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הקדמה: ראש הממשלה
בנימין נתניהו

אנו מציגים השנה דיווח מלא על תכנון מול ביצוע בעשייתה של ממשלת ישראל. הדיווח המפורט מתייחס לכלל המדדים שנכללו בתכניות העבודה 
של 2017.

הליך חלוצי זה של דיווח מהימן על היעדים וההישגים הוא ביטוי לשינוי העומק שאנו מחוללים בעבודת משרדי הממשלה. מטרתנו היא לפעול 
.OECD-לטובת כלל אזרחי המדינה, ואכן החתירה למצוינות תפקודית מניבה פירות חשובים; היא ממצבת אותנו בחוג המדינות המתקדמות ב

בשלוש שנותיה הראשונות של הממשלה הנוכחית הקפדנו על פרסום התכנון השנתי וקביעת יעדי המדיניות, מדידים ככל האפשר; בצד זאת אנו 
מרחיבים את הבקרה המדוקדקת על עמידתנו ביעדים אלה.

בחזון הלאומי לביסוסה ולהבטחת שגשוגה של המדינה אנו תמיד מכוונים גבוה. הישגינו הבולטים בתחומי העשייה השונים מדברים בעד עצמם. 
יש עוד עבודה רבה לפנינו, ואני בטוח שהיא תמשיך להתאפיין ברמת שירות גבוהה ובהצלחה מוכחת. 

 

בברכה,

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

בעשור האחרון חלה מהפכה בתרבות התכנון של משרדי הממשלה. משרד ראש הממשלה פעל להטמיע לרוחב כל הרשות המבצעת את התפיסה 
הבסיסית לפיה הממשלה נדרשת לפרסם את התוצאות שהיא מתחייבת להביא לציבור באמצעות המשאבים שהופקדו בידיה.

עם הקמת הממשלה הנוכחית לפני כשלוש שנים התקדמנו צעד משמעותי נוסף, שהוא פרסום הביצועים של הממשלה ומידת העמידה של 
כל משרד ממשלתי בתכנית העבודה שקבע לעצמו. במסגרת זו מציג משרד ראש הממשלה לציבור דיווח מפורט על אלפי המדדים שנכללו 

בתכניות העבודה הממשלתיות. מציאות זו מציבה אותנו בחזית המדינות המתקדמות בארגון ה–OECD בהיבטים של אחריותיות ושקיפות.

הדיווח על ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017, מצטרף לדיווח חצי-שנתי על תמונת המצב התקציבית לטווח הקצר והבינוני )עדכון ה"נומרטור"(, 
דיווח על תוצאות התכנית הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי, וכן דיווח שנתי מפורט על ביצוע ההחלטות הממשלה.

כל אלו יסייעו לקידום שיח ציבורי ער, מושכל, ומבוסס נתונים, שדוחף להפקת לקחים ולמצוינות, וכן לשיפור אמון הציבור במוסדות השלטון.

אלי גרונר

מנכ"ל משרד ראש הממשלה
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על החוברת

חוברת זו מציגה את דיווח הביצוע על כלל המדדים שנקבעו בספר תכניות העבודה לשנים 2017-8. זוהי השנה הראשונה שבה ממשלת ישראל 
מפרסמת את העמידה בכלל המדדים מתוך ספר תכניות העבודה, לאחר שבשנת 2016 פורסמה העמידה במדדים המרכזיים בלבד.1

החוברת להלן כוללת דיווח על 2,651 מדדי התפוקה והתוצאה, שפורסמו בספר תכניות העבודה. לנוחיותכם, הספר המלא זמין לצפייה בכתובת:
 http://www.plans.gov.il/pdf2018/plans2017-18.pdf

ספר תכניות העבודה מתפרסם לציבור החל משנת 2011 ומציג את עיקרי תכניות העבודה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך. לצד תהליכי התכנון 
הסדורים, מתקיים במשרדים וביחידות תהליך בקרה על העמידה במדדים שנקבעו בתכנית העבודה, במטרה להפיק לקחים ולשפר את הליכי הביצוע.

תכניות העבודה מגובשות בהתאם למתודולוגיה ממשלתית אחידה, המפורטת במדריך התכנון הממשלתי.2

מבנה החוברת

עבור כל משרד או יחידת סמך שפרסמו את תכנית העבודה שלהם לשנת 2017, מופיעים כלל המדדים שהוצגו בתכנית, בהתאם לפרסום המקורי. 
דיווח נתוני הביצוע מורכב משני חלקים:

דיווח על המדדים המרכזיים לשנת 2017 - הצגה של נתוני הביצוע עבור מדדים שהוגדרו בתכנית העבודה כמדדים מרכזיים. מדדים אלו משקפים . 1
 את העמידה במטרות העיקריות של המשרד או של יחידת הסמך. 

בחלק זה מוצג כל מדד בנפרד, כולל ביאור ציבורי נרחב והצגת מקור הנתונים של המדד. זאת במטרה להדגיש ולהאיר כל מדד בפני עצמו, ככזה 
המשקף חלק מהותי במדיניות המשרד.

דיווח על עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017 - הצגה של נתוני הביצוע עבור מדדי התוצאה והתפוקה שהופיעו במסגרת עיקרי תכנית העבודה. . 2
 המדדים מחולקים לפי מטרות התכנית, ומוצגים בהתאם לסדר הופעתם בתכנית העבודה. 

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

 http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/D2016.pdf  1
 .plans.gov.il - 2  מדריך התכנון הממשלתי זמין באתר תכניות העבודה

מדריך לקורא

http://www.plans.gov.il/pdf2018/plans2017-18.pdf
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/D2016.pdf
http://plans.gov.il
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אופן הצגת הנתונים

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

יעד - היעד שתחתיו הופיע המדד בספר  ■
תכניות העבודה.

סוג המדד - מדד תפוקה או תוצאה.3 ■

שם המדד - כפי שהופיע בספר תכניות  ■
העבודה.

ערך בשנת 2016 - ערך המדד בסוף  ■
שנת 2016, כפי שהופיע בספר תכניות 

העבודה. נתון זה מהווה את ערך הבסיס 
של המדד. במידה שנתון זה לא הוצג 

בספר תכניות העבודה, יופיע מקף.

ערך מתוכנן לשנת 2017 - הערך הרצוי  ■
לסוף שנת 2017, כפי שנקבע בספר תכניות העבודה. במידה שבספר תכניות העבודה לא נקבע ערך מתוכנן לשנת 2017, יופיע מקף. 

ערך בפועל לשנת 2017 - הערך העדכני של המדד לסוף שנת 2017, על-פי דיווחי המשרדים ויחידות הסמך. במידה שלא דווח ערך בפועל  ■
לשנת 2017, יופיע מקף. 

ביאור - הסבר על ביצוע המדד, ככל שהתקבל מהמשרד או מיחידת הסמך. מטרת עמודה זו היא להעניק תמונה מלאה בנוגע לעמידה  ■
במדד )באמצעות הסבר על אופן המדידה, הרחבה על הנתונים העדכניים של המדד, הסבר על הפעולות שנעשו להשגת המדד וכד'(. 

משרדי הממשלה ויחידות הסמך התבקשו להקפיד על מילוי עמודה זו במקרים שבהם לא דווח ערך בפועל, או במקרים שבהם שיעור 
הביצוע עמד על פחות מ-60%.

סימן   - מדדים שלצדם מופיע סימן זה הינם מדדים לא-מצטברים. כלומר, הערך המופיע לשנת 2017 מייצג את הכמות לשנה זו  ■
בלבד, באופן שאינו נצבר על-גבי הערך המוצג לשנת 2016.

3  מדדי תפוקה מציגים את תוצרי הפעילות הממשלתית ומשקפים את ליבת העשייה; מדדי תוצאה מציגים את השינויים המצופים בסביבה החיצונית ומשקפים את הערך שיצרה הממשלה 
בפעילותה. 

דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: העצמה של מנועי צמיחה כלכליים וחברתיים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: תמיכה ביעדים 
ובפרויקטים לאומיים: 

פתרון בעיית הדיור, 
הפחתת יוקר המחיה, 

מעבר צה"ל לנגב וצמצום 
פליטת מזהמים וגזי חממה

תפוקה
שיעור ההוצאה של פרויקטי 

תחבורה שתומכים בדיור
 - 80%90%

1.3: הבטחת יכולתם של 
נמלי האוויר והים לשרת 

את צורכי המשק 
תפוקה

השלמת ניתוח כלכלי של 
החלופות הקיימות עבור שדות 

התעופה בהרצליה ושדה דב
הנושא מצוי בדיונים בוועדות התכנון. ג  ג  - 

1.3: הבטחת יכולתם של 
נמלי האוויר והים לשרת 

את צורכי המשק 
תוצאה

מכולות נפרקות לשעת עבודה, 
בנמל אשדוד

 42.7  43.5  43.3 

1.3: הבטחת יכולתם של 
נמלי האוויר והים לשרת 

את צורכי המשק 
תוצאה

מכולות נפרקות לשעת עבודה, 
בנמל חיפה 

 53  54.06  58.6 
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סוגיות נוספות:

מדדים שטרם התקבלו עבורם נתונים לשנת 2017 - חלק מן המדדים מסתמכים על מדידות של גופים חיצוניים )כגון ה-OECD, הלשכה המרכזית . 1
לסטטיסטיקה וכד'(, אשר טרם פרסמו נתונים לשנת 2017. במקרים אלו, התבקשו משרדי הממשלה ויחידות הסמך לציין מתי צפויים להתקבל 

הנתונים העדכניים.

מדדים שחל בהם שינוי בשיטת המדידה - קיימים מדדים שהתבצע בהם עדכון של שיטת המדידה במהלך 2017, כתוצאה מתהליכי חשיבה . 2
 מחודשת ומהתמקצעות בהליכי המדידה. במקרים אלו התבקשו משרדי הממשלה ויחידות הסמך להרחיב בעמודת הביאור על עדכון 

שיטת המדידה.

מדדים שעבורם לא נקבע ערך מתוכנן לשנת 2017 - עבור חלק מהמדדים, שהוצגו בספר תכניות העבודה כמדדים רב-שנתיים, לא נקבע ערך . 3
מתוכנן לשנת 2017. ככלל, משרדי הממשלה ויחידות הסמך לא התבקשו לדווח ערך בפועל עבור מדדים אלה. בעמודת הביאור תופיע ההערה 

"בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל."





דיווח מדדים לשנת 2017
משרד האוצר



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

0.4720.460.466רמת אי-השוויון )מדד ג'יני( ברוטו1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המוסד לביטוח לאומי, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ■
ביאור: המדד בוחן את רמת אי-השוויון בהכנסה, כך שירידה במדד משמעותה הגדלת השוויון בהכנסות. הירידה במדד מוסברת על-ידי  ■

התמשכות מגמת הגאות בשוק העבודה והתרחבות שיעור המועסקים, גיאוגרפית ומגזרית. הגורמים הללו כאמור הביאו להמשך מגמת 
הירידה ברמת אי-השוויון. אחת ממטרותיו של משרד האוצר היא להמשיך ולהפחית את מדד ג'יני גם בשנים הבאות. הנתונים אשר 

מופיעים תחת הקטגוריה "ערך בפועל 2017" מתייחסים לנתונים של סוף שנת 2016, כלומר: בסוף שנת 2016 הנתון של מדד ג'יני עמד על 
0.466 כאמור. הסיבה לכך היא שמשרד האוצר יכול לעקוב אחר הנתונים רק שנה אחת לאחור. על כן, נתוני 2017 יתקבלו בסוף שנת 2018.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

2.15%2.9%1.97%גירעון תקציבי מקסימלי2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף החשב הכללי. ■
ביאור: המדד בוחן את הפער בין הכנסות המדינה לבין הוצאותיה. יעדי הממשלה לגירעון נקבעו בהתבסס על תחזית הכנסות. הסיבה  ■

המרכזית לכך ששיעור הגירעון השוטף היה נמוך מהתחזית היא שהתקבלו הכנסות ממסים שהיו גבוהות מהתחזית. הגורמים המרכזיים 
אשר הביאו לכך הם: )1( צמיחה כלכלית גבוהה מהתחזית; )2( אירועי מס גדולים שמקורם בעסקאות גדולות שבוצעו במשק; )3( 
הכנסות המדינה ממס דיווידנדים. בהתאם לכך, חלק מהגורמים הינם חד-פעמיים. על כן, שיעור הגירעון בפועל היה נמוך מהיעד 

שנקבע, דבר אשר סייע להקטנת נטל החוב של מדינת ישראל.

משרד האוצר
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 336 322.7 321.1 סך הכנסות המדינה מינימלי )מיליארדי ש״ח(3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בהתבסס על נתוני אגף החשב הכללי. ■
ביאור: המדד בוחן את היקף הכנסות המדינה, כולל מסים, אגרות והכנסות אחרות. בשל צמיחה גבוהה מהתחזית ובשל אירועי מס  ■

גדולים שמקורם בעסקאות גדולות שבוצעו במשק והכנסות ממס דיווידנדים, היו הכנסות המדינה גדולות מהצפוי בתחזית ההכנסות 
שעליה התבסס תקציב המדינה לשנת 2017.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 54,000  60,000  55,000 התחלות הבנייה )יח"ד(4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )אומדן שהתקבל מהתאחדות בוני הארץ(. ■
ביאור: המדד בוחן את מספר התחלות הבנייה בישראל בשנה נתונה. הממשלה קבעה לשנת 2017 יעד שאפתני של 60,000 התחלות  ■

בנייה של יחידות דיור בשנה )בשנת 2014 היעד הממשלתי היה 44,000(. הנתונים המעודכנים לגבי שנת 2017 טרם פורסמו והם צפויים 
להתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במהלך שנת 2018. הערכת התאחדות בוני הארץ אומדת את מספר התחלות הבנייה 

ב-2017 בכ-54,000 יחידות דיור, אולם ניתן להניח כי כשיגיעו מלוא הנתונים המספרים הסופיים יעמדו על כ-56,000 יחידות דיור.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

5)HHI 0.220.190.21ריכוזיות בתחום הפיננסי )מדד

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: בנק ישראל. ■
ביאור: המדד בוחן את הריכוזיות בתחום הפיננסי באמצעות בחינת נתח השוק של כל אחד מהבנקים בישראל. במהלך השנים 2016-2018  ■

בוצעו רפורמות רבות, ובראשן יישום המלצות ועדת שטרום, אשר צפויות להגדיל את התחרות ולהקטין את הריכוזיות בענף הבנקאי. 
נתוני המדד מבוססים על דו"חות של שלושה רבעונים. נתוני המדד המלאים לשנת 2017 צפויים להתפרסם במהלך שנת 2018, כאשר 
הערכת משרד האוצר היא כי השפעתן של הרפורמות על הריכוזיות צפויה להימשך מספר שנים. בתכנית העבודה לשנת 2017 צוין כי 

בשנת 2016 עמד ערך מדד HHI על 0.2, אולם בשנת 2018 הוחלט להשתמש בנתונים שמשקפים בצורה נכונה יותר את מדד הריכוזיות, 
על-פיהם הערך לשנת 2016 עמד על 0.22 והערך לשנת 2017 עמד על 0.21.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

0.1%1.3%1.5%שיעור הצמיחה בפריון לשעת עבודה6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בהתבסס על נתוני החשבונאות הלאומית בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: המדד בוחן את השינוי המיוחס לפריון העבודה מתוך הצמיחה של התוצר העסקי )כלומר: שיעור הצמיחה בניכוי הגידול  ■

בתשומות העבודה(. הצמיחה בפריון קשורה לגורמים רבים במשק הישראלי ובשוק העבודה ויכולה להיות מוסברת באמצעות מגוון 
גורמים המשפיעים על פריון העבודה, בהם: השקעות הממשלה לאורך השנים בתשתיות, שינויים של הממשלה בתחומי ההשכלה 

הטכנולוגית, השקעות משקיות בטכנולוגיה, שיפור בפריון העבודה ובמיומנותם של מועסקים חדשים המצטרפים לשוק העבודה בשנים 
האחרונות ועוד. הללו כאמור גרמו לכך שפריון העבודה במשק הישראלי צמח בשנה האחרונה מעבר לתחזית. משרד האוצר עוקב אחר 
השינויים בנושא באופן תדיר ומנתח את הגורמים הרבים הקשורים בעניין. זאת, במטרה ליצור ניתוח של צמיחת הפריון לשעת עבודה 

שיתבסס על תצפיות רב-שנתיות.

משרד האוצר
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 6,000  3,000  2,500 רווח נקי מצרפי בחברות ממשלתיות )מיליוני ש"ח(7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות החברות הממשלתיות. ■
ביאור: המדד בוחן את סך כל הרווח הנקי שרשמו כלל החברות הממשלתיות. המידע מבוסס על טיוטת הדו"חות הכספיים המבוקרים  ■

של החברות, והנתונים הסופיים צפויים להתפרסם במחצית הראשונה של שנת 2018. בשל התייעלות חלק מהחברות הממשלתיות 
ובשל אירועים חד-פעמיים נוספים כגון ביטול הפרשות עבר שנרשמו בדו"חות כתוצאה מקבלת פסיקת בית המשפט הנוגעת לנושאי 

שכר ופנסיה, סכום הרווח הנקי המצרפי היה מעל לתחזית בשיעור ניכר. על-פי אומדן רשות החברות הממשלתיות, הרווח הנקי המצרפי 
בניכוי אירועים חד-פעמיים יעמוד בשנת 2017 על יותר מ-3 מיליארד ש"ח, כפי שנחזה. בשנת 2018, הערכת משרד האוצר היא כי הרווח 

הנקי המצרפי יעמוד על 3 מיליארד ש״ח. סכום זה משקף שיעור רווחיות נאות ומתון ביחס לפעילות הממשלה בחברות הממשלתיות.
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: עמידה ביעדים הפיסקליים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
הכנסות המדינה )מיליארדי 

ש"ח(
 321.1 322.7 337.8  

 2.15%2.9%1.97%שיעור הגירעון המקסימליתוצאה 

תפוקה 
פרסומים שנתיים של 

מסגרת תקציב רב-שנתית 
מעודכנת )נומרטור(

 2  2  2  

תפוקה 
הבאה לאישור של הצעת 
חקיקה לצמצום השימוש 

במזומן
  ג  ג  - 

תפוקה 
פרסום תקנות להיפוך 
החיוב/מע"מ אפס בין 

עוסקים בתחומים חריגים
 0  ג  - 

הנושא בדיונים מקצועיים ותפורסם 
החלטה בהמשך.

תפוקה 
חילופי מידע עם ארה"ב 

FATCA במסגרת
 ג  ג  - 

בשנת 2017 רשות המסים התחילה 
בהעברת קבצים בפעם הראשונה 

ובשנת 2018 מתבצע טיפול מודיעיני 
ואופרטיבי במידע.

תפוקה 
קבלת מידע מנותני שירותי 

מטבע
 ג  ג  - 

בשנת 2017 נחתמו תקנות על-ידי 
שרת המשפטים אך אלה עדיין 

בהמתנה לאישור ועדת הכספים של 
הכנסת.

תוצאה 
נישומים שנוספו לרשת 

הדיווח
 4,250  5,000  5,000  

משרד האוצר
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
חברות חשודות שלגביהן 

בוצע סיכול פתיחה, סגירה 
או ביטול פטור מניכוי במקור

 1,000  500  500  
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מטרה 2: הגדלת ההיצע של יחידות דיור

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

 54,000  60,000  55,000 התחלות הבנייה )יח"ד(תוצאה 

המדד בוחן את מספר התחלות הבנייה 
בישראל בשנה נתונה. הממשלה 

קבעה לשנת 2017 יעד שאפתני של 
60,000 התחלות בנייה של יחידות דיור 

בשנה )בשנת 2014 היעד הממשלתי 
היה 44,000(. הנתונים המעודכנים 
לגבי שנת 2017 טרם פורסמו והם 
צפויים להתפרסם על-ידי הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה במהלך שנת 
2018. הערכת התאחדות בוני הארץ 
אומדת את מספר התחלות הבנייה 

ב-2017 בכ-54,000 יחידות דיור, 
אולם ניתן להניח כי כשיגיעו מלוא 

הנתונים המספרים הסופיים יעמדו על 
כ-56,000 יחידות דיור.

  69,249  65,000  72,000 קרקעות ששווקו )יח"ד(תפוקה 

  46,313  45,000  35,000 עסקאות חתומות )יח"ד(תפוקה 

תפוקה 
יחידות דיור מאושרות על 

ידי מוסדות התכנון )ועדות 
מחוזיות וותמ"ל(

 110,000  105,000  127,000  

 178,200  75,000  170,000 יחידות דיור בהסכמי גגתפוקה 
משרד האוצר חתם על הסכמי גג 

עם מרבית הערים הגדולות ועל כן 
השימוש בכלי זה מתקרב למיצויו.

משרד האוצר

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   15



מטרה 3: הגדלת הנגישות והוזלת עלויות במגזר הפיננסי

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
 )HHI( מדד הריכוזיות

במערכת הבנקאית 
0.220.190.21

המדד בוחן את הריכוזיות בתחום 
הפיננסי באמצעות בחינת נתח השוק 

של כל אחד מהבנקים בישראל. 
במהלך השנים 2016-2018 בוצעו 

רפורמות רבות, ובראשן יישום 
המלצות ועדת שטרום, אשר צפויות 

להגדיל את התחרות ולהקטין את 
הריכוזיות בענף הבנקאי. נתוני המדד 

מבוססים על דו"חות של שלושה 
רבעונים. נתוני המדד המלאים לשנת 
2017 צפויים להתפרסם במהלך שנת 

2018, כאשר הערכת משרד האוצר 
היא כי השפעתן של הרפורמות על 

הריכוזיות צפויה להימשך מספר 
שנים. בתכנית העבודה לשנת 2017 

צוין כי בשנת 2016 עמד ערך מדד 
HHI על 0.2, אולם בשנת 2018 הוחלט 

להשתמש בנתונים שמשקפים בצורה 
נכונה יותר את מדד הריכוזיות, על-

פיהם הערך לשנת 2016 עמד על 0.22 
והערך לשנת 2017 עמד על 0.21.

תפוקה 
פרסום תזכיר חקיקה 

בהתאם להמלצות דו"ח 
האיגוח

 0  ג  - 
 נציגי הממשלה השונים ממשיכים 

לדון במציאת מתווה.

תפוקה 
קביעת תקנות ליישום 
מסקנות דו"ח שטרום

  ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תפוקה 
פרסום המלצות הצוות 

להסדרת תשתית 
רגולטורית לנותני תשלום

 0  ג  - 
 תזכיר חקיקה בנושא צפוי להתפרסם 

במהלך מושב הקיץ.

משרד האוצר
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מטרה 4: הגדלת פריון העבודה

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
הצמיחה בפריון לשעת 

עבודה 
0.1%1.5%1.5%

המדד בוחן את השינוי המיוחס לפריון 
העבודה מתוך הצמיחה של התוצר 

העסקי )כלומר: שיעור הצמיחה בניכוי 
הגידול בתשומות העבודה(. הצמיחה 
בפריון קשורה לגורמים רבים במשק 

הישראלי ובשוק העבודה ויכולה להיות 
מוסברת באמצעות מגוון גורמים 

המשפיעים על פריון העבודה, בהם: 
השקעות הממשלה לאורך השנים 
בתשתיות, שינויים של הממשלה 

בתחומי ההשכלה הטכנולוגית, 
השקעות משקיות בטכנולוגיה, שיפור 

בפריון העבודה ובמיומנותם של 
מועסקים חדשים המצטרפים לשוק 

העבודה בשנים האחרונות ועוד. הללו 
כאמור גרמו לכך שפריון העבודה 

במשק הישראלי צמח בשנה האחרונה 
מעבר לתחזית. משרד האוצר עוקב 
אחר השינויים בנושא באופן תדיר 

ומנתח את הגורמים הרבים הקשורים 
בעניין. זאת, במטרה ליצור ניתוח של 

צמיחת הפריון לשעת עבודה שיתבסס 
על תצפיות רב-שנתיות.

 0  ג  - הגשת מסקנות ועדת הפריוןתפוקה 
עבודת המטה תימשך בשנת 2018 

ותפורסם בסיומה.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תפוקה 
פרסום תקנות ליישום 

החקיקה לעידוד השקעה 
ב-IP והשבתו לישראל

  ג  ג  - 

תפוקה 
פרסום המלצות לרפורמה 

בתחום ההשכלה 
הטכנולוגית

  ג  ג  - 

תפוקה 
הוצאה לפועל של סריקת 

מסמכים במע"מ 
 0  ג  - 

 ועדה ממשלתית שהוקמה בעניין 
צפויה להשלים את מסקנותיה בקרוב.

תפוקה 
 One Stop Shop יישום

לפתיחת עסק
 0  ג  - 

 רשות המסים החלה בתהליך, אך 
הצפי ליישומו הוא במחצית השנייה 

של שנת 2018.

תוצאה 
מקומה של ישראל במדד 

 Doing Business
 52  50  54 

הוקמה ועדה בראשות סגן החשב 
הכללי והמשרד מאמין כי בשנה 
.DB הקרובה צפויה עלייה במדד

משרד האוצר
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מטרה 5: הבטחת חיסכון פנסיוני הולם

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
שיעור דמי הניהול 

הממוצעים - מהנכסים
0.26%0.25%0.25% 

תוצאה 
שיעור דמי הניהול 

הממוצעים - מההפקדות
2.85%2.6%2.6% 

תוצאה 
הפחתה בשיעור החוסכים 

שמשלמים דמי ניהול 
מקסימליים

 - -25%-25% 

תוצאה 
מספר העמיתים הלא 

פעילים 
 2,300,000  1,500,000  1,900,000  

תוצאה 
שיעור ההפקדה לפנסיה 

בקרב עצמאים
50%60% - 

אין דיווח לרשות שוק ההון לגבי 
נתונים אלו, לכן המדד ירד.

תפוקה 
פרסום תקנות לשינוי 

ההקצאה של אג"ח מיועדות
  ג  ג  - 

תפוקה 
פרסום תקנות לניוד 

פנסיונרים
  ג  ג  - 
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דיווח מדדים לשנת 2017
מינהל התכנון



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 127,150  105,000  100,000 מלאי יחידות דיור שאושרו בהתאם להחלטות הממשלה1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות מידע פנימיות של מינהל התכנון. ■
ביאור: המדד בוחן את מספר יחידות הדיור, שאישרו לשכות התכנון והותמ"ל )הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים  ■

לדיור( בתכניות מפורטות בשנה החולפת. ניתן לראות, כי בשנת 2017, אישרה מערכת התכנון מספר יחידות דיור מעל ומעבר ליעד 
שנקבע לה בהחלטת הממשלה. בתכנית העבודה לשנת 2018 נקבעו יעדים כמותיים זהים במדד זה על-פי החלטת הממשלה בתכנית 

האסטרטגית לדיור.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 10  8  8 ועדות מקומיות עצמאיות לתכנון ובנייה2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות מידע פנימיות של מינהל התכנון. ■
ביאור: המדד בוחן את מספר הוועדות המקומיות שקיבלו הסמכה כוועדה עצמאית ו/או שחודשה הסמכתן כוועדה עצמאית. הסמכה  ■

של ועדה מקומית על-ידי שר האוצר מאפשרת לה עצמאות נוספת בתחום התכנון והבנייה. ניתן לראות, כי בשנת 2017, הוסמכו ועדות 
מקומיות מעבר ליעד שנקבע בתכנית העבודה )יבנה, רעננה, נתיבות, יזרעאלים, חיפה, קריית טבעון, הראל, זבולון, נגב מערבי, משגב(. 

בשנת 2018, ולאור שינויים בסדרי העדיפויות, הוחלט שמדד זה לא יופיע עוד בתכנית העבודה של מינהל התכנון.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 5  5  5 תכניות לתשתית לאומית ואזורית, שקודמו בשלבים הסטטוטוריים בשנה3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות מידע פנימיות של מינהל התכנון. ■
ביאור: המדד בוחן את מספר התכניות לתשתיות לאומיות ואזוריות, שקודמו במוסדות התכנון הרלוונטיים. מינהל התכנון מקדם ומאשר  ■

מגוון של תכניות לתשתיות לאומיות ואזוריות במדינה בתחום האנרגיה, התחבורה היבשתית והימית, הגז טבעי, המים וכו'. ניתן לראות, 
כי קצב אישור התכניות משנה לשנה נשמר ועומד על 5 תכניות לתשתית בשנה )לפי הפירוט: 4 קווי רכבת קלה במטרופולין תל-אביב, 

תחנת כוח בדרום(. לאור מורכבות אישור התכניות, בתכנית העבודה של שנת 2018 הוצבו יעדים זהים עבור מדד זה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 68  68 58יישובים שיש להם תכנית מתאר עדכנית4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות מידע פנימיות של מינהל התכנון. ■
ביאור: המדד בוחן את מספר תכניות המתאר ליישובים שאושרו ברשומות בשנה החולפת. מינהל התכנון מקדם, בפריסה ארצית, תכנון  ■

מחדש ועדכון של תכניות מתאר ליישובים במדינת ישראל. לעדכון של התכנון המתארי ביישובים חשיבות רבה, משום שהוא מסדיר את 
כיווני הפיתוח של היישוב ואת התאמתו לשנים הבאות. ניתן לראות, שעל אף המגמה הקבועה של אישור 8 תכניות בשנה, בשנת 2017 

הושג מדד זה במלואו ואף יותר ממנו, כך שאושרו 10 תכניות מתאר )אור עקיבא, בית ג'ן, טירה, יבנה, מגדל העמק, סולם, עכו, פרדס 
חנה-כרכור, ראשון לציון, קלנסואה(. בתכנית העבודה לשנת 2018, ולאור מורכבותו של ההליך התכנוני, הוצבו יעדים כמותיים של 8 

תכניות מתאר, כבכל שנה. יובהר כי הערך העדכני לשנת 2016 הוא 58 ולא 60 כפי שפורסם במקור.

מינהל התכנון
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 -  4 3.5ציון ממוצע בסקר שביעות רצון ללקוחות חיצוניים5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות מידע פנימיות של מינהל התכנון. ■
ביאור: המדד בוחן את הציון שניתן בסקר שביעות רצון ללקוחות חוץ של מינהל התכנון. בשנת 2017 לא נערך סקר זה, בשל העדרה של  ■

מנהלת מינהל תכנון קבועה, והנושא נדחה עד למינויה של מנהלת מינהל חדשה. עם היכנסה של מנהלת מינהל תכנון חדשה לתפקיד 
באוגוסט 2017, נבחן נושא הסקר על-ידה והוחלט לקיים תהליך מוסדר לבניית הסקר במהלך שנת 2018. כיוון שמדובר בסקר חדש ונרחב 

יותר מקודמו, בשנת 2018 לא יופיע הסקר כמדד מרכזי. בשנת 2019 ישוב הסקר להוות מדד מרכזי בשורת המדדים של מינהל התכנון.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

40%45%63%שיעור התכניות שאושרו במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו ברפורמה6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכות מידע פנימיות של מינהל התכנון. ■
ביאור: המדד בוחן את השיפור בזמנים של אישורי תכניות במוסדות התכנון. ברפורמה בחוק התכנון והבנייה נקבעו זמנים קצובים  ■

וקצרים, בדגש על שיפורם וייעולם של לוחות הזמנים בתהליכים סטטוטוריים, ביחס לתכניות ולהיתרי בנייה. מדד זה בוחן קיצור זמנים 
לאישור תכניות מפורטות מתקופה של 3 שנים ל-18 חודשים. ניתן לראות, כי בשנת 2017 חל שיפור ניכר בעמידה בלוחות הזמנים 

שנקבעו בחוק. לאור העמידה ביעד, בתכנית העבודה לשנת 2018 הוצבו יעדים כמותיים גבוהים יותר עבור מדד זה.
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דיווח מדדים לשנת 2017
רשות מקרקעי ישראל



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 69,029  65,000  55,000 יחידות הדיור המשווקות בשנה במכרז1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר שיווק ומכרזים, החטיבה העסקית, רשות מקרקעי ישראל. ■
ביאור: פרסום מודעה על ביצוע מכרז קרקע ויחידות דיור שהוקצו בפטור ממכרז. יעד זה מאושר על-ידי הממשלה לשנה אחת בלבד. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 46,313  45,000  35,000 כמות עסקאות2

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

הממשלה לשנה אחת בלבד.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 88,711  43,000  35,000 יחידות לדיור שאושרו בוועדת הרשאות לתכנון 3

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

רשות מקרקעי ישראל בלבד )ללא משרד הבינוי והשיכון(. ייזום הוא פעולה שמתבססת על תכניות מתאריות שמתאשרות, ולפי זה 
קובעת רשות מקרקעי ישראל את מספר יחידות הדיור בתהליך זה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 53,545  40,000  38,000 יחידות דיור בתכניות מפורטות שפורסמו לתוקף 4

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

על-ידי מוסדות התכנון.

רשות מקרקעי ישראל
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 52  54  65 סקרים שקיבלו הרשאה לביצוע ברשות5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר תכנון, החטיבה העסקית, רשות מקרקעי ישראל. ■
ביאור: האישורים ניתנים על-ידי ועדת הרשאות לסקרים ברשות מקרקעי ישראל. מדד זה משקף את קרקעות רשות מקרקעי ישראל  ■

 בלבד )ללא משרד הבינוי(. מטרת הסקרים – בדיקת היתכנות לקידום תכנית מפורטת בתא שטח מסוים.

כמות הסקרים אינה משקפת בהכרח את תפוקות התכנון ברשות מקרקעי ישראל: ככל שלא נדרשת בדיקה מוקדמת )סקר( מתקדמת 
רשות מקרקעי ישראל ישירות לתכנון מפורט. המספרים משקפים את תחזית רשות מקרקעי ישראל לגבי הצורך בסקרים אלו.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 2,807  1,380  1,440 הסגות גבול והפרות חוזה שאותרו 6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת השמירה, רשות מקרקעי ישראל. ■
ביאור: היקף איתורי הפלישות )טריות, חדשות, ישנות(, הפרות חוזה ושימושים חורגים. היקף האיתורים המתוכנן נקבע בהתאם לניתוח  ■

הנפות במרחבים השונים ובכפוף למשאבים שהוקצו לשנים אלו. השאיפה היא לאתר כמה שיותר הסגות גבול והפרות חוזה במהלך שנת 
העבודה.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 1,507  769  778 פינויים והריסות שבוצעו7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חטיבת השמירה, רשות מקרקעי ישראל. ■
ביאור: היקף פינויים עצמיים, פינויי פלישות טריות, פינויים בעקבות צווים שונים ופינויים בעקבות פסקי דין. היקף הפינויים המתוכנן  ■

נקבע בהתאם לניתוח הנפות במרחבים השונים ובכפוף למשאבים שהוקצו לשנים אלו. השאיפה היא לבצע כמה שיותר פינויים והריסות 
במהלך שנת העבודה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 432  370  355 פניות משפטיות אשר נפתחו 8

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

כמה שיותר פניות משפטיות במהלך שנת העבודה.

רשות מקרקעי ישראל
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד האנרגיה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

1)BCM( 9.59.59.6כמות הגז הטבעי המופק

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל אוצרות טבע. ■
ביאור: משנת 1999 אז התגלה הגז הטבעי בישראל, מתפתח המשק במהירות ומשמש כמרכיב מרכזי לייצור חשמל. בשנת 2013 חובר  ■

מאגר "תמר" ומאז הצריכה נמצאת במגמת עלייה הצפויה להימשך בשנים הקרובות עם תחילת ההפקה ממאגרי "לוויתן" ו"כריש-תנין".

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 188  330  116 ק"מ של צנרת חלוקת גז טבעי שנפרשה 2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות הגז הטבעי. ■
ביאור: צנרת החלוקה נפרסת על-ידי 6 חברות חלוקה, כאשר כל אחת אחראית על אזור גיאוגרפי אחר. הגז הטבעי עובר תחילה בלחץ  ■

גבוה במערכת ההולכה, ולאחר מכן עובר ברשת החלוקה בלחצים נמוכים יותר. בעלי רישיונות החלוקה אחראים על מימון, הקמה, תפעול 
ותחזוקה של רשתות החלוקה האזוריות וחיבור הצרכנים אליהן. המדד מתייחס לק"מ שנפרסו מתחילת שנת 2016. חלה טעות בחישוב 
המדד, כאשר במקום ערך צפוי של 330 ק"מ צריך היה להיות 228 ק"מ. יצוין כי עד לסוף 2017 נפרסו 290 ק"מ בסך הכל אשר זורם בהם גז 

טבעי. בנוסף, ישנם עוד 69 ק"מ של צנרת חלוקה אשר פרוסים, אך לא מוגזים מאחר שהצרכנים המחוברים לרשת אינם צורכים גז טבעי 
בשלב הזה.

משרד האנרגיה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 97  119  78 צרכנים המחוברים לגז טבעי3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות הגז הטבעי. ■
ביאור:  ■
הפער בין הערך הצפוי לבין הביצוע בפועל נוצר בעקבות מספר קשיים, בין היתר עלויות הקמה גבוהות מהצפוי, וקושי של חברות  ■

החלוקה לקדם את תהליכי התכנון הסטטוטוריים, להחתים צרכנים ולפרוס את רשת החלוקה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

חיסכון במיליוני קוט״ש )קילוואט לשעה( כתוצאה מחוזים שנחתמו 4
 128  240  - במסגרת קרן המענקים 

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף שימור אנרגיה. ■
ביאור: המדד בוחן את החיסכון האנרגטי השנתי של כלל החוזים שנחתמו עם גופים שזכו במסגרת קרן המענקים. המשרד צפה חיסכון  ■

של 240 מיליון קוט"ש בשנה, אך החיסכון בפועל עמד על 128 מיליון קוט"ש לשנה.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 -  -  - פיתוח מאגר ״לוויתן״ 5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל אוצרות טבע. ■
ביאור: בישראל התגלו בשנים האחרונים מספר מאגרי גז טבעי בעלי יכולת הפקה מסחרית. המאגר בעל פוטנציאל ההפקה הגבוה ביותר  ■

 הוא "לוויתן", ופיתוחו צפוי להסתיים בסוף 2019.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד האנרגיה
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1: מיצוי פוטנציאל 
השימוש בגז הטבעי

תפוקה
אישור התקן עבור גז טבעי 

לבניינים
 0  ג  - 

חל עיכוב בלוחות הזמנים. התקן 
יאושר בשנת 2018.

1: מיצוי פוטנציאל 
השימוש בגז הטבעי

תפוקה
עדכון תעריף חלוקה לבעלי 

רישיונות
 ג  ג  - 

1: מיצוי פוטנציאל 
השימוש בגז הטבעי

תוצאה
תמלוגים שנגבו עבור גז 

טבעי )במיליוני ש"ח(
821747778

 המדד שפורסם במקור בספר תכניות 
העבודה הציג את התמלוגים ממספר 

משאבי טבע, ולא מגז טבעי בלבד, ולכן 
עודכנו ערכי המדד.

1: מיצוי פוטנציאל 
השימוש בגז הטבעי

תוצאה
כמות הגז הטבעי המופק 

ביחידות של מיליארד 
)BCM( מטרים מעוקבים

9.59.59.6

1: מיצוי פוטנציאל 
השימוש בגז הטבעי

 -  -  - פיתוח מאגר ״לוויתן״תוצאה
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2: חיבור צרכנים לגז 
טבעי 

תפוקה
תכנית מענקים מעודכנת 

לצרכני גז טבעי
 ג  ג  - 

2: חיבור צרכנים לגז 
טבעי 

תפוקה
החלטת רשות החשמל על 

קוגנרציה קטנה 
 0  ג  - 

מדד זה נמצא באחריות רשות 
החשמל, והינו חלק מתכניות העבודה 

של רשות החשמל.

2: חיבור צרכנים לגז 
טבעי 

תפוקה
ביקורות שטח לפיקוח על 

בעלי הרישיונות
 -  24  24 

2: חיבור צרכנים לגז 
טבעי 

תפוקה
ישיבות סטטוס של בעלי 

הרישיונות לבחינת העמידה 
בתנאים הפרוצדורליים

 -  24  45 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2: חיבור צרכנים לגז 
טבעי 

תפוקה
פניות בעלי מקרקעין 

בנושא התנגדויות לכניסה 
למקרקעין

 -  30  30 

2: חיבור צרכנים לגז 
טבעי 

תוצאה
הסכמים לחיבור צרכנים 

חדשים לגז טבעי
 -  100  39 

הפער בין הערך הצפוי לבין הביצוע 
בפועל נוצר בעקבות מספר קשיים, בין 

היתר עלויות הקמה גבוהות מהצפוי, 
וקושי של חברות החלוקה לקדם 

את תהליכי התכנון הסטטוטוריים, 
להחתים צרכנים ולפרוס את רשת 

החלוקה.

2: חיבור צרכנים לגז 
טבעי 

 97  119  78 צרכנים המחוברים לגז טבעי תוצאה

הפער בין הערך הצפוי לבין הביצוע 
בפועל נוצר בעקבות מספר קשיים, בין 

היתר עלויות הקמה גבוהות מהצפוי, 
וקושי של חברות החלוקה לקדם 

את תהליכי התכנון הסטטוטוריים, 
להחתים צרכנים ולפרוס את רשת 

החלוקה.

3: הרחבת תשתיות 
פיזיות ושדרוגן 

תפוקה
פרסום תכנית למתחם 

סולארי דימונה דרום 
ברשומות

התכנית פורסמה בפועל במרץ 2018. ג  ג  - 

3: הרחבת תשתיות 
פיזיות ושדרוגן 

תפוקה
דיון במועצה הארצית לתכנון 

ובנייה לאישור מתן תוקף 
לתכנית תמ"א 3/37

 -  ג  - 

בפברואר 2018 הוגש מסמך נופי 
סביבתי לבדיקת המשרד להגנת 

הסביבה. 
בשנת 2017 גובשו מסמכי תכנית 

ועדות עורכים.

3: הרחבת תשתיות 
פיזיות ושדרוגן 

תוצאה
ק"מ פריסת צנרת הולכה 

לגז טבעי )מצטבר מתחילת 
)2016

 130  175  162 

משרד האנרגיה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3: הרחבת תשתיות 
פיזיות ושדרוגן 

תוצאה
ק"מ של צנרת חלוקת גז 
טבעי שנפרסה )מצטבר 

מתחילת 2016(
 116  330  188 

 מקור הנתונים: רשות הגז הטבעי.
ביאור: צנרת החלוקה נפרסת על ידי 6 

חברות חלוקה, כאשר כל אחת אחראית 
על אזור גיאוגרפי אחר. הגז הטבעי עובר 

תחילה בלחץ גבוה במערכת ההולכה, 
ולאחר מכן עובר ברשת החלוקה 

בלחצים נמוכים יותר. בעלי רישיונות 
החלוקה אחראים על מימון, הקמה, 

תפעול ותחזוקה של רשתות החלוקה 
האזוריות וחיבור הצרכנים אליהן. המדד 

מתייחס לק"מ שנפרסו מתחילת שנת 
2016. חלה טעות בחישוב המדד, כאשר 
במקום ערך צפוי של 330 ק"מ צריך היה 

להיות 228 ק"מ. יצוין כי עד לסוף 2017 
נפרסו 290 ק"מ בסך הכל אשר זורם 

בהם גז טבעי. בנוסף, ישנם עוד 69 ק"מ 
של צנרת חלוקה אשר פרוסים, אך לא 

מוגזים מאחר שהצרכנים המחוברים 
לרשת אינם צורכים גז טבעי בשלב הזה.

3: הרחבת תשתיות 
פיזיות ושדרוגן 

תוצאה
מתחמים שהיתוספו 

כעתודות קרקע לתשתיות
 8  10  16 

4: קידום התייעלות 
אנרגטית 

 672  500  643 דיווחי צריכהתפוקה

הערך הצפוי בשנת 2017 נקבע במהלך 
שנת 2016. לאחר הביצוע של שנת 

2016, הובן כי הערך שנקבע היה נמוך 
מדי. 

4: קידום התייעלות 
אנרגטית 

 99  75  99 תכניות סקר שהוגשותפוקה

 הערך הצפוי בשנת 2017 נקבע במהלך 
שנת 2016. לאחר הביצוע של שנת 

2016, הובן כי הערך שנקבע היה נמוך 
מדי.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4: קידום התייעלות 
אנרגטית 

תפוקה
פתיחת קורס ממוני אנרגיה 

לרשויות מקומיות
 ג  ג  - 

4: קידום התייעלות 
אנרגטית 

תפוקה
סקרי אנרגיה שנערכו 

בחברות ממשלתיות
 -  10  10 

4: קידום התייעלות 
אנרגטית 

תוצאה
חיסכון במיליוני קוט"ש 

כתוצאה מחוזים שנחתמו 
במסגרת קרן המענקים 

 -  240  128 

המדד בוחן את החיסכון האנרגטי 
השנתי של כלל החוזים שנחתמו עם 
גופים שזכו במסגרת קרן המענקים. 
המשרד צפה חיסכון של 240 מיליון 

קוט"ש בשנה, אך החיסכון בפועל עמד 
על 128 מיליון קוט"ש לשנה.

משרד האנרגיה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4: קידום התייעלות 
אנרגטית 

תוצאה
התייעלות שנתית לכל 

שקל השקעה של הקרן 
)בקוט"ש(

 -  3.5 2.2

 מקור הנתונים: אגף שימור אנרגיה.
ביאור: המדד בוחן את יחס המינוף של 

ההשקעה הממשלתית בהתייעלות 
אנרגטית. ככלל, מדד זה מעיד על ניצול 

אפקטיבי של כספי הקרן להשגת 
התייעלות אנרגטית. המדד התבסס 

על ההנחה כי ניתן למנף את ההשקעה 
הממשלתית לפי היחס של 1 ש"ח 

ל-3.5 קוט"ש חיסכון בשנה. ההנחה 
התבססה על הנתונים של כ-300 

מענקים שניתנו לפרויקטים בתחום 
התייעלות אנרגטית על-ידי המשרד. 

בפועל, עמד המדד של הפרויקטים 
שאושרו במסגרת הקרן על 1 ש"ח 

ל-2.2 קוט"ש חיסכון בשנה. במסגרת 
הפקת לקחים לקראת ביצוע הקצאה 
שנייה נערכה עבודה לניתוח הסיבות 

לאי-עמידה ביעד, והוחלט לטייב 
את תנאי הסף כדי להשיג התייעלות 

אנרגטית גבוהה יותר.

4: קידום התייעלות 
אנרגטית 

תוצאה
שיעור תאגידי המים שחרגו 

מהתקנות המחייבות
8%30%0%

הערך הצפוי בשנת 2017 נקבע במהלך 
שנת 2016. לאחר הביצוע של שנת 

2016, הובן כי הערך שנקבע היה גבוה 
מדי.

5: גידול עתודות 
אנרגיה ומחצבים 

 ג  ג  - העברת זכויות "כריש-תנין"תפוקה

5: גידול עתודות 
אנרגיה ומחצבים 

 ג  ג  - תיקון חזקת "כריש-תנין"תפוקה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5: גידול עתודות 
אנרגיה ומחצבים 

תפוקה
סגירת הליך תחרותי 

לחיפוש בים
 ג  ג  - 

5: גידול עתודות 
אנרגיה ומחצבים 

תפוקה
אישור תכנית פיתוח 

"כריש-תנין"
 ג  ג  - 

5: גידול עתודות 
אנרגיה ומחצבים 

תפוקה
דו"ח תחזית הביקושים 

לחומרי גלם לבנייה ולסלילה 
עד שנת 2040

 ג  ג  - 

5: גידול עתודות 
אנרגיה ומחצבים 

תוצאה
עתודות גז טבעי ונפט 

)BCM( שאותרו
 847 839.5 837 

5: גידול עתודות 
אנרגיה ומחצבים 

תוצאה
בלוקים שקיבלו הצעות 

בהליך תחרותי
 -  10  6 

 מקור הנתונים: מינהל אוצרות טבע.
ביאור: המדד בוחן את מספר 

הבלוקים שקיבלו הצעות במסגרת 
ההליך התחרותי הראשון לפתיחת 
הים לחיפושי גז טבעי. ניתן לראות 
כי המדד הושג באופן חלקי, על אף 

פעולות שונות שביצע המשרד לקידום 
ההליך התחרותי. המשרד אף ביצע 

תהליך של הפקת לקחים, בין היתר, 
על-מנת להגביר את ההיענות בתהליך 

התחרותי המתוכנן ל-2018.

5: גידול עתודות 
אנרגיה ומחצבים 

תוצאה
זמינות חומרי גלם לתעשייה - 

פוספט לבן )מיליון טון(
 21  18  18 

5: גידול עתודות 
אנרגיה ומחצבים 

תוצאה
 זמינות חומרי גלם לתעשייה - 
פוספט דל אורגני )מיליון טון(

 41  39  39 

5: גידול עתודות 
אנרגיה ומחצבים 

תוצאה
זמינות חומרי גלם לתעשייה - 

פוספט גבה אורגני )מיליון 
טון(

 82  78  78 

משרד האנרגיה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5: גידול עתודות 
אנרגיה ומחצבים 

תוצאה
זמינות חומרי גלם לבנייה 

ולסלילה )מיליון טון(
 965  980  955 

6: הרחבת השימוש 
בתחליפי דלקים 

לתחבורה 
תפוקה

תחנות בהיערכות לחיבור 
 CNG לרשת

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

6: הרחבת השימוש 
בתחליפי דלקים 

לתחבורה 
תפוקה

דו"ח פצלי שמן - פוטנציאל 
אנרגטי ופיזי, שימושים 

אפשריים, בחינת כדאיות 
מהפקה ושימוש

 ג  ג  - 

6: הרחבת השימוש 
בתחליפי דלקים 

לתחבורה 
תוצאה

שיעור הדלקים שאינם בנזין 
או סולר מתוך כלל הדלקים 

שנרכשים לתדלוק
 - 1%0.53%

בעקבות עיכוב באישור מתווה הבלו 
של מיסוי ירוק 3, אשר כולל תמריצים 

לשימוש בתחליפי דלקים, לא חלה 
העלייה הצפויה במדד זה.

7: מזעור ההשפעות 
הסביבתיות השליליות 

תפוקה
דו"ח אומדן עלויות זיהום 

קרקע ממתקני תשתית
 0  ג  - 

 מקור הנתונים: אגף כלכלה. 
ביאור: מועד הסיום נדחה לשנת 2018.

7: מזעור ההשפעות 
הסביבתיות השליליות 

תפוקה
דו"ח מעקב ובקרה על יישום 

המלצות הסקר האסטרטגי 
הסביבתי

 ג  ג  - 

7: מזעור ההשפעות 
הסביבתיות השליליות 

תוצאה
שטחי הקרקע שהשימוש 

בהם נחסך )בדונם(
 2.5  15  2,600 

במסגרת תכנית מפורטת של תמ"א 
37 פעל המשרד לשילוב מיטבי ויעיל 

של  תשתיות פיזיות ובכך הצליח 
לחסוך שטחי קרקע נרחבים.

