תשלום למדריכים מיכל פינקהדרכה

הפקת תעודות עובדיעל אזולאיתעודות 

הכשרה מקצועית 
ופיתוח כ“א 

מעקב אחר הסבות והכשרה מקצועית של עובדים מתן אישורים ותעודות לבעלי שרה חורש
זכות מעבר הכשרה מקצועית

מעונות יום ומשפחתונים 
לגיל הרך

קביעת זכאות לרישום וקבלה למעונות יום ומשפחתונים של המשרדתמר אלמוג

מעקב ומתן אישורים למהנדסים בישראלמונל אברהםמהנדסים ואדריכלים 

מעקב ומתן אישורים ותעודות לעיסוק בנושא חשמל לחשמלאים בישראלשרה חורשחשמלאים 

אכיפת חוקי עבודה 
עובדים זרים

רישום עובדים זרים ופלסטינאים המורשים לעובדי בישראלאפרים כהן

רישום מפעלים ומוסדות עובדים לצורך הפקת צווי גיוס בשעת חירוםאלי פזכ“א בשעת חירום

רישום מםעלים ומוסדות לצורך מתן רישוי להעסקת כ"אאלי פזלשכות תעסוקה פרטיות

רישום קבלני כ"א לצורך מתן רישוי להעסקת כ"אאלי פזקבלני כ"א 

מניהל תכנון מחקר 
וכלכלה 

מעקב בוגרי קורסים הכשרה מקצועית בני פפרמן

דווח נוכחות בקורסי הכשרה מקצועית בבתי ספר ומכללותשרה חורשעומר בית ספרי

אגודות שיתופיות 
מערכת נורית

רישום אגודות שיתופיות טיפול בשיעבודים פרוקים מאזנים תביעות משפטיותאילן רונן
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תאור המאגרמנהל מאגרשם המאגר

מסמכים חוות דעת משפטיותמיכאל אטלןייעוץ משפטי

אכיפת חוקי עבודה 
ישראלים

רישום אחר מעסיקים ישראליים העוברים על חוקי העבודהיחזקאל אופיר

נתוני שמעון ברונרמאגר חברות ועסקים ובעלים,  על החברה, פרטי קשר  כללים  נתונים  ישות משפטית,  מספר 
סיוע ונתונים כלליים בהתאם ליחידות המשרד הפועלות מולם.

נאשמים בתחום 
הצרכנות

פרטים אישיים ופרטי קשר, נתוני העבירות והחלטות בית המשפטיצחק קימחי

מספר יבואן, כתובת, נתוני ייבואצביה דורייבואנים 

מספר יצואן, כתובת, נתוני ייצואצביה דורייצואנים 

נתוני חונכות וחברת 
ייעוץ

חונכים: שם, פרטי קשר, השכלה, התמחות, ניסיון, הערכות, חברת ייעוץ: פרטי צביה דורי
החברה

פרטי קשר, נתוני יצוא ופרטים כלכלייםשמואל מרדכיייצוא � יבוא יהלומים

תאגידים המקבלים סיוע בהשקעות והנחות מס על פי חוק עידוד השקעות הוןחזי צאיגמרכז ההשקעות
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הפעילות בשנת ∂∞∞≥
174 רישום אגודות שיתופיות חדשות   •
422 תיקון תקנוני אגודות   •

6 הפיכה לחברה   •

פיקוח
3229 טיפול ופיקוח   •
121 צויי חקירה   •
68 ועדים ממונים   •

תביעות
 ,1985�התאמת המערכת לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו
מכינות  אינן  אשר  אגודות  נגד  מינהליים  קנסות  הגשת  לצורך 

מאזן, ואינן מקיימות אסיפות כלליות שנתיות.

שיעבודים
1337 רישום שיעבודים באגודות   •
1229 ביטול שיעבודים   •
155 תיקוני שיעבודים   •

2155 תדפיס דוחות שיעבודים   •
333 תעודות העדר שיעבוד   •

האגף לאיגוד שיתופי
לאפשר תיפקוד נאות של האגודות השיתופיות עפ"י החוקים והתקנות שנקבעו על מנת לשמור על זכויות החברים. 