7: מזעור ההשפעות 
הסביבתיות השליליות 

תוצאה
פוליגונים משותפים 

מאושרים/מקודמים ליותר 
ממתקן תשתית אחד

9%10%10%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

7: מזעור ההשפעות 
הסביבתיות השליליות 

תוצאה

רצועה משותפת מאושרת/
מקודמת ליותר מתשתית 
אחת, מתוך סך הרצועות 

המטופלות

9%50%50%

7: מזעור ההשפעות 
הסביבתיות השליליות 

תוצאה
שטח ערימות הטפל 

במחצבות )סה"כ דונם 
במחצבות(

 980  930  930 

7: מזעור ההשפעות 
הסביבתיות השליליות 

תוצאה

ריכוזי המזהמים מעבר 
לתחום ההשפעה )כך שלא 

יעלה על ערכי נקודת הייחוס 
המינימלית בקרקעית הים(

5%5%5%

8: עידוד מחקר 
אקדמי ועסקי בתחום 

האנרגיה
תפוקה

סדנה משותפת במעבדת 
NREL בארה"ב, להיכרות בין 

חוקרים ויזמים ישראלים 
NREL לחוקרי

 ג  ג  - 

8: עידוד מחקר 
אקדמי ועסקי בתחום 

האנרגיה
תפוקה

שיתוף פעולה חדש עם 
המעבדות הלאומיות 

בארה"ב באמצעות היכרות 
בין חוקרים ויזמים ישראלים 

 NETLלחוקרי

 ג  ג  - 

8: עידוד מחקר 
אקדמי ועסקי בתחום 

האנרגיה
תפוקה

ביצוע פרויקטי מו"פ 
תעשייתי משותפים 

 ,BIRD-ENERGY באמצעות
במסגרת הסכם 2017 על סך 

2 מיליון דולר

 ג  ג  - 

משרד האנרגיה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

8: עידוד מחקר 
אקדמי ועסקי בתחום 

האנרגיה
תפוקה

חתימת הסכמים במסגרת 
"קול קורא" משותף 

לחוקרים מישראל וממדינות 
אירופה בתחומי הסולאר 
)Solar Eranet(, במסגרת 

Horizon 2020

 - - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

8: עידוד מחקר 
אקדמי ועסקי בתחום 

האנרגיה
תפוקה

חתימת הסכמים במסגרת 
"קול קורא" משותף 

לחוקרים מישראל וממדינות 
אירופה בתחומי המים 

)Water JPI(, במסגרת 
Horizon 2020

 ג  -  - 

8: עידוד מחקר 
אקדמי ועסקי בתחום 

האנרגיה
תוצאה

שיעור ההיענות ל"קולות 
הקוראים" של יחידת 

המדענית הראשית, מקרב 
פונים חדשים

 - 30%43%

תפוקה9: אנרגיה בת השגה 
שיעור הקבלנים העוסקים 

בגפ"מ שעמדו בתקנות 
המחייבות

 - 80%100%

המשרד מקדם מעבר קל, בטוח, 
וללא קשיים מיותרים של דיירי בניין 

המבקשים להחליף את ספק הגז 
שלהם. במסגרת זו נעשו שינויים 

מקלים לטובת הדיירים. בנוסף, 
במהלך שנה זו טיפל המשרד בהצלחה 

בכלל התלונות שהגיעו אליו בנושא.

תוצאה9: אנרגיה בת השגה 
שיעור מחזורי המכירות 

של חברות הגפ"מ הקטנות 
מתוך כלל השוק

10%20%14.74%

בעקבות מחסור מובנה בגפ"מ, 
לחברות הגפ"מ הקטנות היה חוסר 
באספקה. לאור זאת חברות אלו לא 

יכלו להציע את שירותיהן בהיקף נרחב 
יותר. 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה9: אנרגיה בת השגה 
שיעור הלקוחות המתניידים 

)Churn( בין חברות הגפ"מ
2.5%4%0.47%

בעקבות מחסור מובנה בגפ"מ, 
לחברות הגפ"מ הקטנות היה חוסר 
באספקה. לאור זאת חברות אלו לא 

יכלו להציע את שירותיהן בהיקף נרחב 
יותר. בנוסף, לא התפתחה תחרות בין 

חברות הגפ"מ הגדולות אשר מחזיקות 
בנתח שוק של 85%.

10: איכות ובטיחות 
האנרגיה 

תפוקה
הבאה לאישור של חוק 

הגפ"מ
 ג  ג  - 

10: איכות ובטיחות 
האנרגיה 

תפוקה
השלמת יישום התקנות 

החדשות בכלל מתקני 
הגפ"מ בישראל

נדחה עקב דיון פנימי במשרד. 0  ג  - 

10: איכות ובטיחות 
האנרגיה 

תפוקה
מספר מערכות גפ"מ ביתיות 

שבוצעו בהן ביקורות שטח 
במהלך השנה

 -  600  98 

 מקור הנתונים: מינהל הדלק והגפ"מ.
ביאור: טעות בהערכת המדד בשנת 
2017. בשנת 2018 הערך צפוי להיות 

.8,000

10: איכות ובטיחות 
האנרגיה 

תפוקה
הבאה לאישור של חוק 

משק הדלק
 0  ג  - 

החוק נמצא בשלבי בדיקה מקצועית 
ומעמיקה במשרד.

10: איכות ובטיחות 
האנרגיה 

תוצאה
הפסקות ועיכובים בהזרמת 

נפט וגז טבעי )שעות(
 1.5  12 14.75 

 מקור הנתונים: מינהל אוצרות טבע.
ביאור: בחציון הראשון של 2017 

הממוצע עמד על 4 שעות חודשיות, 
אולם בחציון השני של 2017 הממוצע 

עמד על 25.5 שעות חודשיות עקב 
תקלה מתמשכת במאגר ״תמר״ 

בראש השנה.

משרד האנרגיה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

10: איכות ובטיחות 
האנרגיה 

תוצאה
תקלות בטיחותיות 

וסביבתיות בשלבי הקידוח 
וההפקה )בגז טבעי ונפט(

 1  2  4 

 מקור הנתונים: מינהל אוצרות טבע.
ביאור: המדד בוחן את תקלות 

הבטיחות והסביבה בשלבי הקידוח 
וההפקה של גז טבעי ונפט. המדד 

לקה בהערכת חסר של תקלות צפויות 
בשנת 2017, זאת על רקע מיעוט 

תקלות בשנת 2016.

10: איכות ובטיחות 
האנרגיה 

תוצאה

שיעור הגידול בכמות 
המבצעים כנגד עבריינים 

בתחום הגפ"מ )ביחס לשנת 
)2015

5%15%69%

בשנת 2017 תוכננה אכיפה נרחבת 
בתחום של צוברי גפ"מ ביתיים, אולם 

חל עיכוב בתחילת ביצוע המשימה. 
משום כך הופנו המשאבים לטובת 

מבצעים כנגד עבריינים בתחום 
הגפ"מ, ולכן העלייה הגדולה. שיעור זה 

צפוי להתמתן בשנים הבאות.

10: איכות ובטיחות 
האנרגיה 

תוצאה

שיעור הירידה בכמות 
תחנות הדלק שלא ביצעו 

בדיקות איכות דלק בתחנה 
כנדרש או לא התקשרו עם 

מעבדות לצורך כך )ביחס 
לשנת 2015(

20%50%17%

 מקור הנתונים: מינהל הדלק והגפ"מ.
ביאור: העיצומים הכספיים כנגד 

תחנות הדלק עברו רק באמצע השנה, 
ולכן ההרתעה הייתה נמוכה.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

10: איכות ובטיחות 
האנרגיה 

תוצאה
שיעור ההפחתה באירועי 
גפ"מ )ביחס לשנת 2015(

10%20%0%

המדד בוחן את שיעור השינוי באירועי 
הגפ"מ ביחס לשנת 2015. המשרד 
צפה ירידה של 20%, אולם בפועל 
מספר אירועי הגפ"מ נותר דומה. 

המשרד מבצע פיקוח ואכיפה שוטפים 
לאורך השנה, אולם אין ביכולתו למנוע 
את כל אירועי הגפ"מ. מספר הבקרות 

צפוי לגדול משמעותית בשנים 
הבאות, מה שעשוי להוביל לירידה 

באירועי הגפ"מ בעתיד.

תפוקה11: ביטחון אנרגטי 
השלמת פיתוח תשתיות 

הגנה לאיומי סייבר 
 ג  ג  - 

תפוקה11: ביטחון אנרגטי 
מתקני אנרגיה נוספים בעלי 

גיבוי לתקלות חשמל
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן לא 

נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה11: ביטחון אנרגטי 

השלמת פיתוח יכולות 
ליצירת תמונת מצב דינמית, 

מתכללת, בהירה ומהירה 
בשעת חירום

 ג  ג  - 

תוצאה11: ביטחון אנרגטי 

שיעור גופי התשתית 
הפרטיים שעברו בהצלחה 

מלאה או חלקית תרגילי 
חירום וביטחון

75%75%75%

תוצאה11: ביטחון אנרגטי 
שיעור מלאי החירום הקיים 

מתוך ההמלצות העדכניות
92%100%91%

 מקור הנתונים: מינהל הדלק והגפ"מ
ביאור: רכישת המלאי אשר מביאה 

את המדד ל-100% התבצעה בתחילת 
שנת 2018 ולא בשנת 2017

משרד האנרגיה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

12: הובלת מדיניות, 
חקיקה ואסדרה 

תפוקה
צווי בטיחות שהוגשו 

לאישור ועדת הכלכלה 
)בנושא משק הגז הטבעי(

 -  2  0 
חל עיכוב בלוחות הזמנים. הצווים 

יאושרו בשנת 2018.

12: הובלת מדיניות, 
חקיקה ואסדרה 

תפוקה

הגשת תקנות הסמכות 
לאישור ועדת הכלכלה 
בנושא עדכון דרישות 

מקצועיות לעוסקים 
בעבודות גז טבעי

 0  ג  - 
חל עיכוב בלוחות הזמנים. התקנות 

יאושרו בשנת 2018.

12: הובלת מדיניות, 
חקיקה ואסדרה 

תפוקה
סיום תקופת המעבר 

למתקני קצה ותחנות 
תדלוק

 0  ג  - 

12: הובלת מדיניות, 
חקיקה ואסדרה 

תפוקה
תקנות וצווים שהועברו 

לאישור השר
 8  10  10 

12: הובלת מדיניות, 
חקיקה ואסדרה 

תפוקה
תקנות שהותקנו בנושא 

התייעלות אנרגטית
 -  8  8 

התקנות יוגשו לאישור הכנסת לאחר 
אישור התיקון לחוק מקורות אנרגיה.

12: הובלת מדיניות, 
חקיקה ואסדרה 

תפוקה

תהליכי רגולציה שמשולבים 
בהם הליכי RIA )הערכת 

השפעות הרגולציה( מתוך 
כלל תהליכי רגולציה חדשה

30%100%100%

12: הובלת מדיניות, 
חקיקה ואסדרה 

תוצאה
עלויות הרגולציה המשרדית 
שהופחתו )בשיעור מצרפי( 

ביחס לשנת 2016
 - 25%25%

13: תכנון ארוך טווח 
ומתכלל 

תפוקה
הגדרת מתודולוגיה למודל 

למשק האנרגיה
 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

13: תכנון ארוך טווח 
ומתכלל 

תפוקה
דו"ח בחינה כלכלית של 

שילוב תחנות כוח גרעיניות 
במשק החשמל העתידי

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

13: תכנון ארוך טווח 
ומתכלל 

תפוקה
תכנון וחתימה על הסכם 

להקמת מעבדה תרמו-
הידראולית

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

13: תכנון ארוך טווח 
ומתכלל 

תפוקה
דיון במועצה הארצית לתכנון 
ולבנייה בנושא אישור למתן 

תוקף – תמ"א 41
0 ג  - 

במהלך 2017 נערכו דיונים בוועדות 
עורכים וגובשו מסמכי התכנית.

13: תכנון ארוך טווח 
ומתכלל 

תפוקה

תכניות דיור ותעשייה 
בנושאי תשתיות מאושרות/
מקודמות בהתאם לתכניות 

דיור ותעשייה מתוך כלל 
התכניות לדיור ולתעשייה

70%70%72%

13: תכנון ארוך טווח 
ומתכלל 

תפוקה
תוספת שנתית של מגה-

ואט אנרגיה מתחדשת 
שאושרו/קודמו 

3.6%3.6%5.6%

13: תכנון ארוך טווח 
ומתכלל 

תפוקה

קילומטרים של תשתיות 
אנרגיה )גז טבעי, חשמל, 

מים, גפ"מ, דלק( שאושרו/
קודמו 

 253  236  607 
 חלה הערכת חסר בערך שתוכנן 

לשנת 2017.

13: תכנון ארוך טווח 
ומתכלל 

תפוקה

מתקנים בעלי פוטנציאל 
לחיבור תשתיות נוספות 

שאושרו )פרסום 
ברשומות(/קודמו 

 20  20  17 

משרד האנרגיה
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דיווח מדדים לשנת 2017
רשות החשמל



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 2  3  - מכרזי מחיר לייצור אנרגיה סולארית שפורסמו1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: רשות החשמל מתעתדת לערוך בשנת 2018 4 הליכים תחרותיים לקידום אנרגיות מתחדשות, ובנוסף לפעול להסדרות נרחבות  ■

לקידום אנרגיה סולארית. לשם כך, ההליך התחרותי השלישי של שנת 2017 הועבר לשנת 2018.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - גיבוש תכנית אב למשק החשמל2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: לא התקבל ביאור למדד מרכזי זה. ■

רשות החשמל
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד הבינוי והשיכון



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 31,500  37,000  36,300 יחידות דיור בתכניות שהופקדו בשנה האחרונה1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר תכנון, משרד הבינוי והשיכון. ■
ביאור: תכניות שהופקדו הן תכניות הנפתחות לעיון הציבור טרם אישורן במוסדות התכנון. הפער בין הצפי לבין הביצוע ב-2017 נובע  ■

מהחלטת בית המשפט בעתירה שהוגשה על-ידי מצפה אביב נגד הרחבת העיר טמרה. ההחלטה מנעה את הפקדתן של 5,500 יחידות 
דיור עד לתיקון גבולות הכרזה בקבינט הדיור.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 28,668  27,000  27,037 יחידות דיור ששווקו בשנה האחרונה2

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

לראות, כי המשרד הגריל כ-3,600 יותר דירות ממספר הדירות שנצפה בתחילת השנה. משרד הבינוי והשיכון הקים בתוך זמן קצר מערך 
הגרלות ומערך הענקת זכאויות בסדר גודל חסר תקדים. עד כה נפתחו כ-470 הגרלות "מחיר למשתכן", שבאמצעותן נבחרים הרוכשים. 

ההגרלות, המופעלות על-ידי משרד הבינוי והשיכון, תימשכנה ביתר שאת גם ב-2018.

משרד הבינוי והשיכון
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 22,253  18,636  6,342 יחידות דיור שהוגרלו לזכאים במסלול "מחיר למשתכן"3

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

לראות, כי המשרד הגריל כ-3,600 יותר דירות ממספר הדירות שנצפה בתחילת השנה. חשוב להדגיש, כי חלק מהדירות מוגרלות יותר 
מפעם אחת. משרד הבינוי והשיכון הקים בתוך זמן קצר מערך ההגרלות ומערך הענקת זכאויות בסדר גודל חסר תקדים. עד כה נפתחו 
כ-470 הגרלות "מחיר למשתכן", שבאמצעותן נבחרים הרוכשים. ההגרלות, המופעלות על-ידי משרד הבינוי והשיכון, תימשכנה ביתר 

שאת גם ב-2018.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 400  300  950 יחידות דיור שהיתוספו למאגר הדיור הציבורי4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל נכסים וחברות, משרד הבינוי והשיכון. ■
ביאור: מאז כניסתו של שר הבינוי והשיכון הנוכחי לתפקידו, החלה תנופת רכישה של דירות למאגר. כ-1,250 דירות חדשות נרכשו  ■

 בשנתיים האחרונות, בעלות של מיליארד וחצי ש"ח, לטובת הגדלת מאגר הדיור הציבורי. 
במהלך 2017 נרכשו 400 יחידות דיור, 100 יחידות דיור יותר מהמתוכנן, וצפוי כי המשרד ירכוש יותר מ-500 דירות ב-2018. בשנים הבאות 

תימשכנה הרכישות, וזאת באמצעות הנפקת אג"ח ממשלתי. למאגר תצטרפנה בעתיד גם דירות שתיבנינה במיוחד עבור זכאים מבוגרים, 
כחלק מהסכם עם הסוכנות היהודית. יצוין, כי המדד מתייחס ליחידות דיור שהיתוספו למאגר, נכון ל-2017, כולן באמצעות רכישה.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 5,200  5,500  5,000 יחידות דיור שנוספו בפרויקטי התחדשות עירונית5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות להתחדשות עירונית, משרד הבינוי והשיכון. ■
ביאור: המדד מתייחס לתוספת יחידות הדיור בתכניות התחדשות עירונית המאושרות במהלך השנה. המשרד משקיע מאמצים  ■

ומשאבים רבים בתחום ההתחדשות העירונית, בפרט באמצעות הקמתה וחיזוקה של הרשות להתחדשות עירונית. ב-2018 צפויה כמות 
כפולה של יחידות דיור תוספתיות, ובשנים שלאחר מכן צפויה עלייה נוספת. חשוב להדגיש, כי ריבוי יחידות דיור תוספתיות מעיד על 

ריבוי בניינים ישנים שעברו שיפוץ רחב היקף.

משרד הבינוי והשיכון
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: הגדלה של היצע הדירות בבנייה חדשה בטווח הקצר, הבינוני והארוך )תכנון ,פיתוח, שיווק(

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
יחידות דיור שהחלה בנייתן 

במגזר העירוני ביוזמת 
המשרד

 9,750 
10,000- 
 12,000

 11,441 

1.1: הגדלת ההיצע של 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
העירוני 

 42,700 יחידות דיור שהותנעותפוקה
38,000- 
 43,000

 68,465 

1.1: הגדלת ההיצע של 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
העירוני 

 36,300 יחידות דיור שהופקדו תפוקה
36,000- 
 38,000

 31,500 
הפער בין הצפי לבין הביצוע ב-2017 

נובע מהעיכוב בהפקדת יחידות הדיור 
בעיר טמרה. 

1.1: הגדלת ההיצע של 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
העירוני 

 12,700 יחידות דיור שקיבלו תוקףתפוקה
24,000- 
 26,000

 23,000 
הוחלטו לתוקף 28,860 יחידות דיור, 

מתוכן 23,000 יחידות דיור פורסמו 
לתוקף.

1.1: הגדלת ההיצע של 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
העירוני 

 27,037 יחידות דיור ששווקו תפוקה
26,000- 
 28,000

 28,668 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: הגדלת ההיצע של 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
העירוני 

תוצאה

יחידות דיור בתב"עות 
מאושרות )מלאי תכנוני( 

במגזר העירוני, בפרויקטים 
שבהובלת המשרד

 52,000 
58,000- 
 63,000

 65,300 

1.1: הגדלת ההיצע של 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
העירוני 

תוצאה
יחידות דיור ששווקו 

בהצלחה במגזר העירוני
 - 

15,500- 
 17,500

 12,948 

1.1: הגדלת ההיצע של 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
העירוני 

תוצאה
שיעור יחידות הדיור ששווקו 

בהצלחה בבנייה צמודת 
קרקע

 - 88%-81%70%

1.2: הגדלה של היצע 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
הכפרי 

תפוקה
יישובים חדשים שבוצע 

עבורם תכנון תב"ע
 -  5  0 

בנובמבר 2016 הוגשו חמישה תזכירים 
לוולנת"ע לדיון ואישור במועצה 

הארצית לתכנון. התזכירים טרם 
אושרו, לפיכך המשרד לא התקשר עם 

צוות מתכננים לתכנון התב"עי.

1.2: הגדלה של היצע 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
הכפרי 

תפוקה
הבאה לאישור הממשלה 

של החלטה בנושא הגברת 
השיווקים בהתיישבות 

 -  ג  - 

הנושא מצוי בשלב סגירות אחרונות 
מול רשות מקרקעי ישראל ואגף 
התקציבים. צפוי להגיע לאישור 

במהלך 2018.

משרד הבינוי והשיכון
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: הגדלה של היצע 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
הכפרי 

 11,186 יחידות דיור שהותנעותפוקה
7,000- 
 8,000

 3,841 

בתחילת השנה נצפה אישורה 
של התכנית לקידום הפריפריה, 

שבמסגרתה ניתן מענק בגין ישן 
מול חדש לכל יחידת דיור שתשווק. 

התכנית צפויה הייתה לעודד כ-3,000 
יחידות דיור נוספות בשנה. בפועל 
- התכנית טרם אושרה בהחלטת 

ממשלה. אישורה צפוי במהלך 2018.

1.2: הגדלה של היצע 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
הכפרי 

תפוקה
יחידות דיור שהושלם 

עבורם תכנון מפורט
 4,177  5,000  4,826 

הושלם תכנון מפורט של 3,940 יח"ד 
בתכנן המשרד ו-886 יח"ד באמצעות 

תכנון מפורט של רשויות מתכננות.

1.2: הגדלה של היצע 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
הכפרי 

תפוקה
מסמך המגדיר סטנדרט 
פיתוח כפרי אחיד לכלל 

ההרחבות הכפריות 
 0  ג  - 

העיכוב בביצוע נגרם בשל מורכבות 
המכרז לביצוע העבודה. בתחילה 
נבחנה אפשרות לביצוע העבודה 

באמצעות חברות הנמצאות 
בהתקשרות קיימת מול המשרד, 

ועתה המשרד נערך לפרסום המכרז 
כמכרז פומבי. 

1.2: הגדלה של היצע 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
הכפרי 

תוצאה
יחידות דיור שסובסדו, 

שהונחו בהן תשתיות 
לראשונה בשנה הנוכחית

 2,715 
1,900- 
 2,100

 3,841 

1.2: הגדלה של היצע 
יחידות הדיור לבנייה 

למגורים - במגזר 
הכפרי 

תוצאה
שיווקים בפטור בשנה 

במגזר הכפרי )של המשרד 
ושל רשות מקרקעי ישראל(

 5,000  8,000  5,401 
הפער נובע מהעיכוב באישורה של 

התכנית לקידום הפריפריה.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: קיצור משך הזמן 
מתכנון הקרקע ועד 

מסירת המפתח לדייר 
ושיפור יכולות הביצוע 

בתכנון ובפיתוח 

תפוקה
מכרז אינטרנטי זמין באתר 

המשרד
 0  ג  - 

מדיניות אגפי מערכות המידע 
במשרדים מכתיבה קידום מכרז 
אינטרנטי מותנה בניצולו בעבור 

טיפול בכמות של אלפי פניות באופן 
חזרתי. מאחר שהמכרז המדובר יוצא 

אל הפועל פעם עד פעמיים בשנה 
לכמה עשרות מועמדים, על כן לא 

ניתן לקיים מכרז אינטרנטי. כחלופה 
נשקלת בניית מאגר ממוחשב לחברות 

מתכננות. הנושא ייבחן ב-2018. 

1.3: קיצור משך הזמן 
מתכנון הקרקע ועד 

מסירת המפתח לדייר 
ושיפור יכולות הביצוע 

בתכנון ובפיתוח 

 0  ג  - פרסום מכרז חדשתפוקה
ישנו מאגר מספק. בשנת 2018 

תישקל הוצאת מכרז.

1.3: קיצור משך הזמן 
מתכנון הקרקע ועד 

מסירת המפתח לדייר 
ושיפור יכולות הביצוע 

בתכנון ובפיתוח 

תפוקה
משך זמן שקוצר מתוך 
תהליך התכנון במשרד 

)בחודשים(
 -  -  3 

1.3: קיצור משך הזמן 
מתכנון הקרקע ועד 

מסירת המפתח לדייר 
ושיפור יכולות הביצוע 

בתכנון ובפיתוח 

תפוקה
משך זמן שקוצר מתוך 

תהליך ההתקשרות במשרד 
)בחודשים(

 -  -  3 

משרד הבינוי והשיכון
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: קיצור משך הזמן 
מתכנון הקרקע ועד 

מסירת המפתח לדייר 
ושיפור יכולות הביצוע 

בתכנון ובפיתוח 

תוצאה

משך הזמן הממוצע 
מתחילת התכנון 

הסטטוטורי ועד מתן תוקף 
)בחודשים(

 44  -  41 

1.3: קיצור משך הזמן 
מתכנון הקרקע ועד 

מסירת המפתח לדייר 
ושיפור יכולות הביצוע 

בתכנון ובפיתוח 

תוצאה
משך הזמן הממוצע מפרסום 

מכרז השיווק ועד חתימת 
החוזה עם היזם )בחודשים(

 9  -  6 

1.4: קידום הסכמי גג 
ופיתוח מול הרשויות 

המקומיות 
תפוקה

הסכמי גג שנחתמו עם 
רשויות מקומיות חדשות 

במגזר העירוני
 2  5  6 

1.4: קידום הסכמי גג 
ופיתוח מול הרשויות 

המקומיות 
תפוקה

חתימה על הסכמי פיתוח 
עם רשויות מקומיות 

חדשות במגזר העירוני
 ג  ג  ג 

1.5: קידום פתרונות 
דיור למגזר החרדי 

תפוקה
יחידות דיור שהותנעו עבור 

אוכלוסייה בצביון חרדי
 - 

5,500- 
 6,500

 7,200 

1.5: קידום פתרונות 
דיור למגזר החרדי 

תפוקה
יחידות דיור ששווקו עבור 

אוכלוסייה בצביון חרדי
 - 

4,000- 
 5,000

 3,994 

1.5: קידום פתרונות 
דיור למגזר החרדי 

תפוקה
השלמת מדריך תכנון 

לחברה החרדית
 0  ג  - 

העבודה על המדריך הורחבה והעומקה 
מעבר להיקף שתוכנן מראש. התכנית 

נמצאת בימים אלו בשלבי עריכה 
והדפסה. 

1.6: קידום פתרונות 
דיור לבני מיעוטים 

תפוקה
יחידות דיור ששווקו 

ביישובי המיעוטים
 1,567 

3,000- 
 3,300

 2,949 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.6: קידום פתרונות 
דיור לבני מיעוטים 

תפוקה
יחידות דיור ביישובי 

המיעוטים שעמדו בתנאי 
סף

 - 
14,000- 
 16,000

 11,631 
תכנית ג'דידה מכר )7,500 יחידות 

דיור( התעכבה בשל דרישות תכנון 
ומורכבויות שנוספות.

1.6: קידום פתרונות 
דיור לבני מיעוטים 

תפוקה

מבני ציבור שהוקמו עבור 
האוכלוסייה הבדואית בנגב 

)כולל מבנים לשיפוץ או 
להרחבה(

 9  15  15 

1.6: קידום פתרונות 
דיור לבני מיעוטים 

תפוקה
מבני ציבור שהוקמו 

ביישובים דרוזיים בגולן
 2  6  2 

התחלות הבנייה התעכבו בשל עיכוב 
באיגום התקציבים טרם היציאות 

למכרזים. מתנ"ס במסעדה ייפתח 
בחודשים הקרובים, היכל תרבות 

במגדל שמס וספרייה בבוקעאתא 
נמצאים בשלבי בנייה, והעבודה על 

מועדון נוער בעין קיניא צפויה להתחיל 
במהלך 2018.

משרד הבינוי והשיכון
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מטרה 2: יצירת פתרונות דיור למחוסרי דיור באמצעות תכנית "מחיר למשתכן"

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: האצת שיווקי 
הקרקע במתכונת 
"מחיר למשתכן" 

תפוקה
יחידות דיור ששווקו 

במסגרת "מחיר למשתכן"
 22,000  21,000  22,513 

2.1: האצת שיווקי 
הקרקע במתכונת 
"מחיר למשתכן" 

תוצאה
יחידות דיור ששווקו 

בהצלחה במתכונת "מחיר 
למשתכן" 

 - 
17,000- 
 19,000

 9,687 

חלק מהמכרזים הצפויים ב-2017 טרם 
הושלמו, וזאת בשל חסמים שעוד לא 
באו על פתרונם. לדוגמה, קידומן של 

כ-3,000 יחידות דיור בראש העין נבלם 
בשל חסם תחבורתי שטרם נפתר.

2.2: יצירה וניהול של 
מנגנונים להקצאת 

יחידות הדיור לזכאים 
תפוקה

שיעור הפניות למענקים 
שטופלו

100%100%100%

2.2: יצירה וניהול של 
מנגנונים להקצאת 

יחידות הדיור לזכאים 
תפוקה

תעודות זכאות שנופקו 
לזכאים ל"מחיר למשתכן"

 75,950 
90,000-
 100,000

 117,972 

2.2: יצירה וניהול של 
מנגנונים להקצאת 

יחידות הדיור לזכאים 
תוצאה

שיעור הדירות ב"מחיר 
למשתכן" שהוקצו לזכאים 

על בסיס המנגנונים 
להקצאת הדיור

100%100%100%
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מטרה  3: מתן מענה איכותי ומספק לזכאי הדיור הציבורי ולאוכלוסיות מוחלשות/ייעודיות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
זכאים הממתינים לדיור 

ציבורי יותר משנה 
 1,409  1,600  1,808 

טרם מוצו הליכי האכלוס בדירות. 
נדרש זמן נוסף להתאמת הדירות 

מרכישתן ו/או פינוין ועד אכלוס 
הדיירים.

3.1: צמצום הפערים 
בין הביקוש לנכסי 

הדיור הציבורי לבין 
ההיצע וקיצור משך זמן 

ההמתנה, באמצעות 
רכישת יחידות דיור 

ומודלים נוספים 
להגדלת ההיצע 

תפוקה
יחידות דיור שהיתוספו 

למאגר הדיור הציבורי
 950  300  400 

3.1: צמצום הפערים 
בין הביקוש לנכסי 

הדיור הציבורי לבין 
ההיצע וקיצור משך זמן 

ההמתנה, באמצעות 
רכישת יחידות דיור 

ומודלים נוספים 
להגדלת ההיצע 

תפוקה

יחידות דיור שניתן להקים 
מכוח היתרי הבנייה 

שאושרו, על בסיס המודל 
לשיתוף פעולה עם הסוכנות 

היהודית

 650  780  600 

העיריות לא מקדמות היתרי בנייה 
כפי שנצפה בשל החלטה רוחבית, 

שמונעת מהן להמשיך לגבות אגרות 
וסכומים נוספים על הגשת היתרי 

בנייה. המשרד מרכז מאמץ מול כל 
רשות. 

משרד הבינוי והשיכון

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   61



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: צמצום הפערים 
בין הביקוש לנכסי 

הדיור הציבורי לבין 
ההיצע וקיצור משך זמן 

ההמתנה, באמצעות 
רכישת יחידות דיור 

ומודלים נוספים 
להגדלת ההיצע 

תוצאה
יחידות דיור בדיור הציבורי 

המאוכלסות על-ידי "לא 
זכאים"

 1,793  1,743  1,122 

הוחלט לשנות את התחשיב. הצפי 
ל-2017, כפי שמופיע בתכנית 

העבודה, כולל נכסים שהינם במתחמי 
בתי חולים ממשלתיים. מתחילת 

2017 הושבו 50 דירות. בניקוי הנכסים 
שאינם רלוונטיים לתחשיב החדש 

ו-50 הדירות שהושבו, 1,122 דירות 
מאוכלסות כיום על-ידי "לא זכאים".

3.2: שיפור האיכות של 
יחידות הדיור וסביבת 

המגורים בדיור הציבורי 
תפוקה

יחידות דיור בדיור הציבורי 
שהושלם שיפוצן בשנת 

2017
 10,000 

1,900- 
 2,100

 1,452 

התחשיב שונה. בעבר נכללו בחישוב 
שיפוצים בעקבות החלטות ועדות 

חריגים או הוספת דודי שמש. כיום לא 
מחשיבים שיפוצים מסוג זה בספירה. 

3.2: שיפור האיכות של 
יחידות הדיור וסביבת 

המגורים בדיור הציבורי 
תפוקה

מבנים שהחל ביצוע חיזוקם 
ושיפוצם 

 -  4  0 
כל הפרויקטים אושרו אך טרם 

התקבלו היתרים, ועל כן הביצוע, 
החיזוק והשיפוץ טרם החלו. 

3.2: שיפור האיכות של 
יחידות הדיור וסביבת 

המגורים בדיור הציבורי 
תוצאה

שיעור הדירות בדיור 
הציבורי, העומדות בתקן 

איכות הדירה
57%62%60%

התקן בוטל. הוחלט לבטל את המדד 
בתכניות העבודה השנתיות הבאות.

3.3: שיפור השירות 
והטיפול בזכאים 

באמצעות הגדלת 
נגישות ושקיפות 

תפוקה
משתתפים בסקר שביעות 

הרצון בסניפים
 -  1,000  1,833 

3.3: שיפור השירות 
והטיפול בזכאים 

באמצעות הגדלת 
נגישות ושקיפות 

תפוקה
מערכת דיור ציבורי ייעודית 

פעילה ומעודכנת
 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: שיפור השירות 
והטיפול בזכאים 

באמצעות הגדלת 
נגישות ושקיפות 

תפוקה
מתן תוספת סיוע לכלל 

הקשישים הזכאים 
 ג  ג  - 

3.3: שיפור השירות 
והטיפול בזכאים 

באמצעות הגדלת 
נגישות ושקיפות 

תפוקה
חיילים בודדים עולים 

שקיבלו את זכאותם
 1,700  3,700  4,029 

3.3: שיפור השירות 
והטיפול בזכאים 

באמצעות הגדלת 
נגישות ושקיפות 

תפוקה

גיבוש הסכמה או אי-
הסכמה עם משרדי 

ממשלה משיקים, הכוללת 
התייחסות לתקציב 

ולגבולות אחריות

 0  ג  - 

תהליך גיבוש ההסכמה יימשך ביתר 
שאת בשנה הבאה. העיכוב נובע 

ממורכבות הנושא, קשיי התיאום בין 
המשרדים )נדרשת מעורבותם של 

מספר מנהלי משרדים ממשלתיים, 
חברות משכנות וגופים נוספים(, 

ושינויי כוח אדם בתוך המשרדים. 

3.3: שיפור השירות 
והטיפול בזכאים 

באמצעות הגדלת 
נגישות ושקיפות 

תוצאה
ציון בסקר שביעות רצון של 

זכאי הדיור הציבורי 
 - 

 יימדד 
לראשונה 
ב-2017 

 7.31 

הסקר נועד לבחון את עמדות דיירי 
הדיור הציבורי של החברות "עמיגור", 
"עמידר", "שיכון ופיתוח" ו"שקמונה". 

הוא כלל מדגם של יותר מ-2,000 
נסקרים. הציון הסופי הינו ממוצע 

הציונים בשביעות הרצון מזמן 
ההמתנה בסניף, אדיבות הנציג בסניף, 
מקצועיות הנציג בסניף, הבנת הצרכים 

על-ידי הרכז המלווה, מקצועיות וידע 
הרכז, יחס הרכז, נכונות הרכז לסייע, 

מידת האמון ברכז, זמן ההמתנה 
במוקד הטלפוני, אדיבות הנציג במוקד 

ומקצועיות הנציג במוקד. 

משרד הבינוי והשיכון
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: שיפור השירות 
והטיפול בזכאים 

באמצעות הגדלת 
נגישות ושקיפות 

תוצאה
משפחות שרכשו יחידת 

דיור במסגרת תכנית הסיוע 
ליוצאי אתיופיה

 -  200  185 

64   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



מטרה 4: חיזוק חברתי ופיזי של שכונות השיקום

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: קידום פרויקטים 
של שיפוץ וחיזוק 
בשכונות השיקום

תפוקה
בניינים עם רוב/מיעוט דיור 

ציבורי ששופצו
 43  45  45 

4.1: קידום פרויקטים 
של שיפוץ וחיזוק 
בשכונות השיקום

תפוקה
בניינים עם רוב/מיעוט דיור 

ציבורי שחוזקו
 -  60  60 

כלל הבניינים שיועדו לחיזוק מבנים 
לשנים 2016 ו-2017 תוקצבו. חשוב 

לציין כי סך כל הבניינים מתייחס 
לתוכניות העבודה לשנים 2016-2018. 

עבודות החיזוק כרוכות בהסכמת 
דיירים, בקבלת היתר בנייה ובהשלמת 

תהליך חיזוק בן כשנה.

4.1: קידום פרויקטים 
של שיפוץ וחיזוק 
בשכונות השיקום

תפוקה
מתחמים שנעשה בהם 

שיפור תשתיות
 11  16  13 

עקב שיתוף פעולה לא מספק מצד 
3 רשויות נוצרו קשיים בביצוע 3 

מתחמים.

4.1: קידום פרויקטים 
של שיפוץ וחיזוק 
בשכונות השיקום

 3  3  - מנהלות שכונתיות שהוקמותפוקה

מינהלת אחת הוקמה והאגף החל 
בבחינת תכנית העבודה שלה. שתי 
המינהלות הנותרות מצויות בשלבי 

גיוס כח אדם.

4.1: קידום פרויקטים 
של שיפוץ וחיזוק 
בשכונות השיקום

תוצאה
ועדי בתים שהוקמו 

כתוצאה מארגון קהילתי של 
התושבים

 45  60  80 

ארגון ועדי בתים נלווה לכל פרויקט 
שיפוץ. כתוצאה מהגדלת התקציב 

הורחבה כמות פרויקטי השיפוץ, 
ומספר ועדי הבתים המאורגנים גדל 

בהתאם. 

4.2: קידום פרויקטים 
חברתיים לאוכלוסיות 

של שכונות השיקום 
תפוקה

עוגנים לגיל הרך שהופעלו 
ביישובי הדרוזים והצ'רקסים 

 12  12  15 

משרד הבינוי והשיכון
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.2: קידום פרויקטים 
חברתיים לאוכלוסיות 

של שכונות השיקום 
תפוקה

עוגנים לנוער שהופעלו 
ביישובי הבדואים בצפון

 5  8  8 

4.2: קידום פרויקטים 
חברתיים לאוכלוסיות 

של שכונות השיקום 
תפוקה

מרכזי נוער ותכניות לילדים 
שהופעלו 

 16  30  24 

הוקמו 18 מרכזי נוער מתוך 20 יישובי 
הפעימה הראשונה. כמו כן החלה 

התנעת תהליכי עבודה ב-6 יישובים 
נוספים מהפעימה השנייה.
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מטרה  5: קידום משמעותי של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: הגדלת היצע הדיור 
ושיפור המרקם הקיים 

באמצעות פרויקטים 
של התחדשות עירונית 

תפוקה
הבאה לאישור הכנסת של 

תיקון חוק הותמ"ל 
תיקון החוק אושר באוגוסט 2017. ג  ג  - 

5.1: הגדלת היצע הדיור 
ושיפור המרקם הקיים 

באמצעות פרויקטים 
של התחדשות עירונית 

תפוקה
הבאה לאישור הכנסת של 

חוק המארגנים 
החוק אושר במרץ 2017. ג  ג  - 

5.1: הגדלת היצע הדיור 
ושיפור המרקם הקיים 

באמצעות פרויקטים 
של התחדשות עירונית 

תפוקה
הבאה לאישור הכנסת של 

חוק הדייר הסרבן 
 0  ג  - 

תכולת החוק נמצאת בבחינה מחדש 
על-ידי המשרדים הרלוונטיים.

5.1: הגדלת היצע הדיור 
ושיפור המרקם הקיים 

באמצעות פרויקטים 
של התחדשות עירונית 

תפוקה
מינהלות עירוניות 

להתחדשות עירונית אשר 
פעילות 

 -  10  11 
במהלך שנת 2017 הוקמו 11 מינהלות 

ברחבי הארץ ו-8 מינהלות נוספות 
נמצאות בתהליכי הקמה.

5.1: הגדלת היצע הדיור 
ושיפור המרקם הקיים 

באמצעות פרויקטים 
של התחדשות עירונית 

תפוקה
סל פרויקטים מאוזן כלכלית 
להתחדשות עירונית במבני 

רוב שוכרים 
 ג  ג  - 

אושר סל פרויקטים, הכולל 5 
פרויקטים רווחיים במרכז וייעוד 

הרווחים לחיזוק 17 מבני דיור ציבורי 
בפריפריה.

5.1: הגדלת היצע הדיור 
ושיפור המרקם הקיים 

באמצעות פרויקטים 
של התחדשות עירונית 

תפוקה

יחידות דיור תוספתיות 
בפרויקטים להתחדשות 

עירונית שאושרו ל"פינוי-
בינוי"

 4,400 
4,600- 
 5,000

 5,200 

משרד הבינוי והשיכון
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: הגדלת היצע הדיור 
ושיפור המרקם הקיים 

באמצעות פרויקטים 
של התחדשות עירונית 

תפוקה

יחידות דיור שאושרו 
בפרויקטים להתחדשות 

עירונית, שאושרו ל"פינוי-
בינוי"

 5,700 
6,000- 
 6,500

 7,700 

5.1: הגדלת היצע הדיור 
ושיפור המרקם הקיים 

באמצעות פרויקטים 
של התחדשות עירונית 

תוצאה

יחידות דיור שקיבלו 
היתר בנייה בפרויקטים 
של התחדשות עירונית 

שבמימון המשרד

 2,300 
2,700- 
 3,000

 2,750 

5.2: קידום הסכמי 
מסגרת וקולות קוראים 

בתחום ההתחדשות 
העירונית למול רשויות 

מקומיות 

תפוקה
רשויות מקומיות שהוקמה 

בהן מינהלת להתחדשות 
עירונית

 10  17-19  - 
המדד "רשויות מקומיות שהוקמה בהן 

מינהלת להתחדשות עירונית" מופיע 
בנוסח מדויק ביעד 5.1.

5.2: קידום הסכמי 
מסגרת וקולות קוראים 

בתחום ההתחדשות 
העירונית למול רשויות 

מקומיות 

תפוקה
פרסום "קול קורא" עדכני 

לתכניות מתאר
התקציב עוכב על-ידי אגף התקציבים. 0  ג  - 

5.3: התנעת פעילות 
הרשות להתחדשות 

עירונית 
 ג  ג  - אישור מבנה ארגוני לרשותתפוקה

5.3: התנעת פעילות 
הרשות להתחדשות 

עירונית 
תפוקה

פרסום שמות חברי הוועדה 
באתר האינטרנט

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.3: התנעת פעילות 
הרשות להתחדשות 

עירונית 
תפוקה

פרסום תקנות בנוגע לדיירי 
הדיור הציבורי 

 0  ג  - 
הכנת התקנות טרם הסתיימה. צפויה 

להסתיים במהלך 2018.

5.3: התנעת פעילות 
הרשות להתחדשות 

עירונית 
תפוקה

פרסום תקנות לסדרי 
ההפעלה של הקרן 

להתחדשות עירונית 
 0  ג  - 

בעקבות תיקון חוק רשות מקרקעי 
ישראל, הנושא הועבר לאחריות משרד 

האוצר. 

5.3: התנעת פעילות 
הרשות להתחדשות 

עירונית 
הצלחה

רשות להתחדשות עירונית 
הוקמה ופעילה

 ג  ג  - 
מינוי מנהל הרשות אושר בממשלה 

באוקטובר 2017.
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מטרה  6: הפיכת שוק הבנייה בישראל ליעיל ואפקטיבי

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
משך הבנייה הממוצע של 

יחידת דיור )בחודשים(
 27  -  27 

ערך 2017 מבוסס על נתוני הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע 

למחצית הראשונה של השנה. ב-2011 
משך הבנייה הממוצע עמד על כ-24 

חודשים ומאז עלה בהתמדה. תוספת 
כוח האדם לענף ומנגנוני התמרוץ 
ועידוד ההשקעות בשיטות בנייה 

מתועשות צפויים להקטין בחזרה את 
זמן הבנייה הממוצע בשנים הקרובות.

6.1: הגדלת מספר 
העובדים המיומנים 

בענף הבנייה - 
ישראלים, פלסטינים 

וזרים 

תפוקה
הסכמים שנחתמו ואושררו 

על-ידי הממשלה 
 4  6  6 

6.1: הגדלת מספר 
העובדים המיומנים 

בענף הבנייה - 
ישראלים, פלסטינים 

וזרים 

תפוקה
שיעור העובדים בענף מתוך 

המכסה המאושרת
55%

100%-
90%

98%

6.1: הגדלת מספר 
העובדים המיומנים 

בענף הבנייה - 
ישראלים, פלסטינים 

וזרים 

תפוקה
הפעלת מתקן המיונים 
לעובדי בניין פלסטינים 

 -  -  - 

טרם אושר על ידי הממשלה.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.1: הגדלת מספר 
העובדים המיומנים 

בענף הבנייה - 
ישראלים, פלסטינים 

וזרים 

תפוקה
בחירת חברות ביצוע 

בינלאומיות זוכות בקול 
הקורא 

 ג  ג  - 

6.1: הגדלת מספר 
העובדים המיומנים 

בענף הבנייה - 
ישראלים, פלסטינים 

וזרים 

 181,000 עובדים בענף הבנייהתוצאה
185,000- 
 188,000

 187,000 

6.1: הגדלת מספר 
העובדים המיומנים 

בענף הבנייה - 
ישראלים, פלסטינים 

וזרים 

תוצאה
יחידות דיור שהחלה בנייתן 
על-ידי חברות בינלאומיות 

 -  -  2,463 
בשל עיכובים בירוקרטיים בהליך 

כניסת החברות לישראל החלה 
פעילותן רק ברבעון האחרון של 2017.

6.2: קידום הבנייה 
המתועשת ושיפור 

איכות הבנייה בטווח 
הקצר ובטווח הארוך 

תפוקה
שיעור יישום ההמלצות של 

צוות התיעוש על-פי לוח 
הזמנים שהוגדר

35%90%80%

6.2: קידום הבנייה 
המתועשת ושיפור 

איכות הבנייה בטווח 
הקצר ובטווח הארוך 

תפוקה
מסמך מסכם לשילוב בידוד 

תרמי בבנייה מתועשת
 -  ג  - 

המחקר החל באיחור בשל עיכוב 
בהליך התקשרות עם יועץ. המחקר 

נמצא בשלבים סופיים.

6.2: קידום הבנייה 
המתועשת ושיפור 

איכות הבנייה בטווח 
הקצר ובטווח הארוך 

תפוקה
מסמך הכולל מנגנון פעיל 
לפיתוח קהילת חדשנות 

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.2: קידום הבנייה 
המתועשת ושיפור 

איכות הבנייה בטווח 
הקצר ובטווח הארוך 

תפוקה
מסמך מסכם בנושא ערים 

חכמות
 ג  ג  - 

6.2: קידום הבנייה 
המתועשת ושיפור 

איכות הבנייה בטווח 
הקצר ובטווח הארוך 

תוצאה

שיעור המבנים שנבנים 
בשיטות מתועשות )תבניות 
מתועשות( בבנייה מרקמית 

)3-9 קומות(

45% - - 

טרם גובש מדד. המדד יגובש במהלך 
.2018

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

6.2: קידום הבנייה 
המתועשת ושיפור 

איכות הבנייה בטווח 
הקצר ובטווח הארוך 

תוצאה
היקף השקעות ההון 

לציוד בענף הבנייה בשנה 
)במלש"ח(

 3,750  3,900  4,400 

6.3: קידום של 
פרויקטי "תכנן ובנה"

תפוקה
אתרים ששווקו בהצלחה 

במסלול "תכנן ובנה"
 -  1  1 

6.4: שיפור של יכולת 
המחקר ורמת הידע 

בענף הבנייה 
תפוקה

הצגת דו"ח מסכם על צורכי 
הדיור 

 ג  ג  - 

6.4: שיפור של יכולת 
המחקר ורמת הידע 

בענף הבנייה 
תפוקה

הצגת דו"ח מסכם על 
עירוניות 

 -  -  - 

הוחלט להרחיב את היקף המחקר, ועל 
כן נדחתה הצגתו של מסמך מסכם.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.4: שיפור של יכולת 
המחקר ורמת הידע 

בענף הבנייה 
תפוקה

מאגר מידע מטויב, הכולל 
נתונים כלל ארציים

 -  -  - 

הליך טיוב המאגר טרם הסתיים. 
ההליך צפוי להסתיים במהלך 2018.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

6.4: שיפור של יכולת 
המחקר ורמת הידע 

בענף הבנייה 
תפוקה

הצגת דו"ח מסכם לצורכי 
דיור מוגן לקשישים במעמד 

הביניים 
 0  ג  - 

הוקם צוות בין-משרדי בהתאם 
להחלטת הממשלה מס' 3237 מיום 

7.12.2017. עבודת המשרד משתלבת 
בעבודת הצוות.

6.5: שיפור הרגולציה, 
ייעול הבירוקרטיה 

והגברת האכיפה בענף 
הבנייה

תפוקה
דו"חות מסכמים להפחתת 

הנטל הרגולטורי בחוק 
המכר

 -  2  0 

חל עיכוב בהשלמת התהליך שהחל, 
וזאת בשל שינויי כוח אדם באגף 

המבצע. המשימה נכללת בתוכנית 
העבודה ל-2018.

6.5: שיפור הרגולציה, 
ייעול הבירוקרטיה 

והגברת האכיפה בענף 
הבנייה

תוצאה

שיעור המימוש של תכנית 
החומש להפחתת הנטל 

הרגולטורי בתחומי רשם 
הקבלנים וחוק המכר )מתוך 

כלל התחומים בתכנית(

60%80%50%

חל עיכוב בהשלמת התהליך שהחל, 
וזאת בשל שינויי כוח אדם באגף 

המבצע. המשימה נכללת בתוכנית 
העבודה ל-2019.

6.6: בנייה של מערך 
הדרכה והכשרה בענף 

הבנייה 
תפוקה

מכון לאומי למקצועות 
הבנייה פעיל 

 -  -  - 

המשימה הוקפאה לאור החלטת 
משרד העבודה, כי המשימה אינה 

בסדרי העדיפויות הנוכחיים של 
המשרד.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הבינוי והשיכון
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.6: בנייה של מערך 
הדרכה והכשרה בענף 

הבנייה 
תפוקה

בית הספר לניהול אתרי 
מגורים פעיל

 0  ג  - 

המכרז לא התפרסם במהלך 2017 
בשל אי-קבלת תקציב. מתוכנן 

לפרסום בשנת 2018. המשרד מגבש 
את התכנים ואת דרכי ההוצאה לפועל 

של הפרויקט. 

6.6: בנייה של מערך 
הדרכה והכשרה בענף 

הבנייה 
תפוקה

גיבוש תכנית להפעלה 
וביצוע פיילוט

 0  ג  - 

המכרז לא התפרסם במהלך 2017 
בשל אי-קבלת תקציב. מתוכנן 

לפרסום בשנת 2018. המשרד מגבש 
את התכנים ואת דרכי ההוצאה לפועל 

של הפרויקט. 

6.6: בנייה של מערך 
הדרכה והכשרה בענף 

הבנייה 
תוצאה

עובדים ישראלים שהוכשרו 
לעבודה בשיטות מתועשות

 -  600-700  0 

הכשרת עובדים ישראלים לעבודה 
בשיטות מתועשות תתאפשר רק 
לאחר הקמתו של המכון הלאומי 

למקצועות הבנייה.

6.6: בנייה של מערך 
הדרכה והכשרה בענף 

הבנייה 
תוצאה

מנהלי עבודה שנוספו לענף 
הבנייה 

 -  450-500  578 

6.6: בנייה של מערך 
הדרכה והכשרה בענף 

הבנייה 
 150  80-90  - מפעלי עגורן צריח שהוסמכו תוצאה
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מטרה 7: שיפור רמת התפקוד של המשרד בביצוע ובשירות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

7.1: שיפור יכולות 
השליטה והבקרה 

על הפרויקטים 
והפעילויות שבהובלת 

המשרד

תפוקה

שיעור הפרויקטים לבנייה 
חדשה, המנוהלים על-ידי 
מרכז השליטה באמצעות 

גאנטים

80%100%97%
מרכז השליטה אינו מנהל פרויקטים 

בודדים שנותרו משנים רחוקות או 
שמצויים בהקפאה.

7.1: שיפור יכולות 
השליטה והבקרה 

על הפרויקטים 
והפעילויות שבהובלת 

המשרד

תפוקה

שיעור תיקי הלקוחות 
במערכת לניהול הסיוע 
בדיור, שטופלו בהתאם 

לנהלים שנקבעו

 - 100%100%

7.1: שיפור יכולות 
השליטה והבקרה 

על הפרויקטים 
והפעילויות שבהובלת 

המשרד

תוצאה

שיעור הפרויקטים העומדים 
בלוח הזמנים מתוך כלל 
הפרויקטים המנוהלים 

במרכז השליטה של המשרד 

87%90%83%

7.2: שיפור השירות 
והשקיפות לציבור 

 1  1  - מדריכים שהושלמו ופורסמותפוקה

7.2: שיפור השירות 
והשקיפות לציבור 

תפוקה
"אזור אישי" לזכאי סיוע 

בדיור פעיל 
 ג  ג  - 

7.2: שיפור השירות 
והשקיפות לציבור 

תפוקה
"אזור אישי" לדיירי דיור 

ציבורי פעיל 
 ג  -  - 

משרד הבינוי והשיכון
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דיווח מדדים לשנת 2017
המרכז למיפוי ישראל



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 8,867,803  1,000,000  750,000 כניסות לאתר המפות הממשלתי1

ביאור והרחבה:
■ .GOVMAP - מקור הנתונים: אתר המפות הממשלתי
ביאור: מספר כניסות עבור חיפוש מפות באתר המפות הממשלתי בשנת 2017. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 4,818  70,000  50,000 פניות הציבור שהוגשו באמצעות אתרי האינטרנט2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת בקרה של המרכז למיפוי ישראל. ■
ביאור: מספר פניות של הציבור על-מנת לקבל מידע או חומר/מפות לרכישה. נפתח מרכז תמיכה מקצועי, שאליו מופנות חלק ניכר  ■

מפניות הציבור. ההסבר לפער המשמעותי בין הערך המתוכנן לביצוע בפועל הוא מעבר של הציבור לשימוש באתר המפות הממשלתי 
המשודרג )ראו מדד מרכזי מס' 1(.

המרכז למיפוי ישראל
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 85  15  - מאגרי מידע שהונגשו לציבור3

ביאור והרחבה:
■ .GOVMAP - מקור הנתונים: מערכת בקרה של המרכז למיפוי ישראל. הנתונים נמצאים באתר המפות הממשלתי
ביאור: מאגרי מידע בנושאי מיפוי שונים. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 77  117  90 רשויות מקומיות שקיבלו תמיכה מקצועית4

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

מלא לרשויות מקומיות. כעת מתבצעת עבודה על טיוב הממשקים.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 2,200  1,600  503 פניות ציבור למרכז התמיכה הטלפוני5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מרכז התמיכה ב"טלדור" )חברה שזכתה במכרז להפעלת מרכז התמיכה(. ■
ביאור: מרכז התמיכה נותן מענה ראשוני במגוון נושאים מקצועיים )ישנן פניות הכוללות כמה שיחות, הנספרות כפנייה אחת(. ■
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד הבריאות



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

גידול ריאלי )במלש"ח(, ביחס ל-2015, בהיקף הניתוחים המבוצעים במימון 1
ציבורי, בהתאם לתקציב התכנית, והפחתה בהוצאה הפרטית על ניתוחים, 

בכפוף להסכמות עם האוצר
 140 635 420

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: תקציב קיצור תורים, כפי שהועבר בכספי התמיכות לבתי חולים )אגף תכנון, תקצוב ותמחור, משרד הבריאות(. ■
ביאור: בהתאם לתקציב התכנית ובכפוף להסכמות עם משרד האוצר, צפוי הגידול להביא לשיפור בדירוג ישראל ביחס לממוצע המדינות  ■

החברות בארגון ה-OECD. התקציב לא נוצל באופן מלא משתי סיבות: בשנת 2017 החלה התכנית לפעול במתכונת מלאה בחודש נובמבר, 
וקופות החולים לא הספיקו להיערך באופן מלא. בנוסף, מתווה ההפעלה של הפולטיימרים לא אושר בשנת 2017, ולכן התקציב לא נוצל. 

עם זאת, סוכם עם משרד האוצר, כי התקציב שלא נוצל יועבר לתקציב התכנית בשנים 2018-2020.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

מדידה  - צמצום הגבלות מכאניות בבתי חולים פסיכיאטריים2
50%חדשה 

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

נתוני ההגבלות המכניות נמדדים ומדווחים לאגף בריאות הנפש.
ביאור: המדד הינו חלק מהתכנית לצמצום הגבלות מכאניות. ■
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 שיעור אלח דם נרכש כתוצאה מהימצאות צנתר מרכזי בטיפול נמרץ 3
 CLABSI - כללי

 3.7 ל-1,000 
ימי צנתר

 3.3 ל-1,000 
ימי צנתר

 4 ל-1,000 
ימי צנתר 

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל רפואה, משרד הבריאות. ■
ביאור: אלח דם הוא זיהום הנוצר בשל חיידקים המתפשטים לזרם הדם ממספר מקורות. אחת הסיבות המרכזיות העלולות לגרום לזיהום  ■

מסוג זה היא שימוש בעירוי מסוג "צנתר מרכזי". ניתן למנוע רבים ממקרים אלו באמצעות פעולות מניעה שונות. ימי צנתר משמעותם 
ימים שבהם מטופל כלשהו מחובר לצנתר מרכזי. בתחילת 2017 נכנס לתוקפו הדיווח בשיטת המדידה החדשה. היקף הבעיה בארץ הוא 
כמה מאות מקרים בשנה )כ-350-400(. ב-2012 עמד הנתון על כ-8 ל-1,000 ימי צנתר, ותוך 5 שנים ירד הנתון בכ-50%. השיעור הממוצע 

בישראל עדיין כפול מהשיעור בעולם המערבי )בעולם המערבי - כ-1.8 ל-1,000 ימי צנתר(. ב-50% מבתי החולים בארץ הנתון כבר ירד 
ל-2 ל-1,000 ימי צנתר ומטה, ובשנה הקרובה תתבצע התערבות ממוקדת, כדוגמת סימולטורים מתקדמים להכנסת צנתר מרכזי והטיפול 

השוטף בו, כך שהציפייה היא לשיפור הדרגתי אך קבוע. הערכים המוצגים בכל שנה עבור מדד זה מתייחסים לשנה שקדמה לה, בשל 
מועדי המדידה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

הקטנת צריכת סוכר, מלח ושומן רווי לנפש ברמה לאומית4
סוכר - 70 גר',
מלח – 9.5 גר',
שומן רווי – 

20 גר' 

סוכר - 70 גר',
מלח – 9.5 גר',
שומן רווי – 

20 גר'

סוכר - 70 גר',
מלח – 9.5 גר',
שומן רווי – 

20 גר'

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר המבוצע אחת לשנתיים.  ■
ביאור: רמת הצריכה היומית נמדדת ביחס למדינות ה-OECD. הכמויות המומלצות לצריכה יומית: סוכר - לא יותר מ-10% מהקלוריות  ■

היומיות; מלח - 5-6 גר'; שומן רווי - 10% מכלל הקלוריות היומיות.

משרד הבריאות
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

צמצום בשיעור עודף משקל והשמנה בקרב ילדים 5
כיתה א' - 

20.7%
כיתה ז' - 

30.8%

כיתה א' - 
20.2%

כיתה ז' - 
30.5%

כיתה א' - 
20%

כיתה ז' - 
31%

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: בריאות הציבור, משרד הבריאות. ■
ביאור: לא התקבל ביאור למדד מרכזי זה. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

43.9%43.9%44%שיעור העישון בקרב מבוגרים בדגש על האוכלוסייה הערבית6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: בריאות הציבור, משרד הבריאות. ■
ביאור: מדידה אפשרית פעם בשנתיים, כאשר הציפייה היא לירידה של אחוז לשנה במצטבר. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 160/10,000  160/10,000  166/10,000 צמצום שיעור התחלואה בשפעת בגילאי 76-9

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: בריאות הציבור, משרד הבריאות. אומדן המותנה בהנחות לגבי אחוז המתחסנים, הזנים הפעילים בעונה ויעילות החיסון  ■

באותה עונה.
ביאור: מספר ביקורים מצטבר ל-10,000 ילדים בגילאי 6-9 בעונה בשל מחלה דמוית שפעת. ■
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - סוגי הניתוחים שבהם נעשה תמחור לפי מאפייני חולה ומחלה8
השלמת 

שיטת תמחור 
חדשה 

 - 

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

מורכבותם מושקעות תשומות רבות יותר במתן הטיפולים הרפואיים. זאת במטרה לייצר מערכת תמריצים כלכלית הוגנת יותר ויעילה 
יותר במערכת הבריאות, אשר תביא לרמת איזון ראויה יותר בין המערכת הפרטית לציבורית, תמנע את תופעת "גריפת השמנת" על-
ידי ספקי הבריאות הפרטיים ותביא ליציבות פיננסית ומערכתית במערכת הבריאות. המשרד שואף ליישום המודל כמקובל במדינות 

 מפותחות רבות.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

עלייה בשיעור החולים הכרוניים המורכבים, המקבלים טיפול באמצעות 9
 עשרות 1,000  - "מנהל מקרה"

בודדות 

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: מדובר על פרויקט פיילוט. בכל מחלקה ייבחרו חולים שיוגדרו כמורכבים בהתאם לעבודת ועדת "המטופל במרכז במחלקות  ■

הפנימיות". מדובר על כ-10 חולים בממוצע במחלקה פנימית. הפרויקט יתבצע ב-10 מחלקות פיילוט במהלך מחצית השנה השנייה של 
2018. זאת נוסף על 2,500 חולים בקהילה, אשר יקבלו את הטיפול כתוצר של מבחן התמיכה.

משרד הבריאות
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

76%76%78%עלייה בציוני סקר חוויית המטופל בבתי החולים ובקהילה10

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר לאומי המבוצע אחת לשנתיים. ■
ביאור: בסקר הראשון בשנת 2014 עמד הציון המסכם על 77%; בשנת 2016 - על 78%. האחוזים מבטאים את רמת שביעות הרצון של  ■

הנשאלים.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

66%70%74%ציוני סקר חוויית המטופל במיון11

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר משרד הבריאות. ■
ביאור: בשנת 2015, בסקר הלאומי הראשון בחדרי מיון עמד הציון הלאומי על 66%, שיפור ניכר של 8% תוך שנתיים לאור תכנית  ■

התערבות לאומית בהובלת משרד הבריאות. הסקר מבוצע אחת לשנתיים.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

3,358 2,955  - מספר האחיות המתחילות בית ספר לסיעוד12

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל סיעוד, משרד הבריאות. ■
ביאור: שיעור האחיות המועסקות בתחום הבריאות ל-1,000 איש הוא 4.9. ■
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

66%70%71%שיפור במדדי שביעות הרצון מהקוד הסיעודי13

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר משרד הבריאות. ■
ביאור: המשרד מסייע במימון אשפוז של קשישים סיעודיים ותשושי נפש על-פי שיטת תמחור קבועה בשם "הקוד הסיעודי". שביעות  ■

הרצון בעלייה מתמשכת משנה 2015, אז עמד המדד על 61%.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיפור של  - שיפור תפיסת הציבור את מערכת הבריאות והגברת האמון במערכת14
10%65%

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר משרד הבריאות. ■
ביאור: האחוזים מתייחסים לשיעור האזרחים שהביעו אמון במערכת הבריאות. בשנת 2017 היתווספה לראשונה השאלה על תפיסת  ■

אמון הציבור לסקרים הלאומיים של חוויית המטופל, וערכי המדד מבטאים את הציון בסקר זה.

משרד הבריאות
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: חיזוק מערכת הבריאות הציבורית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: חיזוק הרפואה 
בבתי החולים 

הציבוריים
תוצאה

גידול ריאלי )במיליוני 
ש"ח( ביחס ל-2015 בהיקף 

הניתוחים המבוצעים במימון 
ציבורי, בהתאם לתקציב 

התכנית, והפחתה בהוצאה 
הפרטית על ניתוחים, בכפוף 

להסכמות עם האוצר

 140 635 420

בהתאם לתקציב התכנית ובכפוף 
להסכמות עם משרד האוצר, הגידול 

צפוי להביא לשיפור בדירוג ישראל 
ביחס לממוצע המדינות החברות 

.OECD-בארגון ה

1.1: חיזוק הרפואה 
בבתי החולים 

הציבוריים
תוצאה

מיטות ל-1,000 נפש - 
צמצום הפערים בזמינות 

השירותים בבתי החולים בין 
הפריפריה והמרכז )צפון(

1.421.42 - 
תוצאות 2017 טרם פורסמו. ערכי 

המדד יעודכנו במהלך 2018 בהתאם.

1.1: חיזוק הרפואה 
בבתי החולים 

הציבוריים
תוצאה

מיטות ל-1,000 נפש - 
צמצום הפערים בזמינות 

השירותים בבתי החולים בין 
הפריפריה והמרכז )דרום(

1.31.3 - 
תוצאות 2017 טרם פורסמו. ערכי 

המדד יעודכנו במהלך 2018 בהתאם.

1.1: חיזוק הרפואה 
בבתי החולים 

הציבוריים
תוצאה

רופאים שהצטרפו לתכנית 
הפולטיימרים

לא התקבל ערך בפועל עבור מדד זה. - 70  - 

1.1: חיזוק הרפואה 
בבתי החולים 

הציבוריים
תוצאה

שיעור אלח דם נרכש 
כתוצאה מהימצאות צנתר 

מרכזי בטיפול נמרץ כללי 
)CLABSI(

 3.7 
ל-1,000 
ימי צנתר

 3.3 
ל-1,000 
ימי צנתר

 4 ל-1,000 
ימי צנתר 

ראו פירוט במדדים המרכזיים.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: חיזוק הרפואה 
בבתי החולים 

הציבוריים
תוצאה

ציון ממוצע של כלל 
המערכת במודל התמרוץ

 64 70 66
 מודל התמרוץ למניעת זיהומים 

במערכת הבריאות.

1.2: חיזוק הרפואה 
בקהילה

תוצאה
צמצום הפערים בזמינות 

השירותים בקהילה
 -  -  - 

תהליך לגיבוש מתודולוגיה למדידת 
זמני המתנה בקהילה נמצא בעיצומו 

 בימים אלה.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.2: חיזוק הרפואה 
בקהילה

תוצאה
הטמעת מדדי תוצאה 

בנוסחת הקפיטציה 
 0  ג  - 

נוסחת הקפיטציה מגדירה את אופן 
חלוקת הכספים לקופות החולים. 

הוועדה טרם סיימה את עבודתה, ועל 
כן לא הוטמעו מדדי תוצאה בנוסחת 

הקפיטציה ב-2017.

1.2: חיזוק הרפואה 
בקהילה

תוצאה
השלמת תכנית הכשרה 

לאחים/יות קליניות 
מומחים/יות בקהילה

 0  ג  - 

הסתיים תהליך עבודתה של ועדה 
מייעצת לפיתוח אחות מומחית 

בקהילה. המלצות הוועדה אושרו 
על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות. כעת, 

בשנת 2018, מתגבשת ועדה לקביעת 
תכנית ההכשרה. 

1.2: חיזוק הרפואה 
בקהילה

תוצאה
אחים/יות קלינים/יות 

מומחים/יות בקהילה
 -  -  - 

הקורס לאחיות מומחיות בקהילה 
צפוי להתחיל בספטמבר 2018.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הבריאות
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: הבטחת רצף 
הטיפול

תוצאה

השלמת טיוטת חוזר 
ל"מנהל מקרה" וסטנדרטי 

טיפול בהתאם וגיבוש 
תכנית הטמעה

 0  ג  - 
החוזר בוטל ובמקום זאת התקיימה 

ועדה, אשר מגבשת כעת את 
המלצותיה.

1.3: הבטחת רצף 
הטיפול

תוצאה
צמצום בשיעור אשפוזים 

חוזרים )בני המניעה(
 -  -  - 

בשנת 2017 הוגדר המדד והוגדרה 
המתודולוגיה למדידה. המדידה טרם 
החלה. ערכים לפרסום יעודכנו בסוף 

.2018

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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מטרה 2: קידום אורח חיים בריא, רפואה מונעת וסביבה בריאה

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה2.1: קידום הבריאות
הקטנת צריכת סוכר לנפש 

ברמה לאומית
ראו מדדים מרכזיים. 70 גר' 70 גר' 70 גר'

תוצאה2.1: קידום הבריאות
הקטנת צריכת מלח לנפש 

ברמה לאומית
ראו מדדים מרכזיים. 9.5 גר' 10 גר'10 גר'

תוצאה2.1: קידום הבריאות
הקטנת צריכת שומן רווי 

לנפש ברמה לאומית
ראו מדדים מרכזיים. 20 גר' 20 גר'20 גר'

תוצאה2.1: קידום הבריאות
צמצום בשיעור עודף משקל 

והשמנה בקרב ילדים - 
כיתה א'

ראו מדדים מרכזיים.20.7%19.9%20%

תוצאה2.1: קידום הבריאות
צמצום בשיעור עודף משקל 
והשמנה בקרב ילדים- כיתה 

ז'
ראו מדדים מרכזיים.30.8%30.1%31%

תוצאה2.1: קידום הבריאות
שיעור העישון בקרב 

מבוגרים בדגש על 
האוכלוסייה הערבית

ראו מדדים מרכזיים.43.9%43.9%44%

2.2: קידום סביבה 
בריאה

תוצאה
נפטרים כתוצאה מזיהומים 

סביבתיים
 2,253 2,253 2,253 

תוצאה2.3: רפואה מונעת
צמצום שיעור התחלואה 

בשפעת בגילאי 6-9
ראו מדדים מרכזיים.1.66%1.60%2%

תוצאה2.3: רפואה מונעת
שיפור השירות הניתן 

בטיפות חלב בדגש על 1,000 
הימים הראשונים

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הבריאות
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מטרה 3: חיזוק היסודות - איתנות מערכת הבריאות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: חיזוק התשתית 
הכלכלית של מערכת 

הבריאות
תוצאה

ירידה בשיעור הגירעון של 
כלל השחקנים במערכת - 

קופות חולים
1.2% -0.95%

3.1: חיזוק התשתית 
הכלכלית של מערכת 

הבריאות
תוצאה

ירידה בשיעור הגירעון של 
 כלל השחקנים במערכת - 

בתי חולים ממשלתיים 
כלליים

11.46% -12%

3.1: חיזוק התשתית 
הכלכלית של מערכת 

הבריאות
תוצאה

ירידה בשיעור הגירעון של 
כלל השחקנים במערכת - 
בתי חולים ציבוריים )ללא 

נצרתיים ו"מעייני הישועה"(

4.6% -9%

3.1: חיזוק התשתית 
הכלכלית של מערכת 

הבריאות
תוצאה

ירידה בשיעור הגירעון של 
 כלל השחקנים במערכת - 

בתי חולים גריאטריים 
ממשלתיים

4% -3%

3.1: חיזוק התשתית 
הכלכלית של מערכת 

הבריאות
תוצאה

ירידה בשיעור הגירעון של 
כלל השחקנים במערכת - 
בתי חולים פסיכיאטריים 

ממשלתיים

0.2% -33%

3.1: חיזוק התשתית 
הכלכלית של מערכת 

הבריאות
תוצאה

גופים במערכת הבריאות 
העומדים באופן מלא 

בתכנית העבודה 
המתוקצבת 

 10 -  22
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: חיזוק התשתית 
הכלכלית של מערכת 

הבריאות
תוצאה

סוגי הניתוחים שבהם נעשה 
תמחור לפי מאפייני חולה 

ומחלה
 -  - 

השלמת 
שיטת 

התמחור 

ראו פירוט במדדים המרכזיים.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.2: חיזוק התשתיות 
הניהוליות וכוח האדם 

המקצועי בהתאם 
לצורכי המערכת 

המשתנים

תוצאה

שיעור הנשים מסך משרות 
הניהול הבכירות בבתי 
החולים ועלייה ברמת 

השילוב של אוכלוסיות 
נוספות

 - 40%50%

היחס בין הנשים המועסקות כמנהלות 
בתי חולים, כסגניות מנהל וכמנהלות 

מחלקה לבין סך כל מנהלי בתי 
החולים, סגניהם ומנהלי מחלקות.

3.3: התאמת 
התשתיות הפיזיות 
לצורכי המטופלים 

תוצאה
שביעות רצון מסביבת 

המטופל – רמה לאומית
76%80%76%

3.3: התאמת 
התשתיות הפיזיות 
לצורכי המטופלים 

תוצאה
שביעות רצון מסביבת 

המטופל - בפנימיות
74%77%76%

3.3: התאמת 
התשתיות הפיזיות 
לצורכי המטופלים 

תוצאה
הקמת חמ"ל מרכזי חלופי 

וחפ״ק קדמי
החמ"ל הוקם. ג  ג  - 

3.3: התאמת 
התשתיות הפיזיות 
לצורכי המטופלים 

תוצאה
בניית בית חולים שיקומי 

״פוריה״
 -  -  - 

צפי להשלמת הפרויקט: סוף 2021.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.3: התאמת 
התשתיות הפיזיות 
לצורכי המטופלים 

משימות 

תוצאה
בניית בית חולים כללי נוסף 

בבאר שבע/חלופי בבאר 
שבע ובקריות 

 -  -  - 

צפי להשלמת הפרויקט: סוף 2025.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הבריאות
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מטרה 4: מערכת הבריאות בהתאם לאתגרי העתיד

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: הערכות להכפלת 
מספר הקשישים 

במדינת ישראל
תוצאה

שיעור הקשישים הסיעודיים 
הנמצאים בקהילה )במסגרת 

הרפורמה בסיעוד(
85%

הבאה 
לאישור 

של 
החלטת 
ממשלה 
בנושא 
הביטוח 
הסיעודי

88%

 הרפורמה אושרה. יסודות הרפורמה:
- יורחב משמעותית הכיסוי הסיעודי 

הקהילתי הניתן על-ידי הביטוח 
הלאומי )"שעות סיעוד"(.

- חיזוק המערך של שירותי הבריאות 
לקשישים הסיעודיים – פיתוח ומימון 

של מערך טיפולי בית לקשישים 
ולמרותקי-בית על-ידי קופות החולים, 

לצד פיתוח סלי שירותים לקשישים 
בנושא דמנציה, טיפול תומך בסוף 

החיים ומניעת נפילות.
- יוכנסו טיפולי שיניים לקשישים 

בהיקף של 400 מיליון ש"ח.
- הקטנת הנטל על משקי הבית 
באמצעות ביטול ההשתתפויות 

העצמיות של הילדים באשפוז 
הסיעודי, סל שירותים למטפל העיקרי 

והקטנה משמעותית של הנטל 
הבירוקרטי בתחום.

- יצירת רצף טיפולי ותמריצים 
למניעה באמצעות העברת האשפוז 

הסיעודי לקופות החולים ויצירת 
תמריצים לקופות החולים למול 

המוסד לביטוח לאומי בכל הקשור 
לסיעודיים בקהילה.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: הערכות להכפלת 
מספר הקשישים 

במדינת ישראל
תוצאה

מיטות גריאטריה פעילה, 
אקוטית, ממושכת ופנימית 
ל-1,000 בני +75 )סיעודיות(

 60 60 60

4.1: הערכות להכפלת 
מספר הקשישים 

במדינת ישראל
תוצאה

מיטות גריאטריה פעילה, 
אקוטית, ממושכת ופנימית 

ל-1,000 בני +75 )פנימיות(
 13 13 13

4.1: הערכות להכפלת 
מספר הקשישים 

במדינת ישראל
תוצאה

שיעור מקבלי חוק סיעוד, 
המקבלים טיפול ייעודי 
למצבם על-ידי קופות 

החולים

 - 

השלמת 
תכנית 

תמריצים 
כחלק 

מההחלטה 
בנושא 
הביטוח 
הסיעודי

32%

4.1: הערכות להכפלת 
מספר הקשישים 

במדינת ישראל
תוצאה

מומחיות קליניות 
בגריאטריה שהוכשרו

 -  -  15
תוספת של 15 אחיות מומחיות מדי 

שנה.

4.2: היערכות לגידול 
בשיעור החולים 

הכרוניים המורכבים
תוצאה

שיעור החולים הכרוניים, 
המקבלים ייעוץ תרופתי 

כולל
 - 30%4%

מכלל החולים הכרוניים בקופות 
החולים שבהן מופעלת התכנית: 

כללית, לאומית ומכבי בלבד. הצפי הוא 
ל-2% עלייה בשנה.

4.2: היערכות לגידול 
בשיעור החולים 

הכרוניים המורכבים
תוצאה

שיעור החולים הכרוניים 
המורכבים, המקבלים טיפול 

באמצעות "מנהל מקרה" - 
מספר מרפאות משתתפות 

בפיילוט "מנהל מקרה" 
ועבודת צוות

 -  1,000 
 עשרות 
בודדות

ראו מדדים מרכזיים.

משרד הבריאות
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.3: חדשנות במערכת 
הבריאות

תוצאה
מאגרי מידע פתוחים לציבור 

עם יכולת הפקת דו"חות
 3  4  5 

4.3: חדשנות במערכת 
הבריאות

תוצאה
אינטראקציות רפואיות, 

המבוססות על טכנולוגיית 
רפואה מרחוק 

 -  - -

  התנעת פרויקט אפיון והתחלת 
פיתוח מערכת. 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 , ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

4.3: חדשנות במערכת 
הבריאות

תוצאה
שיעור המתנדבים שיש 
לגביהם אינטגרציה של 

מידע
הפרויקט נמצא בשלבי התנעה. - 50% - 

94   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



מטרה 5: המטופל במרכז

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: ממשק מטופל-
מערכת

תפוקה

עלייה במספר המסגרות, 
המשלבות באופן מובנה 

מטופלים בתהליכי קבלת 
החלטות ברמת הטיפול 

הפרטני והמערכתי

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.1: ממשק מטופל-
מערכת

תפוקה
שיעור בתי החולים שקיימת 

בהם פונקציה של נציג 
מטופלים

 -  - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.1: ממשק מטופל-
מערכת

תפוקה
מסגרות הנמצאות בטווח 

 CCM – ה-30% העליון במדד
)Consultation Care Measure(

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.1: ממשק מטופל-
מערכת

תפוקה

התאמת מקצועות 
ותפקידים לצורך ארגון 
מערכת הבריאות סביב 

צורכי המטופל

 - 

בניית 
תכנית 
ליישום 
מהלך 

הטמעת 
המומחיות 

 גובשה 
מתודולוגיה 

5.2: אוכלוסיית 
המטפלים

 0  ג  - יישום טופס 17 דיגיטליתפוקה

טופס המאשר, כי קופת החולים 
נושאת בעלות השירותים הרפואיים 

או האשפוז בבית חולים או במוסד 
רפואי חיצוני אחר של מטופל. פעילות 
זו היא חלק מפעילות המשרד לצמצום 

הבירוקרטיה. צפי לסיום הפרויקט: 
.12/2019

משרד הבריאות
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.2: אוכלוסיית 
המטפלים

תפוקה
בתי חולים ממשלתיים עם 
מערכת ממוחשבת לזימון 

תורים
 - 100%63%

מבין בתי החולים הממשלתיים 
מחוברים 11 בתי חולים כלליים ו-8 

פסיכיאטריים למערכת לזימון תורים.

5.2: אוכלוסיית 
המטפלים

תפוקה

מוסדות שהושלמה בהם 
הטמעת ניהול הטיפול 

)case management( בחולים 
מורכבים, תוך התמקדות 
בחולים כרוניים מורכבים 

תחילה )במחלקות פנימיות(

 -  10 - 

הפיילוט צפוי לצאת לדרך במהלך 
2018, לאחר שתיקבע מתודולוגיה 

להטמעת ניהול הטיפול בחולים 
מורכבים, תוך התמקדות בחולים 

כרוניים מורכבים תחילה.

5.2: אוכלוסיית 
המטפלים

תפוקה
השלמת מיפוי הטפסים 

והאישורים הנדרשים 
למטפלים ברפואה ראשונית

 ג  ג  - 

5.2: אוכלוסיית 
המטפלים

תפוקה
שיעור הפחתת הנטל 
הבירוקרטי למטפלים 

ברפואת ילדים
 - 10% - 

הושגה הסכמה עם השותפים לתהליך, 
והמלצות משרד הבריאות אושרו 

על-ידי המועצות הלאומיות והועברו 
למשרד החינוך. חוזר משרד החינוך 

צפוי להתפרסם בתחילת 2018.

5.3: תהליכים 
ממוקדים באוכלוסיות 

יעד
תוצאה

צמצום ההגבלות והבידודים 
ועלייה בשיעור מטופלי 

בריאות הנפש המשולבים 
בקהילה במקום בבתי 

החולים

 - 

השלמת 
הגדרת 

המתודולוגיה 
וקביעת ערכי 

הבסיס 

ראו מדדים מרכזיים.50%

5.3: תהליכים 
ממוקדים באוכלוסיות 

יעד
תוצאה

הטמעת טיפול רב צוותי 
בחולים מורכבים בקהילה 

 - 

 2 
מרפאות 
גדולות 

בכל קופה 

המדד עודכן. - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.3: תהליכים 
ממוקדים באוכלוסיות 

יעד
תוצאה

שיעור החולים במחלות 
חשוכות מרפא, המקבלים 
טיפול תומך ומפחית סבל 

)פליאטבי( בקהילה

15% -15%

מדדי 2017 מבוססים על נתונים של 
מבדקי האיכות, שעורך מינהל איכות 

בתחום יישום חוק החולה הנוטה 
למות וטיפול פליאטיבי, שפורסם 

ב-2016, וכן מבדקים בקהילה, 
שעדיין נערכים במרפאות ראשוניות 

ותוצאותיהם יהוו בסיס נתונים 
במחצית 2018. המדד משקף את 
זמינות הייעוץ/טיפול הפליאטיבי 

)רופא או אחות( הן לרופא הראשוני 
והן לחולים במסגרות הטיפול השונות.

5.3: תהליכים 
ממוקדים באוכלוסיות 

יעד
תוצאה

שיעור החולים במחלות 
חשוכות מרפא, המקבלים 
טיפול תומך ומפחית סבל 

)פליאטבי( בבתי חולים 
כללים 

7% -50%
שיעור הנפטרים ממחלה חשוכת 

מרפא שקיבלו ייעוץ/טיפול פליאטיבי 
במחלתם.

5.3: תהליכים 
ממוקדים באוכלוסיות 

יעד
תוצאה

צמצום הנטל הבירוקרטי 
המשרדי והבין-משרדי 

בקרב אנשים עם מוגבלות 
 -  8 מרכזים  - 

המדד עודכן למדד: מרכזי הזכויות
שהוקמו לצורך הנגשת מידע וסיוע 

במימוש זכויות הנובעות ממצב 
בריאותי למטופלים ולמשפחותיהם. 

הצפי הוא ל-30 מרכזים עד סוף 2019.

משרד הבריאות
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מטרה 6: קידום האיכות והשקיפות במערכת הבריאות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.1: שיפור ברמת 
האיכות, בטיחות 
הטיפול והרישום 

הרפואי

תפוקה

שיעור העמידה ביעדי ביצוע 
במדדי PROM - הטמעת 

מדידת PROM בשני תחומים 
ברמה הלאומית ומדידת ערך 

בסיס

 - 80% - 

הושלמה בניית כלי המדידה. במחצית 
הראשונה של שנת 2018 צפוי תחילת 

פיילוט במחוז צפון, ולקראת סיום 
השנה צפוי סיום הפיילוט והיערכות 

לתכנית הלאומית.

6.1: שיפור ברמת 
האיכות, בטיחות 
הטיפול והרישום 

הרפואי

תפוקה

שיעור העמידה ביעדי ביצוע 
במדדי PROM - הגדרת כלי 

מדידה למדדי PROM ב-2 
תחומים

במהלך שנת 2018 צפוי סיום פיילוט. - 100% - 

6.1: שיפור ברמת 
האיכות, בטיחות 
הטיפול והרישום 

הרפואי

תפוקה

שיעור העמידה ביעדי איכות 
הטיפול בכל אחד מהמדדים 

כפי שמפורסם בתכנית 
הלאומית

70%80% - 

ממצאי המדדים מפורסמים לציבור 
הרחב באתר משרד הבריאות 

בשקיפות מלאה החל מ-6/2017 
)קיימים עשרות מדדים(.

6.1: שיפור ברמת 
האיכות, בטיחות 
הטיפול והרישום 

הרפואי

תוצאה

שיפור הציון הכולל במודל 
הלאומי להערכת בטיחות 

הטיפול בבתי החולים 
הכלליים

 -  -  - 

מטרת המערך לבטיחות הטיפול 
היא הקטנת מספר אירועי הבטיחות 

באמצעות יצירת תרבות בטיחות 
במוסדות רפואיים – כלל בתי החולים 

והמרפאות בקהילה.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.2: טיוב רגולציה 
ושיפור השירות

תוצאה
שיעור המטופלים 

שזכויותיהם מוצו )מרכזי 
זכויות(

30% - - 

הערך הצפוי למחצית 2019 הינו 75%. 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

6.2: טיוב רגולציה 
ושיפור השירות

תוצאה
עלייה בציוני סקר חוויית 

המטופל בבתי החולים 
ובקהילה

76% -78%

6.2: טיוב רגולציה 
ושיפור השירות

תוצאה
שיפור במדד הבירוקרטיה 

של משרד הבריאות
 - 

מדידת 
ערך בסיס

 - 

המדד שונה למדד: עליה במספר 
התכניות לטיוב רגולציה של משרד 

הבריאות.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל. 
מועד סיום התכנית הוא בשנת 2021. 

6.2: טיוב רגולציה 
ושיפור השירות

תוצאה
שיפור במדדי שביעות הרצון 

הכללית מהשירות הניתן 
לתושבים

61%67%66%

משרד הבריאות
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דיווח מדדים לשנת 2017
המשרד להגנת הסביבה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

כמות שנתית של חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן )NMVOC(, שנפלטת 1
 -  - 3,928 לאוויר ממפעלי רמה א', המחויבים בהיתר פליטה בהשוואה רב-שנתית 

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: כמות פליטות החומרים האורגניים ללא מתאן, בהתאם לדיווחי המפעלים למרשם פליטות סביבה )מפל"ס(.  ■
ביאור: התחזית העתידית תתבסס על אומדן להפחתת הפליטה של חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן, בהתאם לפעולות הנדרשות  ■

 מהמפעלים בהיתרי הפליטה. הפחתה של 65% עד 2021 ביחס ל-2012 )4,928 טון בשנת הבסיס(.
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

כמות שנתית של חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן )NMVOC(, שנפלטת 2
 1,078  1,078  1,516 לאוויר מתעשייה באזור מפרץ חיפה 

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הנתונים על ערך המדד מבוססים על דיווח מפעלי A למרשם הפליטות לסביבה )מפל"ס( וכן על דיווחים שנתיים  ■

והערכות חישוביות עבור מקורות קטנים יותר )חוות מכלים, יצרני מזון ובתי דפוס(.
 ביאור: יעד הפחתה של 48% בהתאם להחלטת הממשלה מס' 529 מיום 6.9.2015. ■

ב-2016 עמד אחוז ההפחתה על 22% )הפחתה מכ-1,900 טון ב-2014 לכ-1,500 טון בסוף 2016(. שיעור ההפחתה בסוף 2017 מבוסס על 
הערכות יישום אמצעי הפחתה. הנתון יאומת לאחר קבלת נתוני המפל"ס במחצית 2018.

המשרד להגנת הסביבה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

כמות שנתית של PM 2.5 שנפלטה לאוויר ממקורות תחבורתיים בהשוואה 3
 -  -  500 רב-שנתית )טון(

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

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

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

 הערה: בעקבות שינוי מתודולוגיית החישוב עודכן מצאי פליטות החלקיקים מכלי רכב מ- 500 טון ל-570 טון.
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שטחי צה"ל ותע"ש שהושלם בהם שיקום קרקע מזוהמת כחלק מפרויקט 4
 1,100  550  150 שיקום הקרקעות )דונם(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: כאשר יש תכנית בינוי למתחם, השטח נמדד בהתאם לקו הכחול של התכנית. כאשר אין תכנית בינוי למתחם, נמדד בהתאם  ■

לגבולות הפיסיים של המתחם בו התקיימה פעילות השיקום )כפי שהוערכו באמצעות מפות טופוגרפיות או באמצעות מידע זמין אחר(.
ביאור: שטח בדונם שהיה בעבר שטח צה"ל או תע"ש ועבר שיקום וניתן אישור לשימוש בקרקע בהתאם לייעוד המתוכנן. עד שנת 2022  ■

צפויים להתפנות כ-17,000 דונם, ששימשו את צה"ל ותע"ש, הנדרשים לשיקום. בשנת 2017 הושלמו הליכי השיקום לארבעה אתרים: 
מתחם פרדס בחיסכון )סמוך לתל השומר(, מתחם בזק )אפולוניה(, כפר יונה ורכס עתלית )מתחם פרמוט(, בהיקף כולל של כ-950 דונם. 

בסך הכול בשנים 2016-2017 ניתן אישור שימוש בשטח כולל של 1,100 דונם.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - 21%23%שיעור פסולת עירונית ממוחזרת5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: שיעור פסולת עירונית ממוחזרת, כולל זרמי פסולת הניתנים למחזור, כגון נייר, קרטון, זכוכית, פסולת אורגנית, פלסטיק, גזם,  ■

מתכות, טקסטיל וכו', ואשר אינם מוטמנים, אלא מועברים לאתרי מחזור והשבה. המדד מבוסס על נתונים, המתקבלים מהאתרים 
הסביבתיים, כגון אתרי הטמנה ותחנות מעבר ממיינות, ומהרשויות המקומיות, הנדרשות למלא טופס דיווח מחזור שנתי. במדינת 

ישראל מיוצרים מדי שנה כ-5.1 מיליון טון פסולת עירונית ומסחרית. מתוך כלל הפסולת המיוצרת במדינת ישראל, כ-80% מהפסולת 
המוצקה מוטמנת באתרי הטמנה וכ-20% בלבד מועברת למחזור ולהשבה. מצב זה הפוך מהמגמות הקיימות במרבית מדינות האיחוד 

 האירופי, שבהן רוב הפסולת מועברת למחזור ולהשבה ומיעוטה מוטמנת. 
נתונים על שיעור המחזור בסוף 2017 יתקבלו מהלמ"ס ברבעון השלישי של 2018.

המשרד להגנת הסביבה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

47%55%55%שיעור הקולחים המטופלים לאיכות הקבועה בתקנות בריאות העם6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דיווחי מכוני טיהור שפכים המועברים למשרד להגנת הסביבה מידי חודש בהתאם לתקנות ולתנאי רישיון העסק של  ■

מכון טיהור השפכים.
ביאור: תקנות בריאות העם קבעו דרישה לאיכות הקולחים ביציאה ממתקני טיהור השפכים העירוניים )מט"שים(. איכות הקולחים  ■

הנדרשת נקבעת בהתאם לגודל המט"ש. מט"ש גדול )יותר מ-5,000 נפש( נדרש לאיכות שלישונית, שהיא איכות גבוהה להשקיה ללא 
מגבלות ולהזרמה לנחלים. מט"שים קטנים נדרשים לטיפול לאיכות שניונית, שהיא איכות נמוכה יותר, המתאימה להשקיה מוגבלת. 
המדד הינו אחוז הקולחים מסך כל ספיקות הקולחים בישראל, שעומדים בדרישות התקנות. התקנות בישראל הן מהמחמירות ביותר 

בעולם, בעיקר באיכות הנדרשת להשקיה בלתי מוגבלת. מטרת התקנות היא מניעת השפעה סביבתית, השפעה על הגידולים החקלאיים 
והשפעה בריאותית מגידולים שהושקו במי הקולחים. הסיבה לכך היא, שהשימוש במי קולחים בארץ הוא הגבוה ביותר בעולם, וכ-85% 

ממי הקולחים משמשים להשקיה חקלאית לעומת המדינה הבאה, שהיא ספרד, שבה השימוש הינו כ-22% בלבד.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

21%50%54%שיעור החופים הנקיים 70% מהזמן7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הנתונים של מדד חוף נקי נאספים פעם בשבועיים מזה 13 שנים על-ידי מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית.  ■

הנתונים מעובדים על-ידי מרכזת תכנית חוף נקי ומפורסמים לציבור בעיתונות ובאתר המשרד. כמו כן, הנתונים נשלחים בשנתיים 
האחרונות ישירות לרפרנטים ברשויות החוף על-מנת לייצר פידבק מיידי ומתן אפשרות לרשויות לשיפור.

ביאור: מדד חוף נקי הוא כלי מדידה אובייקטיבי, שבוחן את רמת הניקיון בחופים לא מוכרזים ברשויות המקומיות לאורך חופי הים  ■
התיכון ובאילת. המדידה נערכת לאורך כל השנה בתדירות של אחת לשבועיים לכל הפחות.
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

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

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: יישום תכנית 
לאומית לצמצום זיהום 
אוויר וסיכונים במפרץ 

חיפה

תפוקה
מפעלים שבוצע בהם סקר 

סיכונים מצרפי )שלב ב'(
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.1: יישום תכנית 
לאומית לצמצום זיהום 
אוויר וסיכונים במפרץ 

חיפה

תפוקה
תחנת ניטור חדשה באזור 

מופחת זיהום אוויר
 ג  ג  - 

1.1: יישום תכנית 
לאומית לצמצום זיהום 
אוויר וסיכונים במפרץ 

חיפה

תפוקה
החלטה על חלופות למערך 

יבוא אמוניה
 ג  ג  - 

1.1: יישום תכנית 
לאומית לצמצום זיהום 
אוויר וסיכונים במפרץ 

חיפה

 120  126  96 פיקוחים במפעלי המפרץתפוקה

1.1: יישום תכנית 
לאומית לצמצום זיהום 
אוויר וסיכונים במפרץ 

חיפה

תפוקה
מסנני חלקיקים שהותקנו 

ברכבי דיזל בסבסוד המשרד
 -  700  50 

לאור דחייה בהפעלת אזור אוויר נקי 
בחיפה )נכנס לתוקף בפברואר 2018(, 

התקנת המסננים התעכבה מעט 
בהתאם.

המשרד להגנת הסביבה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: יישום תכנית 
לאומית לצמצום זיהום 
אוויר וסיכונים במפרץ 

חיפה

תוצאה

שיעור צמצום פליטות 
מזהמים אורגניים נדיפים 

)NMVOC( באזור מפרץ 
חיפה ביחס ל-2014

13%24%29%

1.1: יישום תכנית 
לאומית לצמצום זיהום 
אוויר וסיכונים במפרץ 

חיפה

תוצאה
הפעלת אזור אוויר נקי 

במרכז חיפה
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.1: יישום תכנית 
לאומית לצמצום זיהום 
אוויר וסיכונים במפרץ 

חיפה

תוצאה
 PM 2.5 הפחתת פליטות
)ק"ג חלקיקים לשעה( - 

 LEZ בעקבות הפעלת
 4.2  -  4.2 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

תפוקה
פרסום והפצת מידע לבעלי 
מוניות על התכנית לעידוד 

מוניות מופחתות זיהום
 ג  ג  - 

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

תפוקה
חתימה על הוראות לאיסור 

שימוש במשאיות אשפה 
מזהמות

 -  37  37 

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

תפוקה

הגשת תקנות לצמצום 
פליטות אדים מתחנות דלק 
לאישור ועדת הפנים והגנת 

הסביבה

 ג  ג  - 

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

תפוקה
ביקורות פיקוח בציי רכב 

גדולים
 24  22  34 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

תפוקה
ביקורות פיקוח בציי רכב 

קטנים
 -  33  22 

הפיקוח החל בחודש יולי במטרה 
לאפשר לציי הרכב להיערך בהתאם 

להוראות חוק אוויר נקי.

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

תפוקה

ביקורות פיקוח במכוני 
רישוי שנמצאו בהם הפרות 

)מתבצעות פעמיים בכל 
מכון(

 256  64  64 

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

תוצאה

 PM 2.5 כמות שנתית של
שנפלטה לאוויר ממקורות 
תחבורתיים בהשוואה רב-

שנתית 

 500  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

תוצאה
ריכוזי NOx באוויר בתחנות 
ניטור תחבורתיות בממוצע 

חמש שנתי )מק"ג למ"ק(
 98  -  85 

מדד לאיכות האוויר במרכזי הערים, 
אשר מושפעות בעיקר מזיהום 

תחבורתי. השימוש בבסיס נתונים 
חמש שנתי מאפשר להתגבר על 

שינויים מטאורולוגים, המשפיעים על 
הריכוזים השנתיים.

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

 61  62  8 אוטובוסים חשמליים תוצאה

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

 400  750  160 מוניות מופחתות זיהוםתוצאה

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1837 
מאוגוסט 2016 נקבעו מספר כלים 

לעידוד השימוש במוניות היברידיות. 
חלק מכלי המיסוי לא אושרו על-ידי 

ועדת הכספים ולכן לא נכנסו לתוקף, 
ועל כן גם היקף השימוש במוניות 
היברידיות היה מצומצם מהצפוי.

המשרד להגנת הסביבה

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   107



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

תוצאה
פרויקטים לשיתוף רכב 

חשמלי בתמיכת המשרד 
שפועלים

 -  1  1 

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

תוצאה
משאיות אשפה עם מסנני 

חלקיקים
 -  150  80 

במבחן התוצאה התברר, כי חלק מציי 
הרכב העדיפו לגרוט את הרכב המזהם 

מאשר להתקין מסנן - הישג סביבתי 
גדול יותר.

1.2: צמצום זיהום 
האוויר מתחבורה 

 27  55  - ציי רכב מפוקחים מוסדרים תוצאה
בשנת 2017 בוצע פיקוח על 31 ציי 
רכב, והוסדרו 7. בנוסף, 20 ציי רכב 

מצויים בהליך הסדרה חלקי.

1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תפוקה
הנחיות מעודכנות להגשת 

בקשה להיתר פליטה בסבב 
שני 

 ג  ג  - 

1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תפוקה
נוהלי פיקוח לניטור ולדיגום 

ארובות
 -  2  0 

הוכנו טיוטות לנהלים. עקב עומס 
עבודה ותעדוף מחודש נדחתה 

השלמת המשימה למחצית 2018.

1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

 ג  ג  - נוהל ניטור רציף בארובהתפוקה

1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תפוקה

נוהל דיגום סביבתי )כולל 
הנחיות למפעלים, שיטות, 
נוהלי בקרה, עיבוד ופרסום 

נתונים(

 0  ג  - 

הוכנה טיוטת מדיניות וטיוטת נוהל. 
נוהל סופי יתפרסם כחלק מהנחיות 

הממונה להקמה והפעלת תחנות 
ניטור עד מחצית 2018. 

1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

 1,380  1,600  1,593 דיגומי פתע בארובותתפוקה

1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תפוקה
מכשירי ניטור חדשים – 

הפעלה מלאה
 -  10  2 

נרכשו 8 מכשירים נוספים, אך הם 
טרם הגיעו ארצה.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תוצאה

כמות שנתית של חומרים 
אורגניים נדיפים ללא מתאן 
)NMVOC( שנפלטת לאוויר 

ממפעלי רמה א', המחויבים 
בהיתר פליטה בהשוואה 

רב-שנתית )טון(

 3,928  -  - 

נתונים יתקבלו במחצית הראשונה של 
.2018

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.3: צמצום זיהום 
האוויר מתעשייה

תוצאה
תחנות ניטור אוויר של 

המשרד, העומדות בזמינות 
של 90%

 25  25  25 

הזמינות של תחנות ניטור האוויר 
במנ"א )מערך ניטור אוויר ארצי( 

מחושבת לפי רבעונים, כאשר היעד 
שמוגדר לספק הוא 90% זמינות לכל 

25 התחנות. ממוצע כללי לשנת 2017 
הוא 89% זמינות.

1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תפוקה
תשתית מקצועית למערך 

המעקב והבקרה, כולל 
מתודולוגיות ונהלים

 ג  ג  - 

1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תפוקה
אישור מענקים לזוכים 

במקצה ראשון למענקים 
להפחתת גזי חממה 

 ג  ג  - 

1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תפוקה
הצעת מחליטים לסגירת 

יחידות 1-4 
 0  ג  - 

נוסחה טיוטה משותפת עם משרד 
האנרגיה להצעת מחליטים לסגירת 

היחידות. ההצעה משקפת את 
האינטרסים הסביבתיים שמקדם 

המשרד. הצעת המחליטים טרם 
הוגשה על-ידי משרד האנרגיה. 

המשרד להגנת הסביבה
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1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תוצאה
כמות נפלטת לנפש של גזי 

חממה בהשוואה רב-שנתית 
)טון/לנפש(

נתונים יתקבלו ביוני 2018. -  9.1  9.5 

1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תוצאה

שיעור ההפחתה בכמות 
צריכת חשמל לאומית ביחס 

ל-BAU )תרחיש עסקים 
כרגיל(

נתונים יתקבלו ביוני 2018. - 2% - 

1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תוצאה
שיעור ייצור חשמל 

מאנרגיות מתחדשות 
2.6%3.1%2.9%

הערכת שיעור כניסת אנרגיות 
מתחדשות מתקבלת ממשרד 

האנרגיה. בשל עיכוב במימוש מכסות 
לייצור באנרגיה מתחדשת, שאינו תלוי 

במשרד להגנת הסביבה, לא הושג 
הערך הצפוי. 

1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תוצאה
שיעור ההפחתה בשימוש 
בפחם )ביחס לשנת 2015(

15%17%24.9%

1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תוצאה

שיעור ההפחתה בפליטות 
 )Sox( תחמוצות גופרית
בתחנות פחמיות, ביחס 
ל-2015, בשל הסולקנים

 - 30%32%

1.4: צמצום זיהום 
האוויר מייצור אנרגיה 
והפחתת פליטות גזי 

חממה

תוצאה
מינוף השקעות בהתייעלות 

אנרגטית )מיליון ש"ח(
 -  525  610 

כולל מינוף השקעות בהתייעלות 
אנרגטית בתכנית המענקים וב"קול 

קורא" 6448/16 להתייעלות אנרגטית 
ברשויות מקומיות.
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1.5: צמצום זיהום 
האוויר משריפות 
בשטחים פתוחים

תפוקה
פקחים שגויסו - רשות 

הטבע והגנים
 -  6  0 

גיוס הפקחים התעכב עקב בעיות 
תקציב.

הפקחים יחלו בעבודתם ברבעון 
הראשון של שנת 2018.

1.5: צמצום זיהום 
האוויר משריפות 
בשטחים פתוחים

תוצאה
מתחמים לקליטה וריסוק 

גדמים
 -  4  4 

1.5: צמצום זיהום 
האוויר משריפות 
בשטחים פתוחים

תוצאה
מפעלים לעיבוד פסולת 

צמחית 
 1  7  1 

מתוך 6 מפעלים נוספים שאמורים 
היו לקום, קם מפעל חדש אחד, כך 

שהפרויקט מתקדם, אם כי בקצב אטי 
מאוד. עם זאת, המפעל שכבר היה 

קיים בשנת 2016 נסגר, ואמצעי הייצור 
עברו למפעל החדש )שהכפיל את 

 כושר הייצור(. 
יתר 5 המפעלים טרם הוקמו: שלושה 

מפעלים מתעכבים עקב אישורים 
סטטוטוריים, ולגבי שני מפעלים, 

ההיתכנות להקמתם נמוכה בשלב זה.

1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תפוקה
מסמך אסטרטגיה ומדיניות 

לטיפול בפסולת עירונית 
בישראל

 ג  ג  - 

1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תפוקה
זוכה במכרז להקמת מתקן 

טיפול PPP בשפדן
 0  ג  - 

שיפוט המכרז נדחה לתחילת שנת 
2018 בשל התמשכות תהליכי רכש.

המשרד להגנת הסביבה
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1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תפוקה
פרסום "קול קורא" לתמיכה 
בתעשיית המחזור וההשבה

 0  ג  - 

הנושא נבחן לעומק בשנת 2017 
על-מנת לקבוע מה אפיקי התמיכה 

היעילים ביותר. "הקול הקורא" עתיד 
להתפרסם במהלך שנת 2018. 

1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תפוקה
מתווה תכנוני/פיננסי 

להקמת מתקנים לטיפול 
תרמי

 ג  ג  - 

1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תפוקה
הפצת תזכיר חוק - תיקון 

לחוק שמירת הניקיון – 
פסולת בניין

 ג  ג  - 
הופץ תזכיר באוגוסט 2017; תזכיר 

נוסף הופץ בפברואר 2018

1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תפוקה
רשויות שבהן בוצעה 

הסמכה של עובדי הרשות 
לחוק אכיפה סביבתית

 37  75  75 

1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תפוקה
רשויות שבהן הוצבו כלי 
אצירה חדשים במסגרת 

תכנית סביבה שווה
 19  75  68 
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1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המיחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תוצאה
תחנות מעבר חדשות 

בתמיכת המשרד
 1  2  2 

1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המיחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תוצאה
מתקנים חדשים לטיפול 

בפסולת אורגנית בתמיכת 
המשרד

 1  2  2 

1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המיחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תוצאה

כמות פסולת אורגנית 
מטופלת במתקנים לטיפול 

בפסולת אורגנית )טון( 
שהוקמו בתמיכת המשרד

עקב עיכוב מינהלי טרם נמדד נתון זה. -  85,000  35,000 

1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תוצאה
שיעור פסולת עירונית 

ממוחזרת
21%23% - 

נתונים על שיעור המחזור יתקבלו 
מהלמ"ס ברבעון השלישי לשנת 2018.