תקציב 2006 באש"חתקציב 2005 באש"ח
ברוטונטויתרת התחיבויותביצוע בפועלנטו
19932166138347

*תקציב 2004 נכון ל�31.12.04, תקציב 2005 מקורי. התקציבים כוללים לקציבי פעולות מינהליות.

פירוק
171 טיפול באגודות בפירוק   •
25 פירוקים חדשים   •
22 פירוקים שנסתיימו   •
1 עיכוב פירוק   •
2 החייאות אגודה   •

בוררויות
449 טיפול בתיקי בוררות   •
309 תיקי בוררויות שנסגרו   •
39 תיקי בוררויות בהליך   •
4 בגצים שנת 2006   •

חקיקה שפורסמה ברשומות
7 תקנות חדשות, תקנות הקיבוץ המתחדש   •
3 תיקונים לתקנות או צוים קיימים   •

הדרכה
קיום ימי עיון ומתן הרצאות בנושאי אגודות שיתופיות.

מיחשוב
המשך הכנת תשתית לקיטלוג תקנוני האגודות ולמיחשוב סניפים 

בנהריה, נצרת, חיפה, תל אביב ובאר שבע.

רקע לפעילות רישום האגודות השיתופיות∫
רשם האגודות השיתופיות פועל מכוח פקודת האגודות השיתופיות ותקנותיו.
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דו¢ח שנתי ∂∞∞≥ ©שנת תשס¢ו®
על פעילות המחלקה לרישום המהנדסים והאדריכלים

חודש
סוג הטיפול

שנתי1/062/063/064/065/066/067/068/069/0610/0611/0612/06

מס' בקשות 
שהוגשו
לרישום

סה"כ 21916515313321614717512774135185159
1,888

מס' 
מהנדסים

ואדריכלים
שנרשמו

סה"כ142135711411161397999706013399
1,284

מס' תיקים
בועדה 
מייעצת

68921207965925663�סה"כ858899
907

מס'
�2ועדות בירור�סה"כ323312442

26
מס' ועדות 

לרישוי
סה"כ בממוצע 4�3 לחודש

45
מס' בקשות

לרישוי
בפעם 

הראשונה

סה"כ685054404233405034314441
527

מס' תיקים
�18לועדת בירור�2321252661632279

הוזמנו
203

21,673 הנדסת מבנים      
28,650 הנדסת חשמל/אלקטרוניקה    
24,259 הנדסת מכונות     
5,113 הנדסת כימיה     
7865 ארכיטקטורה     
1,179 הנדסת אוירונוטיקה וחלל    
1,831 הנדסה חקלאית     
1,065 הנדסת טקסטיל     

340 הנדסת אניות וימים    
1,156 הנדסת מכרות ומחצבים    
6,704 הנדסת תעשיה וניהול    
1,688 הנדסת חומרים     

367 אדריכלות נוף     
1,153 הנדסת מזון     

849 הנדסה גיאודטית     
1,523 הנדסת מחשבים     
1,225 הנדסת מדעים     

52 הנדסה גרעינית     
1,238 הנדסת מקצועות מיוחדים    

107,930 מהנדסים ואדריכלים סה“כ רשומים     
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יחידת הסמך הוקמה בהתאם להחלטת   Æ±
הממשלה מספר ∑≥≤≥¨ מיום ∞≤Ø∑Ø≥∞ בנושא 
Æרפורמה בשוק העבודה ' הקמת רשות הגירה

האמורה  הממשלה  מהחלטת  נגזרים  היחידה  תפקידי 
ובשינויים המתחייבים מהחלטת הממשלה.

בהתאם לנקבע בחוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2003, 
להעסקת  היתרים  למתן  הסמכות   03/05/01 ביום  עברה 

עובדים זרים משירות התעסוקה ליחידת הסמך.