1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המיחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תוצאה
רשויות שבהן ניתנו פתרונות 
לאיסוף ופינוי פסולת במערך 

יעיל 
 -  48  57 

המשרד להגנת הסביבה
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1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תוצאה
שיעור פסולת הבניין 

המטופלת באמצעות מחזור
57%67%57%

בשל עיכוב באישור חוק פסולת 
בניין קיים קושי להעלות את שיעור 

המחזור. 

1.6: צמצום כמויות, 
הגדלת המחזור 

וההשבה ומניעת 
הטמנה של פסולת 

מעורבת ופסולת בניין

תוצאה
שיעור חומרי בניין 

ממוחזרים שהושבו לשימוש
14%30%20%

קיימת העדפה לחומרי הגלם הטבעיים 
על חשבון החומרים הממוחזרים. כמו 
כן, אין מדיניות ברורה לגבי השימוש 
בחומרים הממוחזרים בקרב חברות 

התשתית הממשלתיות.

1.7: צמצום פסולת 
והשפעותיה 

הסביבתיות באמצעות 
יישום חוקי אחריות 

יצרן מורחבת

תפוקה
הליכי אכיפה ליישום חוק 

האריזות וחוק פסולת 
אלקטרונית שנפתחו

 20  50  70 

1.7: צמצום פסולת 
והשפעותיה 

הסביבתיות באמצעות 
יישום חוקי אחריות 

יצרן מורחבת

תפוקה
ביקורות חשבונאיות 

שהסתיימו
 -  5  2 

2 מתוך 5 ביקורות הסתיימו. 3 יימשכו 
לשנת העבודה 2018 עקב ריבוי 

משימות ביחס למצבת כוח האדם.

1.7: צמצום פסולת 
והשפעותיה 

הסביבתיות באמצעות 
יישום חוקי אחריות 

יצרן מורחבת

תוצאה
משקי בית שנפרסה עבורם 

תשתית לאיסוף פסולת 
אריזות )פח כתום(

 800,000  960,000  944,000 
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1.7: צמצום פסולת 
והשפעותיה 

הסביבתיות באמצעות 
יישום חוקי אחריות 

יצרן מורחבת

תוצאה
עמידה בשיעור פסולת 

אלקטרונית ממוחזרת לפי 
חוק פסולת אלקטרונית

 - 100% - 
נתוני הבקרה יתקבלו בסוף הרבעון 

הראשון של שנת 2018.

1.7: צמצום פסולת 
והשפעותיה 

הסביבתיות באמצעות 
יישום חוקי אחריות 

יצרן מורחבת

תוצאה
עמידה בשיעור מחזור כולל 

לפי חוק האריזות
 - 100%100%

1.7: צמצום פסולת 
והשפעותיה 

הסביבתיות באמצעות 
יישום חוקי אחריות 

יצרן מורחבת

תוצאה
שיעור האריזות המשווקות 
לשוק, שהיצרנים/יבואנים 

שלהן התקשרו עם גוף מוכר
50%60%50%

בשל אכיפה מוגבלת, הנובעת מחוסר 
במשאבים.

1.7: צמצום פסולת 
והשפעותיה 

הסביבתיות באמצעות 
יישום חוקי אחריות 

יצרן מורחבת

תוצאה

שיעור הציוד החשמלי 
האלקטרוני והסוללות 

המשווק, שיצרנים/יבואנים 
שלו התקשרו עם גוף יישום 

מוכר 

70%80%85%

1.7: צמצום פסולת 
והשפעותיה 

הסביבתיות באמצעות 
יישום חוקי אחריות 

יצרן מורחבת

תוצאה

שיעור ההפחתה בשימוש 
בשקיות פלסטיק )מתוך 1.6 

מיליארד שקיות הנצרכות 
ברשתות השיווק(

 - 20%80%

המשרד להגנת הסביבה
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1.8: קידום פיתוח 
ויישום של טכנולוגיות 

סביבה ישראליות
תפוקה

מסמך המלצות לפיתוח 
וליישום טכנולוגיות אנרגיה 

ישראליות באמצעות 
ערבויות מדינה

 ג  ג  - 

1.8: קידום פיתוח 
ויישום של טכנולוגיות 

סביבה ישראליות
תפוקה

מסמך המלצות לקידום 
השקעות בטכנולוגיות 

סביבה ישראליות
 ג  ג  - 

1.8: קידום פיתוח 
ויישום של טכנולוגיות 

סביבה ישראליות
הצלחה

אישור נוהל מנכ"ל להליך 
טיפול במתקן חלוץ )פיילוט( 

לטכניקת סביבה חדשנית 
הטעון רישוי סביבתי 

 ג  -  - 

1.9: ייעול ושיפור 
השירות לציבור

תפוקה
הפעלת אפליקציה למידע 

סביבתי
 -  -  - 

עקב עתירה לבית המשפט נאלץ 
המשרד להוציא מחדש את המכרז.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.9: ייעול ושיפור 
השירות לציבור

תפוקה
אפשרות להגשת דיווחי 

תעשיות באמצעות פורטל 
תעשיות

 0  ג  - 

עקב שינוי בסדרי עדיפויות עלה 
בפורטל תעשייה שירות של הגשת 

בקשה להיתר פליטה במקום שירות 
של הגשת דיווחים, אשר נדחה ל 

.2018

1.9: ייעול ושיפור 
השירות לציבור

תפוקה
מוקד סביבה המטפל 

בכל פניות הציבור במטה 
ובמחוזות

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.9: ייעול ושיפור 
השירות לציבור

תוצאה

שיעור פניות למוקד סביבה, 
הנסגרות באופן מיידי )מתן 

תשובות ישירות באופן מלא 
וישיר על-ידי צוות המוקד, 
ללא צורך בהפניה לגורמים 

נוספים(

20%30%27%

1.10: הגברת הפיקוח 
והאכיפה

תפוקה
יחידות פיקוח מחוזיות 

מאוישות ופעילות
 -  4  4 

1.10: הגברת הפיקוח 
והאכיפה

תפוקה
הכשרות ליחידות פיקוח 

המחוזיות 
 -  8  8 

1.10: הגברת הפיקוח 
והאכיפה

 6  4  5 מבצעי אכיפה ארצייםתפוקה

1.10: הגברת הפיקוח 
והאכיפה

 24  24  25 מבצעי אכיפה צוותייםתפוקה

1.10: הגברת הפיקוח 
והאכיפה

תפוקה

שיעור התיקים שהוגש 
בהם כתב אישום או שנסגרו 

מסך התיקים שהועברו אל 
הלשכה המשפטית בשנת 

2016

20%43.5%61%

1.10: הגברת הפיקוח 
והאכיפה

תפוקה

שיעור התיקים שהוגש 
בהם כתב אישום או שנסגרו 

מסך התיקים שהועברו אל 
הלשכה המשפטית בשנת 

2015

54%77%83%

המשרד להגנת הסביבה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.10: הגברת הפיקוח 
והאכיפה

תפוקה

שיעור התיקים שהוגש 
בהם כתב אישום או שנסגרו 

מסך התיקים שהועברו אל 
הלשכה המשפטית בשנת 

2014

70%85%100%

1.11: הפחתת סיכון 
לאוכלוסייה מחומרים 

מסוכנים
תפוקה

מפעלים שהוצאו להם 
תנאים ליישום סקר סיכונים

 100  220  220 

1.11: הפחתת סיכון 
לאוכלוסייה מחומרים 

מסוכנים
תפוקה

מפעלים שהוצאו להם 
תנאים למיגון מרעידות 

אדמה
 43  100  70 

עקב שינוי בכוח אדם במשרד וגיוס 
כוח אדם חדש לפרויקט.

1.11: הפחתת סיכון 
לאוכלוסייה מחומרים 

מסוכנים
תפוקה

טיפול באירועי חירום 
סביבתיים

 ג  ג  - 

1.11: הפחתת סיכון 
לאוכלוסייה מחומרים 

מסוכנים
תפוקה

הקמת יחידת סייבר 
משרדית

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.11: הפחתת סיכון 
לאוכלוסייה מחומרים 

מסוכנים
תוצאה

שיעור הפסולת המסוכנת 
שעברה להשבה או למחזור

36.3%41% - 
נתונים יתקבלו ברבעון הראשון של 

שנת 2018.

1.12: שיקום קרקעות 
תע"ש וצה"ל

תפוקה

פרסום מכרז לרכישת 
שירות לטיפול בקרקעות 

מזהמות בטכנולוגיות 
מתקדמות

 0  ג  - 

הוצאת המכרז נדחתה לשנת העבודה 
2018 בשל הצורך לפתור, קודם 

להוצאת המכרז, חסמים תכנוניים 
רוחביים להקמת המתקנים. ההערכה 

היא שעבודה מקדימה תגיע לכדי סיום 
בתחילת 2018.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.12: שיקום קרקעות 
תע"ש וצה"ל

תוצאה

שטח מתחמי צה"ל ותע"ש, 
שהושלם בהם שיקום קרקע 

מזוהמת כחלק מפרויקט 
שיקום הקרקעות )דונם(

 150  550  1,100 

1.13: מניעת פגיעה 
באדם מתכשירי 

הדברה
תפוקה

מרשם מדבירים חדש 
ממוחשב

 ג  ג  - 

1.13: מניעת פגיעה 
באדם מתכשירי 

הדברה
 2  2  2 בחינות הסמכה למדביריםתפוקה

1.13: מניעת פגיעה 
באדם מתכשירי 

הדברה
 ג  ג  - טיוטת תקנות תפוקה

1.13: מניעת פגיעה 
באדם מתכשירי 

הדברה
תפוקה

מחסני חומרי הדברה שבוצע 
בהם פיקוח 

 120  120  120 

1.13: מניעת פגיעה 
באדם מתכשירי 

הדברה
תוצאה

שיעור ההפחתה של אירועי 
סביבה שמעורבים בהם 

חומרי הדברה
 - 15%15%

1.14: מניעת פגיעה 
באדם ע"י מזיקים 

תברואתיים
תפוקה

פרסום קול קורא לתמיכה 
ברשויות – הפחתת 

לישמניה
 ג  ג  - 

1.14: מניעת פגיעה 
באדם ע"י מזיקים 

תברואתיים
תפוקה

תכניות עבודה מאושרות 
ברשויות המפורטות 

בהחלטת ממשלה מספר 
1973

 -  21  13 

תהליך התכנון הסטטוטורי ארך יותר 
זמן מהצפוי. 8 רשויות נמצאות 
בשלבים האחרונים של התכנון 

ולקראת קבלת האישורים המקצועיים 
ואישור של רשות מקרקעי ישראל.

המשרד להגנת הסביבה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.14: מניעת פגיעה 
באדם ע"י מזיקים 

תברואתיים
תוצאה

רשויות מקומיות שהתחילו 
בהן עבודות להפחתת 

לישמניה
 -  18  20 

1.14: מניעת פגיעה 
באדם ע"י מזיקים 

תברואתיים
תוצאה

שיעור הפחתת התחלואה 
בלישמניה טרופיקה 
)ברשויות שבתהליך(

 -  - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.15: שיקום נחלי 
ישראל

תפוקה
פרויקטים לשיקום נחלים 

בארץ שמתקיימת בקרה על 
התקדמותם

 35  25  35 

1.15: שיקום נחלי 
ישראל

תוצאה
פתיחת פארק נפתול 

הקישון לציבור
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.15: שיקום נחלי 
ישראל

תוצאה
פרויקטים לשיקום, שימור 

או פיתוח של נחלים 
שהושלמו

 43  8  8 

1.16: צמצום ומניעת 
זיהום מקורות מים

תפוקה
בקרות שנעשו על איכות 

הקולחים
 2  4  4 

1.16: צמצום ומניעת 
זיהום מקורות מים

תפוקה
בקרות שנעשו על הזרמת 

שפכים לנחלים
 2  4  4 

1.16: צמצום ומניעת 
זיהום מקורות מים

תוצאה

שיעור הקולחים המטופלים 
לאיכות הקבועה בתקנות 

בריאות העם )איכות 
קולחים, ענבר(

47%55%55%

1.16: צמצום ומניעת 
זיהום מקורות מים

תוצאה
מקורות זיהום קבועים 

המוזרמים לנחל
 62  60  60 

1.17: צמצום ומניעת 
זיהום ים וחופים

תפוקה
פרסום "קול קורא" לרשויות 
מקומיות – תכנית "חוף נקי"

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.17: צמצום ומניעת 
זיהום ים וחופים

תפוקה
ביקורות חצי שנתיות 

במעגנות ובנמלים
 27  30  30 

1.17: צמצום ומניעת 
זיהום ים וחופים

 183  180  194 ביקורת לאוניות בנמליםתפוקה

1.17: צמצום ומניעת 
זיהום ים וחופים

תפוקה
ביקורות במסופי נפט 

וכימיקלים
 10  7  7 

1.17: צמצום ומניעת 
זיהום ים וחופים

תפוקה
ביקורות כוללות לאסדת 

הפקה
 6  5  8 

1.17: צמצום ומניעת 
זיהום ים וחופים

 16  48  17 ביקורות למכליות נפטתפוקה

בוצעו שדרוגים באופן ביצוע הביקורת 
על אוניות. שיפורים אלו דורשים 

התייחסות מעמיקה יותר בכל ביקורת, 
שבהתאם אף אורכת זמן רב יותר. 

1.17: צמצום ומניעת 
זיהום ים וחופים

 12  15  8 ביקורות למכליות כימיקליםתפוקה

בוצעו שדרוגים באופן ביצוע הביקורת 
על אוניות. שיפורים אלו דורשים 

התייחסות מעמיקה יותר בכל ביקורת, 
שבהתאם אף אורכת זמן רב יותר. 

1.17: צמצום ומניעת 
זיהום ים וחופים

תפוקה
הצעת מחליטים להרחבת 

הניטור הימי בישראל
 0  ג  - 

גובשה הצעת מחליטים לניטור לאומי 
מורחב לים התיכון, הכוללת הצעה 

למתווה הניטור והערכה כספית. 
ההצעה מקודמת בשיתוף משרד 
האנרגיה וטרם הוגשה לממשלה.

1.17: צמצום ומניעת 
זיהום ים וחופים

תפוקה
אישור תכנית פעולה ליישום 

NAP המלצות
 ג  ג  - 

1.17: צמצום ומניעת 
זיהום ים וחופים

תפוקה
הבאה לאישור הכנסת של 

חוק המוכנות והתגובה 
לתקריות זיהום ים בשמן

 0  ג  - 
הושלמה היוועצות עם משרד הפנים 

ושליחת תזכיר החוק לשלטון המקומי; 
טרם עלה לוועדת שרים.

המשרד להגנת הסביבה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.17: צמצום ומניעת 
זיהום ים וחופים

תוצאה
שיעור החופים הנקיים 70% 

מהזמן
21%50%54%

1.17: צמצום ומניעת 
זיהום ים וחופים

תוצאה
יחס חריגות מהיתר 

לביקורות
20%18%15%

1.18: יישום המדיניות 
להתמודדות עם 

התמוטטות המצוק 
החופי

תפוקה

מקטעי חוף שבוצעה בהם 
הזנת חול להגנה על המצוק 

החופי )אשקלון דרום, 
אשקלון צפון(

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.18: יישום המדיניות 
להתמודדות עם 

התמוטטות המצוק 
החופי

תפוקה
מקטעי חוף שבוצעו 

בהם הגנות ימיות רכות 
)"גיאוטיוב"(

 -  2  1 

ההגנות מתוכננות ומבוצעות על-ידי 
החברה הממשלתית להגנת המצוק 
החופי. בשל קשיים טכניים והזמנת 

ציוד מחו"ל חל עיכוב על-ידי ספק 
המקור )בהולנד(. הפרויקט בעבודה 

וצפוי להסתיים בסוף שנת 2018. 

1.18: יישום המדיניות 
להתמודדות עם 

התמוטטות המצוק 
החופי

תוצאה

מקטעים שהוצאו להם 
היתרי בנייה על-ידי רשויות 

מקומיות להקמת הגנות 
יבשתיות דחופות

 -  2  0 

עיריית אשקלון נמצאת בימים אלה 
בבחינת חלופות להגנה היבשתית. 

החברה הממשלתית העמידה את כל 
המידע והניסיון שנצבר אצלה לרשות 

העיר, כולל סיום ניתוח תא השטח 
והצעה של סל פתרונות להחלטת 

הרשות. 

1.19: טיוב רגולציה 
סביבתית

תפוקה
פרסום תכניות לטיוב 

רגולציה
 -  3  3 

1.19: טיוב רגולציה 
סביבתית

תפוקה

הליכי טיוב רגולציה 
שהסתיימו )רעש, היתרי 

הזרמה והטלה לים, ספנות 
ונמלים, ניטור סביבתי ימי, 
קרקעות מזוהמות, מפל"ס(

 -  6  6 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.19: טיוב רגולציה 
סביבתית

תפוקה
דו"חות RIA לכל תהליכי 

החקיקה במהלך 2017
 ג  ג  - 

1.19: טיוב רגולציה 
סביבתית

תוצאה
שיעור הפחתת הנטל 

הרגולטורי
 -  - - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

המשרד להגנת הסביבה

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   123



דיווח מדדים לשנת 2017
משרד החינוך



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 12017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מתוך הלומדים בכיתות י"ב 1
66.2%- 66.1%במוסדות מגישים לבגרות 

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

באותו שנתון במוסדות מגישים לבגרות.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 11,350תלמידים הניגשים לתעודת בגרות הכוללת 5 יחידות לימוד במתמטיקה2
)תשע"ה( 

 15,255 
 - )תשע"ז(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך. ■
ביאור: המדד מתאר את מספר מסיימי י"ב הניגשים לתעודת בגרות הכוללת מתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד )ולא את מספר הזכאים כפי  ■

 שנכתב בטעות במקור(. הנתונים לכל שנה כוללים את הכללת מועד החורף העוקב. 
הערך המתוכנן לשנת תשע"ו עמד על 12,800 והערך בפועל לשנה זו עמד על 12,593. נתוני תשע"ז יתקבלו במחצית השנייה של שנת 2018.

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

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

20-30 - שינוי גדול; מעל ל-30 נקודות - שינוי גדול מאוד.

משרד החינוך
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

הישגים לימודיים של תלמידי כיתות ה' במתמטיקה, באנגלית ובשפת אם 3

 542  -  537 הישגים לימודיים של תלמידי כיתות ה' בשפת אם - עברית )מיצ"ב( 

 592  -  573הישגים לימודיים של תלמידי כיתות ה' בשפת אם - ערבית )מיצ"ב( 

 566  -  554 הישגים לימודיים של תלמידי כיתות ה' במתמטיקה )מיצ"ב( 

 543  -  542 הישגים לימודיים של תלמידי כיתות ה' באנגלית )מיצ"ב( 

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך. ■
ביאור: המדד מציג את ממוצע ציוניהם של תלמידי כיתות ה', אשר נבחנו במיצ"ב ההישגים )שליש מבתי הספר, המהווים מדגם מייצג  ■

של האוכלוסייה( בתחומי הדעת השונים. המבחן במדע וטכנולוגיה נערך רק לתלמידי כיתות ח'. ציוני המבחן מתוקננים, וכוילו לסולם 
רב-שנתי, כאשר בשנת הבסיס, התשס"ח, ממוצע הציונים הארצי נקבע לערך 500 וסטיית התקן הארצית נקבעה ל-100.

126   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

הישגים לימודיים של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה, באנגלית ובשפת אם4

 534  -  532 הישגים לימודיים של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה )מיצ"ב(

 523  -  517 הישגים לימודיים של תלמידי כיתות ח' באנגלית )מיצ"ב(

 557  -  558 הישגים לימודיים של תלמידי כיתות ח' בשפת אם - עברית )מיצ"ב(

 548  -  539 הישגים לימודיים של תלמידי כיתות ח' בשפת אם - ערבית )מיצ"ב(

 587  -  563 הישגים לימודיים של תלמידי כיתות ח' במדע וטכנולוגיה )מיצ"ב(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך. ■
ביאור: המדד מציג את ממוצע ציוניהם של תלמידי כיתות ח', אשר נבחנו במיצ"ב ההישגים )שליש מבתי הספר, המהווים מדגם מייצג  ■

של האוכלוסייה( בתחומי הדעת השונים. המבחן במדע וטכנולוגיה נערך רק לתלמידי כיתות ח'. ציוני המבחן מתוקננים, וכוילו לסולם 
רב-שנתי, כאשר בשנת הבסיס, התשס"ח, ממוצע הציונים הארצי נקבע לערך 500 וסטיית התקן הארצית נקבעה ל-100.

משרד החינוך
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור התלמידים המדווחים על רלוונטיות וערך הלימודים ללומד ולחברה5

שיעור התלמידים המדווחים על רלוונטיות וערך הלימודים ללומד ולחברה 
69%- 67%- כיתות א'-ו'

שיעור התלמידים המדווחים על רלוונטיות וערך הלימודים ללומד ולחברה 
50%- 51%- כיתות ז'-ט'

שיעור התלמידים המדווחים על רלוונטיות וערך הלימודים ללומד ולחברה 
45%- 45%- כיתות י'-י"ב

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך. ■
ביאור: מדד מסכם, הנבדק בשאלון למידה משמעותית ומתאר את שיעור התלמידים המסכימים עם 11 היגדים הנוגעים לרלוונטיות  ■

של בית הספר לתלמידים ולתהליך הלמידה ללומד ולחברה ולערך הלימודים עבורם )למשל: "את מה שאני לומד בבית-הספר אני יכול 
ליישם בחיי היום יום", או: "בית-הספר מעודד אותי להגיע להישגים ולהתקדם בחיים" ו-"בית-הספר מעודד אותי לממש את היכולות 

הייחודיות שלי"(. שאלון למידה משמעותית הועבר לראשונה בשנת הלימודים תשע"ד.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, למידה 6
והערכה איכותיות בבית הספר )על-פי מיצ"ב סביבה פדגוגית(

שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, למידה 
77%- 76%והערכה איכותיות בבית הספר )על-פי מיצ"ב סביבה פדגוגית( -כיתות ה'-ו'

שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, למידה 
והערכה איכותיות בבית הספר )על-פי מיצ"ב סביבה פדגוגית( - כיתות ז'-

ט'
61% -59%

שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, למידה 
והערכה איכותיות בבית הספר )על-פי מיצ"ב סביבה פדגוגית( - כיתות י'-

י"א
53% -53%

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך. ■
ביאור: מדד מסכם, הנבדק בשאלוני האקלים במיצ"ב. המדד המסכם חושב כממוצע של אחוזי התלמידים המסכימים עם 6 היגדים  ■

 המרכיבים את המדד, שעוסקים בשימוש בדרכי הוראה-למידה-הערכה מגוונות ואיכותיות.

משרד החינוך
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור ההתמדה הממוצע בבתי הספר העל-יסודיים7

94.49%- 94%שיעור ההתמדה הממוצע בבתי הספר העל-יסודיים - תלת-שנתי

78.34%- 83%שיעור ההתמדה הממוצע בבתי הספר העל-יסודיים - ארבע-שנתי

78.26%- 78%שיעור ההתמדה הממוצע בבתי הספר העל-יסודיים - שש-שנתי

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך. ■
ביאור: המדד מתאר את שיעור בתי הספר במחוז, ששיעור התמדה בהם נמוך מערך X מתוך כלל בתי הספר במחוז. הערך הרלוונטי  ■

 ייקבע לאור בחינת הנתונים ויישלח בהקדם כעדכון למסמך זה. 
התמדה מחושבת כשיעור מסיימי כיתה י"ב במחזור מתוך סך התלמידים שהתחילו את לימודיהם במוסד והיו צפויים לסיים באותו 

מחזור. לא נכללים בחישוב: )1( תלמידים שנשארו או קפצו כיתה, )2( תלמידים שעזבו את הארץ, )3( תלמידים שעברו להתגורר ברשות 
 מקומית אחרת, )4( תלמידים ללא תעודת זהות ישראלית, )5( תלמידים שנפטרו.

 יצוין, כי חלק מבתי הספר הארבע-שנתיים הינם מח"טים בעלי אוכלוסיית סיכון גבוהה יותר.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות 8
חברתית ואזרחית

שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות 
65%- 64%חברתית ואזרחית - כיתות ה'-ו'

שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות 
50%- 53%חברתית ואזרחית - כיתות ז'-ט'

שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות 
56%- 56%חברתית ואזרחית - כיתות י'-י"א

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

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

משרד החינוך
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי 9
האחר והשונה

שיעור תלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי 
84%- 83%האחר והשונה - כיתות ה'-ו'

שיעור תלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי 
72%- 73%האחר והשונה - כיתות ז'-ט'

שיעור תלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי 
73%- 73%האחר והשונה - כיתות י'-י"א

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

סובלנות כלפי האחר והשונה )למשל: "המורים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה, למשל: דוברי שפה אחרת, בעלי 
מוגבלויות, בני דת אחרת וכו'"(. באשר לערכים שנמדדו עבור כיתות ז'-ט', יובהר כי מגמות במיצ"ב נבחנות לאורך שנים. ירידה של 3 

נקודות עדיין לא מעידה על שינוי בעל משמעות גדולה. בהתאם לנתוני תשע"ח ייבחן האם מדובר במגמה.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

1.3%- 1.46%שיעור התלמידים הנושרים ממסגרת חינוכית, מתוך כלל הלומדים10

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

מוסד חינוכי. לפיכך, המדד מחושב כשיעור התלמידים שהיו רשומים כלומדים במוסד החינוכי בשנה הנבדקת, ובשנה העוקבת לא 
 רשומים באף מוסד חינוכי, מתוך כלל תלמידי המוסד החינוכי. המדד לא כולל את מי שלא נרשם מעולם

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

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

-  - 68%ממוצע ציון שביעות רצון של עובדי הוראה מהשירות שקיבלו11

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני משרד החינוך. ■
ביאור: המדד משקף את שביעות רצון עובדי ההוראה מהשירות בכללותו. המדד מחושב כממוצע של הציונים שקיבלו המחוזות ב"שאלון  ■

שביעות רצון", המועבר בקרב מורים באמצעות האינטרנט, והכולל שאלות המתייחסות לשירות קבלת הקהל, הפורטל האינטרנטי 
 והמוקד הטלפוני. השנה לא בוצע הסקר.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד החינוך
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: קידום למידה משמעותית ואיכותית, שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

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

לבגרות

66.1% -66.2%

תוצאה 
שיעור הזכאים לתעודת בגרות 

מתוך שכבת הגיל של הלומדים 
בכיתות י"ב

56% -56.1%

תוצאה 

שיעור הזכאים לתעודת בגרות 
מצטיינת מתוך הלומדים 

בכיתות י"ב במוסדות מגישים 
לבגרות 

7.1% -7.5%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
תלמידים הניגשים לתעודות 

בגרות הכוללות 5 יחידות לימוד 
במתמטיקה 

11,350 
)תשע"ה( 

 15,255 
)תשע"ז(

-

המדד מתאר את מספר מסיימי 
י"ב הניגשים לתעודת בגרות 
הכוללת מתמטיקה ברמת 5 

יחידות לימוד )ולא את מספר 
הזכאים כפי שנכתב בטעות 
במקור(. הנתונים לכל שנה 

כוללים את הכללת מועד החורף 
העוקב. 

הערך המתוכנן לשנת תשע"ו 
עמד על 12,800 והערך בפועל 

לשנה זו עמד על 12,593. נתוני 
תשע"ז יתקבלו במחצית 

השנייה של שנת 2018.

תוצאה 
שיעור תעודות הבגרות 

הכוללות 5 יחידות לימוד 
באנגלית 

31.9% -35%

תוצאה 
שיעור תעודות הבגרות 

הכוללות 4 יחידות לימוד 
באנגלית 

23.1% -36%

תוצאה 
הישגים לימודיים של תלמידי 

כיתות ה' בשפת אם עברית
 537  -  542 

תוצאה 
הישגים לימודיים של תלמידי 

כיתות ה' בשפת אם ערבית
 573  -  592 

תוצאה 
הישגים לימודיים של תלמידי 

כיתות ה' במתמטיקה 
 554  -  566 

תוצאה 
הישגים לימודיים של תלמידי 

כיתות ה' באנגלית
 542  -  543 

משרד החינוך
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
הישגים לימודיים של תלמידי 

כיתות ח' במתמטיקה
 532  -  534 

תוצאה 
הישגים לימודיים של תלמידי 

כיתות ח' באנגלית
 517  -  523 

תוצאה 
הישגים לימודיים של תלמידי 

כיתות ח' בשפת אם עברית
 558  -  557 

תוצאה 
הישגים לימודיים של תלמידי 

כיתות ח' בשפת אם ערבית
 539  -  548 

תוצאה 
הישגים לימודיים של תלמידי 

כיתות ח' במדע וטכנולוגיה
 563  -  587 

תוצאה 
שיעור התלמידים המדווחים 
על רלוונטיות וערך הלימודים 
ללומד ולחברה - כיתות א'-ו'

67% -69%

תוצאה 
שיעור התלמידים המדווחים 
על רלוונטיות וערך הלימודים 
ללומד ולחברה - כיתות ז'-ט'

51% -50%

תוצאה 
שיעור התלמידים המדווחים 
על רלוונטיות וערך הלימודים 
ללומד ולחברה - כיתות י'-י"ב

45% -45%

תוצאה 

שיעור התלמידים המדווחים 
על שימוש בפרקטיקות הוראה, 
למידה והערכה איכותיות בבית 

הספר )על-פי מיצ"ב סביבה 
פדגוגית( -כיתות ה'-ו'

76% -77%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

שיעור התלמידים המדווחים 
על שימוש בפרקטיקות הוראה, 
למידה והערכה איכותיות בבית 

הספר )על-פי מיצ"ב סביבה 
פדגוגית( -כיתות ז'-ט'

61% -59%

תוצאה 

שיעור התלמידים המדווחים 
על שימוש בפרקטיקות הוראה, 
למידה והערכה איכותיות בבית 

הספר )על-פי מיצ"ב סביבה 
פדגוגית( -כיתות י'-י"א

53% -53%

תוצאה 
שיעור התלמידים המדווחים 
על מסוגלות, סקרנות ועניין 

בלמידה - כיתות ה'-ו'
77% -78%

תוצאה 
שיעור התלמידים המדווחים 
על מסוגלות, סקרנות ועניין 

בלמידה - כיתות ז'-ט'
59% -57%

תוצאה 
שיעור התלמידים המדווחים 
על מסוגלות, סקרנות ועניין 

בלמידה - כיתות י'-י"א
51% -50%

1.1: קידום הישגים 
לימודיים, בדגש על פיתוח 
תפקודי לומד המותאמים 

למאה ה-21

 60  25  - קהילות מקצועיות באנגליתתפוקה

1.1: קידום הישגים 
לימודיים, בדגש על פיתוח 
תפקודי לומד המותאמים 

למאה ה-21

תפוקה

שיעור התלמידים במוסדות 
המגישים לבגרות החסרים 

בגרות במקצוע יחיד כדי להגיע 
לבגרות מלאה

3.1% -2.89%

משרד החינוך
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: קידום הישגים 
לימודיים, בדגש על פיתוח 
תפקודי לומד המותאמים 

למאה ה-21

תפוקה
תלמידים הניגשים ל-4-5 

יחידות לימוד באנגלית
 64,679  -  67,177  

1.2: קידום החינוך המדעי, 
הטכנולוגי והמקצועי 

ופיתוח עתודותיו, בדגש 
על המתמטיקה

תפוקה
תלמידים הניגשים ל-5 יחידות 

לימוד במתמטיקה
 11,350  12,800 

)תשע״ז(
-

המדד מתאר את מספר מסיימי 
י"ב הניגשים לתעודת בגרות 
הכוללת מתמטיקה ברמת 5 

יחידות לימוד )ולא את מספר 
הזכאים כפי שנכתב בטעות 
במקור(. הנתונים לכל שנה 

כוללים את הכללת מועד החורף 
העוקב. 

הערך המתוכנן לשנת תשע"ו 
עמד על 12,800 והערך בפועל 

לשנה זו עמד על 12,593. נתוני 
תשע"ז יתקבלו במחצית 

השנייה של שנת 2018.

1.2: קידום החינוך המדעי, 
הטכנולוגי והמקצועי 

ופיתוח עתודותיו, בדגש 
על המתמטיקה

 421  -  384 תלמידים בתיכון הווירטואליתפוקה

1.2: קידום החינוך המדעי, 
הטכנולוגי והמקצועי 

ופיתוח עתודותיו, בדגש 
על המתמטיקה

תפוקה
תלמידים הלומדים בחינוך 

הטכנולוגי
 155,789  157,998 163,200

138   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: קידום החינוך המדעי, 
הטכנולוגי והמקצועי 

ופיתוח עתודותיו, בדגש 
על המתמטיקה

תפוקה
תלמידים בתכנית טו"ב )ללא 

כיתות ט'(
 4,580  4,085  3,875 

1.2: קידום החינוך המדעי, 
הטכנולוגי והמקצועי 

ופיתוח עתודותיו, בדגש 
על המתמטיקה

 24  20  9 קהילות מקצועיות במתמטיקה תפוקה

1.3: המשך התאמת 
ההוראה, תכניות 

הלימודים, סביבות 
הלמידה ומתווי ההערכה 

והמדידה ללמידה 
משמעותית

תפוקה
תלמידים שנבחנים בעבודות 

גמר
 13,367  -  14,879  

1.3: המשך התאמת 
ההוראה, תכניות 

הלימודים, סביבות 
הלמידה ומתווי ההערכה 

והמדידה ללמידה 
משמעותית

תפוקה
בתי הספר בתכניות ייחודיות 

 לבגרות: 
מבחנים עם ספר פתוח 

 30  -  26 

1.3: המשך התאמת 
ההוראה, תכניות 

הלימודים, סביבות 
הלמידה ומתווי ההערכה 

והמדידה ללמידה 
משמעותית

תפוקה

בתי הספר בתכניות ייחודיות 
 לבגרות: 

בגרויות מתוקשבות עתירות 
מדיה 

 250  -  350 

משרד החינוך
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: המשך התאמת 
ההוראה, תכניות 

הלימודים, סביבות 
הלמידה ומתווי ההערכה 

והמדידה ללמידה 
משמעותית

תפוקה
בתי הספר בתכניות ייחודיות 

 לבגרות: 
תכניות ייחודיות - בתי ספר 

 103  -  125 

1.3: המשך התאמת 
ההוראה, תכניות 

הלימודים, סביבות 
הלמידה ומתווי ההערכה 

והמדידה ללמידה 
משמעותית

תפוקה

בתי הספר בתכניות ייחודיות 
 לבגרות: 

תכניות ייחודיות - מגמות 
אזורית

 26  -  45 

1.3: המשך התאמת 
ההוראה, תכניות 

הלימודים, סביבות 
הלמידה ומתווי ההערכה 

והמדידה ללמידה 
משמעותית

תפוקה
כיתות המשתתפות בתכנית 

תמ"ר )תכנית הממירה 
היבחנות בחקר(

 200  240  345 

1.3: המשך התאמת 
ההוראה, תכניות 

הלימודים, סביבות 
הלמידה ומתווי ההערכה 

והמדידה ללמידה 
משמעותית

תפוקה
בתי הספר המשתתפים 
בתכנית "חלוצי הערכה"

 150  -  150 
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מטרה 2: חינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות 

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

שיעור התלמידים המדווחים 
על מאמצי בית הספר לעידוד 

למעורבות חברתית ואזרחית - 
כיתות ה'-ו'

64% -65%

תוצאה 

שיעור התלמידים המדווחים 
על מאמצי בית הספר לעידוד 

למעורבות חברתית ואזרחית - 
כיתות ז'-ט'

53% -50%

תוצאה 

שיעור התלמידים המדווחים 
על מאמצי בית הספר לעידוד 

למעורבות חברתית ואזרחית - 
כיתות י'-י"א

56% -56%

תוצאה 

שיעור המורים המדווחים על 
מאמצי בית הספר לעידוד 

למעורבות חברתית ואזרחית - 
כיתות ה'-ו'

72% -72%

תוצאה 

שיעור המורים המדווחים על 
מאמצי בית הספר לעידוד 

למעורבות חברתית ואזרחית - 
כיתות ז'-ט'

71% -69%

תוצאה 

שיעור המורים המדווחים על 
מאמצי בית הספר לעידוד 

למעורבות חברתית ואזרחית - 
כיתות י'-י"א(

67% -69%

משרד החינוך
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

שיעור התלמידים המדווחים 
על מאמצי בית הספר לקידום 

סובלנות כלפי האחר והשונה - 
כיתות ה'-ו'

83% -84%

תוצאה 

שיעור התלמידים המדווחים 
על מאמצי בית הספר לקידום 

סובלנות כלפי האחר והשונה - 
כיתות ז'-ט'

73% -72%

תוצאה 

שיעור התלמידים המדווחים 
על מאמצי בית הספר לקידום 

סובלנות כלפי האחר והשונה - 
כיתות י'-י"א

73% -73%

תוצאה 
 שיעור התלמידים המדווחים 
על יחסי קרבה ואכפתיות בין 

מורים לתלמידים - כיתות ה'-ו'
68% -69%

תוצאה 
 שיעור התלמידים המדווחים 
על יחסי קרבה ואכפתיות בין 

מורים לתלמידים - כיתות ז'-ט'
48% -46%

תוצאה 

 שיעור התלמידים המדווחים 
על יחסי קרבה ואכפתיות בין 

מורים לתלמידים - כיתות 
י'-י"א

42% -43%

תוצאה 
שיעור התלמידים הנושרים 

ממסגרות חינוכיות שיש בהן 
כיתות י'-י"ב

1.46% -1.3%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
שיעור ההתמדה הממוצע בבתי 

הספר העל-יסודיים - תלת-
שנתי

94% -94.49%

תוצאה 
שיעור ההתמדה הממוצע בבתי 

הספר העל-יסודיים -ארבע-
שנתי

83% -78.43%

תוצאה 
שיעור ההתמדה הממוצע בבתי 

הספר העל-יסודיים - שש-
שנתי

78% -78.26%

תוצאה 

שיעור התלמידים המדווחים 
על מעורבות או חשיפה לסוגי 
אלימות שונים במרחב הבית 

ספרי - כיתות ה'-ו'

11% -10%

תוצאה 

שיעור התלמידים המדווחים 
על מעורבות או חשיפה לסוגי 
אלימות שונים במרחב הבית 

ספרי - כיתות ז'-ט'

9% -9%

תוצאה 

שיעור התלמידים המדווחים 
על מעורבות או חשיפה לסוגי 
אלימות שונים במרחב הבית 

ספרי -כיתות י'-י"א

8% -8%

תוצאה 
שיעור התלמידים המדווחים על 

העדר תחושת מוגנות - כיתות 
ה'-ו'

6% -6%

תוצאה 
שיעור התלמידים המדווחים על 

העדר תחושת מוגנות -כיתות 
ז'-ט'

7% -6%

משרד החינוך
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
 שיעור התלמידים המדווחים 

על העדר תחושת מוגנות 
-כיתות י'-י"א

6% -6%

תוצאה 
שיעור הרשויות שבהן שיעור 

ההתמדה הרשותי נמוך מ-65%
11.7% -11.7%

תוצאה 
דיווחי תלמידים על אלימות 

ברשתות החברתיות 
ובאינטרנט - כיתות ה'-ו'

3% -3%

תוצאה 
דיווחי תלמידים על אלימות 

ברשתות החברתיות 
ובאינטרנט - כיתות ז'-ט'

5% -4%

תוצאה 
דיווחי תלמידים על אלימות 

ברשתות החברתיות 
ובאינטרנט - כיתות י'-י"א

6% -5%

2.1: טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית, 

במדינה יהודית, 
דמוקרטית וציונית

תפוקה
תחומי הדעת שמשולבות בהם 
שאלות עמ"ר בבחינת הבגרות

 -  30  30 

2.1: טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית, 

במדינה יהודית, 
דמוקרטית וציונית

תפוקה
תלמידים המשתתפים בתכנית 

המערכתית לחינוך ערכי
 173,160  300,150  185,500 

עקב שינוי סדרי עדיפויות 
תקציביים במשרד, לא תוקצבה 

הרחבה ייעודית במספר 
בתי ספר בתכנית, ועל כן לא 

הושלם היעד הרצוי של מספר 
המשתתפים בתכנית.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית, 

במדינה יהודית, 
דמוקרטית וציונית

תפוקה
תלמידים המשתתפים בתכניות 

מעצבות זהות - מסע לפולין
 37,278  83,000  39,666  

2.1: טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית, 

במדינה יהודית, 
דמוקרטית וציונית

תפוקה
תלמידים המשתתפים בתכניות 

מעצבות זהות - "נעלה 
לירושלים"

 78,038  -  268,786 

2.1: טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית, 

במדינה יהודית, 
דמוקרטית וציונית

תפוקה
תלמידים המשתתפים בתכניות 

מעצבות זהות - "מסע ישראל"
 17,334  -  22,000 

2.1: טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית, 

במדינה יהודית, 
דמוקרטית וציונית

תפוקה
תלמידים המשתתפים בתכניות 

מעצבות זהות - מש"צים
 7,400  8,250  8,466 

משרד החינוך
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: טיפוח זהות וערכי 
מורשת ייחודיים בתוך 

מרחב חיים משותף 
בחברה הישראלית, 

במדינה יהודית, 
דמוקרטית וציונית

תפוקה
תלמידים המשתתפים בגדנ"ע 

כחלק מההכנה לצה"ל
 25,850  30,000  20,000 

עקב צמצום בשליש מהבסיסים 
הקולטים בגדנ"ע, לא ניתן היה 
להגדיל את כמות המשתתפים 

כמתוכנן.

2.2: העמקת החינוך 
הרגשי, הערכי והחברתי 
וקידום מעורבות אישית 

וחברתית

תפוקה
שיעור בתי הספר שפועלת בהן 

מועצת נוער תקנית
40.5% -61%

2.2: העמקת החינוך 
הרגשי, הערכי והחברתי 
וקידום מעורבות אישית 

וחברתית

תפוקה

שיעור התלמידים שסיימו את 
התכנית להתפתחות אישית 

ומעורבות חברתית בהצלחה או 
בהצטיינות יתרה

 -  17,297  23,922 

2.2: העמקת החינוך 
הרגשי, הערכי והחברתי 
וקידום מעורבות אישית 

וחברתית

 475,292  -  281,578 תלמידים בתנועות נוערתפוקה

2.2: העמקת החינוך 
הרגשי, הערכי והחברתי 
וקידום מעורבות אישית 

וחברתית

 180,141  -  177,592 תלמידים בארגוני נוערתפוקה

2.2: העמקת החינוך 
הרגשי, הערכי והחברתי 
וקידום מעורבות אישית 

וחברתית

תפוקה
מספר החניכים המשתתפים 

בשנת שירות 
 2,106  -  3,734 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.2: העמקת החינוך 
הרגשי, הערכי והחברתי 
וקידום מעורבות אישית 

וחברתית

תפוקה
מספר החניכים המשתתפים 

במכינה לפני הצבא
 3,781  -  4,046 

2.3: טיפוח אקלים מיטבי 
לחיזוק החוסן והצמיחה 

האישית ולקידום 
הסובלנות והכלת האחר

תפוקה
תלמידי חינוך מיוחד בכיתות 

מיוחדות בבתי ספר רגילים
 41,693  43,285  44,599 

2.3: טיפוח אקלים מיטבי 
לחיזוק החוסן והצמיחה 

האישית ולקידום 
הסובלנות והכלת האחר

תפוקה
מורים המשתתפים בתכניות 

המקדמות חדרי מורים 
הטרוגניים

 2,384  2,599  3,573 

2.3: טיפוח אקלים מיטבי 
לחיזוק החוסן והצמיחה 

האישית ולקידום 
הסובלנות והכלת האחר

תפוקה
מוסדות חינוך שקיימו מפגשים 

בין-מגזריים
 954  - 625

מתקיימים מפגשים במסגרות 
חוץ-מוסדיות שאינן נכללות 

בספירה, ומלבד זאת חלק 
מהרחבת המפגשים נכללת 
במסגרת המפגשים בנושא 

חיים משותפים.

2.3: טיפוח אקלים מיטבי 
לחיזוק החוסן והצמיחה 

האישית ולקידום 
הסובלנות והכלת האחר

תפוקה
מוסדות חינוך שקיימו מפגשים 

בין-מגזריים )דתיים-חילונים(
 217  -  558 

2.3: טיפוח אקלים מיטבי 
לחיזוק החוסן והצמיחה 

האישית ולקידום 
הסובלנות והכלת האחר

תפוקה
בתי ספר המקיימים תכנית 

לימודים שנתית בנושא חיים 
משותפים

 100  -  858 

משרד החינוך

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   147



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.4: קידום תפיסה 
הוליסטית ורצף חינוכי 
סביב היממה ובין מגוון 

מסגרות החינוך

תפוקה
תלמידים בכיתות ל"ב עיוני 

)מב"ר(
 23,789  24,071  24,654 

2.4: קידום תפיסה 
הוליסטית ורצף חינוכי 
סביב היממה ובין מגוון 

מסגרות החינוך

תפוקה
תלמידים בכיתות ל"ב טכנולוגי 

)אתגר(
 24,557  24,813  25,728 

2.4: קידום תפיסה 
הוליסטית ורצף חינוכי 
סביב היממה ובין מגוון 

מסגרות החינוך

 14,300  13,424  13,232 תלמידים בכיתות מרכז חינוךתפוקה

2.4: קידום תפיסה 
הוליסטית ורצף חינוכי 
סביב היממה ובין מגוון 

מסגרות החינוך

 250  -  236 בתי הספר בקהילהתפוקה

2.4: קידום תפיסה 
הוליסטית ורצף חינוכי 
סביב היממה ובין מגוון 

מסגרות החינוך

תפוקה
בתי הספר בקהילה במגזר 

הערבי
 34  -  132 
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מטרה 3: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות בישראל 

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
מספר תלמידי החינוך המיוחד 

בכיתות מיוחדות בבתי ספר 
רגילים

 41,693  -  44,599 

תוצאה 

שיעור בתי הספר שיצאו 
ממיקוד/מיקוד גבוה )עקב 

שיפור מצבם( – מדד הצלחה 
לבתי ספר בתכנית "מרום"

יימדד 
לראשונה 
בסוף שנת 

תשע"ט

יימדד בסוף תשע"ט.-- 

תוצאה 

ממוצע ההישגים ב-"עברית 
כשפה שנייה" בקרב בתי הספר 

המשתייכים למגזרים דוברי 
ערבית: כללי

 512  -  514 

תוצאה 

ממוצע ההישגים ב-"עברית 
כשפה שנייה" בקרב בתי הספר 

המשתייכים למגזרים דוברי 
ערבית: המגזר הערבי

  
522 

 
 -  516 

תוצאה 

ממוצע ההישגים ב-"עברית 
כשפה שנייה" בקרב בתי הספר 

המשתייכים למגזרים דוברי 
ערבית: המגזר הבדואי

465  -  491 

תוצאה 

ממוצע ההישגים ב-"עברית 
כשפה שנייה" בקרב בתי הספר 

המשתייכים למגזרים דוברי 
ערבית: המגזר הדרוזי

571 -  559 

משרד החינוך
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

שיעור התלמידים בסיכון 
הזכאים לתעודת בגרות מלאה 

מתוך הלומדים בכיתות ל״ב 
עיוני

73.3% -74.1%

תוצאה 

שיעור התלמידים בסיכון 
הזכאים לתעודת בגרות מלאה 

מתוך הלומדים בכיתות ל"ב 
טכנולוגי

48.3% -48.25%

תוצאה 

שיעור התלמידים בסיכון 
הזכאים לתעודה טכנולוגית 

ברמת 7 יחידות לימוד 
מהלומדים בכיתות ל"ב 

טכנולוגי

21.05% - - 

בעקבות רפורמה בחינוך 
הטכנולוגי המדד אינו רלוונטי: 

מעבר מ-2 תעודות טכנולוגיות 
)3 ו-7 יחידות לימוד( ל-9 

הסמכות החל משנת תשע"ז.

תוצאה 

שיעור התלמידים בסיכון 
העומדים בדרישות הסף 

לטכנאים/הנדסאים )תעודה 
טכנולוגית ברמת 14 יחידות 

לימוד( מהלומדים בכיתות ל"ב 
טכנולוגי

17.35% -12%

תוצאה 
שיעור התלמידים בסיכון 

הזכאים לתעודת בגרות מלאה 
מתוך הלומדים במרכזי חינוך

26.6% -23%

תוצאה 

שיעור התלמידים בסיכון 
הזכאים לתעודה טכנולוגית 

ברמת 7 יחידות לימוד 
מהלומדים במרכזי חינוך

25.02% - - 

בעקבות רפורמה בחינוך 
הטכנולוגי המדד אינו רלוונטי: 

מעבר מ-2 תעודות טכנולוגיות 
)3 ו-7 יחידות לימוד( ל-9 

הסמכות החל משנת תשע"ז.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

שיעור התלמידים בסיכון 
העומדים בדרישות הסף 

לטכנאים/הנדסאים )תעודה 
טכנולוגית ברמת 14 יחידות 

לימוד( מהלומדים במרכזי חינוך

13.01% -12%

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 
הוראה דיפרנציאלית - יסודי

82% -81%

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 

הוראה דיפרנציאלית - חטיבת 
ביניים

68% -66%

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 
הוראה דיפרנציאלית - י'-י"א

62% -64%

תוצאה 
שיעור הזכאים לבגרות במגזר 

הערבי
56.8% -61.5%

תוצאה 
שיעור הזכאים לבגרות 

במתמטיקה 4-5 יחידות לימוד 
במגזר הערבי

24.09% -22.84%

תוצאה 
שיעור התלמידים הנושרים 

מתוך הלומדים במגזר הערבי
1.3% -1.4%

הערך העדכני לשנת 2016 הוא 
1.3% ולא 1.4% כפי שפורסם 

במקור.

3.1: קידום חינוך איכותי 
בפריפריה הגיאו-חברתית 

ובקרב אוכלוסיות 
ייחודיות

תפוקה
בתי ספר בתכנית "מרום" – 
תכנית המעטפת הפדגוגית 

לתקצוב הדיפרנציאלי
 -  320  456 

משרד החינוך
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: קידום חינוך איכותי 
בפריפריה הגיאו-חברתית 

ובקרב אוכלוסיות 
ייחודיות

תפוקה
שיעור הרשויות המקומיות 
במגזר הערבי והבדואי אשר 

הקימו יחידת נוער
91% -98.5%

3.1: קידום חינוך איכותי 
בפריפריה הגיאו-חברתית 

ובקרב אוכלוסיות 
ייחודיות

תפוקה
משתתפים יוצאי אתיופיה 

בתנועות ובארגוני נוער
 6,113  7,150  10,141 

3.1: קידום חינוך איכותי 
בפריפריה הגיאו-חברתית 

ובקרב אוכלוסיות 
ייחודיות

תפוקה
משתתפים יוצאי אתיופיה 

במכינות "אופק" ובמכינות קדם 
צבאיות

 174  259  320 

3.2: קידום חינוך איכותי 
בגילאים הצעירים

תפוקה
גנים שעובדת בהם סייעת 

שנייה
 4,780  4,256  5,112 

3.2: קידום חינוך איכותי 
בגילאים הצעירים

תפוקה

כיתות א'-ב' מהחינוך 
הממלכתי דוברי עברית, 

שעומדים בממוצע בתקן מספר 
התלמידים בכיתה

 - 96%98%

3.2: קידום חינוך איכותי 
בגילאים הצעירים

תפוקה

כיתות א'-ב' מהחינוך 
הממלכתי דוברי ערבית, 

שעומדים בממוצע בתקן מספר 
התלמידים בכיתה

 - 99%98%

3.3: מתן מענה חינוכי 
וארגוני, שיאפשר הכלתם 
של תלמידים מזרמי חינוך 

מגוונים במסגרת החינוך 
הציבורי

תפוקה
רשויות שמשתתפות בתכנית 

בחירת הורים מבוקרת
 34  46  53 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: מתן מענה חינוכי 
וארגוני, שיאפשר הכלתם 
של תלמידים מזרמי חינוך 

מגוונים במסגרת החינוך 
הציבורי

תפוקה
בתי ספר שהוכרו כבתי ספר 

ייחודיים
 68  75  101  

3.3: מתן מענה חינוכי 
וארגוני, שיאפשר הכלתם 
של תלמידים מזרמי חינוך 

מגוונים במסגרת החינוך 
הציבורי

תפוקה
בתי ספר בהליכי אישור 

לייחודיות בית ספרית
 24  32  65  

3.3: מתן מענה חינוכי 
וארגוני, שיאפשר הכלתם 
של תלמידים מזרמי חינוך 

מגוונים במסגרת החינוך 
הציבורי

תפוקה
שיעור הילדים השייכים 

למערכת הגנים הציבורית 
)רשמי ומוכר שאינו רשמי(

 308,777  312,776  487,620  

3.3: מתן מענה חינוכי 
וארגוני, שיאפשר הכלתם 
של תלמידים מזרמי חינוך 

מגוונים במסגרת החינוך 
הציבורי

תפוקה
מוסדות שנסגרו או הוסדרו 

עקב חשיפה מכיוון שפעלו ללא 
רישיון

 11  5  9  

משרד החינוך
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מטרה 4: קידום תרבות ניהולית-ארגונית אפקטיביות במערכת החינוך

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
שיעור המורים שדיווחו על 
פיתוח וקידום מקצועי של 

מורים - יסודי
66% -60%

בשנת תשע"ו הורחבו מרכיבי 
המדד בשאלון הסביבה 

הפדגוגית ולכן לא ניתן להשוות 
את הערכים בין השנים -2016

.2017

תוצאה 
שיעור המורים שדיווחו על 
פיתוח וקידום מקצועי של 

מורים - חטיבת ביניים
49% -46%

 בשנת תשע"ו הורחבו מרכיבי 
המדד בשאלון הסביבה 

הפדגוגית ולכן לא ניתן להשוות 
את הערכים בין השנים -2016

.2017

תוצאה 
שיעור המורים שדיווחו על 
פיתוח וקידום מקצועי של 

מורים - חטיבה עליונה
38% -38%

 בשנת תשע"ו הורחבו מרכיבי 
המדד בשאלון הסביבה 

הפדגוגית ולכן לא ניתן להשוות 
את הערכים בין השנים -2016

.2017

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 
שביעות רצון מבית הספר - 

יסודי
74% -74% 

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 
שביעות רצון מבית הספר - 

חטיבת ביניים
72% -69% 

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 
שביעות הרצון מבית הספר - 

חטיבה עליונה
70% -70% 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
שיעור המנהלים המדווחים על 
אוטונומיה וגמישות פדגוגית - 

יסודי
82% -81% 

תוצאה 
שיעור המנהלים המדווחים על 
אוטונומיה וגמישות פדגוגית - 

חטיבת ביניים
66% -66% 

תוצאה 
שיעור המנהלים המדווחים על 
אוטונומיה וגמישות פדגוגית - 

חטיבה עליונה
79% -83% 

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 

גמישות בעבודתם - יסודי
81% -78% 

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 
גמישות בעבודתם - חטיבת 

ביניים
81% -79% 

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 
גמישות בעבודתם - חטיבה 

עליונה
78% -78% 

תוצאה 
ממוצע ציון שביעות רצון של 

עובדי הוראה מהשירות שקיבלו
68%  - 74%  

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 

ליווי וקליטה של עובדי הוראה 
ובעלי תפקידים חדשים - יסודי

69% -76% 

תוצאה 

שיעור המורים המדווחים על 
ליווי וקליטה של עובדי הוראה 

ובעלי תפקידים חדשים - 
חטיבת ביניים

68% -70% 

משרד החינוך
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

שיעור המורים המדווחים על 
ליווי וקליטה של עובדי הוראה 

ובעלי תפקידים חדשים - 
חטיבה עליונה

58% -68% 

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 

עבודה שיתופית של מורים 
בבית הספר - יסודי

76% -79% 

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 

עבודה שיתופית של מורים 
בבית הספר - חטיבת ביניים

77% -77% 

תוצאה 
שיעור המורים המדווחים על 

עבודה שיתופית של מורים 
בבית הספר - חטיבה עליונה

71% -74% 

4.1: חיזוק המנהיגות 
החינוכית ופיתוח ההון 

האנושי, במרכזו המורים 
בישראל

תפוקה
בתי ספר בגמישות פדגוגית של 

הפיתוח המקצועי
 259  -  800  

4.1: חיזוק המנהיגות 
החינוכית ופיתוח ההון 

האנושי, במרכזו המורים 
בישראל

תפוקה
סטודנטים המשתתפים 

בתכנית "אקדמיה-כיתה"
 903  -  1,500  

4.1: חיזוק המנהיגות 
החינוכית ופיתוח ההון 

האנושי, במרכזו המורים 
בישראל

תפוקה
אקדמאים שעברו הסבה 

להוראה
 5,421  5,389  5,486  
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: חיזוק המנהיגות 
החינוכית ופיתוח ההון 

האנושי, במרכזו המורים 
בישראל

תפוקה
מכללות אקדמיות לחינוך 

העוברות לות"ת
 2  3-4  3  

4.1: חיזוק המנהיגות 
החינוכית ופיתוח ההון 

האנושי, במרכזו המורים 
בישראל

  171  175  135 מורי "חותם"תפוקה

4.2: ביסוס אוטונומיה 
פדגוגית, ניהולית 

ותקציבית במוסדות 
החינוך והתאמת הרגולציה

  1,765  1,750  1,600 בתי ספר בניהול עצמיתפוקה

4.2: ביסוס אוטונומיה 
פדגוגית, ניהולית 

ותקציבית במוסדות 
החינוך והתאמת הרגולציה

תפוקה
בתי ספר בגמישות פדגוגית של 

הפיתוח המקצועי
 259  -  800  

משרד החינוך
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד החקלאות ופיתוח הכפר



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שבועות בשנה שבהם ירדה כמות העגבניות ברשתות השיווק ביותר 1
 5  4  4 מ-15% ביחס לממוצע תלת-שנתי

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

שקדמו לבדיקה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 4,400  4,740  4,647 ערך הייצוא של תוצרת חקלאית טרייה )במיליוני ש"ח(2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: לאור מצב שוקי הייצוא ושערי המטבע, היקף הייצוא היה בשנה זו נמוך מהצפוי. ■

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 28 29.5 29 ציון ממוצע למשחטות בישראל3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לפי סקר של השירותים הווטרינריים, הבודק את רמת המשחטות. ■
ביאור: ציון משוקלל הניתן על-ידי פקחי השירותים הווטרינרים לכל משחטה בארץ על-סמך הפרמטרים האלה: תשתיות, תחזוקה,  ■

ניקיון, תהליכים, צער בעלי חיים, מניעת מחלות בעלי חיים, תכנית בטיחות מזון והתייחסות הנהלת המפעל לפיקוח הווטרינרי. כל 
 פרמטר מקבל ציון של 1-5 )כאשר 5 הוא המקסימלי(. סכום הפרמטרים הינו הציון בסקר )כלומר טווח הציונים בסקר הינו 8-40(.

משרד החקלאות עושה מאמצים לשפר את רמת המשחטות בפרמרטים שצוינו. על כן, לאחר איסוף ציוני המשחטות לשנת 2017 
המשרד נערך לפיקוח מוגבר כדי לעמוד ביעדים לשנת 2018.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור בדיקות הסקר לשאריות כימיות בתוצרת חקלאית שנמצאו בהן 4
13%12%11%תוצאות חריגות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר שאריות חומרי הדברה של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. ■
ביאור: אחוז התוצרת החריגה מעיד על שימוש בסוגים של תכשירי הדברה וממשקי הדברה שהשאריתיות בהם קטנה יותר, ולא בהכרח  ■

על שימוש בפחות חומרי הדברה.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור הנטל הרגולטורי שהופחת במסגרת ביצוע התכניות המשרדיות 5
25%25% - להפחתת הנטל הרגולטורי

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

בכל שנה מטופלים כמה תחומי רגולציה, בהתאם לתכנית החומש הממשלתית. גיבוש התכניות אורך כשנה, ולאחר מכן ביצוען אורך 
כשנתיים. המדד עבור שנת 2017 מתייחס לשיעור הנטל הרגולטורי שהופחת בתכניות להפחתת הנטל הרגולטורי שגובשו בשנת 2016.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 172  174  174 מדד מחירי התשומה )ללא עבודה(6

ביאור והרחבה:
 מקור הנתונים: מדד מחירי התשומה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■

ביאור: מדד מחירי התשומות מראה על ירידה ממוצעת במחירים, שנובעת בעיקרה מירידה במחירי המזון לבעלי חיים ובמחירי המים.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: הבטחת קיומה ושגשוגה של מדינת ישראל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תפוקה

פרסום מחיר יעד עדכני 
בהתאם להסכם המים

 0  ג  - 

הדיונים עם משרד האוצר, רשות המים 
והתאחדות חקלאי ישראל לא הסתיימו, 

בשל מחלוקות קשות בין המשרדים לנציגי 
החקלאים. המחלוקות הינן סביב גילום מחיר 

המים המותפלים במחירי המים החקלאיים.

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תפוקה

בחינת ההשפעה 
הצפויה על החקלאים 

ובניית מנגנונים תומכים 
לניזוקים מהמהלך

 ג  ג  - 

המדד בודק את בחינת ההשפעה הצפויה על 
החקלאים ובניית מנגנונים תומכים לניזוקים 
מהמהלך של יצירת אמבטיה תעריפית למים 

שפירים בחקלאות )תיקון 27(.

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תוצאה

מדד מחירי התשומה 
)ללא עבודה(

 174  174  172 

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תוצאה

מחיר המים השפירים 
במערכת הארצית/מחיר 

המים השפירים הארצי 
בהתאם לתיקון 27 לחוק

 2.74  1.74-1.98  1.98-2.5 
מחיר המים השפירים עד 1.6.2017 עמד 

על 2.5 ש"ח לקו"ב, החל מ-1.6.2017 ועד 
31.12.2017 המחיר ירד ל-1.98 ש"ח לקו"ב.

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תוצאה

שיעור המים השפירים 
שנוידו מתוך הקצאות 

המים שניתנו
0.38%0.3%0%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: הוזלת גורמי 
הייצור והגדלת 

זמינותם
תוצאה

שיעור היקף ההקצאות 
שחולקו מתוך סך 
המכסה, שיועדה 

לחקלאות על-ידי רשות 
המים

99%100%98%

1.2: שיפור 
התחרותיות של 

תוצרת ישראלית 
בעולם

תפוקה
אימוץ השימוש בתו 

כחול-לבן על-ידי מגדלי 
ירקות ופירות

 ג  ג  - 

1.2: שיפור 
התחרותיות של 

תוצרת ישראלית 
בעולם

תפוקה
סקירה שיווקית לפיתוח 

חקלאות אורגנית
 ג  ג  - 

1.2: שיפור 
התחרותיות של 

תוצרת ישראלית 
בעולם

תפוקה
נייר עמדה בנושא 

רווחיות בענף החלב
 ג  ג  - 

1.2: שיפור 
התחרותיות של 

תוצרת ישראלית 
בעולם

תפוקה

שיעור החקלאים 
 שקיבלו כתבי אישור 
)התחייבויות( מתוך 

סך החקלאים הזכאים 
שהגישו בקשה במסגרת 

ההסכם להפחתת 
המכסים בדגים 

הקפואים

 - 90%100%

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: שיפור 
התחרותיות של 

תוצרת ישראלית 
בעולם

תפוקה
מיפוי רשימת חומרים 
המועמדים להפחתת 

MRL

 0  ג  - 

המדד עוסק בהיערכות והתמודדות עם 
הפחתה ברמות השאריתיות המותרות 

.)MRL( באיחוד האירופי 
בוצעה התקשרות עם ספק חיצוני לצורך 

ביצוע השוואה בין רשימות החומרים 
המותרים באיחוד האירופי ואלו המיועדים 
להסרה מהרשימה, לבין רשימת החומרים 

המותרים לשימוש בישראל. סיכום 
הממצאים מתבצע בימים אלו.

1.2: שיפור 
התחרותיות של 

תוצרת ישראלית 
בעולם

תוצאה
ערך הייצוא של תוצרת 

חקלאית טרייה )במיליוני 
ש"ח(

 4,647  4,740  4,400 

1.2: שיפור 
התחרותיות של 

תוצרת ישראלית 
בעולם

תוצאה

תפיסות בארצות 
היעד בשל אי-עמידה 

בדרישות המדינות 
בנושא נגעים בצומח

 68  68  80 

1.2: שיפור 
התחרותיות של 

תוצרת ישראלית 
בעולם

תוצאה
שווקים שמתקיים בהם 

ייצוא משמעותי של 
תוצרת צמחית

 202  210  211 

1.3: פיתוח ומסחור 
ידע וחדשנות

תפוקה
הקמת ביתן משרד 

החקלאות בתערוכת 
"אגריטך"

 ג  -  - 
הושלמו ההכנות לתערוכת "אגריטך", 

שתתקיים בחודש מאי 2018.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: פיתוח ומסחור 
ידע וחדשנות

תפוקה

הכנת תכנית עבודה 
לקידום ייצוא תעשיית 

האגרו-טכנולוגיה 
הישראלית וליווי ובקרה 

על ביצועה

 ג  ג  - 

1.3: פיתוח ומסחור 
ידע וחדשנות

תפוקה
הקמת חלקות ניסוי 

לגידול קנאביס "המפ"
 -  3  3 

1.3: פיתוח ומסחור 
ידע וחדשנות

 149.3  149.6  149.6 מדד הפריון לחקלאותתוצאה

1.3: פיתוח ומסחור 
ידע וחדשנות

תוצאה
מספר הסכמי המסחור 

החדשים בעלי תמלוגים 
עתידיים

 50  57  56 

1.3: פיתוח ומסחור 
ידע וחדשנות

תוצאה
ערך הייצוא של זרעים 
וחומרי ריבוי )במיליוני 

דולרים(
 168.9  171  206.2 

1.4: הבטחת דור 
המשך לחקלאות 

הישראלית
תפוקה

הקמת חממה 
הידרופונית 

 ג  ג  - 

1.4: הבטחת דור 
המשך לחקלאות 

הישראלית
תפוקה

הוצאת כל כתבי 
ההתחייבות לתמיכה 
בעמותות מתנדבים 

במרחב הכפרי

 0  ג  - 
הנוהל נבחן מחדש, והוחלט לבצע בו כמה 

שינויים. במהלך 2018 פורסם הנוהל, וכתבי 
התחייבות צפויים לצאת בזמן הקרוב. 

1.4: הבטחת דור 
המשך לחקלאות 

הישראלית
תפוקה

הכנת נייר עמדה בנושא 
עתיד החקלאות ב-2030

 0  ג  - 
המשימה הורחבה, והוחלט על שיתוף ציבור 

נרחב יותר. המשימה עתידה להסתיים 
במהלך 2018.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.4: הבטחת דור 
המשך לחקלאות 

הישראלית
תפוקה

משתלמים בקורס 
"עתידים לחקלאות"

 -  50  50 

1.4: הבטחת דור 
המשך לחקלאות 

הישראלית
תוצאה

משפחות חקלאיות 
חדשות הנקלטות בגולן

 80  80  103 

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאיםמשימות 
תפוקה

הבאה לאישור תיקון 10 
לחוק מועצת הצמחים 

בכנסת
 ג  ג  - 

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאיםמשימות 
תפוקה

עריכת משאל בענפים 
במועצת הצמחים 

שנבחרו
 0  ג  - 

במקור תוכנן משאל ציבורי לבחינת רצון 
המגדלים להישארות כחברים במועצת 

הצמחים, שגובה היטלים על-פי חוק. הוכן 
נוסח משאל לציבור לצורך יציאה לביצוע. 

בשלב הביצוע התקבלה החלטת שר לבחון 
פירוק מלא של המועצה, ולאחר דיונים 
בנושא סוכם, כי יוצאו כמה מיני פירות, 

והמשאל התייתר. 

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאיםמשימות 
תפוקה

אישור מודל חדש 
לעובדים זרים

 0  ג  - 
המשרד הציע כמה חלופות לאחר עבודת 

מטה משולבת, אך לאף חלופה לא נמצאה 
הסכמה עם המשרדים השותפים.

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאיםמשימות 
תפוקה

השלמת מסמך ניתוח 
ומדיניות בנושא מים

 0  ג  - 

הוכנו טיוטות עבודה, שהוצגו לוועדת ההיגוי. 
בימים אלו נערכים השלמות ותיקונים 

אחרונים לאור ההערות שהתקבלו. מסמך 
המדיניות צפוי להתפרסם להערות הציבור 

במחצית הראשונה של שנת 2018.

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאיםמשימות 
תפוקה

שיעור הניצול של 
האשראי שהועמד 

כהלוואות לחקלאים
 - 50%40%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאיםמשימות 
תפוקה

הקמת מאגר המידע 
לניהול סיכונים 

ואקטואריה
 ג  ג  - 

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאיםמשימות 
תפוקה

חוברות תחשיבים 
כלכליים לקבוצות 

גידולים שונים שעודכנו 
ופורסמו

 -  2  2 

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאיםמשימות 
תפוקה

הכנת תכנית שקיפות 
בפעילות מועצת 
הצמחים ויישומה

 ג  ג  - 

בוצעו כמה פעולות - הפעולות שיושמו 
לטובת שקיפות הן: פרסום פרוטוקולים, 

נוהל השמדת עודפים, פרסום תקציב, דיווח 
תקופתי למגדלים על פעילות המועצה.

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאיםמשימות 
תוצאה

היחס בין מחיר התפוקה 
למחיר התשומה 

89%89%87%

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאיםמשימות 
תוצאה

שיעור ההשגות 
שהתקבלו על הקצאת 

עובדים לחקלאים
הנתונים יתקבלו בשנת 2019. - 3.3%3.3%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.5: הבטחת תנאי 
ייצור נאותים 

לחקלאיםמשימות 
תוצאה

שיעור ניצול ממוצע 
של מכסות לעובדים 

פלסטינים 
95%95%72%

הערך בשנת 2017 נמוך מהתכנון מאחר 
שבשנת 2017 המכסה גדלה מ-5,000 

 היתרים ל-6,250 היתרים. 
המספר האבסולוטי של ההיתרים 

הממומשים נשאר סביב 4,750, וכאשר 
 המכסה עולה אז רק היחס קטן. 

יתרה מזו, בשנת 2017 הוחלט על העסקה 
עונתית גם בקטיף פירות וירקות, ופתיחת 

האפשרות הזאת הפחיתה את המימוש 
 מהסקטור הכללי. 

בשנת 2018 מתוכנן אישור מחדש של 
המכסות הקבועות, והצפי הוא להעלות את 

המימוש לכ-85%.
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מטרה 2: הבטחת מוצר, איכותי, בריא ובטיחותי לציבור

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: שיפור 
הבטיחות והאיכות 

של התוצרת 
החקלאית

תפוקה

העברה לאישור 
של התקנות לחוק 

הסטנדרטים בוועדת 
הכלכלה

 0  ג  - 

התקנות הוכנו לדיון בוועדה, ולאור דרישת 
משרד המשפטים הוחלט, כי יש לתקן את 
החוק הראשי על-מנת לאפשר את הנדרש 

בתקנות. התקנות עברו את כל ההערות 
ויוגשו לוועדת הכלכלה לאחר שיאושר תיקון 

החוק.

2.1: שיפור 
הבטיחות והאיכות 

של התוצרת 
החקלאית

תפוקה
שטח הבננות המוגדר 
למשרד שהתבצע בו 

דיגום )בדונם(
 -  5,000  4,800 

2.1: שיפור 
הבטיחות והאיכות 

של התוצרת 
החקלאית

תפוקה
פרסום סקר שאריות 

חומרי הדברה
 ג  ג  - 

2.1: שיפור 
הבטיחות והאיכות 

של התוצרת 
החקלאית

תפוקה
השלמת בניית המטבלה 

בנהר הירדן
 0  ג  - 

המטבלה נמצאת בשלבי תכנון בנתיבי 
ישראל וברשות שדות התעופה. משרד 

החקלאות מטפל בקידום המטבלה באופן 
רציף, כולל פגישות עם מהנדס התנועה 

הראשי של נתיבי ישראל.

2.1: שיפור 
הבטיחות והאיכות 

של התוצרת 
החקלאית

תפוקה
סיום הכנת סט תקנות 

בנושא סימון ביצים 
לאישור בכנסת

 0  ג  - 

התקנות הוכנו בהיבט המקצועי, כולל 
הסכמות עם המשרדים על העקרונות. חל 
עיכוב בסיום הנוסח המשפטי. הוחלט על 

עדכון תעדוף בלשכה המשפטית, צפוי 
להסתיים במהלך 2018. 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: שיפור 
הבטיחות והאיכות 

של התוצרת 
החקלאית

תפוקה
לולי מטילות שנדגמו 

לסלמונלה בהתאם 
לתכנית הארצית

 -  300  430 

2.1: שיפור 
הבטיחות והאיכות 

של התוצרת 
החקלאית

תפוקה
תקנות לחוק הפיקוח על 

מזון לבעלי חיים 
 -  3  4 

2.1: שיפור 
הבטיחות והאיכות 

של התוצרת 
החקלאית

תפוקה
השלמת כתיבת התכנית 

הלאומית להפחתת 
השימוש בחומרי הדברה

 0  ג  - 

בספטמבר 2017 נערך כנס "לקראת גיבוש 
מדיניות הדברה לאומית", בשיתוף משרדי 
הבריאות, הגנת הסביבה ומשרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים. השתתפו 

בכנס גם נציגי אקדמיה ותעשייה, חקלאים, 
אנשי הדרכה וכן נציגים של ארגוני חברה 

אזרחית. בכנס נדונו סוגיות בחקלאות 
ובתברואה, בתקינה ורישוי, באכיפה, 

בהסברה ועוד. הדיונים יסוכמו במהלך שנת 
2018 למסמך מרכז אחד.

2.1: שיפור 
הבטיחות והאיכות 

של התוצרת 
החקלאית

תוצאה
ממוצע מספר חומרי 

ההדברה בתוצרת 
חקלאית

1.281.251.23

2.1: שיפור 
הבטיחות והאיכות 

של התוצרת 
החקלאית

תוצאה
ציון ממוצע למשחטות 

בישראל 
 29 29.5 28 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: שיפור 
הבטיחות והאיכות 

של התוצרת 
החקלאית

תוצאה

שיעור בדיקות הסקר 
לשאריות כימיות 

בתוצרת חקלאית 
שנמצאו בהן תוצאות 

חריגות

13%12%11%

2.1: שיפור 
הבטיחות והאיכות 

של התוצרת 
החקלאית

תוצאה
שיעור השחיטה 
השחורה בבקר 

4%2%1%

2.2: הגדלת הערך 
התזונתי והבריאותי 

של התוצרת 
החקלאית

תפוקה

סכום הכסף שהועבר 
לתמיכה במחקרים 

בתחום העריכה הגנומית 
)מלש"ח(

 - 73
הדרישה התקציבית של המחקרים שעמדו 

בקריטריונים המדעיים של ועדת השיפוט 
הגיעה לכדי 3 מלש"ח. 

2.2: הגדלת הערך 
התזונתי והבריאותי 

של התוצרת 
החקלאית

תוצאה
דגים המיוצרים במסגרת 

חקלאות ימית בשנה 
)טון(

 1,911  2,157  1,804 

2.2: הגדלת הערך 
התזונתי והבריאותי 

של התוצרת 
החקלאית

תוצאה

פירות וירקות טריים 
מייצור מקומי שסופקו 

לשוק המקומי )ק"ג 
ברוטו לנפש(

 238.7  238.7  220 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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מטרה 3: הבטחת רציפות האספקה של תוצרת חקלאית והפחתת יוקר המחיה

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: שיפור זמינות 
האספקה של 

מוצרים מגוונים 
לאורך כל השנה 
בשגרה ובחירום

 0  10  - תחנות גשם שיוקמו תפוקה

עקב קיצוץ רוחבי, הסכום שהוקצה לנושא 
קוצץ משמעותית. הסכום הועבר לרשות 

המים לטובת הקמת מכ"מ ומערכת הפצה 
להתראה מפני אירועי טבע קיצוניים.

3.1: שיפור זמינות 
האספקה של 

מוצרים מגוונים 
לאורך כל השנה 
בשגרה ובחירום

תפוקה

הפעלת מערכת להפצת 
מידע לחקלאים 

באמצעות אפליקציה, 
אתר אינטרנט והתראות 

סלולריות

 ג  ג  - 

המדד הינו הפעלת מערכת להפצת מידע 
אודות אירועי טבע קיצוניים, באמצעות 

אפליקציה, אתר אינטרנט והתראות 
סלולריות.

3.1: שיפור זמינות 
האספקה של 

מוצרים מגוונים 
לאורך כל השנה 
בשגרה ובחירום

תפוקה
שיעור הבקשות שקיבלו 

מענה תוך שני ימי 
עסקים

 - 95%95%
המדד בודק את שיעור הבקשות למכסות 
ייבוא שקיבלו מענה תוך שני ימי עסקים.

3.1: שיפור זמינות 
האספקה של 

מוצרים מגוונים 
לאורך כל השנה 
בשגרה ובחירום

תפוקה
שיעור מקרי התגובה תוך 

שבועיים במקרים של 
מחסור

 - 95%95%
המדד בודק את שיעור מקרי התגובה )מתן 

מכסות ייבוא( תוך שבועיים במקרים של 
מחסור בפירות ובירקות
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: שיפור זמינות 
האספקה של 

מוצרים מגוונים 
לאורך כל השנה 
בשגרה ובחירום

תוצאה

שיעור העמידה ביעד 
אספקה סדירה מרגע 
הגדרת מחסור במוצר 

חקלאי ועד הגעת 
התוצרת לשווקים 

המקומיים

 - 90%90%

3.1: שיפור זמינות 
האספקה של 

מוצרים מגוונים 
לאורך כל השנה 
בשגרה ובחירום

תוצאה

שבועות בשנה שבהם 
 ירדה כמות 

המלפפונים ברשתות 
השיווק ביותר מ-15% 

ביחס לממוצע תלת-
שנתי 

 1  1  3 

3.1: שיפור זמינות 
האספקה של 

מוצרים מגוונים 
לאורך כל השנה 
בשגרה ובחירום

תוצאה

שבועות בשנה שבהם 
ירדה כמות העגבניות 

ברשתות השיווק ביותר 
מ-15% ביחס לממוצע 

תלת-שנתי

 4  4  5 

3.2: צמצום פערי 
תיווך כלכליים 
ופחתי תוצרת

תפוקה

הוצאת "קול קורא" 
לתמיכה ברשויות 
מקומיות להקמת 

מתחמי מסחר הוגן 
לפירות וירקות

 ג  ג  - 

3.2: צמצום פערי 
תיווך כלכליים 
ופחתי תוצרת

תפוקה

סקירה הכוללת בחינת 
היתכנות והמלצות 

בנושא זירות מסחר 
וירטואליות

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.2: צמצום פערי 
תיווך כלכליים 
ופחתי תוצרת

תפוקה

ביצוע פיילוט למיסוד 
העברה של עודפי תוצרת 

במלפפון ועגבנייה 
לנזקקים, בסיוע לקט 

ישראל

 ג  ג  - 

3.2: צמצום פערי 
תיווך כלכליים 
ופחתי תוצרת

תפוקה
ביצוע פעולות הסברה 

בנושא מודעות צרכנית 
למניעת בזבוז מזון

 ג  ג  - 

התקיים כנס להעלאת המודעות לבזבוז מזון, 
"האקטון" וחלוקת מידע בכנסים שונים 

הכולל פירוט על דרכים שונות לשימור 
תוצרת טרייה.

3.2: צמצום פערי 
תיווך כלכליים 
ופחתי תוצרת

תפוקה
הפעלת המתודולוגיה 

החדשה לפיקוח מחירים
 ג  ג  - 

3.2: צמצום פערי 
תיווך כלכליים 
ופחתי תוצרת

תפוקה

הפקת דו"ח ניתוח 
רווחיות למגזרי 

הקמעונאות והסיטונאות 
של פירות וירקות

 ג  ג  - 

3.2: צמצום פערי 
תיווך כלכליים 
ופחתי תוצרת

תפוקה

דיון בוועדת המחירים 
בממצאי בדיקת 
הרווחיות וקבלת 
החלטות בהתאם

בדיקת רווחיות בפירות וירקות. ג  ג  - 

3.2: צמצום פערי 
תיווך כלכליים 
ופחתי תוצרת

תפוקה
דו"חות מעקב של 

מחירים קמעונאיים 
שיפורסמו

 -  50  50 

3.2: צמצום פערי 
תיווך כלכליים 
ופחתי תוצרת

תפוקה
דו"חות רבעוניים 

שפורסמו
 -  4  2 

המדד בודק דו"חות רבעוניים שפורסמו 
על ענפי רפורמה )דגים, בשר בקר, 

גבינות(. שיעור הביצוע נובע משינוי בסדרי 
העדיפויות. במקום הדו"חות הנ"ל נערכו 

סקירות בנושאים אחרים.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.2: צמצום פערי 
תיווך כלכליים 
ופחתי תוצרת

תוצאה
מדד מחירי הפירות 

והירקות ביחס למדד 
המחירים לצרכן

1.041.041.05

רמת האינפלציה הכללית נמוכה ביותר 
בשנים האחרונות, ויש שנים שבהן שיעור 
העלייה במחירי הפירות והירקות עולה על 
המדד לצרכן. יש לציין, כי מדובר במחירים 

לצרכן שהינם מצרף של מחירי היצרנים, 
המשווקים והקמעונאים, וכל גורם בשרשרת 
אחראי לחלק מהשינוי. בדרך כלל השינוי אינו 

נובע מעליית מחירי היצרנים. נציין, כי הפער 
של 5% נצבר ב-7 שנים.

3.2: צמצום פערי 
תיווך כלכליים 
ופחתי תוצרת

תוצאה

פער בין מחיר לצרכן 
ברשתות השיווק לבין 
מחיר סיטוני לפי סקר 

המשרד

המדד הינו של מחירי פירות וירקות בלבד.44%44%41%
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מטרה 4: עידוד ופיתוח חקלאות בת-קיימא והגברת ההגנה על בעלי החיים ועל רווחתם

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ורווחתם

תפוקה
הגשת תקנות צער בעלי 

חיים לוועדת החינוך
 0  ג  - 

המדד מתייחס להגשת תקנות המתת 
 אפרוחים במדגריות לוועדת החינוך.

נוסח מעודכן הועבר למשרד להגנת הסביבה 
לצורך הערות. עד למועד זה, בחלוף כשנה, 

טרם התקבלה התייחסות. ככל שלא תתקבל 
התייחסות במהלך החציון הראשון לשנת 
2018, משרד החקלאות יקדם את הנוסח 

להגשה בוועדת החינוך.

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ורווחתם

תפוקה
ביקורות שבוצעו בתחום 
רווחת בעלי חיים בייבוא 

ימי
 -  10  10 

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ורווחתם

תפוקה
שיעור היענות לפניות 

בתחום צער בעלי חיים
 - 90%90%

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ורווחתם

תפוקה
פעולות האכיפה שבוצעו 

בתחום צער בעלי חיים
 -  50  50 

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ורווחתם

תפוקה
שיעור האיוש של המבנה 

הארגוני החדש 
33%100%50%

המדד מתייחס לשיעור האיוש של המבנה 
הארגוני החדש באגף צער בעלי חיים 

בשירותים הווטרינריים. אוישה משרה 
אחת מתוך 2. מכרז לאיוש המשרה פורסם, 

הוגשו מועמדויות, אולם ועדת הבוחנים טרם 
התכנסה. מאחר שמדובר במשרה בכירה, 

הליך המיון מתקיים בנציבות שירות המדינה 
ולא בשירותים הווטרינריים.

176   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ורווחתם

תוצאה
שיעור העדרים בנגב 
הנגועים בברוצלוזיס 

מתוך העדרים שנדגמו
26%20%19%

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ורווחתם

תוצאה

שיעור העדרים בארץ, 
מחוץ לנגב, הנגועים 

בברוצלוזיס מתוך 
העדרים שנדגמו

5.4%4%3%

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ורווחתם

תוצאה
שיעור העדרים שנדגמו 

לברוצלוזיס מתוך כלל 
העדרים בישראל

62%80%71%

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ורווחתם

תוצאה
שיעור עדרים מחוסנים 

לפה וטלפיים )בקר וצאן(
98.6%95%100%

4.1: הגנה על בעלי 
החיים ורווחתם

6%6%6%שיעור תמותת פטםתוצאה

4.2: יישום והטמעה 
של חקלאות 

שומרת סביבה
תפוקה

דונמים של הדרים 
המטופלים בהדברה 

בשיטת הזבובים 
)SIT( העקרים

 -  23,000  23,000 

4.2: יישום והטמעה 
של חקלאות 

שומרת סביבה
תפוקה

הפעלת מערך להסדרת 
הטיפול בגדמי עצים 

 ג  ג  - 

4.2: יישום והטמעה 
של חקלאות 

שומרת סביבה
תפוקה

דוננמים שמטופלים 
בשיטה של חקלאות 

ידידותית
 -  50,000  100,000 

4.2: יישום והטמעה 
של חקלאות 

שומרת סביבה
תפוקה

ביצוע פרויקט "גינון 
קהילתי"

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.2: יישום והטמעה 
של חקלאות 

שומרת סביבה
תוצאה

שימוש בחומרי הדברה 
)חומר פעיל בטונות(

 6,005  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

4.3: שמירה 
ופיתוח של שטחים 

פתוחים לעיבוד 
שולי ולמרעה

תפוקה

השלמת כתיבת נייר 
עמדה להמלצת משרד 

החקלאות להקצאות 
שטחי מרעה

 0  ג  - 

בשל חילופי כוח אדם הנושא נמצא בשלב 
טיוטות בין המשרד לשותפים. ישנן הבנות 

לגבי המתווה, ובשנת 2018 יפורסם נייר 
העמדה.

4.3: שמירה 
ופיתוח של שטחים 

פתוחים לעיבוד 
שולי ולמרעה

תפוקה
פרסום נייר עמדה רשות 

המרעה
 0  ג  - 

בשל חילופי כוח אדם הנושא נמצא בשלב 
טיוטות בין המשרד לשותפים. ישנן הבנות 

לגבי המתווה, ובשנת 2018 יפורסם נייר 
העמדה.

4.3: שמירה 
ופיתוח של שטחים 

פתוחים לעיבוד 
שולי ולמרעה

תפוקה
השלמת תכנית מיפוי 
כושר נשיאה בשטחי 

מרעה
 0  ג  - 

לאור חילופי כוח אדם הנושא לא קודם 
במלואו בשנת 2017. כתיבת התכנית והמיפוי 

בוצעו בשנת 2017. המשימה תושלם בשנת 
.2018

4.3: שמירה 
ופיתוח של שטחים 

פתוחים לעיבוד 
שולי ולמרעה

תוצאה
שטחים חדשים 

שהוכשרו למרעה על-ידי 
רשות המרעה )דונם(

 10,000  10,000  9,198 

4.4: שמירה על 
הקרקע החקלאית 

ועל מקווי המים
תפוקה

שיעור השיטפונות 
שלגביהם יש חיזוי מדויק

 - 75%75%

4.4: שמירה על 
הקרקע החקלאית 

ועל מקווי המים
תפוקה

פרסום מסמך הנחיות 
להכנת תכניות לניהול 

סיכונים
 0  ג  - 

הוחלט על הרחבת המשימה ושיתופה עם 
המשרד להגנת הסביבה. הוקמה ועדת היגוי 

וכן נשכרו שירותיה של חברה חיצונית. 
גובשה טיוטה לפרק הראשון. המשימה 

עתידה להסתיים בסוף 2018.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.4: שמירה על 
הקרקע החקלאית 

ועל מקווי המים
תפוקה

סטודנטים שתוענק להם 
מלגה ללימודי שימור 

קרקע וניקוז
 -  5  0 

הוחלט לקדם תכנית צוערים לתשתיות מים 
וניקוז. בימים אלו מתבצע סקר צרכים בגופי 

התשתית. הפרויקט מתוכנן לצאת לפועל 
ב-2019.

4.4: שמירה על 
הקרקע החקלאית 

ועל מקווי המים
תפוקה

פרסום מדריך להכנת 
תכניות למפעלי ניקוז 

בגישה של שימור קרקע 
ומים )ניהול אגני(

 0  ג  - 
הוחלט לכלול את המשימה כפרק במסגרת 

הניהול האגני.

4.4: שמירה על 
הקרקע החקלאית 

ועל מקווי המים
תוצאה

שטחים מעובדים 
בממשק משמר קרקע 

ומים )אלפי דונם(
 300  350  400 

4.4: שמירה על 
הקרקע החקלאית 

ועל מקווי המים
תוצאה

שטחי חקלאות חדשים 
שהוכשרו בתמיכת 

המשרד )דונם(
 -  750  0 

התמשכות הדיונים מול קק"ל עיכבו את 
חתימת החוזה בין הגופים. בימים אלו החוזה 
נחתם, ועל כן השטחים יוכשרו במהלך שנת 

 .2018
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מטרה 5: שיפור כלכלי-חברתי של ההתיישבות הכפרית והחקלאית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: עידוד ופיתוח 
ההתיישבות 

החקלאית והכפרית 
בפריפריה

תפוקה

השלמת הכנה של נייר 
 עמדה בנושא 

היערכות לקראת סיום 
תוקפו של חוק הגליל 
בענף הפטם וההטלה

 ג  ג  - 

5.1: עידוד ופיתוח 
ההתיישבות 

החקלאית והכפרית 
בפריפריה

תפוקה
יישובים שהסתיים בהם 
תהליך שיקום התשתיות

 -  47  39 

5.1: עידוד ופיתוח 
ההתיישבות 

החקלאית והכפרית 
בפריפריה

תפוקה
השלמת הכנה של מדריך 

רישוי עסקים במשק 
המשפחתי

 ג  ג  - 

5.1: עידוד ופיתוח 
ההתיישבות 

החקלאית והכפרית 
בפריפריה

תפוקה
נחלות שנוספו באזורי 

עדיפות לאומית
 -  500  500 

5.1: עידוד ופיתוח 
ההתיישבות 

החקלאית והכפרית 
בפריפריה

תפוקה
שטח שנוסף כתוצאה 

מהגדלת מספר הנחלות 
)דונם(

 -  25,000  25,000 

5.1: עידוד ופיתוח 
ההתיישבות 

החקלאית והכפרית 
בפריפריה

תפוקה
שטח שנוסף על-ידי 

הגדלת תקן גודל נחלה 
)דונם(

 -  7,000  7,000 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: עידוד ופיתוח 
ההתיישבות 

החקלאית והכפרית 
בפריפריה

תפוקה
יישובים שיאושר בהם 

שיקום תשתיות
 -  15  15 

5.1: עידוד ופיתוח 
ההתיישבות 

החקלאית והכפרית 
בפריפריה

 21  21  - פרוגרמות שאושרותפוקה
המדד מתייחס לפרוגרמות שאושרו ליישובי 

עוטף עזה.

5.1: עידוד ופיתוח 
ההתיישבות 

החקלאית והכפרית 
בפריפריה

תפוקה

תשובות שהתקבלו 
מהמועצות האזוריות 

לסקר בנושא מגרשים 
פנויים וזמינים 

 -  53  - 

לאחר בחינת המענה לסקר שהתקבל משתי 
מועצות אזוריות במהלך השנה הוחלט על 

שינוי שיטת העבודה של איסוף המידע על-
אודות מגרשים פנויים וזמינים. איסוף המידע 

התבצע מבסיסי מידע שונים והושלם בסוף 
שנת 2017.

5.1: עידוד ופיתוח 
ההתיישבות 

החקלאית והכפרית 
בפריפריה

 7  25  28 יישובים בתת אכלוס תוצאה

5.1: עידוד ופיתוח 
ההתיישבות 

החקלאית והכפרית 
בפריפריה

תוצאה
נחלות שנוספות מדי 

שנה
 461  500  497 

5.1: עידוד ופיתוח 
ההתיישבות 

החקלאית והכפרית 
בפריפריה

תוצאה
שטח שנוסף מדי שנה 

ליישובים חקלאיים 
)דונם(

 40,605  18,000  24,255 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.2: פיתוח 
כלכלי-חברתי 

של האוכלוסייה 
הבדואית ומגזר 

המיעוטים

תפוקה

ביצוע מעקב ובקרה 
חציוניים, הכוללים 
הפקת של דו"חות 

בנושא

 ג  ג  - 

המדד מתייחס לביצוע מעקב ובקרה 
חציוניים אחר יישום תכנית החומש לשנים 

2017-2021 על-ידי משרדי הממשלה 
השונים.
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מטרה 6: שיפור איכות השירות לחקלאים ולכלל הציבור

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.1: ייעול 
השירות לציבור, 

תוך הפחתת 
הבירוקרטיה 

והקטנת הנטל 
הרגולטורי 

תפוקה
סיום הטמעת השימוש 

בטופס ממוחשב
 -  95  95 

המדד מתייחס לסיום הטמעת השימוש 
בטופס ממוחשב להנפקת מכסות ייבוא 
פטורות ממכס, ובודק את אחוז מכסות 

הייבוא המונפקות בעזרתו.

6.1: ייעול 
השירות לציבור, 

תוך הפחתת 
הבירוקרטיה 

והקטנת הנטל 
הרגולטורי 

תפוקה

פרסום תכנית להפחתת 
הנטל הרגולטורי הקיים 
ב-25% בהתאם למדריך 

הממשלתי

 ג  ג  - 

6.1: ייעול 
השירות לציבור, 

תוך הפחתת 
הבירוקרטיה 

והקטנת הנטל 
הרגולטורי 

תפוקה
אישור התכנית להפחתת 

הנטל הרגולטורי בייצוא 
צמחים ופרסומה

 ג  ג  - 

6.1: ייעול 
השירות לציבור, 

תוך הפחתת 
הבירוקרטיה 

והקטנת הנטל 
הרגולטורי 

תפוקה
מפרטי רישוי עסקים 

שפורסמו
 -  50  50 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.1: ייעול 
השירות לציבור, 

תוך הפחתת 
הבירוקרטיה 

והקטנת הנטל 
הרגולטורי 

תפוקה
העברת נוסח מוצע של 

תיקונים
 ג  ג  - 

המדד מתייחס להעברת נוסח מוצע של 
תיקונים לתקנות היערות.

6.1: ייעול 
השירות לציבור, 

תוך הפחתת 
הבירוקרטיה 

והקטנת הנטל 
הרגולטורי 

תפוקה

קיום כנס לבעלי עניין 
בתחומים המטופלים 

במסגרת התכנית 
להפחתת הנטל 

הרגולטורי

 ג  ג  - 

6.1: ייעול 
השירות לציבור, 

תוך הפחתת 
הבירוקרטיה 

והקטנת הנטל 
הרגולטורי 

 ג  ג  - הכנת דו"ח RIA תפוקה
המדד מתייחס להכנת דוח RIA )הערכת 

השפעות רגולציה( לנושא אסדרת קשרי 
מסחר בין חקלאים למשווקים.

6.1: ייעול 
השירות לציבור, 

תוך הפחתת 
הבירוקרטיה 

והקטנת הנטל 
הרגולטורי 

 ג  ג  - פרסום נוהל לציבורתפוקה

המדד מתייחס לפרסום נוהל לציבור בנושא 
 אסדרת קשרי מסחר בין חקלאים למשווקים.

הוצג מסמך חלופות לציבור, נערך שיתוף 
ציבור הן עם חקלאים והן עם משווקים 

במתכונת של שולחנות עגולים. המשרד 
יוציא סיכום סופי בתחילת 2018 לאישור 

השר.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.1: ייעול 
השירות לציבור, 

תוך הפחתת 
הבירוקרטיה 

והקטנת הנטל 
הרגולטורי 

תפוקה
אפיון טכנולוגי וכתיבת 

)RFP( מסמכי מכרז
 ג  ג  - 

המדד מתייחס לאפיון טכנולוגי וכתיבת 
מסמכי מכרז להקמת מערכת מחשוב 

מרכזית לניהול תמיכות המשרד. לאחר 
בחינה מקצועית הוחלט שמערכת התמיכות 
המרכזית תשולב עם מערכת המדען הראשי 

המתוכננת למערכת תמיכות אחת.

6.1: ייעול 
השירות לציבור, 

תוך הפחתת 
הבירוקרטיה 

והקטנת הנטל 
הרגולטורי 

תפוקה
הבאה לאישור של 

תקנות בנושא מעבדות 
לוועדת הכלכלה

 0  ג  - 

התהליך החל, אך מכיוון שתקנות מסוג זה 
נכתבות מתוקף חוק המספוא הן יאוחדו 

לתקנה אחת. לאחר השלמת RIA )הערכת 
השפעות רגולציה(, התהליך יותנע מחדש.

6.1: ייעול 
השירות לציבור, 

תוך הפחתת 
הבירוקרטיה 

והקטנת הנטל 
הרגולטורי 

תוצאה

שיעור הנטל הרגולטורי 
שהופחת במסגרת ביצוע 

התכניות המשרדיות 
להפחתת הנטל 

הרגולטורי

 - 25%25%

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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דיווח מדדים לשנת 2017
הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 15,471  13,494  2,932 תכנון סטטוטורי - יחידות דיור שקיבלו תוקף 1

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

ביאור: ניתן לראות שהייתה עמידה ביעד ואף מעבר לכך. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

הסכמי הפינוי או ההסדרה/יחידות דיור לתושבי הפזורה ביישובי הקבע - 2
 87  1,525  456 כמות הסכמים חתומים

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

ביאור: היענות נמוכה של האוכלוסייה להצטרף להסדרה עקב פיצוי נמוך לדבריהם, העדר כלי הסדרה מעודכן )החלטת מועצה משופרת(  ■

ואכיפה תומכת הסדרה בקצב ובהיקף שאינם עונים על הדרישה.

הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

הסכמי הפינוי או ההסדרה/יחידות דיור לתושבי הפזורה ביישובי הקבע - 3
 217  3,837  1,032 כמות יח"ד בהסכמים חתומים

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

ביאור: היענות נמוכה של האוכלוסייה להצטרף להסדרה עקב פיצוי נמוך לדבריהם, העדר כלי הסדרה מעודכן )החלטת מועצה משופרת(  ■

ואכיפה תומכת הסדרה בקצב ובהיקף שאינם עונים על הדרישה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 עסקאות/יחידות דיור שתיחתמנה לשיווק מגרשים לריבוי טבעי - 4
 552  1,204  307 כמות עסקאות חתומות

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

ביאור: התארכות תהליכי עבודה מקבלת הבקשות ועד לעסקה, וצורך בהליך שיבוץ למענה על השיוך השבטי/חמולתי. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 עסקאות/יחידות דיור שתיחתמנה לשיווק מגרשים לריבוי טבעי - 5
 1,186  2,520  625 כמות יח"ד בעסקאות חתומות

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

ביאור: התארכות תהליכי עבודה מקבלת הבקשות ועד לעסקה, וצורך בהליך שיבוץ למענה על השיוך השבטי/חמולתי. ■
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

מגרשי מגורים/יחידות דיור שיפותחו לרמת שלב א' )כביש, מים, ביוב( - 6
 929  1,310  993 כמות מגרשים מפותחים

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

ביאור: ביצוע חלקי עקב חוסר שיתוף פעולה של התושבים, מטרדים ותובעי בעלות. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

מגרשי מגורים/ יחידות דיור שיפותחו לרמת שלב א' )כביש, מים, ביוב( - 7
 2,322  3,276  2,482 כמות יח"ד במגרשים שיפותחו

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

ביאור: ביצוע חלקי עקב חוסר שיתוף פעולה של התושבים, מטרדים ותובעי בעלות. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 58  90  181 מתחמים לאכיפה במסגרת תכנית אכיפה אפקטיבית8

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

ביאור: הוצאו צווים שיפוטיים ל-90 מתחמים, מהם ל-58 מתחמים הוצאו צווים וכן ל-32 מתחמים נוספים הוחל בתהליך, אך חלו עיכובים. ■

הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 מעקב אחר יישום תכנית החומש לפיתוח כלכלי חברתי בעלות כוללת 9
 - של 3 מיליארד ש"ח

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

ביאור: המעקב אחר יישום תכנית החומש מטופל באגף פיתוח כלכלי במשרד החקלאות. ■
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דיווח מדדים לשנת 2017
רשות השירות הלאומי-אזרחי



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 9,800  9,200  9,000 מסגרות שירות1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות לשירות לאומי-אזרחי, מערכת מידע פנימית. ■
ביאור: גידול מעבר ליעד בעיקר כתוצאה מפתיחת מקומות חדשים עבור אוכלוסיות מיוחדות שמספרן גדל מאוד. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - הבאה לאישור של חוק השירות הלאומי-אזרחי בכנסת2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות לשירות לאומי-אזרחי, מערכת מידע פנימית. ■
ביאור: העברת החוק בשנת 2017 לפי התכנון. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 4,510  5,200  4,500 בני מיעוטים המשולבים במסגרת השירות הלאומי-אזרחי3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות לשירות לאומי-אזרחי, מערכת מידע פנימית. ■
ביאור: על-פי החלטת הממשלה מס' 1889 היעד עודכן מ-5,200 ל-4,800, ונוסף על כך שונו הקריטריונים להצבת מתנדבים במסגרות חינוך. ■
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 1,472  2,000  1,800 משרתים מקרב האוכלוסייה החרדית4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות לשירות לאומי-אזרחי, מערכת מידע פנימית. ■
 ביאור: לדעת הרשות לשירות לאומי-אזרחי, הסיבות העיקריות שבגללן אין עמידה ביעדי הגיוס הן:  ■

 א. הגיל המינימלי להצטרפות לשירות הלאומי-אזרחי הוא 21.
 ב. מתן פטור לאוכלוסיות נרחבות בגילאים הרלוונטיים לשירות:

 • פטור גורף למי שהיה מעל גיל 22 ביום תחולת החוק.
 • בגילאי 18-22 ישנה אפשרות לדחיית שירות עד גיל 24, ואז ניתן לקבל פטור.

ג. דמי הכלכלה נמוכים באופן משמעותי משכר החיילים: רווק בשירות לאומי-אזרחי - 400 ש"ח )לעומת 800 ש"ח בצבא(; נשוי עם ילד 
 בשירות לאומי-אזרחי - 1,780 ש"ח )לעומת 5,400 ש"ח בצבא(.

ד. חוסר כדאיות כלכלית לצאת לשירות: לומד בכולל מקבל מלגה גבוהה יותר ממשרת בשירות לאומי-אזרחי )מלגת כולל מלאה 
מהמדינה - כ-830 ש"ח, ובנוסף עוד כ-700-1,200 ש"ח מהכולל(.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 1,100  1,500  1,500 משרתים בעלי צרכים מיוחדים5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות לשירות לאומי-אזרחי, מערכת מידע פנימית. ■
ביאור: איוש התקנים בשנתיים האחרונות הוא כ-1,150 מתנדבים. לאור נתון זה הרשות נמצאת בתהליך מקצועי מעמיק עם משרד  ■

הרווחה כדי לייצר מעטפת מקצועית והתאמות הנגשה נוספות על-מנת להרחיב את מספר המתנדבים עם מגבלה.