לעבודה  היסוד  מרכיבי  את  בתוכה  מעגנת  הסמך  יחידת 
ותפעולית  ניהולית  תלות  ללא  הממונה  השר  מול  עצמאית 
במשרד עצמו, זאת מתוך כוונה כי בעתיד יהא ניתן לתגבר 
לרשות  ולהפכה  הרלוואנטיים  בתחומים  הסמך  יחידת  את 

הגירה.

≥Æ תפקידי היחידה∫
מתן  זה  ובכלל  בישראל,  זרים  עובדים  העסקת  הסדרת   .1
זרים  עובדים  של  לישראל  הבאה  לשם  הנדרשים  האישורים 

והעסקתם.

התשלומים  מדור  על  דין  כל  לפי  המוטלות  המטלות  ביצוע   .2
לעניין העסקת עובדי שטחים.

גביית אגרה בקשה ממעסיקים המבקשים היתרים להעסקת   .3
עובדים זרים.

אכיפת הוראת חוק עובדים זרים, התשנ"א 1991, פיקוח על   .4
קיומם של חוקי העבודה הרלבנטיים, תנאי ההעסקה והתנאים 
הקבועים בכל אישור או רישיון שניתן למעסיק ואכיפתם של 
בין  בישראל,  זרים  עובדים  בהעסקת  הקשור  בכל  אלה,  כל 
אם הם מועסקים כחוק ובין אם לאו, לרבות ביצוע כל בדיקה 
הנדרשת על פי דין. פעולות האכיפה על מעסיקים של עבדים 
ועם  הפנים  משרד  עם  בתיאום  נעשית  חוקיים  בלתי  זרים 

מנהלת עובדים זרים במשטרת ישראל.

תקציר מידע ≠ יחידת הסמך לטיפול בעובדים זרים
חוק חופש המידע

הטלת קנסות מנהליים והגשת כתבי אישום כנגד מעסיקים   .5
וייצוג  לעיל  לפי חוקים האמורים  עבירות  בביצוע  הנאשמים 

המדינה בעניינים אלה.

ניהול שוטף של מערכות המידע של יחידת הסמך  ובממשקים   .6
בינן ובין מערכות רלבנטיות אחרות, לשם ריכוז המידע בכל 

הקשור לנושא עובדים זרים ולפעילות היחידה.

≤Æ החוקים אותם אוכף אגף האכיפה ביחידת הסמך∫ 
 1991 �חוק עובדים זרים, התשנ"א

 1987 �חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

¥Æ יעדי על לשנים ∑∞∞≥≠∏∞∞≥ 
מן  חוקיים  הבלתי  התשלומים  "גביית"  ביטול  עד  צמצום   •
העובדים הזרים כדי להקטין את מספרם הכללי וכדי להגן על 

זכויותיהם. 

הגברת האפקטיביות של  ההרתעה תוך הרחבה וייעול של פעילות   •
האכיפה כדי למנוע פגיעה בזכויותיהם של העובדים הזרים. 

ייעול ושיפור השירות לציבור הלקוחות (מתן היתרים, גבית   •
אשרות, תלונות הציבור...)  

מסß נתונים∫  
סה"כ היתרים להעסקת עובדים זרים לשנת 2006  85,470   .1

סה"כ קנסות שהוטלו בשנת 2006: 8,111 קנסות על סכום   .2
של 170 מיליון ₪ . 

בשנת 2006 מס' תיקים שהסתיימו בבתי משפט 186, הוגשו   .3
כ 50 כתבי אישום, ינותנו על 53 גזרי דין כ� 13 מיליון ₪ . 

בשנת 2006 נוגבו כ� 219 מיליון ₪.   .4

נפתחו כ� 3100 תיקי חקירה למעסיקים.   .5

בבתי המשפט השונים נוגבו כ� 3 מיליון ₪ שכר לעובדים זרים.   .6
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להלן העמותות שזכו לתמיכות שניתנו למוסדות ציבור המעניקים מידע ייעוץ וסיוע לעובדים ומועמדים לעבודה בעניין זכויותיהם 
בשנת 2006 מסעיף תקציבי 36.13.15.06.