רשות השירות הלאומי-אזרחי
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד ירושלים ומורשת



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 2,400  3,600  2,400 סטודנטים זרים בירושלים1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות לפיתוח ירושלים. ■
ביאור: סטודנטים זרים הם כוח כלכלי חשוב לעיר. במהלך השנים הקרובות מתוכננות פעולות נוספות לגידול בקרב קהלי יעד שונים.  ■

בשנת 2017 ניסה המשרד, באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים, לייצר הסכם עם גוף גדול שפועל מול יהודי התפוצות, ללא הצלחה. 
נעשתה הפקת לקחים שתילקח בחשבון בעתיד.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 14,940  15,000  10,500 משתתפים בכנסים בינלאומיים בירושלים2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות לפיתוח ירושלים. ■
ביאור: ביצוע בהתאם לצפי. משתתפים בכנסים בינלאומיים מייצרים הכנסה של פי 1.5 מתייר רגיל, ומכאן חשיבותו של מדד זה. ■

משרד ירושלים ומורשת
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 660,000  625,000  530,000 מבקרים בפסטיבלים הפתוחים לקהל הרחב בירושלים3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: מבקרים אלו ביקרו בפסטיבל האור ובפסטיבל הצלילים בעיר העתיקה בירושלים. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 140  140  120 מיזמים ירושלמיים הנכללים בפרויקטים לקידום יזמות טכנולוגית4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות לפיתוח ירושלים. ■
ביאור: מיזמים טכנולוגיים מסוגים שונים. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 2  2  - כנסים בינלאומיים לקראת שנת ה-50 לאיחוד העיר ירושלים5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני משרד ירושלים ומורשת. ■
ביאור: כנסים בסימן 50 שנים לאיחוד העיר ■
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 31  31  12 מיזמי מורשת מוחשית שנפתחו לקהל6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: לא התקבל ביאור למדד מרכזי זה. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 25  10  15 פעולות הצלה במיזמי המורשת המוחשית7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: לא התקבל ביאור למדד מרכזי זה. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 6  6  4 מיזמי מורשת בלתי מוחשית בשלבי תכנון8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: לא התקבל ביאור למדד מרכזי זה. ■
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 11  15  11 מיזמי מורשת מוחשית בביצוע9

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: כפי שניתן לראות במדד מרכזי מס' 10, בשנת 2017 הושלמו יותר מיזמי מורשת מוחשית מכפי שנצפה, ולכן מעט יותר מיזמים היו  ■

בביצוע.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 25  9  3 מיזמי מורשת מוחשית שהושלמו10

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: לאור סיום תכנית מורשת א' נעשו מאמצים שהובילו להשלמת יותר מיזמים מהצפוי. ■
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: פיתוח מוסדות אקדמיים בירושלים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

 2,400  3,600  2,400 סטודנטים זרים בירושליםתוצאה 

1.1: הרחבת התשתית 
האקדמית והפיזית

תפוקה
הקמת בית ספר להנדסה 

באוניברסיטה העברית
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.1: הרחבת התשתית 
האקדמית והפיזית

תפוקה
מוסדות אקדמיים בעיר 

שהורחבה התשתית הפיזית 
שלהם

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.1: הרחבת התשתית 
האקדמית והפיזית

תפוקה
מוסדות אקדמיים בעיר 

שהורחבה תשתית המעונות 
שלהם

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.2: הגדלת מספר 
הסטודנטים הזרים 

הלומדים בעיר
 4  4  2 תארים אקדמיים חדשיםתפוקה

1.2: הגדלת מספר 
הסטודנטים הזרים 

הלומדים בעיר
 8  8  4 תכניות אקדמיות חדשותתפוקה

1.2: הגדלת מספר 
הסטודנטים הזרים 

הלומדים בעיר
תפוקה

משתתפים בפרויקט 
"השגרירים"

 120  120  120 

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

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: פיתוח תשתיות 
תרבות ופנאי

תפוקה
השלמת שביל אופניים 

באורך 42 ק"מ
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.1: פיתוח תשתיות 
תרבות ופנאי

תפוקה
תכנון ופיתוח עין כרם 

כמוקד תיירותי
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.1: פיתוח תשתיות 
תרבות ופנאי

תפוקה
השלמת תכנון מרכז תרבות 

וקולינריה בעין כרם
התכנון נדחה לשנת 2018. 0  ג  - 

2.1: פיתוח תשתיות 
תרבות ופנאי

תפוקה
תשתיות תרבות ופנאי 

שנוספו
 -  4  3 

תפוקה2.2: פיתוח פארקים
השלמת תכנון שיקום אפיק 

רפאים עד עין חניה
 ג  ג  - 

תפוקה2.2: פיתוח פארקים
השלמת ביצוע פארק רובעי 

סנהדרין
 ג  ג  - 

תפוקה2.2: פיתוח פארקים
השלמת ביצוע פארק 

רוקפלר
 0  ג  - 

עקב שינוי בתכנית העבודה, נדחה 
לשנת 2018.
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מטרה 3: הגדלת כמות התיירות הנכנסת לירושלים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: הגדלת ההיצע של 
חדרי המלון בירושלים

תפוקה
מגרשי "מתחם הרכס" 

ששווקו למלונאות
 -  2  2 

3.1: הגדלת ההיצע של 
חדרי המלון בירושלים

תפוקה
השלמת התכנון לחיבור 
"מתחם הרכס" לטיילת 

ול"מתחם התחנה"
 ג  ג  - 

3.1: הגדלת ההיצע של 
חדרי המלון בירושלים

תפוקה
חדרי מלון חדשים שנפתחו 

בירושלים 
 -  900  772 

3.2: הגדלת מספר 
הכנסים הבינלאומיים 

המתקיימים בירושלים
תוצאה

כנסים בינלאומיים 
בירושלים

 21  25  20 

3.2: הגדלת מספר 
הכנסים הבינלאומיים 

המתקיימים בירושלים
תוצאה

משתתפים בכנסים 
בינלאומיים

 10,500  15,000  14,940 

משרד ירושלים ומורשת
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מטרה 4: פיתוחה הכלכלי של ירושלים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: חיזוק תחומי 
הביו-טכנולוגיה 

והתעשייה עתירת 
הידע

תפוקה
מיזמים ירושלמיים הנכללים 

בפרויקטים לקידום יזמות 
טכנולוגית

 120  140  120 

4.1: חיזוק תחומי 
הביו-טכנולוגיה 

והתעשייה עתירת 
הידע

 ג  ג  - כנס היי-טק בינלאומי תפוקה

4.1: חיזוק תחומי 
הביו-טכנולוגיה 

והתעשייה עתירת 
הידע

תפוקה
בדיקת היתכנות – הקמת 

מרכז למחקר רפואי
 ג  ג  - 

4.1: חיזוק תחומי 
הביו-טכנולוגיה 

והתעשייה עתירת 
הידע

תפוקה

נהלים שפורסמו )בנושאים 
הבאים: מענקים לחברות 

מתחילות, חברות 
טכנולוגיות צעירות, חברות 
אסטרטגיות וחברות ביומד(

 2  4  3 

4.1: חיזוק תחומי 
הביו-טכנולוגיה 

והתעשייה עתירת 
הידע

תפוקה
חברות המשתמשות 

במעבדות להשכרה
 -  6  5 
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מטרה 5: הנגשת העיר העתיקה בשעות הלילה למבקרים ולתיירים באמצעות פסטיבלים מושכי קהל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: אירועי עוגן 
תיירותיים-תרבותיים 

לרווחת תושבי 
ירושלים והמבקרים 

בה

 630,000  400,000  380,000 מבקרים בפסטיבל האורתוצאה

5.1: אירועי עוגן 
תיירותיים-תרבותיים 

לרווחת תושבי 
ירושלים והמבקרים 

בה

 30,000  120,000  100,000 מבקרים בפסטיבל הצליליםתוצאה

5.1: אירועי עוגן 
תיירותיים-תרבותיים 

לרווחת תושבי 
ירושלים והמבקרים 

בה

תוצאה

מבקרים בסיורים חינוכיים-
תיירותיים בהר הזיתים 

בראי שנת ה-50 לאיחוד 
העיר

 50,000  70,000  200,000 

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

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
מקבלי סיוע במסגרת 

פעילות המרכז לטיפוח 
יזמות במזרח ירושלים

 1,100  1,300  1,400 

6.1: צמצום פערים 
בתעסוקה במזרח 

ירושלים
 3  3  - פרויקטים תיירותייםתפוקה

6.1: צמצום פערים 
בתעסוקה במזרח 

ירושלים
תפוקה

משתתפים במט"י – מרכז 
טיפוח יזמות – מזרח 

ירושלים
 1,100  1,300  1,400 

6.1: צמצום פערים 
בתעסוקה במזרח 

ירושלים
תפוקה

כנסים ליזמים ולבעלי עסק 
במסגרת מט"י

 -  2  2 

6.1: צמצום פערים 
בתעסוקה במזרח 

ירושלים
תפוקה

משתתפות בתכניות 
ייחודיות לנשים במט"י

 -  60  215 

6.1: צמצום פערים 
בתעסוקה במזרח 

ירושלים
תפוקה

תכניות ייחודיות לליווי עסקי 
ופרסום לעסקים קיימים

 -  2  2 

6.1: צמצום פערים 
בתעסוקה במזרח 

ירושלים
תפוקה

משתתפים ב-jest – יזמות 
טכנולוגית במזרח ירושלים

 800  800  800 

6.2: צמצום פערים 
בחינוך במזרח ירושלים

תפוקה

קבוצות ספורט, הפועלות 
אחר הצהריים בבתי ספר 

באמצעות עמותת "מפעלות 
חינוך וחברה" 

לא בוצע עקב שינוי בתכנית העבודה. 0  30  - 
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מטרה 7: כנסים בינלאומיים לקראת שנת 50 לירושלים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

7.1: קיום כנסים 
בינלאומיים בסימן 

50 שנה לאיחוד העיר 
ירושלים

תפוקה
כנסים בינלאומיים 

בירושלים, בסימן 50 שנה 
לאיחוד העיר

 -  2  2 

משרד ירושלים ומורשת
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מטרה 8: איסוף, שימור, הנגשה והנחלת מידע וערכי המורשת הלאומית בארץ ישראל ובתפוצות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

8.2: ביצוע מיזמים 
לשימור, לשיקום 

ולפיתוח אתרי 
המורשת המוחשית

תפוקה
מיזמים הנמצאים בהליכי 

ביצוע
 39  14  11 

8.3: השלמת המיזמים 
לשימור, לשיקום 

ולפיתוח אתרי 
המורשת המוחשית

תפוקה
מיזמים שנפתחו לקהל 

הרחב
 6  31  31 

8.4: ביצוע פעולות 
"הצלה" – תיעוד, 

שימור אחזקה וניטור 
של נכסי תרבות 

מורשת

תפוקה

פעולות שימור והצלה 
שבוצעו באתרים בהתאם 

לתכנית ההצלה של המועצה 
לשימור אתרים

 25  7  9 

8.4: ביצוע פעולות 
"הצלה" – תיעוד, 

שימור אחזקה וניטור 
של נכסי תרבות 

מורשת

תפוקה
אתרים ארכיאולוגיים 

המצויים בסכנה, שהסתיימו 
בהן פעולות הצלה

 12  3  4 

8.4: ביצוע פעולות 
"הצלה" – תיעוד, 

שימור אחזקה וניטור 
של נכסי תרבות 

מורשת

תפוקה
אתרים בגנים לאומיים 

הנמצאים בסכנת הכחדה, 
שבוצעו בהם פעולות הצלה

 12  5  12 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

8.5: שימור המורשת 
הלאומית הבלתי 

מוחשית
 6  2  3 מיזמים שתוכננותפוקה

8.5: שימור המורשת 
הלאומית הבלתי 

מוחשית
 13  8  8 מיזמים שבוצעותפוקה

8.5: שימור המורשת 
הלאומית הבלתי 

מוחשית
 9  3  3 מיזמים שהושלמו ונפתחותפוקה

8.6: חיזוק המודעות 
לשימור המורשת

תפוקה
אירועי שחזור מרכזיים 

שבוצעו
 1  2  0 

מדובר באירוע שחזור מרכזי לכבוד 
יום העצמאות. הוחלט לדחות את 

ביצוע האירוע בשנה על מנת שיתקיים 
במסגרת חגיגות ה-70 למדינה.

8.6: חיזוק המודעות 
לשימור המורשת

תפוקה
הכשרת בנות שירות באתרי 

מורשת
 ג  ג  - 

8.6: חיזוק המודעות 
לשימור המורשת

 2  2  2 קורסי הכשרה למשמריםתפוקה

8.6: חיזוק המודעות 
לשימור המורשת

תפוקה
הכשרת מתנדבים לאתרי 

המורשת 
 ג  ג  - 

משרד ירושלים ומורשת
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד הכלכלה והתעשייה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 100.1  95.0  91.9 ייצוא כולל במיליארדי דולרים1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח א1. ■
ביאור: הגדלת הייצוא הישראלי הינה יעד אסטרטגי של משרד הכלכלה והתעשייה, שכן התעשיות המייצאות ניחנות בפריון גבוה ביחס  ■

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

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

 בשנת 2017 נקט המשרד במספר פעולות מרכזיות למימוש המדד:

 • הפעלת מערך של יותר מ-40 נספחויות מסחריות ברחבי העולם.

 • חתימה על הסכמים עם הבנק העולמי בתחומי המים, החקלאות והסייבר להפצת החדשנות הישראלית לאפריקה.

 • קיום משאים ומתנים לחתימה על אזור סחר חופשי עם מספר מדינות.

• הפעלת קרנות: "כסף חכם"- שתכליתה קידום היקף המכירות של חברות המשווקות לחו"ל מוצרים ו/או שירותים קיימים ו/או חדשים 

מחוץ לישראל; "של"ב" -שתכליתה הרחבת פעילותם של יצואנים בתחילת דרכם, בעלי היקפי ייצוא נמוכים או ללא ייצוא כלל גם לשווקים 

בחו"ל; "קרן הפרויקטים" – שתכליתה הגדלת מספר החברות המגישות מועמדות לפרויקטים בזירה הבינלאומית; "קרן המאגדים" – 

שתכליתה הגדלת היקף המכירות של חברות המתאגדות יחד לצורך הקמת מתקן הדגמה מסחרי בשוקי יעד בחו"ל, באמצעות מתן סיוע להן.

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

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

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

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

 בעשור האחרון עלה דירוגה של ישראל 4 מקומות בדירוג, וכעת היא מדורגת במקום ה-21 מתוך 35 המדינות החברות בארגון. 
ממוצע התוצר לנפש בקרב מדינות ה-OECD בסוף שנת 2016 היה 42,104 דולרים, בעוד התוצר לנפש בישראל בסוף אותה שנה עמד על 

37,270 דולרים.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - - 20%הפער בין ישראל לממוצע ה-OECD ביחס בין רמת המחירים לתוצר לנפש3

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

בנושא מצביעים על כך, שרמת המחירים במוצרי צריכה בישראל מצויה במגמת ירידה החל משנת 2013, אולם עם זאת, רמת המחירים 
 ביחס למדינות ה-OECD עודנה גבוהה.

תמונת המצב הנוכחית בסל המייצג מצביעה על פערים של כ-20% לעומת ממוצע מדינות ה-OECD. המשרד קבע כיעד את צמצום הפער 
 ב-25% תוך 5 שנים. 

ממצא זה מתבסס על נתוני 2014, שהיא השנה האחרונה שבה נעשתה השוואת מחירים כזו בין מדינות ה-OECD. ההשוואה הבאה של 
 נתוני 2017 אמורה להתפרסם במהלך שנת 2018.

משרד הכלכלה והתעשייה פועל במגוון ערוצים לטובת הפחתת יוקר המחיה במשק הישראלי באמצעות עידוד תחרות מקומית, הסרת 

 חסמי ייבוא וכלים נוספים.

 המשרד פועל במספר מישורים למימוש המדד, בין היתר:

 • רפורמה בתקינה.

 • עידוד ייבוא מקביל וייבוא אישי.

 • המשך יישום הרפורמה בייבוא בהתאם להמלצות הוועדה להגברת התחרות, והסרת חסמים בתחום הייבוא.

 • מסלולי תחרות - עידוד יצרנים מקומיים - בחינה וגיבוש של מסלולי תמיכה ייחודיים ליצרנים.

 • מתן מכסות ייבוא פטורות ממכס בתחומי הגבינות הקשות והבשר הטרי.

 • פעולות להפחתת נטל רגולטורי, כגון: הפחתת נטל רגולטורי בייבוא, גיבוש תכנית לאכיפת תקנים רשמיים בשווקים, תיקון צו ייבוא חופשי ועוד.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

היחס בגובה השכר השנתי הממוצע לעובד בין מחוזות הפריפריה לממוצע 4
 - - 74.95%מחוזות המרכז

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני הביטוח הלאומי )2015(. ■
ביאור: בשנים האחרונות קיים פער של כ-25% בין השכר הממוצע לעובד במחוזות הפריפריה לזה של מחוזות המרכז, כאשר מזוהה  ■

מגמה קלה של צמצום הפער. פערים אלה בשכר משקפים פערים כלכליים וחברתיים רחבים, הקיימים בישראל בין הפריפריה למרכז, 
 הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בהיצע ובמגוון מקומות העבודה.

המשרד פועל במגוון מישורים לצמצום הפערים, בהם יצירת תמריצים ומתן כלים לקידום וליצירת סביבה עסקית תומכת ומסייעת לעסקים 

בכלל ולתעשייה בפרט. בשנה החולפת קידם המשרד את יישום התכנית לפיתוח הצפון, גיבוש ויישום תכנית לנגב המזרחי, פעילות נרחבת 

לקידום, פיתוח ושיווק של אזורי תעשייה, שילוב עובדים בשכר גבוה בפריפריה, תמיכה בהרחבה, העתקה והקמה של תעשייה בפריפריה, 

 המהווה עוגן תעסוקתי איכותי, משיכת השקעות לפריפריה ועוד. 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - - 18.1%חלקה של התעשייה מהתוצר העסקי5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת מתאריך 31.12.2017: "אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים  ■

לשנת 2017", לוח 18: "תוצר מקומי גולמי ותוצר עסקי גולמי, לפי ענף כלכלי".
ביאור: משרד הכלכלה והתעשייה פועל במספר מישורים על-מנת לקדם תעשייה בת-קיימא, מתקדמת, חדשנית ותחרותית ברמה  ■

 המקומית והבינלאומית גם יחד - בהם:
 • תכנית אסטרטגית לייצור מתקדם.

 • הקמת מכון לייצור מתקדם.
 • עידוד החיבור של התעשייה לגז טבעי.

 • מתן מענקים באמצעות החוק לעידוד השקעות הון.
 • גיבוש והפעלה של מסלול להעלאת הפריון בתעשייה.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 -  -  - הקמת מכון לאומי לייצור מתקדם בצפון6

ביאור והרחבה:
 מקור הנתונים: משרד הכלכלה והתעשייה. ■

ביאור: מטרת ההקמה של מכון לייצור מתקדם בצפון היא הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה מוטת הייצור במטרה לחזק את 
 התעשייה בישראל ולהעלות את הפריון בתעשייה.

כחלק מתהליך העבודה על נושא הייצור המתקדם, התמקד המשרד בכלים שיסייעו לתעשייה הישראלית לעבור לרמות מתקדמות יותר 
 של ייצור. משמעות הדבר היא להביא את פסי הייצור בתעשייה הישראלית לרמה טכנולוגית גבוהה יותר. 

המכון הלאומי לייצור מתקדם יוקם בשנת 2018 במטרה להפוך למוקד ידע בטכנולוגיות ייצור מתקדם, יפעל להנגשתו לתעשייה, יסייע 
 וילווה מפעלי תעשייה בתהליכי ההטמעה והפיתוח של טכנולוגיות אלה. 

בנוסף, יפעל לביסוס ולחיזוק של האקו-סיסטם בתחום ולקידום שיתופי פעולה וחיבורים בין חברות, סביב מיזמים לקידום שיטות ייצור 
 וטכנולוגיות מתקדמות בתעשייה היצרנית בישראל.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

היחס בין הפריון בתעשייה המסורתית והמסורתית-מעורבת לתעשיית 7
 - - 54%העילית והעילית-מעורבת

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני ה-OECD (2014), סקר תעשייה, כרייה וחציבה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים 2008-2014 ולוח 20.6  ■

בשנתון הססטיסטי.
ביאור: יחס הפריון בתעשייה בישראל נמצא במגמת ירידה מאז שנת 2008 ונמוך מהממוצע הרב שנתי ב-OECD )שעומד על כ-72%(.  ■

 היעד שואף לצמצם את היחס הקיים בישראל תוך שמירה על צמיחה בתעשייה העילית והעילית-מעורבת. 
העלאת הפריון בתעשייה המסורתית והמסורתית-מעורבת הינה מטרה מרכזית בעשייה המשרדית, משום שהיא מהווה אחד הגורמים 

 המשמעותיים שיכולים לאפשר קיומה של תעשייה בת-קיימא ומתקדמת, שהיא מרכיב משמעותי בקיומו של משק צומח ויציב.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 2  -  - חברות חדשות שהשקיעו בישראל כתוצאה מפעילות המשרד8

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

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

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור הייבוא של מוצרי הצריכה מתוך סך ההוצאות של משק בית על 9
11.1%- 10%מוצרי צריכה

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני ה-OECD לשנת 2016. ■
ביאור: הגדלת שיעור הייבוא כאחוז מהצריכה הינו מדד שבבסיסו רציונל להפחתת יוקר המחייה ופתיחת המשק לתחרות. מחקרים  ■

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

מקביל, בין היתר באמצעות רפורמת התמרוקים אותה מקדם המשרד בשיתוף משרד הבריאות; הקלות בתקינה וכדומה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

משרות חדשות שנוצרו לאוכלוסיות מיוחדות כתוצאה מהפעלת מסלול 10
 1,036  1,900  1,609 תעסוקה 

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד הכלכלה והתעשייה. ■
ביאור: הרשות להשקעות במשרד הכלכלה פרסמה בשנת 2017 תשעה מסלולי תעסוקה חדשים/מחודשים למגוון רחב של אוכלוסיות  ■

ואזורי סיוע. בין היתר, עודכנו גם התנאים של מסלולים קיימים על-מנת לאפשר ליותר חברות לגשת למסלולים ולעמוד בתנאי הסף 
שלהם. עם זאת, לחלק מהמסלולים הייתה היענות חלקית ונמוכה מן הצפוי, לכן יעד כמות העובדים החדשים שאושרו במסגרת 

הבקשות נמוך מהיעד שנקבע בתחזית.

216   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור הערך המוסף המצטבר של עסקים קטנים ובינוניים מתוך הערך 11
52.8%53%53.7%המוסף המשקי

ביאור והרחבה:
■ .OECD-מקור הנתונים: נתוני ה
ביאור: יותר מ-99% מהעסקים בישראל הם עסקים קטנים ובינוניים, שבהם עד 100 מועסקים. עסקים אלו מעסיקים יותר מ-60%  ■

 מהמועסקים במגזר העסקי ומייצרים יותר ממחצית התוצר של המגזר העסקי.

הפעילויות העיקריות של המשרד לטובת העסקים הקטנים והבינוניים נחלקות בין פעולות של סיוע ישיר לעסק לבין פעולות שמטרתן 

יצירת סביבה עסקית תומכת, המאפשרת לעסקים להתפתח, למצות את הפוטנציאל העסקי שלהם ולהתחרות.

משרד הכלכלה והתעשייה
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה

מיקום ישראל 
ברמת התוצר 

לנפש ביחס 
למדינות 
OECD-ה

 21  -  21 

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

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

 OECD-בעולם ביחס למדינות החברות בארגון ה
ברמת התוצר לנפש, ובכלל זה קידום המשק 

הישראלי לנתיבי חדשנות וצמיחה, תוך חיזוק כושר 
התחרות בתעשייה ובסקטור העסקי, פיתוח כלכלי-

חברתי, הפחתת יוקר המחיה ושיפור הסביבה 
 העסקית.

בעשור האחרון עלתה ישראל 4 מקומות בדירוג, 
וכעת היא מדורגת במקום ה-21 מתוך 35 המדינות 

 החברות בארגון. 
ממוצע התוצר לנפש בקרב מדינות ה-OECD בסוף 
שנת 2016 היה 42,104 דולרים, בעוד התוצר לנפש 
בישראל בסוף אותה שנה עמד על 37,270 דולרים.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה

הפער ברמת 
פריון העבודה 
)תוצר לשעת 

עבודה( 
בין ישראל 

לממוצע 
 OECD-ה

)דולרים, מחירי 
2010 והתאמה 

)PPP-ל

25% -25%

מקור הנתונים: ארגון ה-OECD, פריון )דולר לשעת 
 עבודה(.

ביאור: משרד הכלכלה והתעשייה הציב כמדד מרכזי 
את צמצום פער הפריון בתוצר לשעת עבודה. פערי 

הפריון מצויים ברמה זו יותר מעשור.

1.1: קידום החדשנות 
והטמעת טכנולוגיות 

מתקדמות בתעשייה, 
במסחר ובשירותים

תפוקה

קבלנים 
שיעברו לעבוד 
בשיטות בנייה 

מתועשות 
כתוצאה 

מהשתתפותם 
במסלול 
מענקים 

לעידוד בנייה 
מתועשת

 -  -  31 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

1.1: קידום החדשנות 
והטמעת טכנולוגיות 

מתקדמות בתעשייה, 
במסחר ובשירותים

תפוקה

חברות 
הרשומות 
בקהילות 

החדשנות 
השונות 

במצטבר 
)אקומושן, 

חינוך, בריאות(

 692  910  980 

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: קידום החדשנות 
והטמעת טכנולוגיות 

מתקדמות בתעשייה, 
במסחר ובשירותים

תפוקה

מפעלים 
בתעשייה 

בצפון שיישמו 
תכניות 

להגדלת הפריון 
כתוצאה 

מהשתתפותם 
בתכנית 

להגדלת הפריון 
בתעשייה

 -  -  10 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

1.1: קידום החדשנות 
והטמעת טכנולוגיות 

מתקדמות בתעשייה, 
במסחר ובשירותים

תפוקה

הפעלת 
התכנית 

למעבדות 
חדשנות בזירת 
ההזנק על-ידי 

יציאה להליך 
תחרותי

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: קידום החדשנות 
והטמעת טכנולוגיות 

מתקדמות בתעשייה, 
במסחר ובשירותים

תוצאה
הקמת מכון 

לאומי לייצור 
מתקדם בצפון 

 -  -  - 

הקמת המכון לייצור מתקדם בצפון נועדה לצורך 
הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות בתעשייה 

מוטת הייצור במטרה לחזק את התעשייה בישראל 
 ולהעלות את הפריון בתעשייה.

כחלק מתהליך העבודה על נושא הייצור המתקדם, 
התמקד המשרד בכלים, שיסייעו לתעשייה 

הישראלית לעבור לרמות מתקדמות יותר של 
ייצור. משמעות הדבר היא להביא את פסי הייצור 

 בתעשייה הישראלית לרמה טכנולוגית גבוהה יותר. 
המכון הלאומי לייצור מתקדם יוקם בשנת 2018 

במטרה להפוך למוקד ידע בטכנולוגיות ייצור 
מתקדם, יפעל להנגשתו לתעשייה, יסייע וילווה 

מפעלי תעשייה בתהליכי ההטמעה והפיתוח של 
 טכנולוגיות אלה. 

בנוסף, יפעל לביסוס ולחיזוק של האקו-סיסטם 
בתחום ולקידום שיתופי פעולה וחיבורים בין 

חברות, סביב מיזמים לקידום שיטות ייצור 
וטכנולוגיות מתקדמות בתעשייה היצרנית בישראל.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 

ערך בפועל.

1.1: קידום החדשנות 
והטמעת טכנולוגיות 

מתקדמות בתעשייה, 
במסחר ובשירותים

תוצאה

שיעור 
ההשקעה 

במו"פ אזרחי 
מהתמ"ג

4.3%4.3%-
מקור הנתונים: OECD. טרם התפרסמו נתונים 

מעודכנים לשנת 2016 ואילך.

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: קידום החדשנות 
והטמעת טכנולוגיות 

מתקדמות בתעשייה, 
במסחר ובשירותים

תוצאה

יחידות הדיור 
שהוקמו 
בתמיכת 
המסלול 

לתיעוש ובנייה

 -  500  2,612 

1.1: קידום החדשנות 
והטמעת טכנולוגיות 

מתקדמות בתעשייה, 
במסחר ובשירותים

תוצאה

מיקום 
ישראל במדד 

החדשנות 
המשוקלל 

 Global-של ה
 Competitiveness

 Report

 2  2  3 

מדד החדשנות המשוקלל של ה-GCR מתייחס 
להיבטי חדשנות שונים בכלכלה, ובהם השקעה 

במו"פ, חדשנות המגזר העסקי, שיתוף פעולה 
 אקדמיה-מגזר עסקי ופרמטרים נוספים.

הדו"ח הינו דו-שנתי )המדד המעודכן הינו מדוח 
.)2017-18

1.2: עידוד תעשייה 
תחרותית ובת-קיימא 

תפוקה

חברות שיבצעו 
חיבור לרשת 
הגז הטבעי, 

במסגרת 
תכנית 

המענקים 
לחיבור 

ושימוש בגז 
טבעי

 20  25  35 
בשנת 2017 ניתן מענק מוגדל לחיבור לגז טבעי, 
וכתוצאה מכך ניתן מספר גבוה של כתבי אישור.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: עידוד תעשייה 
תחרותית ובת-קיימא 

תפוקה

גיבוש המלצות 
לתעשייה בת-
קיימא במפרץ 

חיפה ועידוד 
המפעלים 

למעבר 
לשימוש בגז 

טבעי

 ג  ג  - 

1.2: עידוד תעשייה 
תחרותית ובת-קיימא 

תפוקה

גיבוש תכנית 
פעולה למעבר 

להשקעות 
סביבתיות 
בתעשייה 

מקצה למקור

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

1.2: עידוד תעשייה 
תחרותית ובת-קיימא 

תוצאה

היחס בין 
הפריון 

בתעשייה 
המסורתית 

והמסורתית-
מעורבת 

לתעשיית 
העילית 

והעילית-
מעורבת

54% -52.4%

יחס הפריון בתעשייה בישראל נמצא במגמת ירידה 
 OECD-מאז שנת 2008 ונמוך מהממוצע הרב שנתי ב
)שעומד על כ-72%(. היעד שואף לצמצם את היחס 

הקיים בישראל תוך שמירה על צמיחה בתעשייה 
העילית והעילית-מעורבת.

העלאת הפריון בתעשייה המסורתית והמסורתית-
מעורבת הינה מטרה מרכזית בעשייה המשרדית, 
משום שהיא מהווה אחד הגורמים המשמעותיים 
שיכולים לאפשר קיומה של תעשייה בת-קיימא 
ומתקדמת, שהיא מרכיב משמעותי בקיומו של 

משק צומח ויציב.

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: עידוד תעשייה 
תחרותית ובת-קיימא 

תוצאה

חלקה של 
התעשייה 

מהתוצר 
העסקי

18.1% --

משרד הכלכלה והתעשייה פועל במספר מישורים 
על מנת לקדם תעשייה בת קיימא, מתקדמת, 

חדשנית ותחרותית ברמה המקומית והבינלאומית 
 גם יחד - בהם:

 • תכנית אסטרטגית לייצור מתקדם.
 • הקמת מכון לייצור מתקדם.

 • עידוד החיבור של התעשייה לגז טבעי.
• מתן מענקים באמצעות החוק לעידוד השקעות 

 הון.
• גיבוש והפעלה של מסלול להעלאת הפריון 

 בתעשייה.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 

ערך בפועל.

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תפוקה

חתימה ויישום 
הסכם אזור 
סחר חופשי 
עם קוריאה

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תפוקה

חתימה 
ואשרור הסכם 

אזור סחר 
חופשי עם 

וייטנאם

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תפוקה

חתימה 
ואשרור הסכם 

אזור סחר 
חופשי עם סין 

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תפוקה

חברות שקיבלו 
תמיכה 

בקרנות "כסף 
חכם", "קרן 

הפרויקטים" 
ומאגדי 
תשתית

 128  128  181 

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תפוקה

פניות לסיוע 
שקיבלו 

מענה מצד 
הנספחויות 
המסחריות

 4,500  4,500  4,500 

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תפוקה

ביתנים 
שהוקמו 

בתערוכות 
מטעם מינהל 

סחר חוץ 
במטרה לקדם 

את הייצוא 
הישראלי 
למדינות 

מתפתחות

 6  6  6 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תפוקה

חברות 
המגישות 

בקשות 
להשתתף 
בתוכנית 

תמיכה 
ליצואנים 

קטנים

 -  30  60 

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תפוקה

קידום שיתופי 
פעולה בין-

ממשלתיים 
ובמסגרת 
המוסדות 

הפיננסיים 
הבינלאומיים

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תפוקה

פניות שטופלו 
על-ידי 

הנספחויות 
באסיה, 

באמריקה 
הלטינית 

ובאפריקה

 1,170  1,170  1,170 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תפוקה

פעילויות 
לעידוד הייצוא 

הישראלי 
שבוצעו על-ידי 

הנספחויות 
המסחריות 

בחו"ל

 705  715  705 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תוצאה
ייצוא כולל 
במיליארדי 

דולרים
91.9  95.0  100.1 

הגדלת הייצוא הישראלי הינה יעד אסטרטגי של משרד 
הכלכלה והתעשייה, שכן התעשיות המייצאות ניחנות 

בפריון גבוה ביחס לחברות הפועלות בשוק המקומי והן 
בעלות טכנולוגיות מתקדמות יותר ויציבות יותר. מלבד 

תרומתו של הייצוא לצמיחת המשק, הרחבת פעילותן 
של החברות המייצאות היא בעלת פוטנציאל תרומה 

 משמעותי לצמצום פערי השכר ולהגדלת השוויון במשק.
סך הייצוא מושפע ממשתנים רבים, כגון שערי חליפין, 

מצב גיאופוליטי, מצב הכלכלה העולמית וביקושים 
עולמיים. משרד הכלכלה והתעשייה פועל לקידום הייצוא 

הישראלי בשל חשיבותו הרבה לקידום הכלכלה והמשק 
בישראל, ולפיכך הוחלט להציב מדד זה.

בשנת 2017 נקט המשרד במספר פעולות מרכזיות 
 למימוש המדד:

• הפעלת מערך של יותר מ-40 נספחויות מסחריות ברחבי 
 העולם.

• חתימה על הסכמים עם הבנק העולמי בתחומי המים, 
החקלאות והסייבר להפצת החדשנות הישראלית 

 לאפריקה.
• קיום משאים ומתנים לחתימה על אזור סחר חופשי עם 

 מספר מדינות.
• הפעלת קרנות: "כסף חכם" - שתכליתה קידום היקף 

המכירות של חברות המשווקות לחו"ל מוצרים ו/או 
שירותים קיימים ו/או חדשים מחוץ לישראל; "של"ב" 

-שתכליתה הרחבת פעילותם של יצואנים בתחילת 
דרכם, בעלי היקפי ייצוא נמוכים או ללא ייצוא כלל גם 

לשווקים בחו"ל; "קרן הפרויקטים" – שתכליתה הגדלת 
מספר החברות המגישות מועמדות לפרויקטים בזירה 

הבינלאומית; "קרן המאגדים" – שתכליתה הגדלת היקף 
המכירות של חברות המתאגדות יחד לצורך הקמת מתקן 

הדגמה מסחרי בשוקי יעד בחו"ל, באמצעות מתן סיוע להן.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תוצאה

הסכמי אזור 
סחר חפשי 

חדשים 
שנחתמו

1 - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תוצאה

שיעור הייצוא 
למדינות שיש 

לישראל עמן 
הסכמי סחר, 

מתוך כלל 
הייצוא

74% - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תוצאה

היקף ייצוא 
הסחורות 
לאמריקה 
הלטינית, 

ללא יהלומים 
)במיליארדי 

דולרים(

1.48 - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל. 

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תוצאה

מספר 
היצואנים 
לאמריקה 
הלטינית, 

המייצאים יותר 
מ-100,000 

דולר

 1,259  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא, בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תוצאה

היקף ייצוא 
הסחורות לסין, 

ללא יהלומים 
)במיליארדי 

דולרים(

 3.11  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל. 

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תוצאה

היקף ייצוא 
הסחורות 

להודו, ללא 
יהלומים 

)במיליארדי 
דולרים(

1.31 - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל. 

1.3: הגדלת היקף 
וגיוון הייצוא בדגש 

על שווקים גלובליים 
מתפתחים 

תוצאה

מספר 
היצואנים 

להודו, 
המייצאים יותר 

מ-100,000 
דולר

 1,194  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

1.4: משיכת השקעות 
זרות ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה

חברות 
ישראליות 

שחברה 
מחויבת 

מימשה אצלם 
לראשונה

 -  20  25 

1.4: משיכת השקעות 
זרות ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה

הזדמנויות 
עסקיות 

שפורסמו 
לתעשייה 

הישראלית

 -  8  8 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.4: משיכת השקעות 
זרות ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה

חיבורים 
בין חברות 
ישראליות 

לאנשי קשר 
רלוונטיים 

בחברות 
זרות )לרבות 

משלחות(

 -  60  107 

1.4: משיכת השקעות 
זרות ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה

חברות המים 
הישראליות 
שהשתתפו 

בכנס 
ובתערוכה של 

WATEC

 -  120  122 

1.4: משיכת השקעות 
זרות ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה
משלחות זרות 

שיגיעו לכנס
WATEC 2017

 -  85  95 

1.4: משיכת השקעות 
זרות ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה

ביצוע השקעה 
איכותית 
בסקטור 

התעופה, 
החלל והמתכת

 0  ג  - 
מדובר בתהליכים מתמשכים וארוכים שלא 

הסתיימו ב-2017.

1.4: משיכת השקעות 
זרות ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה

פרסום כללי 
המכפילים 

לרכש גומלין 
ואישורם 
בממשלה

 0  ג  - 
כללי המכפילים מוכנים, הצעת המחליטים טרם 

הועברה לאישור הממשלה.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.4: משיכת השקעות 
זרות ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תפוקה

חברות זרות 
שמולן תיבנה 
תכנית עבודה 

מוכוונת 
השקעות 

בתחום 
האוטומוטיב 

 -  2  2 

1.4: משיכת השקעות 
זרות ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תוצאה

חברות חדשות 
שהשקיעו 

בישראל 
כתוצאה 

מפעילות 
המשרד

 -  -  2 

משרד הכלכלה והתעשייה פועל במגוון ערוצים 
להגדלת היקף ההשקעות הזרות בישראל מתוך 

הכרה בחשיבותן לצמיחת המשק. המשרד מקדם 
השקעות של חברות רב-לאומיות בתעשייה 

הישראלית באמצעות השילוב בין חשיפה ממוקדת 
של טכנולוגיות ישראליות בפני החברות הגלובליות 

לבין ליווי פרטני ומתמשך של משקיעים המעוניינים 
להשקיע בשוק הישראלי.

1.4: משיכת השקעות 
זרות ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תוצאה

התחייבויות 
חדשות 

שהושגו לרכש 
גומלין

 24  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

1.4: משיכת השקעות 
זרות ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תוצאה

שיעור תכניות 
המימוש מתוך 

סך המכרזים 
השנתיים 

שדווחו לרשות 
לשיתוף פעולה 

תעשייתי

50% - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

232   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.4: משיכת השקעות 
זרות ויצירת שיתופי 

פעולה תעשייתיים 
ובינלאומיים

תוצאה

חברות 
ישראליות 

הנהנות מרכש 
גומלין

 400  420  800 
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מטרה 2: הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות 

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה

הפער בין 
ישראל 

לממוצע 
 OECD-ה

ביחס בין רמת 
המחירים 

לתוצר לנפש 

20% - - 

אחת המטרות המרכזיות של המשרד הינה לפעול 
להפחתת יוקר המחיה ולהגברת התחרות במשק 

הישראלי. נתונים אחרונים בנושא מצביעים על כך, 
שרמת המחירים במוצרי צריכה בישראל מצויה במגמת 
ירידה החל משנת 2013, אולם עם זאת, רמת המחירים 
ביחס למדינות ה-OECD עודנה גבוהה. תמונת המצב 

הנוכחית בסל המייצג מצביעה על פערים של כ-20% 
לעומת ממוצע מדינות ה-OECD. המשרד קבע כיעד את 

 צמצום הפער ב-25% תוך 5 שנים. 
ממצא זה מתבסס על נתוני 2014, שהיא השנה האחרונה 
 .OECD-שבה נעשתה השוואת מחירים כזו בין מדינות ה

ההשוואה הבאה של נתוני 2017 אמורה להתפרסם 
במהלך שנת 2018.

משרד הכלכלה והתעשייה פועל במגוון ערוצים לטובת 
הפחתת יוקר המחיה במשק הישראלי באמצעות עידוד 

 תחרות מקומית, הסרת חסמי ייבוא וכלים נוספים. 
 המשרד פועל במספר מישורים למימוש המדד, בין היתר:

 • רפורמה בתקינה.
 • עידוד ייבוא מקביל וייבוא אישי.

• המשך יישום הרפורמה בייבוא בהתאם להמלצות 
הוועדה להגברת התחרות, והסרת חסמים בתחום 

 הייבוא.
• מסלולי תחרות - עידוד יצרנים מקומיים – בחינה 

 וגיבוש של מסלולי תמיכה ייחודיים ליצרנים.
• מתן מכסות ייבוא פטורות ממכס בתחומי הגבינות 

 הקשות והבשר הטרי.
• פעולות להפחתת נטל רגולטורי, כגון: הפחתת נטל 

רגולטורי בייבוא, גיבוש תכנית לאכיפת תקנים רשמיים 
 בשווקים, תיקון צו ייבוא חופשי ועוד.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן 
לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה

הפער בין 
ישראל 

לממוצע 
ה-OECD ביחס 
בין רמת מחירי 

המזון לרמת 
מחירי התוצר 

לנפש

18% - - 

אחת המטרות המרכזיות של המשרד הינה לפעול 
להפחתת יוקר המחיה ולהגברת התחרות במוצרי 

המזון בישראל. נתונים אחרונים בנושא מצביעים על 
כך, שרמת המחירים במוצרי צריכה בישראל מצויה 

במגמת ירידה החל משנת 2013, אולם עם זאת, 
 OECD-רמת מחירי המזון בישראל ביחס למדינות ה

 עודנה גבוהה.
תמונת המצב הנוכחית בסל המייצג מצביעה על 

פערים של כ-18% לעומת רמת המחירים הצפויה 
לפי קו הרגרסיה, המחושב על בסיס אינדקס התוצר 
לנפש. המשרד קבע כיעד את צמצום הפער ל-13% 
עד 2020. ממצא זה מתבסס על נתוני 2014, שהיא 

השנה האחרונה שבה נעשתה השוואת מחירים כזו 
בין מדינות ה-OECD. ההשוואה הבאה של נתוני 

 2017 אמורה להתפרסם במהלך השנה. 
משרד הכלכלה והתעשייה פועל במגוון ערוצים 

לטובת הפחתת יוקר המחיה בתחומי המזון 
באמצעות עידוד תחרות מקומית, הסרת חסמי 

 ייבוא וכלים נוספים. 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 
מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 

ערך בפועל.

2.1: הקטנת הריכוזיות 
הענפית ויצירת משק 

תחרותי
תפוקה

הפעלת מערך 
מעבדות 
מוכרות 

בבדיקות ייבוא

 0  ג  - 

הפעלת מערך המעבדות מתוכנן ל-1.4.18. השלב 
האחרון בהפעלת מערך המעבדות המוכרות היה 

מותנה במיסוד תשתיות טכנולוגיות, אשר התעכב. 
התשתית הטכנולוגיות מורכבת ממערכת שאמורה 

לקשר את היבואנים עם המשרד ועם המכס.

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: הקטנת הריכוזיות 
הענפית ויצירת משק 

תחרותי
תפוקה

חברות שקיבלו 
תמיכה וסיוע 

במסגרת 
המסלול החדש 

להגברת 
התחרותיות 

במשק

 -  2  0 
המסלול פורסם במועד, אולם לא הוגשו הצעות 

למסלול.

2.1: הקטנת הריכוזיות 
הענפית ויצירת משק 

תחרותי
תפוקה

פרסום מכסות 
ייבוא במסגרת 
"הליך תחרותי 

חדש" לייבוא 
בשר טרי 

בפטור ממכס 
במטרה 

להפחית את 
יוקר המחיה 

במשק 
הישראלי

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

2.1: הקטנת הריכוזיות 
הענפית ויצירת משק 

תחרותי
תפוקה

פרסום מכסות 
ייבוא במסגרת 
 "הליך תחרותי 

חדש" לייבוא 
גבינות קשות 
בפטור ממכס 

במטרה 
להפחית את 
יוקר המחיה 

במשק 
הישראלי

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: הקטנת הריכוזיות 
הענפית ויצירת משק 

תחרותי
תפוקה

הפעלת מערך 
של הקצאת 

 מכסות פטורות
ממכס של 
פריטי מזון 

בשנים 2017 
ו-2018

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

2.2: התאמת הדרישות 
המוטלות על ייבוא או 

ייצור למקובל בשווקים 
משמעותיים בעולם

תפוקה

גיבוש תכנית 
אכיפת תקנים 

רשמיים בייבוא 
מבוססת על 

הערכת סיכונים 

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

2.2: התאמת הדרישות 
המוטלות על ייבוא או 

ייצור למקובל בשווקים 
משמעותיים בעולם

תפוקה

הבאה לאישור 
הכנסת של 
הצעת חוק 
הפיקוח על 

יהלומים 

 0  ג  - 

במסגרת הליך הערכת השפעות הרגולציה על 
ענף היהלומים לצורך גיבושו של חוק שיחליף 

את צו הפיקוח על יהלומים, ייבואם וייצואם, 
תשל"ט-1979, בוצעה פנייה לבעלי עניין לקבלת 

התייחסותם לרגולציה המוצעת ונשלח להם נוסח 
 טיוטת התזכיר. 

הטיוטות נשלחו במחצית הראשונה של חודש 
דצמבר לבורסת היהלומים, למכון היהלומים, 

לבורסת אבני החן ויהלומים, להתאחדות תעשייני 
היהלומים, לאיגוד תעשייני התכשיטים בישראל, 
 להתאחדות התעשיינים ולאיגוד לשכות המסחר. 

בנוסף, ביום 10.12.2017 עלתה הפנייה וטיוטת 
 התזכיר לאתר/פורטל משרד הכלכלה והתעשייה.
המשרד החל לקבל תגובות והוא מתעתד לקיים 

שיח עם בעלי העניין במסגרת הליך ה-RIA. ייתכן כי 
בעקבות ההליך יוכנסו תיקונים, ובהתאם לכך יעדכן 

המשרד על המשך התהליך ומועד הפצת התזכיר.

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.2: התאמת הדרישות 
המוטלות על ייבוא או 

ייצור למקובל בשווקים 
משמעותיים בעולם

תפוקה

בחינת 
הרפורמות 

בעולם 
ובשווקים 

המפותחים 
וגיבוש צעדים 

להסרת 
חסמים בתחום 
הייבוא בהתאם 

לממצאים

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

2.2: התאמת הדרישות 
המוטלות על ייבוא או 

ייצור למקובל בשווקים 
משמעותיים בעולם

תוצאה

שיעור הייבוא 
של מוצרי 

הצריכה מתוך 
סך ההוצאות 

של משק 
בית על מוצרי 

צריכה

10% -11.1%

הגדלת שיעור הייבוא כאחוז מהצריכה הינו מדד 
שבבסיסו רציונל להפחתת יוקר המחייה ופתיחת 

המשק לתחרות. מחקרים מצביעים על קשר ישיר 
בין ענפים החשופים לייבוא לבין רמת הפריון של 
אותו ענף. כמו כן, רמת המחירים בישראל ביחס 

למדינות מפותחות אחרות הנה גבוהה. לטובת 
קידום היעד פועל המשרד להקלות בייבוא אישי 

בשיתוף משרד האוצר; פתיחת השוק לייבוא 
מקביל, בין היתר באמצעות רפורמת התמרוקים 
אותה מקדם המשרד בשיתוף משרד הבריאות; 

הקלות בתקינה וכדומה.

2.2: התאמת הדרישות 
המוטלות על ייבוא או 

ייצור למקובל בשווקים 
משמעותיים בעולם

תוצאה

היקף הייבוא 
האישי 

של מוצרי 
צריכה בשנה 
)במיליארדי 

ש"ח(

 2.88  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.2: התאמת הדרישות 
המוטלות על ייבוא או 

ייצור למקובל בשווקים 
משמעותיים בעולם

תוצאה

ציון ישראל לפי 
 Doing-מדד ה
Business לגבי 

עלות הנטל 
הרגולטורי 

והבירוקרטי 
של תהליך 

הייבוא

 82.85  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

2.2: התאמת הדרישות 
המוטלות על ייבוא או 

ייצור למקובל בשווקים 
משמעותיים בעולם

תוצאה

שיעור הירידה 
במספר 

 התהליכים 
הבירוקרטיים 

בתהליך הייבוא 
בתחומי 

המזון הרגיל 
והתעבורה

 -  - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

2.2: התאמת הדרישות 
המוטלות על ייבוא או 

ייצור למקובל בשווקים 
משמעותיים בעולם

תוצאה

שיעור הירידה 
במשך הזמן 

של תהליך 
הייבוא בתחומי 

המזון הרגיל 
והתעבורה

 -  - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: טיוב הרגולציה, 
הפחתת נטל רגולטורי 

והסרת חסמים 
העומדים בפני המגזר 

העסקי

תפוקה

מדידת 
ההשפעה 

של שינויים 
בתקנים על 

תהליך הייבוא 
והסקת 

מסקנות 
והמלצות 
להפחתת 

הנטל 
הרגולטורי 

בתחום הייבוא

 ג  ג  - 

2.3: טיוב הרגולציה, 
הפחתת נטל רגולטורי 

והסרת חסמים 
העומדים בפני המגזר 

העסקי

תפוקה

אישור 
התיקונים בצו 

ייבוא חופשי 
בשנים -2017

8 במטרה 
להפחית 
חסמים 

בתהליך הייבוא

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

2.3: טיוב הרגולציה, 
הפחתת נטל רגולטורי 

והסרת חסמים 
העומדים בפני המגזר 

העסקי

תפוקה

אישור מסגרת 
רגולטורית 

עדכנית לייבוא 
אישי

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: טיוב הרגולציה, 
הפחתת נטל רגולטורי 

והסרת חסמים 
העומדים בפני המגזר 

העסקי

תפוקה

יישום שינויים 
בחוקיות 

הייבוא, 
שיאפשרו 

הסרת 
חסמי ייבוא 

בתחומים 
נבחרים

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

2.3: טיוב הרגולציה, 
הפחתת נטל רגולטורי 

והסרת חסמים 
העומדים בפני המגזר 

העסקי

תפוקה

גיבוש 
המלצות לטיוב 

הרגולציה 
ויישומן לצורך 
הפחתת הנטל 

הרגולטורי 
בתחום אישור 

מבדקות 
שירות ביחידת 

המשקלות 
והמידות

 ג  ג  - 

2.3: טיוב הרגולציה, 
הפחתת נטל רגולטורי 

והסרת חסמים 
העומדים בפני המגזר 

העסקי

תפוקה

יישום המלצות 
ועדת האימוץ 
וסיום רביזיות 

כלל התקנים

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: טיוב הרגולציה, 
הפחתת נטל רגולטורי 

והסרת חסמים 
העומדים בפני המגזר 

העסקי

תוצאה

שיעור הפחתת 
נטל בירוקרטי 

בייצוא דו-
שימושי

 -  - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

2.3: טיוב הרגולציה, 
הפחתת נטל רגולטורי 

והסרת חסמים 
העומדים בפני המגזר 

העסקי

תוצאה

שיעור הפחתת 
נטל בירוקרטי 

בפטורים 
מאישור ייבוא

 -  - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

2.3: טיוב הרגולציה, 
הפחתת נטל רגולטורי 

והסרת חסמים 
העומדים בפני המגזר 

העסקי

תוצאה

שיעור הפחתת 
נטל בירוקרטי 

ברישום 
אגודות 

ובאישור 
תקנונים

 -  - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

2.4: שמירה על זכויות 
הצרכנים בהיבטי 

מסחר ובטיחות
תפוקה

עדכון 
פלטפורמות 

מקוונות 
בתכנים 

על-אודות 
פעילויות 

מינהל תקינה

 ג  ג  - 

2.4: שמירה על זכויות 
הצרכנים בהיבטי 

מסחר ובטיחות
תפוקה

מספר נטילות 
שבוצעו בבתי 
עסק לאכיפת 

תקנים 
רשמיים

 315  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל. 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.4: שמירה על זכויות 
הצרכנים בהיבטי 

מסחר ובטיחות
תפוקה

הבאה לאישור 
הכנסת 

של החוק 
למשקלות 

ומידות 

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.

2.4: שמירה על זכויות 
הצרכנים בהיבטי 

מסחר ובטיחות
תפוקה

ביקורות 
למחיר מרבי 

על-פי חוק 
פיקוח מצרכים 

ושירותים

 3,000  5,000  8,404 

2.4: שמירה על זכויות 
הצרכנים בהיבטי 

מסחר ובטיחות
תפוקה

אימותים 
ראשוניים 
ואימותים 

מחדש של 
מכשירי 
שקילה 
שבוצעו

 13,200  12,700  12,645 

2.4: שמירה על זכויות 
הצרכנים בהיבטי 

מסחר ובטיחות
תפוקה

אימותים 
ראשוניים 
ואימותים 

מחדש של 
מונים בתחום 

דלק שבוצעו

 8,850  8,850  8,038 

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.4: שמירה על זכויות 
הצרכנים בהיבטי 

מסחר ובטיחות
תפוקה

קביעת מחירי 
מוצרים 

מפוקחים 
שבאחריות 

המשרד, 
תוך שמירה 
על איזון בין 

הצרכנים, 
היצרנים 

והמשווקים

 ג  ג  - 

2.4: שמירה על זכויות 
הצרכנים בהיבטי 

מסחר ובטיחות
תוצאה

שיעור 
ההצלחה 

בביצוע נטילות 
של מוצרים 

החשודים 
כמסוכנים 

לציבור

80% - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך 

מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח 
ערך בפועל.
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מטרה 3: פיתוח כלכלי-חברתי כתשתית לצמיחת המשק 

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה

היחס בגובה השכר 
השנתי הממוצע 

לעובד בין מחוזות 
הפריפריה לממוצע 

מחוזות המרכז

74.95% - - 

בשנים האחרונות קיים פער של כ-25% בין 
השכר הממוצע לעובד במחוזות הפריפריה 

לזה של מחוזות המרכז, כאשר מזוהה מגמה 
קלה של צמצום הפער. פערים אלה בשכר 

משקפים פערים כלכליים וחברתיים רחבים, 
הקיימים בישראל בין הפריפריה למרכז, 

הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בהיצע ובמגוון 
מקומות העבודה.

המשרד פועל בשלל מישורים לצמצום 
הפערים, בהם יצירת תמריצים ומתן כלים 

לקידום וליצירת סביבה עסקית תומכת 
ומסייעת לעסקים בכלל ולתעשייה בפרט. 

בשנה החולפת קידם המשרד את יישום 
התכנית לפיתוח הצפון, גיבוש ויישום תכנית 
לנגב המזרחי, פעילות נרחבת לקידום, פיתוח 

ושיווק של אזורי תעשייה, שילוב עובדים 
בשכר גבוה בפריפריה, תמיכה בהרחבה, 
העתקה והקמה של תעשייה בפריפריה, 
המהווה עוגן תעסוקתי איכותי, משיכת 

השקעות לפריפריה ועוד.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: משיכת השקעות 
איכותיות לאזורי 

העדיפות הלאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תפוקה
השלמת תיקוני 
החקיקה בחוק 

לעידוד השקעות הון
 ג  ג  - 

3.1: משיכת השקעות 
איכותיות לאזורי 

העדיפות הלאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תפוקה
גיבוש ופרסום תכנית 

אב לאזורי תעשייה
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.1: משיכת השקעות 
איכותיות לאזורי 

העדיפות הלאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תפוקה

אישור תכנית לפיתוח 
אזורי תעשייה 

ביישובי הבדואים 
בצפון

 ג  ג  - 

3.1: משיכת השקעות 
איכותיות לאזורי 

העדיפות הלאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תפוקה

מפעלים שהורחבו, 
הועתקו או הוקמו 
באזורי הפריפריה 
כתוצאה מתמיכת 
המשרד במסגרת 

החוק לעידוד 
השקעות הון

 106  130  149 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: משיכת השקעות 
איכותיות לאזורי 

העדיפות הלאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תפוקה
עסקים הפועלים 

במרכז עסקים 
לדרוזים בצפון

 -  5  4 

3.1: משיכת השקעות 
איכותיות לאזורי 

העדיפות הלאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תוצאה

היקף ההשקעות 
כתוצאה מכתבי 

אישור שניתנו 
במסגרת החוק 

לעידוד השקעות הון 
)במיליארדי ש״ח(

 1.8  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.1: משיכת השקעות 
איכותיות לאזורי 

העדיפות הלאומית 
כמנוף לפיתוח כלכלי 

אזורי

תוצאה

היקף הייצוא כתוצאה 
מכתבי אישור שניתנו 

במסגרת החוק 
לעידוד השקעות 
)במיליארדי ש״ח(

 2.2  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.2: פיתוח תשתיות 
להגדלת הביקוש 

ויצירת מקומות עבודה 
איכותיים 

תפוקה
אישור התוכנית 

האסטרטגית למינהל 
אזורי תעשייה

 0  ג  - 
בעקבות שינויים שבוצעו בתכנית במהלך 
שנת 2017, התכנית האסטרטגית עתידה 

להסתיים בשנת 2018.

3.2: פיתוח תשתיות 
להגדלת הביקוש 

ויצירת מקומות עבודה 
איכותיים 

תפוקה
מינהלות שיחוזקו 

באמצעות קבלת סיוע 
מהמשרד

 9  14  14 

3.2: פיתוח תשתיות 
להגדלת הביקוש 

ויצירת מקומות עבודה 
איכותיים 

תפוקה

מספר דונמים 
ששווקו ליזמים 
באזורי תעשייה 

בפריפריה

 313  360  669 

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.2: פיתוח תשתיות 
להגדלת הביקוש 

ויצירת מקומות עבודה 
איכותיים 

תוצאה

חברות שהציעו 
משרות חדשות 

בשכר גבוה, במסגרת 
מסלול סיוע להעסקת 

עובדים בשכר גבוה 
בירושלים

 -  1  3 

3.2: פיתוח תשתיות 
להגדלת הביקוש 

ויצירת מקומות עבודה 
איכותיים 

תוצאה

חברות שהציעו 
משרות חדשות 

בשכר גבוה באזורי 
עדיפות לאומית, 

במסגרת מסלול 4.18 
המחודש להעסקת 
עובדים בשכר גבוה 

 4  8  6 

3.3: שילוב וקידום 
אוכלוסיות ייעודיות 
בכלכלה הישראלית 

תפוקה

מעסיקים שקלטו 
עובדים נוספים, 

במסגרת המסלול 
לקליטת עובדים 
נוספים בעסקים 

בישראל

 100  100  75 

3.3: שילוב וקידום 
אוכלוסיות ייעודיות 
בכלכלה הישראלית 

תפוקה

מעסיקים שקלטו 
עובדים חדשים עם 
מוגבלות, במסגרת 
המסלול להעסקת 

אנשים עם מוגבלויות

 12  12  15 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: שילוב וקידום 
אוכלוסיות ייעודיות 
בכלכלה הישראלית 

תפוקה

סטודנטים מקרב 
האוכלוסייה הערבית 

שייקלטו בחברות 
בענפי התעשייה 

עתירת הידע, 
במסגרת התכנית 
שמפעיל המשרד 

לעניין זה

 -  70  53 

3.3: שילוב וקידום 
אוכלוסיות ייעודיות 
בכלכלה הישראלית 

תפוקה

עסקים שהשתתפו 
בפרויקט להרחבת 

הרכש הציבורי 
מעסקים במגזר 

הערבי

 -  50  0 

לאחר בחינה מקצועית של היחידה, הוחלט כי 
טרם ביצוע הפרויקט תבצע היחידה סדנאות 
מקצועיות מותאמות למגזר הערבי בתחומי 
הרכש, בדגש על רכש ציבורי. הפיתוח כולל 

הכנת תשתית לביצוע הסדנה, לדוגמה: 
מרצים מותאמים הן בשפה והן במקצועיות 
המתאימה. הפיתוח עתיד להסתיים ברבעון 
הראשון של שנת 2018, והפרויקט להרחבת 

הרכש הציבורי יבוצע בשנת 2018.

3.3: שילוב וקידום 
אוכלוסיות ייעודיות 
בכלכלה הישראלית 

תפוקה

קבוצות "יוזמים 
עסק" שנפתחו עבור 

יזמים מאוכלוסיות 
ייחודיות

 120  150  200 

3.3: שילוב וקידום 
אוכלוסיות ייעודיות 
בכלכלה הישראלית 

תפוקה

סטודנטים יוצאי 
אתיופיה שישתלבו 

כמתמחים בתעשייה 
עתירת ידע

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: שילוב וקידום 
אוכלוסיות ייעודיות 
בכלכלה הישראלית 

תפוקה

מועסקים יוצאי 
אתיופיה שנקלטו 

או שודרגו במשרות 
תעסוקה איכותיות

 -  -  83 

3.3: שילוב וקידום 
אוכלוסיות ייעודיות 
בכלכלה הישראלית 

תפוקה

עסקים ויזמים ממגזר 
המיעוטים שקיבלו 

סיוע במסגרת 
פעילות מעוף ומרכזי 

העסקים

 2,500  2,500  2,883 

3.3: שילוב וקידום 
אוכלוסיות ייעודיות 
בכלכלה הישראלית 

תפוקה

גיבוש מתווה 
מתאים להרחבת 

התקנות הקיימות 
בקרב הקיבוצים 

המתחדשים עבור 
המושבים השיתופיים 

 ג  -  - 

3.3: שילוב וקידום 
אוכלוסיות ייעודיות 
בכלכלה הישראלית 

תוצאה

היחס בין שיעור 
המועסקים בפריפריה 

)מחוזות צפון ודרום( 
לשיעור המועסקים 

ביתר המחוזות

90.6% -89.6%
שיעור המועסקים מחושב כמספר 
המועסקים חלקי סך האוכלוסייה.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: שילוב וקידום 
אוכלוסיות ייעודיות 
בכלכלה הישראלית 

תוצאה

משרות חדשות 
שנוצרו לאוכלוסיות 

מיוחדות כתוצאה 
מהפעלת מסלול 

תעסוקה

 1,609  1,900  1,036 

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה פרסמה 
בשנת 2017 9 מסלולי תעסוקה חדשים/

מחודשים למגוון רחב של אוכלוסיות ואזורי 
סיוע. בין היתר, עודכנו גם התנאים של 

מסלולים קיימים על-מנת לאפשר ליותר 
חברות לגשת למסלולים ולעמוד בתנאי הסף 

שלהם. עם זאת, לחלק מהמסלולים הייתה 
היענות חלקית נמוכה מן הצפוי, ולכן יעד 

כמות העובדים החדשים שאושרו במסגרת 
הבקשות נמוך מהיעד שנקבע בתחזית.

3.5: היערכות ומוכנות 
ענפי המשק לשעת 

חירום בהיבטים 
משקיים כלכליים 

תפוקה

עדכון מערך משק 
לשעת חירום בהתאם 

להחלטות משרד 
הכלכלה והתעשייה 

ומשרד הביטחון

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.4: היערכות ומוכנות 
ענפי המשק לשעת 

חירום בהיבטים 
משקיים כלכליים 

תפוקה

אישור יעדי רמות 
שירות של מנכ"ל 

חטיבת חירום ואישור 
ראש רח"ל )רשות 

חירום לאומית(

 ג  ג  - 

3.4: היערכות ומוכנות 
ענפי המשק לשעת 

חירום בהיבטים 
משקיים כלכליים 

תפוקה

ביקורות במפעלים 
חיוניים בתחום המזון 

ומשק כללי לשעת 
חירום

 190  190  138 

משרד הכלכלה והתעשייה
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מטרה 4: חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים 

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה
שיעור היזמים המקימים 

עסק בפועל מקרב משתתפי 
תכנית "יוזמים עסק"

44%44%46%

תוצאה

שיעור הערך המוסף 
המצטבר של עסקים קטנים 
ובינוניים מתוך הערך המוסף 

המשקי

52.8%53%53.7%

יותר מ-99% מהעסקים בישראל הם 
עסקים קטנים ובינוניים שבהם, עד 

100 מועסקים. עסקים אלו מעסיקים 
יותר מ-60% מהמועסקים במגזר 

העסקי ומייצרים יותר ממחצית 
 התוצר של המגזר העסקי. 

הפעילויות העיקריות של המשרד 
לטובת העסקים הקטנים והבינוניים 

נחלקות בין פעולות של סיוע ישיר 
לעסק לבין פעולות שמטרתן יצירת 
סביבה עסקית תומכת, שמאפשרת 

לעסקים להתפתח, למצות את 
הפוטנציאל העסקי שלהם ולהתחרות.

4.1: הסרת חסמי 
נגישות לאשראי 

ולהון ושיפור תזרים 
המזומנים על עסקים 

קטנים ובינוניים 

תפוקה

נשים יזמיות מהחברה 
הערבית שקיבלו תמיכה 

במסגרת הקרן להלוואות 
הייעודית עבורן 

 1,000  1,000  1,254 

4.1: הסרת חסמי 
נגישות לאשראי 

ולהון ושיפור תזרים 
המזומנים על עסקים 

קטנים ובינוניים 

תפוקה
פרסום מקוון של תכניות 
הסיוע להנגשת פתרונות 

מימון 
 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: הסרת חסמי 
נגישות לאשראי 

ולהון ושיפור תזרים 
המזומנים על עסקים 

קטנים ובינוניים 

תפוקה
בקרה שוטפת על פעילות 
קרן private equity בשנים 

2017 ו-2018
 ג  ג  - 

4.1: הסרת חסמי 
נגישות לאשראי 

ולהון ושיפור תזרים 
המזומנים על עסקים 

קטנים ובינוניים 

תוצאה

שיעור ההלוואות לעסקים 
קטנים ובינוניים מסך 

הלוואות הבנקים לסקטור 
העסקי

51%51%53.2%
נתון זה מעודכן לרבעון השלישי של 

שנת 2017.

4.2: הקלת העומס 
הרגולטורי והפחתת 
הנטל הבירוקרטי על 

עסקים 

תפוקה

עסקים שקיבלו סיוע 
במסגרת תכנית לסיוע 

למפעלי בשר, דגים ומזון 
ללא גלוטן

 -  30 20

הביקוש לתכנית בשנת 2017 היה 
מעט נמוך מהצפוי.

האישורים ניתנו בהתאם למספר 
הבקשות שקיבלה היחידה )10 מתוך 

20 הבקשות שאושרו, הוגשו בסוף 
שנת 2017 ואושרו בתחילת שנת 

.)2018

4.2: הקלת העומס 
הרגולטורי והפחתת 
הנטל הבירוקרטי על 

עסקים 

תפוקה

יצירת מדד למידת 
הידידותיות של רשויות 

מקומיות לפעילות עסקים 
קטנים בתחומן

 ג  ג  - 

4.2: הקלת העומס 
הרגולטורי והפחתת 
הנטל הבירוקרטי על 

עסקים 

תפוקה
פרסום פיילוט למדריך 

הרגולציה לעסקים
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הכלכלה והתעשייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.2: הקלת העומס 
הרגולטורי והפחתת 
הנטל הבירוקרטי על 

עסקים 

תפוקה
הבאה לאישור הכנסת של 

הצעת חוק בעניין מוסר 
התשלומים 

ג ג  - 

4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים 

תפוקה
גיבוש מסקנות מהמחקר 

בדבר הצרכים של נשים 
יזמיות

 ג  ג  - 

4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים 

תפוקה
הפעלת הקרן לעסקים 

חברתיים
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים 

תפוקה
עסקים שעברו למסחר 

מקוון כחלק מהשתתפותם 
בתכנית לעידוד מסחר מקוון 

 500  600  666 

4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים 

תפוקה

יזמים שקיבלו סיוע 
במסגרת מערך מעוף 

)אובחנו לקבלת שירותי 
סיוע(

 9,150  10,500  10,520 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים 

תפוקה

עסקים קטנים ובינוניים 
שקיבלו סיוע במסגרת 

מערך מעוף )אובחנו לקבלת 
שירותי סיוע(

 3,050  3,050  3,440 

4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים 

תפוקה
עסקים בינוניים שקיבלו 

סיוע במסגרת פרויקט פריון 
וחדשנות

 650  650  649 

4.3: סיוע במימוש 
פוטנציאל הפריון, 

החדשנות, היעילות 
וכושר התחרות של 

העסקים 

תוצאה

היחס בין שיעור הפריון של 
עסקים עם 20-49 מועסקים 
לבין שיעור הפריון הממוצע 

במשק 

95%95%96%

משרד הכלכלה והתעשייה
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מטרה 5: שיפור השירות ומתן מענה מיטבי ללקוח

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: הנגשת כלי 
המשרד באופן 

שיאפשר את מיצויים 
המיטבי 

תפוקה

העלאה לאוויר של אשף 
תכניות עסקיות של 

הסוכנות לעסקים קטנים 
ובינוניים

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.1: הנגשת כלי 
המשרד באופן 

שיאפשר את מיצויים 
המיטבי 

תפוקה

פרסום לציבור של עיקרי 
המחקרים שנערכו במשרד 

בשנה החולפת, באתר 
האינטרנט של המשרד

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.1: הנגשת כלי 
המשרד באופן 

שיאפשר את מיצויים 
המיטבי 

תפוקה
הפיכת תהליכים 

משמעותיים במשרד 
לדיגיטליים

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.1: הנגשת כלי 
המשרד באופן 

שיאפשר את מיצויים 
המיטבי 

תפוקה
יצירת מערכת ממוחשבת 

להצגת כלי המשרד
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.1: הנגשת כלי 
המשרד באופן 

שיאפשר את מיצויים 
המיטבי 

תפוקה
הפעלת מערכת ניהול לקוח 

CRM ביחידת סחר חוץ
 0  ג  - 

בניית המערכת החלה, והשלמתה 
תתבצע במהלך שנת 2018 עקב 

התמשכות תהליכים מכרזיים.

5.1: הנגשת כלי 
המשרד באופן 

שיאפשר את מיצויים 
המיטבי 

תפוקה
הפעלת מערכת ניהול לקוח 
CRM בשתי יחידות נוספות 

במשרד
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: הנגשת כלי 
המשרד באופן 

שיאפשר את מיצויים 
המיטבי 

תוצאה
היקף השימוש בטפסים 

מקוונים
 95,549  100,000  68,000 

בעת קביעת המדד, משרד הכלכלה 
היה בתהליך של פיצול, שבמסגרתו 

הועברה זרוע העבודה למשרד העבודה 
והרווחה. המדד שהוצב היה עבור 

המשרד במתכונתו טרם פיצולו. דיווח 
הביצוע )68,000( מתייחס רק לטפסים 

שנותרו בשימוש משרד הכלכלה 
והתעשייה, ללא הטפסים הייעודיים 

 לזרוע עבודה. 
יש לציין, כי המדד שהוצב עבור משרד 
הכלכלה והתעשייה בלבד לשנת 2018 

הוא 100,000.

5.2: הגברת 
אפקטיביות השירות 

תוך יצירת רצף טיפול 
בלקוח 

תפוקה

פגישות עם חברות זרות 
ומספר הפניות שקיבלו 

מענה במסגרת מרכז 
השירות למשקיעים זרים

 -  12  33 

5.2: הגברת 
אפקטיביות השירות 

תוך יצירת רצף טיפול 
בלקוח 

תוצאה
תכניות סיוע שיבוצע בהן 

תהליך להערכת אפקטיביות
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד הכלכלה והתעשייה
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דיווח מדדים לשנת 2017
רשות ההגבלים העסקיים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור המיזוגים שאינם מקימים חששות תחרותיים משמעותיים, שהממונה 1
95%95%96%אישרה בתוך 30 ימים

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: יכולתה של הרשות לעצור מראש עסקאות פוגעניות לתחרות מבוססת על משטר פיקוח על מיזוגים והסדרים כובלים הקבוע  ■

בחוק ההגבלים העסקיים, במסגרתו נבחנות בקשות לאישורים ולפטורים. מדד זה בוחן את שיעור ההחלטות בבקשות מיזוג שאינן 
 מעוררות חששות תחרותיים משמעותיים, אשר התקבלו במסגרת תקופת הזמן הראשונית הקבועה בחוק, דהיינו ללא אורכות. 

כנקודת ייחוס, ניתן להשוות, למשל, למדד שפרסמה רשות התחרות הבריטית ביחס לאישור מיזוגים שאינם מורכבים, לפיו הרשות 
הבריטית תאשר לפחות 70% ממיזוגים אלה בתוך 35 ימי עבודה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור המיזוגים העלולים לעורר חששות תחרותיים, שהחלטה בעניינם 2
87%85%86%התקבלה בתוך 120 ימים

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: מדד זה בוחן את שיעור ההחלטות בבקשות מיזוג המחייבות בדיקה מעמיקה של חששות תחרותיים, אשר התקבלו בתוך 120  ■

יום. זאת, עם חריג של מיזוגים בינלאומיים הכפופים ללוחות זמנים של רשויות תחרות אחרות בעולם, המצויים מחוץ לשליטתה של 
הרשות הישראלית.

רשות ההגבלים העסקיים
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

הליכי אכיפה שיזמה הרשות בגין הפרות לכאוריות של חוק ההגבלים 3
 14  14-18  16 העסקיים

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: עניינו של מדד זה ביעד האכיפה האפקטיבית של החוק והגברת ההרתעה. המדד מתייחס למספר ההליכים בהם התקיים שימוע  ■

לפני החלטה על נקיטת אמצעי אכיפה, או פרסום טיוטה להערות הציבור לפני הגשת בקשה לצו מוסכם; הוא איננו כולל הליכים בהם 
הוחלט שלא להגיש כתב אישום לפני שימוע והליכי בדיקה אחרים שלא הגיעו לשלב שימוע.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 18  5  5 ייעוץ בנושאי תחרות לרגולטורים ולקובעי מדיניות אחרים4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: עניינו של מדד זה בקידום המטרה של הטמעת שיקולי תחרות ברגולציה ובפעולות הממשלה, מתוך הבנה כי לפעילות רגולטורית  ■

עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על מבנה שווקים ועל התחרות במשק. המדד כולל פעילות ייעוץ שהתגבשה לכדי מסמך עמדה 
אשר הועבר לגורמי הממשלה הרלוונטיים, וכן פעילות בפורומים ממשלתיים, ועדות וצוותי עבודה בין-משרדיים. המדד אינו כולל ייעוץ 

במסגרת הליכי חקיקה ומחקרי שוק, אשר לגביהם יש מדדים עצמאיים, ואינו כולל פעילות ייעוץ של הוועדה לצמצום הריכוזיות.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 12  7-9  14 הליכי חקיקה משמעותיים שהוטמעו בהם שיקולי תחרות5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: עניינו של מדד זה בקידום המטרה של הטמעת שיקולי תחרות ברגולציה ובפעולות הממשלה, מתוך הבנה כי לחקיקה עשויות  ■

להיות השלכות מרחיקות לכת על מבנה שווקים ועל התחרות במשק. מדד זה מתייחס למספר התזכירים והצעות החוק שרשות 
ההגבלים העסקיים הייתה שותפה פעילה בגיבושם, ייעצה לגביהם או ליוותה באופן משמעותי.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 4  4  3 מחקרי שוק שפורסמו לשימוע ציבורי6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: מדד זה מתייחס ליעד מרכזי של הרשות שעניינו בזיהוי שווקים בעייתיים מבחינה תחרותית, ביצוע מחקרי שוק וגיבוש הצעות  ■

להסרת חסמי תחרות.

רשות ההגבלים העסקיים
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

פרסום מסמך מתודולוגיה להערכת ריכוזיות כלל-משקית בהמשך לעבודת 7
 - הוועדה לצמצום הריכוזיות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: יעד מרכזי של רשות ההגבלים העסקיים לשנת 2017 עסק ביצירתה של מתודולוגיה להערכת ריכוזיות כלל-משקית. מתודולוגיה  ■

כאמור מסייעת בהליך קבלת ההחלטות ביחס להקצאת תשתיות חיוניות לגורמים ריכוזיים במשק הישראלי, לאור מטרות החוק לקידום 
התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013. כמו כן, פרסום המתודולוגיה לציבור משפר את השקיפות באשר לשיקולים שמנחים את 

הוועדה. הפיקוח על ריכוזיות כלל-משקית במתכונתו הישראלית הוא ייחודי בעולם, וגיבוש המתודולוגיה על ידי הרשות הישראלית הוא 
חדשני וראשון מסוגו.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

אירועי שולחנות עגולים, סימפוזיונים וימי עיון בתחומי ההגבלים העסקיים 8
 3  4  3 שהרשות יזמה וארגנה

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: אירועים מקצועיים לקהל העוסקים בתחומי ההגבלים העסקיים והתחרות מאפשרים לרשות קבלת היזון חוזר מהסקטור הפרטי,  ■

ארגונים חברתיים ומהאקדמיה באשר לפעילות הרשות ולנושאי מדיניות עימם היא מתמודדת. בכך מקודמים יעדים מרכזיים של שיפור 
 רגולציית ההגבלים העסקיים, שיפור המודעות לחוק ולפעילות הרשות, וחיזוק האכיפה האפקטיבית של הדין. 

בשנת 2017 הרשות יזמה כנס שנתי, סימפוזיון בנושא רפורמה בחוק ההגבלים העסקיים ושולחן עגול בנושא פרק המונופולין בחוק. 
אירועים אלה זכו להיענות רבה, ובמסגרתם נדונו הנושאים שעל סדר היום הציבורי בתחום ההגבלים העסקיים. בהתאם, לא היה צורך 

בארגון אירוע נוסף.
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד המדע והטכנולוגיה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 340,000  340,000  300,000 משתתפים בפעילות בתחומי המדע הטכנולוגיה והחלל שבמימון המשרד1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"ח ביצוע לשנת 2017 )אגף מדע וקהילה - משרד המדע והטכנולוגיה(, הרשויות המקומיות, מוסדות המחקר, מרכזי  ■

המחקר והפיתוח האזוריים.
ביאור: אחת ממטרותיו העיקריות של המשרד היא חשיפה והנגשה של הפעילות המדעית לתושבי ישראל בכלל ולתושבי הפריפריה  ■

 החברתית והגיאוגרפית בעיקר. המדד בא לבדוק את הגידול שחל במספר המשתתפים בפעילות מדעית המתקיימת על-ידי המשרד.
פעילות זו כוללת, בין היתר, את מקבלי שירות "סל מדע", מקבלי שירות "אוריינות דיגיטלית", פעילות "ליל המדענים", פרויקט "מדעניות 

 העתיד", חונכות, חוגים, קייטנות, יום המדע, פעילות חינוכית במרכזי מחקר ופיתוח, פעילות בשבוע החלל ופעילות במצפי חלל.
בשנת 2017 חלה עלייה במספר המשתתפים בפעילות מדעית שמקיים המשרד. אפשר לייחס את הגידול להרחבת שירות "סל מדע" 

ופעילות קייטנות מדע.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 70,000  73,000  63,000 משתתפים בשירותי אוריינות דיגיטלית 2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: האגף למדע וקהילה, דו"ח להב"ה לשנת 2017. ■
ביאור: שירותי אוריינות דיגיטלית כוללים את תכנית להב"ה - לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית - מיזם ממשלתי ללא תשלום  ■

באחריות המשרד ללימודי טכנולוגיה בקהילה. במסגרת התכנית פועלים כיום כ-30 מרכזי מחשוב ביישובי פריפריה חברתית וגיאוגרפית. 
4 מרכזים מיועדים למגזר החרדי, 7 לבני מיעוטים ו-19 למגזר הכללי. כמו כן, הקים המשרד יחד עם החברה למתנ"סים בשנת 2017 מרכז 

 יזמות וחדשנות, המקדם דיגיטציה במגזר החרדי.
 המדד בוחן את הגידול בשירותים שנותנים מרכזים אלו לקהילה על-ידי הגדלת הפעילויות ומגוון ההכשרות הניתנות בפרויקט.

תקציב מרכזי להב"ה בשנת 2017 עמד על כ- 30 מיליון ש"ח, והוא אפשר לקיים הכשרות לכ-65 אלף משתתפים בקירוב. ניתן לראות, 
כי בשנת 2017 חל גידול במספר המשתתפים בשירותי אוריינות דיגיטלית במסגרת להב"ה וכי המשרד עמד באופן חלקי ביעד שקבע 

לעצמו. אפשר ליחס זאת לחסם של גיוס כוח אדם לביצוע הדרכות )מכרז של החשב הכללי(, ולעיכוב תהליכי רכש בבחירת ספק להקמת 
מרכזים חדשים שתוכננו לשנת 2017.

משרד המדע והטכנולוגיה

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   265



 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 178  170  - רשויות מקומיות המקבלות שירות "סל מדע"3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: האגף למדע וקהילה. ■
ביאור: בשנת 2017 הפעיל המשרד תכנית ארצית של סל שירותי העשרה במסגרת החינוך הבלתי-פורמלי ברשויות המקומיות תחת  ■

הכותרת "סל מדע". המטרות בשירות סל מדע: הנגשה וחשיפה של מדע וטכנולוגיה לציבור, עידוד מצוינות במדע וטכנולוגיה ברשויות 
המקומיות וקידום החשיפה למדע ולטכנולוגיה לאוכלוסיות מודרות. שנת 2017 היוותה שנת פיילוט לשירות "סל מדע" בתחומי 

 רובוטיקה, סייבר ומדעים מדויקים. כ-75,000 צעירים ובני נוער השתתפו בפעילויות סל מדע בתקציב של כ-35 מיליון ש"ח.
 209 רשויות הגישו בקשה לתמיכה בשנת 2018, ותקציב הפרויקט גדל לכ-45 מיליון ש"ח.

ניתן לראות גידול במספר הרשויות המקומיות והאזוריות אשר קיבלו תמיכה מהמשרד ביחס למתוכנן.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 31  30  25 הסכמים דו-לאומיים לשיתופי פעולה מדעיים4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: האגף לקשרי חוץ מדעיים, דיווח על הסכמים מדעיים דו-לאומיים פעילים. ■
ביאור: האגף לקשרי חוץ מדעיים פועל להרחבת הפעילות והקשרים המדעיים עם מדינות מובילות בתחומי מדע וטכנולוגיה ולהעמקתם  ■

באמצעות תכניות מחקר דו-לאומיות למימון מחקרים משותפים, עריכת סדנאות וכנסים דו-לאומיים בישראל, קיום בתי ספר דו-
 לאומיים למדענים צעירים, חילופי משלחות ועוד.

המדד בוחן את הגידול במספר ההסכמים המדעיים במטרה להרחיב ולהעמיק את שיתופי הפעולה עם מדינות ומחוזות, המובילים 
 מבחינה מדעית בתחומים שלמדינת ישראל יש בהם עניין.

במהלך שנת 2017 נחתמו 6 הסכמים חדשים, אשר מטרתם שיתופי פעולה דו-לאומיים. ההסכמים החדשים שנחתמו כוללים את 
המדינות הבאות: ארגנטינה, קולומביה, סלובקיה, סלובניה יוון ווייטנאם. ניתן לראות, כי חל גידול במספר המדינות שנחתם עמן הסכם 

 מדעי ביחס למתוכנן.
לאור הקשרים המדעיים הענפים שמקיים המשרד עם מדינות מובילות בתחומים מדעיים ברחבי העולם, יכפיל המשרד את תקציבו 

למימון מחקרים משותפים בשנת 2018, אשר יעמוד על 46 מיליון ש"ח.

משרד המדע והטכנולוגיה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

מחקרים, מלגות ומרכזי ידע בתחום המחקר המדעי-יישומי וההנדסי 5
 362  290  270 הנתמכים על-ידי המשרד

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"ח ביצוע תקציב לשנת 2017, האגף לתיאום תכנון ובקרה, משרד המדע והטכנולוגיה. ■
ביאור: מדי שנה מפרסם המשרד "קולות קוראים" להגשת הצעות מחקר ובקשות למלגה על בסיס מתן שוויון הזדמנויות לכלל החוקרים  ■

ולמוסדות המחקר בארץ, וזאת לצורך טיפוח יכולת מחקרית בנושאים חדשניים ויישום ידע מדעי וטכנולוגי למטרות כלכליות וחברתיות. 
הכוונה לעודד מחקר ופיתוח בנושאים בין-תחומיים חוצי-משרדים, שאינם מצויים בתחום אחריותם הבלעדית של משרדי ממשלה 

אחרים, והכשרת כוח אדם מדעי בתחומי מחקר בעלי עדיפות לאומית. פרסום "קולות קוראים" ותמיכה במחקר יישומי לטווח הארוך 
מהווים עבור המשרד כלי לקידום המדע במדינת ישראל, בסיוע למעבר ידע מהאקדמיה לתעשייה – בפיתוח טכנולוגיות, תרופות או 

גיבוש מדיניות. תמיכה בנושאים בעלי עדיפות לאומית על-ידי פרסום "קולות קוראים" למחקרים היא בעלת חשיבות גדולה במיצוב 
 המדינה בחזית המדע ובקידום נושאים הנמצאים בבסיס החברה. 

בשנת 2017 חל גידול משמעותי במספר המחקרים, המלגות ומרכזי הידע שמימן המשרד: 362 מחקרים, מלגות ומרכזי ידע בתקציב של 
כ-153 מיליון ש"ח. ניתן ליחס את הגידול לגובה המימון עבור פרויקט - בשנה זו מומנו מספר גדול יותר של פרויקטים, המכילים קבוצת 

מחקר אחת לעומת שנים קודמות. כמו כן, הייתה עלייה בתקציב.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 17  17  15 פרויקטים בתחום החלל בתעשייה בישראל ובשיתוף פעולה בינלאומי6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סוכנות החלל הישראלית, דו"ח ביצוע לשנת 2017. ■
ביאור: סוכנות החלל הישראלית פועלת באמצעות משרד המדע והטכנולוגיה לקידום ולפיתוח רעיונות חדשניים בתחום החלל ולמתן  ■

אפשרות לחברות קטנות ולחברות הזנק לפתח את רעיונותיהן ומוצריהן ולהביאם לידי מסחור. בנוסף, המשרד פועל לחשיפה ולהכרה 
בינלאומית של אותן חברות. הפעילות נעשית במימון סוכנות החלל הישראלית ובעזרת מנגנון ההתקשרות והבקרה של הרשות 

לחדשנות במשרד הכלכלה. בשנת 2017 נבחרו 6 מיזמים חדשים לפיתוח מוצרים בשיתוף פעולה עם הרשות לחדשנות בתחום החלל, 
 בתקציב של כ-20 מיליון ש"ח.

בנוסף, סוכנות החלל הישראלית מקיימת שיתופי פעולה בינלאומיים עם סוכנויות חלל אחרות בעולם. הפעילות נעשית בשיתוף חברות 
ישראליות אשר משתתפות במיזמים. בשנת 2017 מימן המשרד פרויקטים בתחום החלל בשיתוף עם סוכנויות חלל מובילות בעולם 

 בהיקף תקציבי של כ-38 מיליון ש"ח.
ניתן לראות, כי המשרד עמד ביעד שהציב לעצמו לשנת 2017.

משרד המדע והטכנולוגיה
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: חיזוק המחקר ועידוד החדשנות בתחומי המדע והטכנולוגיה שבחזית הידע העולמי

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
מחקרים, מלגות ומרכזי 

ידע שאושרו למימון על-ידי 
המשרד בשנת הפעילות

 270  290  348 

1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית
תפוקה

היקף התקציב שהושקע 
בפעילות בתחומי המחקר 

ההנדסי והיישומי )במיליוני 
ש"ח(

 40  45  45 

1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית
תפוקה

מסמך מסכם, כולל המלצות, 
להקמת מכוני מחקר

 -  -  -  

1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית
תפוקה

מסמך מסכם להקמת 
אקדמיה למחקר יישומי 

והנדסי
 -  -  -  

1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית
תפוקה

מסמך המלצות למנגנון 
מימון מחקרים, מלגות 

ומרכזי ידע על-ידי המשרד 
וגיבוש תהליך עבודה

 -  -  -  

1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית
תוצאה

מחקרים במימון הקרן 
הלאומית למחקר יישומי 

והנדסי
 29  32  32 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית
תוצאה

קבוצות מחקר במימון הקרן 
הלאומית למחקר יישומי 

הנדסי
 63  70  140 

1.1: חיזוק המחקר 
המדעי והנגשתו 

לקהילה האקדמית
תוצאה

מלגות לתואר שלישי 
במימון הקרן הלאומית 

למחקר יישומי הנדסי
 21  23  36 

1.2: קידום מחקר 
אסטרטגי-תשתיתי 

בתחומי המדע 
והטכנולוגיה

תפוקה
מלגות שמעניק המשרד 

לאוכלוסיות מועדפות
 51  55  54 

1.2: קידום מחקר 
אסטרטגי-תשתיתי 

בתחומי המדע 
והטכנולוגיה

תפוקה
מרכזי ידע שהוקמו על-ידי 
המשרד, המעניקים שירות 

לחוקרים ולציבור
 6  8  9 

1.2: קידום מחקר 
אסטרטגי-תשתיתי 

בתחומי המדע 
והטכנולוגיה

תפוקה
כנסים שהתקיימו בתחומי 

הפעילות של המשרד
 14  20  17 

1.3: שיפור 
האפקטיביות של 

הפעילות הממשלתית 
בתחומי המחקר 

והפיתוח 

תפוקה
הגשת דו"ח שנתי של 

פורום המדענים הראשיים 
לממשלה

 0  ג  - 

כונס פורום המדענים הראשיים עם 
נציגי החשב הכללי על-מנת לדרוש 
מתכונת עבודה אחידה של משרדי 
הממשלה למימון מחקרים, לרבות 

קניין רוחני

1.3: שיפור 
האפקטיביות של 

הפעילות הממשלתית 
בתחומי המחקר 

והפיתוח 

תפוקה

הבאה לאישור של החלטת 
ממשלה בדבר הקמת מאגר 
מחקרים שתוקצבו על-ידי 

הממשלה

 -  -  -  

משרד המדע והטכנולוגיה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: שיפור 
האפקטיביות של 

הפעילות הממשלתית 
בתחומי המחקר 

והפיתוח 

תוצאה
מאגר מידע, המכיל את כלל 
המחקרים במימון הממשלה

 -  -  -  

1.3: שיפור 
האפקטיביות של 

הפעילות הממשלתית 
בתחומי המחקר 

והפיתוח 

תוצאה
מרכזי מחקר שהמשרד 

השתתף בהקמתם ואשר 
הגיעו לבשלות למתן שירות

 4  6  7 

1.4: קידום ועידוד 
נשים ונערות לעסוק 

במדע – עקרון השוויון 
המגדרי 

תפוקה
הגשת דו"ח שנתי של 
המועצה לקידום נשים

 ג  ג  - 

1.4: קידום ועידוד 
נשים ונערות לעסוק 

במדע – עקרון השוויון 
המגדרי 

תפוקה
נשים המקבלות תמיכה 

מהמשרד במסגרת פעילות 
ייעודית לקידום נשים

 41  44  67 

1.4: קידום ועידוד 
נשים ונערות לעסוק 

במדע – עקרון השוויון 
המגדרי 

תפוקה
נשים המקבלות תמיכה 

במסגרת פעילות שוטפת 
של המשרד

 111  110  106 

1.4: קידום ועידוד 
נשים ונערות לעסוק 

במדע – עקרון השוויון 
המגדרי 

תוצאה
משתתפות בפרויקט 

"מדעניות העתיד״
 800  800  750 
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2: חיזוק מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל במדע וטכנולוגיה

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
הסכמים דו-לאומיים 

לשיתופי פעולה מדעיים
 25  30  30 

2.1: העמקת הפעילות 
המדעית המשותפת 
עם מדינות מובילות 

בתחומי המדע 
והטכנולוגיה

תפוקה
ועדות מעורבות 

שתתקיימנה במסגרת 
שיתופי פעולה

 8  10  8 

2.1: העמקת הפעילות 
המדעית המשותפת 
עם מדינות מובילות 

בתחומי המדע 
והטכנולוגיה

תפוקה
כלל הכנסים הבינלאומיים 

שהמשרד מקיים ו/או 
מסייע במימונם

 22  25  25 

2.1: העמקת הפעילות 
המדעית המשותפת 
עם מדינות מובילות 

בתחומי המדע 
והטכנולוגיה

תוצאה
מחקרים משותפים שיש 

לישראל עם מדינות אחרות 
)מתמשכים וחדשים(

 130  200  190 

2.2: הגדלת מספר 
המדינות והמחוזות 
שעמם יש לישראל 

קשרי מדע 

תפוקה
מדינות או מחוזות חדשים 

שנחתם עמם הסכם ו/או 
מסמך הבנות

 4  5  5 

2.2: הגדלת מספר 
המדינות והמחוזות 
שעמם יש לישראל 

קשרי מדע 

תוצאה
הסכמים מדעיים דו-

לאומיים 
 25  30  30 

משרד המדע והטכנולוגיה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: מיצוי התועלת של 
ישראל מהשתתפות 

בארגונים בינלאומיים 
ובתשתיות בינלאומיות 

במדע ובטכנולוגיה 

תפוקה
מפגשים בהשתתפות 

פעילה של נציגי המשרד 
והמדינה

 10  30  26 

2.3: מיצוי התועלת של 
ישראל מהשתתפות 

בארגונים בינלאומיים 
ובתשתיות בינלאומיות 

במדע ובטכנולוגיה 

תוצאה
ארגונים ומיזמים 

בינלאומיים שישראל 
לוקחת בהם חלק

 15  18  18 

2.3: מיצוי התועלת של 
ישראל מהשתתפות 

בארגונים בינלאומיים 
ובתשתיות בינלאומיות 

במדע ובטכנולוגיה 

תוצאה
חוקרים המשתתפים 
בפעילות של ארגונים 

בינלאומיים 
 1,500  1,500  1,500 
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3: חיזוק מדינת ישראל בתחומי החלל האזרחי בתעשייה, באקדמיה ובחברה 

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
פרויקטים בתחום החלל – 

בתעשייה בישראל ובשיתוף 
פעולה בינלאומי 

 15  17  17 

3.1: קידום יכולותיה 
של תעשיית החלל 

בישראל 
תפוקה

דגם של רכיב פונקציונלי – 
חברת "רמון צ'יפ"

 ג  ג  - 

3.1: קידום יכולותיה 
של תעשיית החלל 

בישראל 
תפוקה

גמר פיתוח מכלול חסין 
לתנאי מזג אוויר – חברת 

"נובלסט"
 ג  ג  - 

3.1: קידום יכולותיה 
של תעשיית החלל 

בישראל 
תפוקה

פרויקטי פיתוח חדשים 
בשיתוף המדען הראשי של 

הרשות לחדשנות, התומכים 
בתעשיות החלל הישראליות

 8  8  6 

3.2: הרחבה של 
שיתופי הפעולה 

הבינלאומיים בתחום 
החלל והעמקתם 

תפוקה

סיום פיתוח דגם הנדסי 
ותחילת ביצוע בדיקות 

 )QULA( הוכחת קשר
במערכת הנעה חשמלית 
זעירה )שיתוף פעולה עם 
סוכנות החלל האירופית 

)ESA

 ג  ג  - 

3.2: הרחבה של 
שיתופי הפעולה 

הבינלאומיים בתחום 
החלל והעמקתם 

תפוקה
השלמת סקר דרישות 

מערכת )SRR( בפרויקט 
"שלום"

 0  ג  - 

הפרויקט אינו באחריות המשרד. 
המשרד מסייע לתעשייה במימונו. 

בשל עיכוב באיוש כוח אדם עבור 
הפרויקט בתעשייה, נדחה הפרויקט 

לשנת 2018.

משרד המדע והטכנולוגיה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.2: הרחבה של 
שיתופי הפעולה 

הבינלאומיים בתחום 
החלל והעמקתם 

תפוקה
שליחת סטודנט ישראלי 

NASA-להשתלמות ב
 ג  ג  - 

3.2: הרחבה של 
שיתופי הפעולה 

הבינלאומיים בתחום 
החלל והעמקתם 

תוצאה
הסכמים בינלאומיים 
פעילים בתחום החלל

 8  9  11 

3.2: הרחבה של 
שיתופי הפעולה 

הבינלאומיים בתחום 
החלל והעמקתם 

תוצאה
פרויקטים בתחום החלל 

בשיתוף עם מדינות אחרות
 6  9  9 

3.2: הרחבה של 
שיתופי הפעולה 

הבינלאומיים בתחום 
החלל והעמקתם 

 ג  ג  - שיגור לוויין "ונוס" לחללתוצאה

3.3: קידום המחקר 
הבסיסי והתשתיתי 

באקדמיה בתחום 
החלל 

תפוקה
מחקרים חדשים שיותנעו 

באקדמיה
 4  6  6 

3.3: קידום המחקר 
הבסיסי והתשתיתי 

באקדמיה בתחום 
החלל 

תוצאה
ננו-לוויינים ששוגרו בטיסת 

מבנה 
 -  3  0 

הפרויקט אינו באחריות המשרד. 
המשרד מסייע לתעשייה במימונו. חל 
עיכוב בביצוע הפרויקט בטכניון, ולכן 

נדחה השיגור לשנת 2018.

3.3: קידום המחקר 
הבסיסי והתשתיתי 

באקדמיה בתחום 
החלל 

תוצאה
מחקרים חדשים בתחום 

החלל
 10  12  12 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.4: קידום החשיפה 
לציבור של פיתוח 

מסלולי העשרה 
ולמידה לצעירים 

תפוקה
קיום שבוע החלל הישראלי 

2017
 ג  ג  - 

3.4: קידום החשיפה 
לציבור של פיתוח 

מסלולי העשרה 
ולמידה לצעירים 

תפוקה
קיום פעילות בשבוע החלל 

העולמי 2017
 ג  ג  - 

3.4: קידום החשיפה 
לציבור של פיתוח 

מסלולי העשרה 
ולמידה לצעירים 

תפוקה
חוגי חלל ותחרויות לתלמידי 

בית הספר היסודי וחטיבת 
הביניים

 10  12  12 

3.4: קידום החשיפה 
לציבור של פיתוח 

מסלולי העשרה 
ולמידה לצעירים 

תוצאה
גופים מרכזיים העוסקים 

בתחום החלל, המשתתפים 
בשבוע החלל הישראלי

 12  12  12 

3.4: קידום החשיפה 
לציבור של פיתוח 

מסלולי העשרה 
ולמידה לצעירים 

תוצאה
משתתפים שלקחו חלק 
בפעילויות בשבוע החלל 

הישראלי
 64,000  65,000  65,000 

3.4: קידום החשיפה 
לציבור של פיתוח 

מסלולי העשרה 
ולמידה לצעירים 

תוצאה
כנסים ואירועים בקהילה 

בתחום החלל
 36  36  36 

3.4: קידום החשיפה 
לציבור של פיתוח 

מסלולי העשרה 
ולמידה לצעירים 

תוצאה
בני נוער שנחשפו לתחום 

החלל באמצעות פעילויות 
ביוזמת המשרד

 110,000  110,000  110,000 

משרד המדע והטכנולוגיה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.4: קידום החשיפה 
לציבור של פיתוח 

מסלולי העשרה 
ולמידה לצעירים 

תוצאה
פרויקטי חקר ומו"פ 

חינוכיים בחטיבת הביניים 
ובחטיבה העליונה

 4  5  5 
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4: חשיפה, הנגשה ועידוד מצוינות בקהילה בתחומי מדע, טכנולוגיה ומחקר

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
משתתפים בפעילויות 

בתחומי המדע, הטכנולוגיה 
והחלל אשר במימון המשרד

 300,000  340,000  340,000 

תוצאה 
משתתפים בשירותי 

אוריינות דיגיטלית 
 63,000  73,000  70,000 

תוצאה 
רשויות מקומיות המקבלות 

שירותי "סל מדע"
 -  170  178 

תוצאה 
משתתפים מהמגזר הלא 

יהודי בפעילויות מדע 
וקהילה במימון המשרד

 24,000  27,000  40,000 

תוצאה 
משתתפים מהמגזר החרדי 

בפעילויות מדע וקהילה 
במימון המשרד

 6,800  7,500  18,000 

תוצאה 
נערות המשתתפות 

בפעילויות מדע וקהילה 
במימון המשרד

 82,000  90,000  88,500 
בעקבות טעות סופר הערך המתוכנן 

שנכתב במקור היה 9,000 )במקום 
.)90,000

4.1: עידוד המצוינות 
במחקר ופיתוח 

בפריפריה 
תפוקה

חוקרים במיג"ל )מרכז ידע 
גליל עליון(

 37  40  40 

4.1: עידוד המצוינות 
במחקר ופיתוח 

בפריפריה 
תפוקה

חוקרים במרכזי המו"פ 
האזוריים

 63  63  65 

משרד המדע והטכנולוגיה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: עידוד המצוינות 
במחקר ופיתוח 

בפריפריה 
תוצאה

מחקרים במיג"ל )מרכז ידע 
גליל עליון(

 60  65  65 

4.1: עידוד המצוינות 
במחקר ופיתוח 

בפריפריה 
תוצאה

מחקרים במרכזי המו"פ 
האזוריים

 58  63  63 

4.2: עידוד המצוינות 
במדע ובטכנולוגיה 

בקרב בני נוער 
וסטודנטים 

תוצאה
משתתפים בפרויקטים 

למצטיינים
 550  1,100  1,100 

4.2: עידוד המצוינות 
במדע ובטכנולוגיה 

בקרב בני נוער 
וסטודנטים 

תוצאה
משתתפות בתכנית 

"מדעניות העתיד"
 800  800  800 

4.2: עידוד המצוינות 
במדע ובטכנולוגיה 

בקרב בני נוער 
וסטודנטים 

תוצאה
משלחות של סטודנטים ובני 

נוער בתחרויות בחו"ל
 2  5  5 

4.3: "סל מדע" - יצירת 
מסגרות להכשרה 
לאוכלוסיות היעד 
בתחומי המדעים 

והטכנולוגיה

תפוקה
הפעלת שירות "סל מדע" 

על-פי המודל החדש
 ג  ג  - 

4.3: "סל מדע" - יצירת 
מסגרות להכשרה 
לאוכלוסיות היעד 
בתחומי המדעים 

והטכנולוגיה

תוצאה
רשויות מקומיות המקבלות 

את שירות "סל מדע"
 -  170  178 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.3: "סל מדע" - יצירת 
מסגרות להכשרה 
לאוכלוסיות היעד 
בתחומי המדעים 

והטכנולוגיה

תוצאה
משתתפים בפעילויות "סל 

מדע"
 -  65,000  87,000 

4.4: הרחבת פעילות 
ההכשרה בתחומי 

האוריינות הדיגיטלית 
בפריפריה החברתית 

והגאוגרפית

תפוקה
תכנית להגדלת מגוון 

השירותים ב"אוריינות 
דיגיטלית"

 ג  ג  - 

4.4: הרחבת פעילות 
ההכשרה בתחומי 

האוריינות הדיגיטלית 
בפריפריה החברתית 

והגאוגרפית

תוצאה
רשויות מקומיות המקבלות 
שירותי "אוריינות דיגיטלית"

 30  35  31 
טרם נבחר ספק להפעלת המרכזים. 
המשרד ימשיך את הפעילות בשנת 

.2018

4.5: הרחבת החשיפה 
של הציבור לנושאי 

מדע וטכנולוגיה
 ג  ג  - קיום יום המדע הישראליתפוקה

4.5: הרחבת החשיפה 
של הציבור לנושאי 

מדע וטכנולוגיה
 ג  ג  - קיום ליל המדעניםתפוקה

4.5: הרחבת החשיפה 
של הציבור לנושאי 

מדע וטכנולוגיה
תוצאה

משתתפים באירועי מדע 
וטכנולוגיה שבמימון 

המשרד
 100,000  120,000  120,000 

משרד המדע והטכנולוגיה
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד המשפטים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור התיקים הממתינים לבירור דינם )מב"ד( שנפתחו בשנה הקודמת, 1
81%83%92%אשר הטיפול בהם הסתיים תוך שנה מיום פתיחתם

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת תנופ"ה בפרקליטות המדינה.  ■
ביאור: שיעור התיקים שנפתחו בשנת 2016 אשר הטיפול בהם הסתיים תוך שנה מיום פתיחתם עמד על 92%. השיפור במדד עלה על  ■

הערך הרצוי בעקבות רתימת פרקליט המדינה את היחידות לצמצום זמני התיקים הממתינים לבירור דינם.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 130  -  126 עלייה במדד Doing Business בתחום רישום נכס2

ביאור והרחבה:
■ http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel :מקור הנתונים
ביאור: בשנת 2016 דורגה ישראל במקום ה-126 מתוך 190 מדינות, דהיינו 125 מדינות דורגו מעליה. היעד לשנת 2017 היה לעלות בדירוג.  ■

בשנת 2017 דורגה ישראל במקום ה-130, כלומר ירדה ירידה קלה בדירוג ביחס לשנת 2016. זאת, מאחר שהמאמצים הניכרים שהושקעו 
בשיפור השירות בתחום זה, שאף הביאו לקיצור ניכר בזמני הטיפול בלשכות רישום המקרקעין, לא הובאו בחשבון על-ידי הבנק העולמי 

בעת חישוב מיקומה של ישראל בדירוג.