שם עמותהמס' עמותה
עמותת איתך משפטניות למען צדק חברתי580375582
עמותת שדולת הנשים בישראל580085686

58004426�עמותת נעמ"ת1
58017554�עמותת קו לעובד5
עמותת סינגור קהילתי580220457
עמותת ידיד מרכזי זכויות בקהילה580312171
עמותת איחוד של עובדי שמירה ושירות צנטוריון580376986
עמותת עידן חדש580326353

להלן התמיכות שאושרו למכללות בשנת 2006 מסעיף תקציבי 36171310000

שם עמותהמספר עמותה
המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים � אשדוד5802282003
המכללה הטכנולוגית באר�שבע580361582
מכללת הצפון580220895
מכללת מר אליאס580168524
המכללה האזורית אשקלון580063659
מרכז להשכלה תל�חי ע"ש ג.ו � מ. רודמן510631575
העמותה לפיתוח אקדמי של מדע ותרבות (מכללת יהודה ושומרון אריאל)580040525
מכללת עמק הירדן510683816
אוניברסיטה הפתוחה – ביה"ס לטכנולוגיה510686520
מכללת נצרת עילית יזרעאל580116697

רשת עמל55900804001
המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין511579252
עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ חיפה511508186
עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ ת"א511508186
מכללת אפיק512459876
מכללת הנגב ע"ש ספיר580012599
אורט ישראל520017245
בי"ס ארצי להנדסאים מבוגרים � הנדסאים חיפה580025344
מכללת צפת580103471
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מחוז ירושלים
רח' יפו 30  ירושלים

טלפון 02�6294922 פקס 02�6231581

מחוז תל≠אביב והמרכז
רח' סלמה 53 תל�אביב

טלפון 03�5125252 פקס 03�5125385

מחוז חיפה והצפון
רח' שד' פל�ים 15 חיפה

טלפון 04�8631010 פקס 04�8671668

מחוז באר≠שבע והדרום
רח'התקןןה 4 ק.הממשלה

טלפון 08�6239970 פקס 08�6264758

כתובת אתר משרדנו∫
WWW.MOITAL.GOV.IL

יחידות וגופים הקשורים למשרדנו

מנהלת עובדים זרים
רח' בית הדפוס 12 ירושלים   

מוסד לבטיחות וגהות
רח' מזא"ה 22 תל�אביב

הרשות לעסקים קטנים ובנוניים
רח' המרד 29 תל�אביב

המכון היצוא הישראלי לשיתוף
פעולה בינלאומי

רח' המרד 29 תל�אביב

אשרא חברה לביטוח סיכוני סחר חוץ
דרך צנחם בגין 65 תל�אביב

שרות התעסוקה הישראלי
רח' קפלן 2 ירושלים

גßוינט ישראל תב¢ת תנופה בתעסוקה
שד' רופין גבעת הג'וינט ירושלים

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
רח'  הבונים 2 בית הבונים

מכון התקנים הישראלי
רח' חיים לבנון 42 רמת אביב

המועצה הישראלית לצרכנות
רח' החשמונאים 88  תל�אביב

רשות ההגבלים העסקיים
רח' כנפי נשרים 22 ירושלים

מחוזות המשרד

חוק חופש המידע לשנת ∂∞∞≥ מוגש ע¢י מ¢מ ממונה חוק חופש המידע

∞≤≠∂∂∂≤π≤≥ ∫פקס ∞≤≠∂∂∂≤≥∞μ ∫ירושלים טל ¨μ בנק ישראל ßמן רחßבת≠שבע תורג

e-mail.batsheva@moital.gov.il

החוק והדו¢ח של חוק חופש המידע מפורסמים באתר משרדינו∫

www.moital.gov.il

גופים הקשורים למשרד