משרד המשפטים
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 37  -  41 עלייה במדד Doing Business בתחום פתיחת עסק3

ביאור והרחבה:
■ http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel :מקור הנתונים
ביאור: בשנת 2016 דורגה ישראל במקום ה-41 מתוך 190 מדינות, דהיינו 40 מדינות דורגו מעליה. היעד לשנת 2017 היה לעלות בדירוג.  ■

בשנת 2017 דורגה ישראל במקום ה-37, כלומר עלתה בדירוג ביחס לשנת 2016 בהתאם לתכנון.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

25%75% - שיעור הקיצור במשך זמן הרישום באגף רישום והסדר מקרקעין4

ביאור והרחבה:
 מקור הנתונים: מאגר נתונים פנימי של אגף רישום והסדר מקרקעין. ■

ביאור: שיעור הקיצור במשך זמן הרישום באגף השתפר עקב הקמת ממשקים מקוונים ומתן יותר שירותים מרחוק.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 87.62  70.97  101.38 מספר הימים לטיפול בבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מאגר נתונים פנימי של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי. ■
ביאור: המדד שנקבע היה שאפתני וכבר השנה חל קיצור של יותר מ-13 יום בזמני הטיפול, המשך קיצור מספר הימים הוא תהליך  ■

שממשיך לשנת 2018.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור הבקשות לרישום חברה שמוגשות באופן מקוון מתוך כלל בקשות 6
65%80%81%הרישום שמוגשות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מאגר נתונים פנימי של רשות התאגידים. ■
ביאור: רשות התאגידים עמדה במדד שהציבה כחלק מיעדי המשרד לשיפור השירות ומתן יותר שירותים מרחוק, בדגש על שירותים  ■

מקוונים.

משרד המשפטים
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

100%300%226%שיעור הגידול במספר הדיווחים לרשם החברות שהוגשו באופן מקוון7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מאגר נתונים פנימי של רשות התאגידים. ■
ביאור: רשות התאגידים עמדה ביותר מ-200% גידול במספר הדיווחים, ובשנת 2018 תעמוד ביעד השאפתני שהציבה לעצמה. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

43%45%49%שיעור המיוצגים על-ידי הסניגוריה הציבורית הזוכים לייעוץ לפני חקירה8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מאגר נתונים פנימי של הסניגוריה הציבורית. ■
ביאור: במהלך השנה עדכנה הסניגוריה הציבורית, כי כבר השיגה את היעד הרצוי, ולפיכך גם עדכנה את הערך הרצוי לשנת 2018 ל-50%. ■
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: קידום שלטון החוק וזכויות האדם ושמירה על האינטרס הציבורי

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה
הפעלת מנגנון תומך 

בקבלת החלטות
 -  -  - 

השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

פיתוח משוב מובנה, 
אוטומטי/מערכתי 

וידני, על פעילות 
המנהל המיוחד

 0  ג  - 

ביצוע המשימה לגיבוש נוהלי פיקוח 
ובקרה על המנהלים המיוחדים נדחה 

לאור גיבוש תהליכי עבודה כלליים 
בתחום חדלות הפירעון, לרבות 

נושא זה, במסגרת פרויקט יישום 
חוק חדלות הפירעון והקמת מערכת 

מחשוב חדשה.

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

פיתוח נוהל לאמצעי 
אכיפה וסנקציות 

כנגד בעלי תפקיד 
שאינם עומדים 

בדרישות הכונס 
הרשמי

 0  ג  - 

ביצוע המשימה לגיבוש נוהלי פיקוח 
ובקרה על המנהלים המיוחדים נדחה 

לאור גיבוש תהליכי עבודה כלליים 
בתחום חדלות הפירעון, לרבות 

נושא זה, במסגרת פרויקט יישום 
חוק חדלות הפירעון והקמת מערכת 

מחשוב חדשה.

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

פיקוח על יישום 
הנוהל וריכוז הנתונים 

על-אודות פעילות 
המנהלים המיוחדים 

באמצעות הפקת 
דו"חות במערכת 

המחשוב

 0  ג  - 

ביצוע המשימה לגיבוש נוהלי פיקוח 
ובקרה על המנהלים המיוחדים נדחה 

לאור גיבוש תהליכי עבודה כלליים 
בתחום חדלות הפירעון, לרבות 

נושא זה, במסגרת פרויקט יישום 
חוק חדלות הפירעון והקמת מערכת 

מחשוב חדשה.

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

העברת נוסח הצעה 
של כללי אתיקה 

לשרים ולסגני שרים 
לאישור הממשלה

 ג  ג  - 

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

העברת נוסח סופי 
של הנחיה בנושא 

ביזור סמכויות 
אכיפה לאישור היועץ 

המשפטי לממשלה

 0  ג  - 
עבודת המטה על המשימה התארכה - 

ועברה לשנת 2018.

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

הכנת נוהל לדין 
המשמעתי, אתיקה 

ופרסום - רישוי 
נוטריונים

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

הכנת נוהל לדין 
המשמעתי, אתיקה 

ופרסום - רישוי 
חוקרים פרטיים 
ושירותי שמירה

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

הכנת נוהל לדין 
המשמעתי, אתיקה 

ופרסום - מועצת 
שמאי מקרקעין

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

הכנת נוהל לדין 
המשמעתי, אתיקה 

ופרסום - רשם 
המתווכים

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

גיבוש תכנית של 
מדיניות הרישום 

הרצויה באגף רישום 
והסדר מקרקעין

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

פרקים במסמך 
המרכז את כללי 

האתיקה שנקבעו 
בהחלטות נציב 

תלונות הציבור על 
שופטים

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

השלמת התקנת 
התקנות החסרות 

לפי חוק שוויון זכויות 
 לאנשים עם מוגבלות:

 - נגישות דרכים
 - הנגשה פרטנית
- נגישות שירות 

במוסדות בריאות 
וקליניקות - שעת 

 חירום
- מוסדות חינוך 

חדשים

 0  ג  - 

בשנת 2017 הותקן תיקון בתקנות 
נגישות שירות )אינטרנט(, הותקנו 

תקנות נגישות לשירותי בריאות 
ולמקומות נתינתם, תקנות נגישות 

חושית באוטובוסים בינעירוניים 
ותקנות נגישות פרטנית להורה 

ולתלמיד במערכת החינוך )שהתקנתן 
הסתיימה בינואר 2018(. בנוסף, 

הובילה הנציבות את המהלך שבו כל 
התקנות מונחות על שולחן הכנסת 
ובהן תקנות נגישות דרכים, תקנות 
נגישות מבני חינוך חדשים, תקנות 

נגישות מוסדות בריאות )שירות( 
ותקנות נגישות שעת חירום. הנציבות 
ממשיכה ללוות את התקנת התקנות 
שבמשרדים השונים )משרד הפנים, 

החינוך, הבריאות וכו'(. התקנת 
התקנות מתעכבת זה שנים והן היו 

אמורות להיות מותקנת כבר ב-2007.

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

העברת נוסח חוק 
בנושא ייצוג תובעים 

לפי חוק איסור הפליה 
לאישור הכנסת

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 

הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 , ולכן 
לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

העברת נוסח חוק 
בנושא ייצוג קטינים 

מתחת לגיל 15 
המאושפזים בכפייה 

לאישור הכנסת

 -  -  - 

הסתיימה סדרת ישיבות לגיבוש 
הנוסח הסופי, השלב הבא הוא 

הבאה למשרד הבריאות לחוות דעת 
מקצועית.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 , ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

העברת נוסח חוק 
בנושא ייצוג נפגעי 

עבירה לאישור 
הכנסת

 ג  ג  - 

1.1: הגברת ההגנה על זכויות 
אדם ואזרח ועל שלטון החוק 

באמצעות קידום חקיקה 
ופיתוח כלים והנחיות 

מינהליות 

תפוקה

העברת טיוטת 
תיקון לחוק העונשין 

)הוספת עבירת 
העינויים( ללשכת 
שרת המשפטים 
לשם הנחה בפני 

ועדת שרים לענייני 
לחקיקה

 0  ג  - 
עבודת המטה על המשימה התארכה - 

ועברה לשנת 2018.

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: פיתוח ויישום מדיניות 
אכיפה תוך שיתוף פעולה 

וסנכרון עם משרדי ממשלה 
וגופים נוספים, בדגש על 

מאבק בפשיעה המאורגנת, 
בשחיתות, בגזענות, בפשעים 

במרחב הסייבר, בהסתננות 
בלתי חוקית, באמל"ח בלתי 

חוקיים ובבנייה הבלתי חוקית 
ועל הגנה על נכסי הציבור 

תפוקה
עדכון תכנית 
אסטרטגית 

לפרקליטות המדינה
 ג  ג  - 

1.2: פיתוח ויישום מדיניות 
אכיפה תוך שיתוף פעולה 

וסנכרון עם משרדי ממשלה 
וגופים נוספים, בדגש על 

מאבק בפשיעה המאורגנת, 
בשחיתות, בגזענות, בפשעים 

במרחב הסייבר, בהסתננות 
בלתי חוקית, באמל"ח בלתי 

חוקיים ובבנייה הבלתי חוקית 
ועל הגנה על נכסי הציבור 

תפוקה

הקמת המחלקה 
להסמכה ולהנחיה 

של התובעים מוסמכי 
היועץ המשפטי 

לממשלה

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: פיתוח ויישום מדיניות 
אכיפה תוך שיתוף פעולה 

וסנכרון עם משרדי ממשלה 
וגופים נוספים, בדגש על 

מאבק בפשיעה המאורגנת, 
בשחיתות, בגזענות, בפשעים 

במרחב הסייבר, בהסתננות 
בלתי חוקית, באמל"ח בלתי 

חוקיים ובבנייה הבלתי חוקית 
ועל הגנה על נכסי הציבור 

תפוקה

שיעור תיקי המב"ד 
שנפתחו בשנה 

הקודמת, שהטיפול 
בהם הסתיים תוך 

שנה מיום פתיחתם

81%83%92%

1.2: פיתוח ויישום מדיניות 
אכיפה תוך שיתוף פעולה 

וסנכרון עם משרדי ממשלה 
וגופים נוספים, בדגש על 

מאבק בפשיעה המאורגנת, 
בשחיתות, בגזענות, בפשעים 

במרחב הסייבר, בהסתננות 
בלתי חוקית, באמל"ח בלתי 

חוקיים ובבנייה הבלתי חוקית 
ועל הגנה על נכסי הציבור 

תפוקה

השלמת גיבוש 
המלצות צוות המשנה 

הפלילי בוועדת 
ארבל בנושא מניעת 

בריונות ברשת

 0  ג  - 
המשימה נמצאת בשלבי ביצוע. 

השלמתה נדחתה לשנת 2018 עקב 
התמשכות תהליכים.

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: פיתוח ויישום מדיניות 
אכיפה תוך שיתוף פעולה 

וסנכרון עם משרדי ממשלה 
וגופים נוספים, בדגש על 

מאבק בפשיעה המאורגנת, 
בשחיתות, בגזענות, בפשעים 

במרחב הסייבר, בהסתננות 
בלתי חוקית, באמל"ח בלתי 

חוקיים ובבנייה הבלתי חוקית 
ועל הגנה על נכסי הציבור 

תפוקה

העברת נוסח הצעה 
להחלטת ממשלה 

בנושא צמצום תופעת 
הפוליגמיה

 ג  ג  - 

1.2: פיתוח ויישום מדיניות 
אכיפה תוך שיתוף פעולה 

וסנכרון עם משרדי ממשלה 
וגופים נוספים, בדגש על 

מאבק בפשיעה המאורגנת, 
בשחיתות, בגזענות, בפשעים 

במרחב הסייבר, בהסתננות 
בלתי חוקית, באמל"ח בלתי 

חוקיים ובבנייה הבלתי חוקית 
ועל הגנה על נכסי הציבור 

תפוקה

פיתוח ממשק 
טכנולוגי להעברת 
מידע מהמשטרה 

ליחידת החילוט

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: פיתוח ויישום מדיניות 
אכיפה תוך שיתוף פעולה 

וסנכרון עם משרדי ממשלה 
וגופים נוספים, בדגש על 

מאבק בפשיעה המאורגנת, 
בשחיתות, בגזענות, בפשעים 

במרחב הסייבר, בהסתננות 
בלתי חוקית, באמל"ח בלתי 

חוקיים ובבנייה הבלתי חוקית 
ועל הגנה על נכסי הציבור 

תפוקה
מחוזות שפועל בהם 
צוות משולב למניעת 

זיופים
 1  3  3 

1.2: פיתוח ויישום מדיניות 
אכיפה תוך שיתוף פעולה 

וסנכרון עם משרדי ממשלה 
וגופים נוספים, בדגש על 

מאבק בפשיעה המאורגנת, 
בשחיתות, בגזענות, בפשעים 

במרחב הסייבר, בהסתננות 
בלתי חוקית, באמל"ח בלתי 

חוקיים ובבנייה הבלתי חוקית 
ועל הגנה על נכסי הציבור 

 60  60  - גושים שיוסדרו בנגבתפוקה

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: פיתוח ויישום מדיניות 
אכיפה תוך שיתוף פעולה 

וסנכרון עם משרדי ממשלה 
וגופים נוספים, בדגש על 

מאבק בפשיעה המאורגנת, 
בשחיתות, בגזענות, בפשעים 

במרחב הסייבר, בהסתננות 
בלתי חוקית, באמל"ח בלתי 

חוקיים ובבנייה הבלתי חוקית 
ועל הגנה על נכסי הציבור 

תפוקה

הגשת טיוטת תזכיר 
חוק בנושא הסדר 
מותנה לתאגידים 

לאישור שרת 
המשפטים

 0  ג  - 

המשימה נמצאת בשלבי ביצוע 
מתקדמים. לאחר גיבוש סופי של 

המסקנות הסופיות תועבר הטיוטה 
ללשכת השרה.

1.3: קידום תהליכי אכיפה 
משולבת, אכיפה חלופית, 
מניעה ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער 

תפוקה

מחוזות חדשים 
שייערכו בהם 

הכשרות לסניגורים 
לייצוג בבתי המשפט 

הקהילתיים 

 -  2  2 

1.3: קידום תהליכי אכיפה 
משולבת, אכיפה חלופית, 
מניעה ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער 

תפוקה
חוליות אכיפה 

כלכלית במחוזות 
הפרקליטות

 5  6  6 

1.3: קידום תהליכי אכיפה 
משולבת, אכיפה חלופית, 
מניעה ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער 

תפוקה
חברות שהוטלו עליהן 

עיצומים כספיים
 500  1,500  1,500 

1.3: קידום תהליכי אכיפה 
משולבת, אכיפה חלופית, 
מניעה ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער 

תפוקה
הקמת עמדת 

"נגישות לצדק" 
בטבריה

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: קידום תהליכי אכיפה 
משולבת, אכיפה חלופית, 
מניעה ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער 

תפוקה
הקמת עמדת 

"נגישות לצדק" 
בפתח תקווה

 ג  ג  - 

1.3: קידום תהליכי אכיפה 
משולבת, אכיפה חלופית, 
מניעה ושיקום, בדגש על 

הטיפול בפשיעת נוער 

תפוקה

פעולות אכיפה 
בנציבות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות 
שלא על-ידי מפקחים

 -  2  2 

1.4: קידום השוויון, בדגש 
על הנגשת זכויות, שירותים 

ומידע לאוכלוסיות מוחלשות 
תפוקה

ביצוע קמפיין ציבורי 
המיועד לציבור הרחב 
ולאנשים עם מוגבלות 

להגברת מודעות 
לזכויות

 ג  ג  - 

1.4: קידום השוויון, בדגש 
על הנגשת זכויות, שירותים 

ומידע לאוכלוסיות מוחלשות 
תפוקה

פרסום סרטון 
להעלאת מודעות 

הציבור לזכויות 
בחקירה ומעצר

המדד בוטל. 0  ג  - 

1.4: קידום השוויון, בדגש 
על הנגשת זכויות, שירותים 

ומידע לאוכלוסיות מוחלשות 
תפוקה

תהליכי אכיפה מול 
חייבים לפי חוק 

ייצוג הולם בגופים 
ציבוריים

 -  100  0 
ביצוע המשימה נדחה לשנת 2018 
בעקבות עיכוב בהעברת הנתונים 

הנדרשים מהמוסד לביטוח הלאומי.

1.5: התאמת החוק והמשפט 
לשינויים ולהתפתחויות 
בחברה ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית לצמצום 

הבירוקרטיה 

תפוקה
נוהלי עבודה 

מפורטים ליישום חוק 
חדלות פירעון

 24  50  50 

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.5: התאמת החוק והמשפט 
לשינויים ולהתפתחויות 
בחברה ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית לצמצום 

הבירוקרטיה 

תפוקה
קליטת טופס ביטוח 
מקוון – תביעות חוב 

של ביטוח לאומי
 -  -  - 

השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

1.5: התאמת החוק והמשפט 
לשינויים ולהתפתחויות 
בחברה ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית לצמצום 

הבירוקרטיה 

תפוקה

הרחבת ממשק 
תשלומים באמצעות 

בנק "מזרחי-טפחות" 
וקליטת נתונים

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

1.5: התאמת החוק והמשפט 
לשינויים ולהתפתחויות 
בחברה ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית לצמצום 

הבירוקרטיה 

תפוקה
עלייה לאוויר של 
מערכת "כנר"ת" 

וממשקי במ"ה
 -  -  - 

יצוין כבר במועד זה, כי התקבלה 
החלטה שלא להעלות לאוויר את 

מערכת "כנר"ת", אלא לפתח מערכת 
חלופית, שתענה בצורה מיטבית על 

צורכי היחידה.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.5: התאמת החוק והמשפט 
לשינויים ולהתפתחויות 
בחברה ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית לצמצום 

הבירוקרטיה 

תפוקה
פרסום חוק חדלות 

פירעון ברשומות
 ג  ג  - 

הושלמה חקיקת חוק חדלות פירעון, 
הפרסום ברשומות התבצע בשנת 

.2018
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.5: התאמת החוק והמשפט 
לשינויים ולהתפתחויות 
בחברה ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית לצמצום 

הבירוקרטיה 

תפוקה

העברת הצעת 
מחליטים בנושא 

סגירת הפערים 
בחקיקת משנה

 ג  ג  - 

1.5: התאמת החוק והמשפט 
לשינויים ולהתפתחויות 
בחברה ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית לצמצום 

הבירוקרטיה 

תפוקה

העברה לאישור 
ועדת האגרות הבין-

משרדית של תקנות 
אגרות תובענות 

ייצוגיות

 ג  ג  - 

1.5: התאמת החוק והמשפט 
לשינויים ולהתפתחויות 
בחברה ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית לצמצום 

הבירוקרטיה 

תפוקה

הבאה לאישור 
הכנסת של תיקון 
סעיף 11 לתוספת 

השנייה בחוק 
תובענות ייצוגיות

 ג  ג  - 

1.5: התאמת החוק והמשפט 
לשינויים ולהתפתחויות 
בחברה ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית לצמצום 

הבירוקרטיה 

תפוקה
הפצת תזכיר תיקונים 

לחוק הירושה
 0  ג  - 

השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.5: התאמת החוק והמשפט 
לשינויים ולהתפתחויות 
בחברה ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית לצמצום 

הבירוקרטיה 

תפוקה

העברה לאישור 
הכנסת של הצעת 
חוק זכויות יוצרים 

)אכיפה(

 ג  ג  - 

1.5: התאמת החוק והמשפט 
לשינויים ולהתפתחויות 
בחברה ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית לצמצום 

הבירוקרטיה 

תפוקה

העברה לאישור 
הכנסת של הצעה 

לתיקון חוק לשכת 
עורכי הדין 

 ג  ג  - 

1.5: התאמת החוק והמשפט 
לשינויים ולהתפתחויות 
בחברה ובכלכלה, בדגש 

על יצירת תשתית 
משפטית מודרנית לצמצום 

הבירוקרטיה 

תפוקה
פרסום תזכיר חוק 

בנושא הנגשת מידע 
יזום

 0  ג  - 
תזכיר החוק נמצא בשלבי כתיבה, 
והשלמת המשימה נדחתה לשנת 

 .2018

300   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



מטרה 2: שיפור השירות לציבור וטיוב הרגולציה

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה
ממשק מקוון לרישום מכר 

מרחוק
 ג  ג  - 

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה
הקמת ממשק לרישום בית 

משותף מרחוק
 0  ג  - 

מדובר בממשק טכנולוגי מורכב ביותר, 
המחייב שליפת נתונים מתוך תשריט. 

לפיכך הפיתוח מתעכב, והשלמת 
המשימה נדחתה לשנת 2018.

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה
הקמת ממשק בין אגף 

רישום והסדר מקרקעין לבין 
הבנקים 

 ג  ג  - 

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה
שירותים מקוונים הזמינים 

באתר האינטרנט של 
פרקליטות המדינה

 -  2  1 

עקב מסקנות מביצוע הפיילוט נדרש 
ארגון מחדש של הפרויקט, ולכן 

השלמת המשימה נדחתה לשנת 
.2018

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה
השקת שירות עצמי להגשת 

בקשה לסיוע משפטי ועד 
ראיון אצל עורך הדין

 0  ג  - 

חל עיכוב בלוחות הזמנים ובשיתוף 
הפעולה עם רשות התקשוב 

הממשלתי, ולכן השלמת המשימה 
נדחתה לשנת 2018.

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה

שיעור הגידול במספר 
הדיווחים שהוגשו באופן 

מקוון בשנת 2017 בהשוואה 
לשנת 2016

100%300%226%

רשות התאגידים עמדה ביותר 
מ-200% גידול במספר הדיווחים, 

ובשנת 2018 תעמוד ביעד השאפתני 
שהציבה לעצמה.

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה

שיעור הגידול במספר 
דו"חות שנתיים שהוגשו 
באופן מקוון בשנת 2017 

בהשוואה לשנת 2016

100%300%273%

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה

שיעור החברות שמוגשות 
לרישום באופן מקוון מתוך 

כלל בקשות הרישום 
שמוגשות

65%80%81%

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה

הרחבת השימוש בממשק 
לפעולות נוספות, כגון עיון 

או רישום משכון, לפחות 
על-ידי גורם אחד

 ג  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה
הרחבה של ביצוע פעולות 

מקוונות במשכון לגוף אחד 
לפחות שאינו בנק

 ג  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה
ביטולים של משכונות 

שנעשים באופן מקוון בשנה
 72,000  90,000  400,000 

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה
עלייה לאוויר של מערכת 

"בראשית" עמותות 
 -  -  - 

השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה
עלייה לאוויר של מערכת 

"בראשית" חברות 
 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה

שימוש במערכת 
הממוחשבת החדשה 

בעבודה השוטפת במועצת 
רואי חשבון 

 ג  ג  - 

2.1: מתן יותר שירותים 
מרחוק, בדגש על 
שירותים מקוונים

תפוקה
עלייה לאוויר של המערכת 

הממשלתית המרכזית 
לניהול בקשות חופש מידע 

 0  ג  - 
ביצוע המשימה מתעכב כתוצאה 

מעיכוב בלוחות הזמנים של רשות 
התקשוב הממשלתי.

2.2: שיפור והנגשת 
שירותי המשרד מזווית 

ראייתו של מקבל 
השירות 

תפוקה
השקת אתר האגף לרישום 

והסדר מקרקעין 
 ג  ג  - 

2.2: שיפור והנגשת 
שירותי המשרד מזווית 

ראייתו של מקבל 
השירות 

תפוקה
השקת אתר האגף לסיוע 

המשפטי
 ג  ג  - 

2.2: שיפור והנגשת 
שירותי המשרד מזווית 

ראייתו של מקבל 
השירות 

תפוקה
השקת אתר האפוטרופוס 

הכללי והכונס הרשמי
 ג  ג  - 

2.2: שיפור והנגשת 
שירותי המשרד מזווית 

ראייתו של מקבל 
השירות 

תפוקה
השקת אתר רשות 

התאגידים 
 0  ג  - 

עקב שיפורים נוספים שנדרשו, 
השקת האתר נדחתה עד להשגת 

התוצאה הרצויה.

2.2: שיפור והנגשת 
שירותי המשרד מזווית 

ראייתו של מקבל 
השירות 

תפוקה

העברת תיקים מבתי 
המשפט המחוזיים אל בית 

הדין לעררים מחוז חיפה 
והצפון

 ג  ג  - 

משרד המשפטים

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   303



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.2: שיפור והנגשת 
שירותי המשרד מזווית 

ראייתו של מקבל 
השירות 

תפוקה
השלמת שיפוץ בית הדין 

למשמורת ב"גבעון"
 -  -  - 

מסתמן עיכוב בביצוע המשימה עקב 
חוסר שיתוף פעולה מצד שירות בתי 

 הסוהר ואי הסכמות לגבי התקציב.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.2: שיפור והנגשת 
שירותי המשרד מזווית 

ראייתו של מקבל 
השירות 

תפוקה
העלאת קבצים מונגשים 

שפורסמו בשנה האחרונה 
לאתר הרשומות

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

2.2: שיפור והנגשת 
שירותי המשרד מזווית 

ראייתו של מקבל 
השירות 

תפוקה
בחינות מועצת רואי חשבון 

שנערכו על-גבי מחשב
 1  3  9 

2.2: שיפור והנגשת 
שירותי המשרד מזווית 

ראייתו של מקבל 
השירות 

תפוקה
הפעלת מאגר עורכי הדין 

החדשים באגף לסיוע 
משפטי

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

2.2: שיפור והנגשת 
שירותי המשרד מזווית 

ראייתו של מקבל 
השירות 

תפוקה
מעבר אתר בתי הדין 

לעררים לאתר הממשלתי 
האחוד

 0  ג  - 

השלמת המשימה נדחתה לרבעון 
הראשון בשנת 2018 בעקבות אילוצים 
של הגורם המקצועי ברשות התקשוב 

הממשלתי.

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה
שיעור קיצור משך הזמן 
לרישום עסקת מקרקעין

 - 25%25%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה

החלטה בנוגע להטמעת 
מסלול קבלה ראשוני של 

לקוח בלשכות רישום 
המקרקעין

 ג  ג  - 

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה
הקמת המענה הטלפוני 
ללקוחות הכונס הרשמי

 ג  ג  - 

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה
השקת תהליך משופר 
להגשת בקשה לסיוע 

משפטי 
 0  ג  - 

התהליך המשופר כבר הושק ב-3 
מתוך 6 המחוזות של הסיוע המשפטי 
ויושק במהלך 2018 בשאר המחוזות. 

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה

יישום המלצות צוות משותף 
לרשות התאגידים ולאגף 

השירות בנושא דחיית 
בקשות לאישור ניהול תקין

 ג  ג  - 

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה
הטמעת תהליך משופר - 
תיקי חובות הוצאה לפועל

 ג  ג  - 

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה

הטמעת שינויים בתחום 
פניות הציבור בנציבות 

שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות

 ג  ג  - 

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה
ביקורות העומק הפתוחות 

שנפתחו בשנת 2014
 98  50  0  

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה
ביקורות העומק הפתוחות 

שנפתחו בשנת 2015
 93  10  8 

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה

זמן ממוצע בחודשים לביצוע 
ביקורות עומק )בשנת 2017 
יימדד לגבי ביקורות שהחלו 

בשנת 2016(

 32  18  16 

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה

שיעור התיקים שנסגרו 
מתוך סך התיקים שנפתחו 

 CR –( במהלך השנה
)Clearance Rate

131%116%108%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה
חודשי המתנה לבחינה 

ראשונה של פטנט
 29  28  28.5 

המדד לא הושג באופן מלא בשל עיכוב 
בגיוס כוח אדם נוסף, הנדרש לביצוע 

המשימה, וכן בשל עלייה בעומס 
העבודה כתוצאה מהגשת בקשות 

בינלאומיות.

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה
ידיעות פתוחות על הקדשות 

שנסגרו
 62  200  200 

2.3: צמצום משך הזמן 
לקבלת שירות, קיצור 
זמני הטיפול בהליכים 

והפחתת מלאי 
ההליכים הפתוחים 

תפוקה
עליית גרסה של מערכת 

שמאים מכריעים, הכוללת 
אלגוריתם משופר

 ג  ג  - 

2.4: הפחתת הדרישות 
הרגולטוריות 

תפוקה
עדכון מערכת המחשוב של 

רשם הירושה
 ג  ג  - 

2.4: הפחתת הדרישות 
הרגולטוריות 

תפוקה
נוהל עבודה חדש ברשם 

הירושה
 ג  ג  - 

2.4: הפחתת הדרישות 
הרגולטוריות 

תפוקה
בניית תכנית עבודה לטיוב 

רגולציה ברשם העמותות
 ג  ג  - 

2.4: הפחתת הדרישות 
הרגולטוריות 

תפוקה

השלמת גיבוש תכנית 
והמלצות לטיוב הרגולציה 

בתהליכי העבודה במועצת 
רואי חשבון

 ג  ג  - 

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.4: הפחתת הדרישות 
הרגולטוריות 

תפוקה

השלמת גיבוש תובנות 
והמלצות לטיוב רגולציה 
בתהליכי עבודת היחידה 

לרישוי נוטריונים

 ג  ג  - 

2.4: הפחתת הדרישות 
הרגולטוריות 

תפוקה

השלמת גיבוש תכנית 
עבודה לטיוב רגולציה באגף 

רישום והסדר מקרקעין – 
דיון בעררים

 0  ג  - 

שינויים ארגוניים שמתרחשים באגף 
רישום והסדר מקרקעין מייתרים 

את המשימה ומציעים לה חלופות 
עדיפות.

2.4: הפחתת הדרישות 
הרגולטוריות 

תפוקה

הגשת מסמך המלצות 
בעניין הצורך בהפחתת 
הדרישות הרגולטוריות 

ברשם המפלגות

 ג  ג  - 

2.4: הפחתת הדרישות 
הרגולטוריות 

תפוקה
התקנת התקנות לפי חוק 
שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות
 0  ג  - 

בעקבות שינויים בסדרי עדיפויות 
הוחלט להפנות את המשאבים 

והתשומות הניהוליות לביצוע משימה 
אחרת - קידום התקנת תקנות 

הנגישות באינטרנט.

2.4: הפחתת הדרישות 
הרגולטוריות 

תפוקה
פרסום תקנות העיצובים 

ברשומות
 -  -  - 

השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.
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מטרה 3: הגברת אמון הציבור במשרד המשפטים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: קידום שקיפות 
בקבלת החלטות 

ושיתוף הציבור 
תפוקה

חשיפה לציבור של מאגר 
המידע של רשם החברות

 0  ג  - 

בעקבות שינויים בסדרי עדיפויות 
הוחלט להפנות את המשאבים 

לפרסום של מאגר מידע לגבי פושטי 
רגל באפוטרופוס הכללי והכונס 

הרשמי.

3.1: קידום שקיפות 
בקבלת החלטות 

ושיתוף הציבור 
תפוקה

חשיפה לציבור של מאגר 
המידע של רשם העמותות

 ג  ג  - 

3.1: קידום שקיפות 
בקבלת החלטות 

ושיתוף הציבור 
תפוקה

חשיפה לציבור של מאגר 
המידע של ועדת העיזבונות

 ג  ג  - 
פורסם מאגר העיזבונות לטובת 

המדינה של האפוטרופוס הכללי 
והכונס הרשמי.

3.1: קידום שקיפות 
בקבלת החלטות 

ושיתוף הציבור 
תפוקה

עלייה לאוויר של אתר היועץ 
המשפטי לממשלה

 0  ג  - 

חל עיכוב בלוחות הזמנים ובשיתוף 
הפעולה עם רשות התקשוב 

הממשלתי, והשלמת המשימה נדחתה 
לשנת 2018.

3.1: קידום שקיפות 
בקבלת החלטות 

ושיתוף הציבור 
תפוקה

פרסום תזכירי תקנות באתר 
התזכירים הממשלתי

 ג  ג  - 

3.1: קידום שקיפות 
בקבלת החלטות 

ושיתוף הציבור 
תפוקה

פרסום דו"ח שנתי של אגף 
רישום והסדר מקרקעין

 ג  ג  - 
הדו"ח יפורסם בתחילת 2018 ביחס 

לשנת 2017.

3.1: קידום שקיפות 
בקבלת החלטות 

ושיתוף הציבור 
תפוקה

קיום מפגש שולחן עגול 
באגף לרישום והסדר 

מקרקעין
 ג  ג  - 

משרד המשפטים

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   309



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: קידום שקיפות 
בקבלת החלטות 

ושיתוף הציבור 
תפוקה

השלמת טיוטת תזכיר 
חוק עמותות חדש לאחר 

הטמעת ההערות מהציבור
 0  ג  - 

ביצוע המשימה מתעכב עקב שינוי 
סדרי העדיפויות.

3.2: קידום תרבות של 
בקרה, תחקיר והפקת 

לקחים והטמעתם 
תפוקה

הקניית מיומנויות תחקיר 
והפקת לקחים בקורסי 

ניהול
 0  ג  - 

במסגרת גיבוש תפיסה של תחקיר 
והפקת לקחים, כחלק מתפיסה כוללת 

של ניהול הידע במשרד, נדחה ביצוע 
המשימה לשנת 2018.

3.2: קידום תרבות של 
בקרה, תחקיר והפקת 

לקחים והטמעתם 
תפוקה

תחקירים שנערכו 
בפרקליטות

 2  4  3  

3.2: קידום תרבות של 
בקרה, תחקיר והפקת 

לקחים והטמעתם 
תפוקה

תחקירים שנערכו ברשות 
התאגידים

 2  4  4 

3.3: קידום גיוון 
תעסוקתי במשרד 

ומתן מענה לכלל 
האוכלוסיות במדינה 

 ג  ג  - קיום כנס "שותפים לדרך" תפוקה
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מטרה 4: הובלה וקידום של נושאים בעלי עדיפות לאומית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית 

 ג  ג  - הקמת היחידה לקשרי חוץתפוקה

4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית 

תפוקה
השלמת בנייתו של מאגר 

ידע לתחום דיני הלחימה
 ג  ג  - 

4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית 

תפוקה
מדינות שמופו בתחום 

BDS-ה
 2  4  5 

4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית 

תפוקה

השלמת גיבוש נקודות 
משפטיות להתמודדות עם 

ה-BDS עם משרדי עורכי דין 
בחו"ל

 ג  ג  - 

4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית 

תפוקה
הפצת מזכר מקיף בנושא 

נורמות בינלאומיות חדשות 
בתחום הסייבר

 ג  ג  - 

4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית 

תפוקה
 Geneva-הצטרפות ישראל ל

Act של הסכם ניס
 0  ג  - 

המשימה נדחתה לשנת 2018 עקב 
מגבלות פורמליות, המונעות את 

השלמת תנאי ההצטרפות.

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית 

תפוקה
מכתבי דרישת המסמכים 
שנשלחו אל נותני שירות 

עסקי
 280  1,800  2,065 

4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית 

תפוקה

ביקורות בשטח, הבודקות 
את עמידת עורכי הדין ורואי 
החשבון בחובותיהם על-פי 

חוק איסור הלבנת הון

 -  20  9 

התיקון לסעיף 14 לחוק איסור הלבנת 
הון, אשר קבע כי לוועדת העיצומים 

סמכות לדון גם בהפרת חובה של 
נותן שירות עסקי, נכנס לתוקף ביום 

30.3.17. באופן שוטף הביקורות 
בוחנות עסקאות שביצע נותן השירות 
העסקי 6 חודשים אחורה. לפיכך הוחל 

בביצוע הביקורות בשטח בחודש 
ספטמבר, כך שהמסמכים שנתפסו 

בביקורות יעידו על הפעולות שביצע 
נותן השירות העסקי במהלך ששת 
החודשים שקדמו למועד הביקורת, 

דהיינו בתקופה שלאחר מתן סמכות 
לוועדה.

4.1: ייצוג וקידום 
מעמדה של ישראל 

בזירה המשפטית 
הבינלאומית 

תפוקה

שמירה על מעמדה של 
ישראל בדירוג העליון 

בדו"ח מחלקת המדינה 
האמריקנית בנושא סחר 

בבני אדם

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.2: קידום הסוגיות 
האסטרטגיות שאושרו 

על-ידי הממשלה 
במסגרת הערכת 

המצב האסטרטגית 
הכלכלית-חברתית 

תפוקה

פרסום מסקנות הצוות 
בראשות המשנה ליועץ 

המשפטי לממשלה בנושא 
משפט וטכנולוגיה

 0  ג  - 

היקף המשימה הוערך באופן חסר. כמו 
כן, היה חוסר בכוח אדם שהיה צפוי 

שיגויס ב-2017 אך גויס בפועל רק 
בינואר 2018, ולכן פרסום המסקנות 

נמשך מעבר לזמן שהוערך.

4.2: קידום הסוגיות 
האסטרטגיות שאושרו 

על-ידי הממשלה 
במסגרת הערכת 

המצב האסטרטגית 
הכלכלית-חברתית 

תפוקה
תחילת קליטת תיקי החברה 

להשבת נכסי נספי השואה 
באפוטרופוס הכללי

  ג  ג  - 

4.2: קידום הסוגיות 
האסטרטגיות שאושרו 

על-ידי הממשלה 
במסגרת הערכת 

המצב האסטרטגית 
הכלכלית-חברתית 

תפוקה
רשויות מקומיות שיתחברו 

בממשק לאגף רישום והסדר 
מקרקעין

 -  2  0 

קוימו ישיבות עם כמה רשויות 
מקומיות, אך עקב מורכבות המשימה 
השלמתה מתעכבת. אפיון הממשקים 
הושלם, והם יעלו לאוויר במהלך שנת 

.2018

4.2: קידום הסוגיות 
האסטרטגיות שאושרו 

על-ידי הממשלה 
במסגרת הערכת 

המצב האסטרטגית 
הכלכלית-חברתית 

תפוקה
השלמת גיבוש המסקנות 

בנושא התאמה בין דיני 
הקניין לדיני התכנון

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.2: קידום הסוגיות 
האסטרטגיות שאושרו 

על-ידי הממשלה 
במסגרת הערכת 

המצב האסטרטגית 
הכלכלית-חברתית 

תפוקה

העברה לאישור הכנסת 
בקריאה שנייה ושלישית 

של הצעת חוק בנושא דייר 
סרבן

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

4.2: קידום הסוגיות 
האסטרטגיות שאושרו 

על-ידי הממשלה 
במסגרת הערכת 

המצב האסטרטגית 
הכלכלית-חברתית 

תפוקה

העברה לאישור בקריאה 
שנייה ושלישית בכנסת של 

הצעת חוק מארגני עסקאות 
במקרקעין 

  ג  ג  - 

314   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



מטרה 5: התאמה של תהליכי העבודה והתשתיות למימוש הייעוד של המשרד ביעילות ובאפקטיביות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: עידוד מצוינות, 
חדשנות ויוזמה בקרב 
עובדי המשרד ומיצוב 

משרד המשפטים 
כמשרד אטרקטיבי 

לעבודה ולפיתוח 
קריירה 

תפוקה
הצעות צוותי חדשנות 

שיושמו בפרקליטות
 -  2  2 

5.1: עידוד מצוינות, 
חדשנות ויוזמה בקרב 
עובדי המשרד ומיצוב 

משרד המשפטים 
כמשרד אטרקטיבי 

לעבודה ולפיתוח 
קריירה 

תפוקה
הקמת הצוות באגף רישום 

והסדר מקרקעין
 ג  ג  - 

5.2: שיפור איכות 
הניהול, בדגש על 

הטמעת תרבות 
של קבלת החלטות 

מבוססת נתונים

תפוקה
מנהלים בדרג התיכון שעברו 

הכשרה ניהולית 
 -  15  15 

5.2: שיפור איכות 
הניהול, בדגש על 

הטמעת תרבות 
של קבלת החלטות 

מבוססת נתונים

תפוקה
מחקרים בעלי אימפקט 

שבוצעו
 -  1  0 

בעת כתיבת תכנית העבודה לשנים 
2018-2017, מחלקת המחקר של 

המשרד הייתה בתהליך הקמה. 
במהלך השנה הוחלט על שינוי מדדי 
הביצוע של המחלקה, ומדד זה בוטל.

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.2: שיפור איכות 
הניהול, בדגש על 

הטמעת תרבות 
של קבלת החלטות 

מבוססת נתונים

תפוקה
יחידות הפרקליטות 

שהוטמעה בהן מערכת 
תנופ"ה

 2  5  5 

5.2: שיפור איכות 
הניהול, בדגש על 

הטמעת תרבות 
של קבלת החלטות 

מבוססת נתונים

תפוקה
יחידות בפרקליטות שהגישו 

תכניות עבודה
 -  26  21 

5.2: שיפור איכות 
הניהול, בדגש על 

הטמעת תרבות 
של קבלת החלטות 

מבוססת נתונים

תפוקה
תכנית כתובה לפיתוח 

מנהיגות וניהול פרויקטים
 -  -  - 

השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

5.3: שימור וניהול הידע 
והמידע במשרד 

תפוקה
השלמת פיתוח של מערכת 

המחשוב החדשה ליחידה
 0  ג  - 

בעקבות שינויים בסדרי העדיפויות 
ביחידת החילוט באפוטרופוס הכללי 

והכונס הרשמי, הוחלט לעצור את 
העבודה בתום שלב האפיון. העבודה 
צפויה להתחדש ברבעון הראשון של 

שנת 2018.

5.3: שימור וניהול הידע 
והמידע במשרד 

תפוקה
הקמת צוות ידע למתן 

תמיכה והדרכה
 ג  ג  - 

5.3: שימור וניהול הידע 
והמידע במשרד 

תפוקה
הקמת מערכת BI בתחום 

ההון האנושי
 -  -  - 

השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.3: שימור וניהול הידע 
והמידע במשרד 

תפוקה
ביצוע טיוב מחשובי של 

נתונים ברשות התאגידים
 ג  -  - 

השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

5.3: שימור וניהול הידע 
והמידע במשרד 

תפוקה
ביצוע טיוב ידני של נתונים 

לגבי תאגידים עירוניים
 ג  ג  - 

5.3: שימור וניהול הידע 
והמידע במשרד 

תפוקה
העלאת המערכת לשימוש 

באגף שומת מקרקעין
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.4: שיפור תהליכים 
של קליטת כוח 

אדם תוך מתן שוויון 
הזדמנויות 

תפוקה
ערכת הדרכה להתמצאות 

בתלוש משכורת לעובד
 -  -  - 

השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

5.4: שיפור תהליכים 
של קליטת כוח 

אדם תוך מתן שוויון 
הזדמנויות 

תפוקה
ערכת אוריינטציה ליום 

הקליטה
 -  -  - 

השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

5.4: שיפור תהליכים 
של קליטת כוח 

אדם תוך מתן שוויון 
הזדמנויות 

תפוקה
ערכות כניסה לתפקיד 

למנהל ולחונך בדרג ראשוני, 
מתקדם ובכיר

 ג  ג  - 

5.4: שיפור תהליכים 
של קליטת כוח 

אדם תוך מתן שוויון 
הזדמנויות 

 ג  ג  - ליווי אישי למנהל הנכנסתפוקה

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.4: שיפור תהליכים 
של קליטת כוח 

אדם תוך מתן שוויון 
הזדמנויות 

תפוקה
מערך כתוב מפורט ושיטתי 

לקליטת מנהל בכיר חדש
 ג  ג  - 

5.4: שיפור תהליכים 
של קליטת כוח 

אדם תוך מתן שוויון 
הזדמנויות 

תפוקה
הפצת נוהל קליטת עובד 

חדש
 ג  ג  - 

5.4: שיפור תהליכים 
של קליטת כוח 

אדם תוך מתן שוויון 
הזדמנויות 

תפוקה
גיבוש נוהלי ליווי וחניכה 

לעובד חדש
 ג  ג  - 

5.4: שיפור תהליכים 
של קליטת כוח 

אדם תוך מתן שוויון 
הזדמנויות 

תפוקה
שיעור העובדים שיקבלו 

ערכה לקליטת עובד חדש
 - 100%100%

5.4: שיפור תהליכים 
של קליטת כוח 

אדם תוך מתן שוויון 
הזדמנויות 

תפוקה
קליטת מתמחים במכרז 

פנימי
 0  ג  - 

הוחלט על המשך קליטת מתמחים 
במכרז חיצוני משום שלא התקבלה 

היענות מספקת מצד הגורמים 
הרלוונטיים וכן של לשכת עורכי הדין.

5.5: פיתוח ושימור 
ההון האנושי באמצעות 
יצירת מסלולי הכשרה, 

הדרכה וניוד עובדים

תפוקה
תפיסת מסלולי קריירה 

במשרד המשפטים
 ג  ג  - 

5.5: פיתוח ושימור 
ההון האנושי באמצעות 
יצירת מסלולי הכשרה, 

הדרכה וניוד עובדים

תפוקה
תפקידי ליבה שהוכנה להם 

"מפת דרכים"
 -  10  2 

היקף המשימה הוערך באופן שגוי 
והמשך הביצוע הועבר ל-2018.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.5: פיתוח ושימור 
ההון האנושי באמצעות 
יצירת מסלולי הכשרה, 

הדרכה וניוד עובדים

תפוקה
השלמת פיתוח מסלול 
מפקחים באפוטרופוס

 ג  ג  - 

5.5: פיתוח ושימור 
ההון האנושי באמצעות 
יצירת מסלולי הכשרה, 

הדרכה וניוד עובדים

תפוקה
השלמת פיתוח מסלול 

הרשם בטאבו
 ג  ג  - 

5.5: פיתוח ושימור 
ההון האנושי באמצעות 
יצירת מסלולי הכשרה, 

הדרכה וניוד עובדים

תפוקה
השלמת מיפוי עתודה 

לניהול המתקדם
 ג  ג  - 

5.5: פיתוח ושימור 
ההון האנושי באמצעות 
יצירת מסלולי הכשרה, 

הדרכה וניוד עובדים

תפוקה
השלמת כתיבתה של תכנית 

לפיתוח מנהיגות
 ג  ג  - 

5.5: פיתוח ושימור 
ההון האנושי באמצעות 
יצירת מסלולי הכשרה, 

הדרכה וניוד עובדים

תפוקה

השלמת בנייתה והטמעתה 
של תכנית להכשרת מנהלי 
ונותני שירות באגף רישום 

והסדר מקרקעין

 0  ג  - 

הושלמה בניית התכנית להכשרת 
מנהלי ונותני שירות באגף רישום 

והסדר מקרקעין, המשך הטמעתה 
יהיה בשנת 2018.

5.5: פיתוח ושימור 
ההון האנושי באמצעות 
יצירת מסלולי הכשרה, 

הדרכה וניוד עובדים

תפוקה

השלמת הטמעתה של 
תכנית ההכשרה למנהלי 
ונותני השירות – הסיוע 

המשפטי

 ג  ג  - 

5.5: פיתוח ושימור 
ההון האנושי באמצעות 
יצירת מסלולי הכשרה, 

הדרכה וניוד עובדים

תפוקה

השלמת הטמעתה של 
תכנית להכשרת מנהלי 

ונותני השירות ברשם 
העמותות

 0  ג  - 
ביצוע המשימה מתעכב עקב 

קושי להגיע להסכמה בין היחידות 
השותפות בביצועה.

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.5: פיתוח ושימור 
ההון האנושי באמצעות 
יצירת מסלולי הכשרה, 

הדרכה וניוד עובדים

תפוקה
הקמת קהילת מובילי ידע 

ביחידות המשרד 
 ג  ג  - 

5.6: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות 

תפוקה

השלמת ההטמעה של 
השיפורים והשינויים 

בתהליך החקיקה בקרב 
המשתמשים השונים

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.

5.6: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות 

תפוקה
השלמת פיתוח התבנית 

להנגשת השירותים 
באינטרנט 

 ג  ג  - 

5.6: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות 

תפוקה
השקת מערכת נח"ל בכל 

לשכות קבלת הקהל
 -  10  6 

5.6: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות 

תפוקה
יצירת ממשק ממוחשב בין 

הסניגוריה הציבורית לבין 
הנהלת בתי המשפט

 -  -  - 
השלמת המשימה מתוכננת לשנת 
2018, ולפיכך במועד זה טרם נדרש 

דיווח.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.6: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות 

תפוקה
מחוזות באגף לסיוע משפטי 

שהוקמו בהם מחלקות 
פיקוח

 -  6  6 

5.6: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות 

תפוקה
הקמת מחלקות של 

ליטיגציה במחוזות האגף 
לסיוע משפטי

 0  ג  - 

במהלך השנה התקבלה החלטה 
ניהולית על שינוי המשימה, כך 
שבמקום הקמה של מחלקות 

ליטיגציה, נבחרו בכל מחוז עורכי 
דין שיתמקדו בליטיגציה. בתחילת 

דצמבר החלה הכשרתם.

5.6: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות 

תפוקה
השלמת הטמעתה של 

מערכת בקרה ומעקב רכש 
באגף תפעול ולוגיסטיקה

 ג  ג  - 

5.6: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות 

תפוקה
השלמת הטמעתה של 

מערכת ניהול מכרזים באגף 
תפעול ולוגיסטיקה

 ג  ג  - 

5.6: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות 

תפוקה
מעבר להקלטה ותמלול 

דיגיטליים של הדיונים בבתי 
הדין השרעיים

 0  ג  - 

אי-שביעות רצון ממערכת התמלול 
הניסיונית בעברית, שאינה מאפשרת 
בשלב זה הטמעה של המערכת בבתי 

הדין השרעיים בערבית. 

משרד המשפטים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.6: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות 

תפוקה
השלמת מסמך דרישות 
למערכת לניהול תהליכי 

למידה ותוכן
 ג  ג  - 

5.6: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות 

תפוקה
שופטים שהתקבלו מהם 

הצהרות הון 
 -  900  900 

5.6: הטמעת כלים 
ארגוניים וטכנולוגיים 

ופיתוח תהליכים 
ארגוניים ואסטרטגיים 
לשיפור האפקטיביות 

תפוקה

הגשת דו"ח מסכם והצעה 
לתיקון חקיקה בנושא 
בדיקת זכאות כלכלית 

במגה-תיקים בסניגוריה 
הציבורית

 ג  ג  - 
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דיווח מדדים לשנת 2017
רשות האכיפה והגבייה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 63,683,680,172  64,000,000,000  63,697,541,612 סך החוב בכל תיקי ההוצאה לפועל בתחילת שנה1.1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" – מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים". ■
ביאור: המדד בוחן את שיעור גביית החובות בהוצאה לפועל המחושב כך: סך החובות שטופלו באותה שנה מערך החוב בכלל התיקים  ■

שהיו פתוחים בתחילת השנה: גבייה ישירה )שולם ישירות להוצאה לפועל( וגבייה עקיפה )הקטנת חובות(. ניתן לראות באחוז הגבייה 
מסך החוב שהרשות עמדה ביעד ואף מעבר. סך החוב בכל תיקי ההוצאה לפועל בתחילת השנה תלוי בכמות התיקים שנפתחו, בשנת 

2017 חלה ירידה בכמות פתיחת התיקים ביחס לשנת 2016.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 27,179,991,082  22,600,000,000  20,211,110,438 סך הגבייה )עקיפה וישירה(1.2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" – מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים". ■
ביאור: המדד בוחן את שיעור גביית החובות בהוצאה לפועל המחושב כך: סך החובות שטופלו באותה שנה מערך החוב בכלל התיקים  ■

שהיו פתוחים בתחילת השנה: גבייה ישירה )שולם ישירות להוצאה לפועל( וגבייה עקיפה )הקטנת חובות(. רשות האכיפה והגבייה 
עמדה ביעד שהציבה לעצמה להגדיל את היקף גביית החובות.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

32%35%43%אחוז הגבייה מסך החוב1.3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" – מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים". ■
ביאור: המדד בוחן את שיעור גביית החובות בהוצאה לפועל, המחושב כך: סך חובות שטופלו באותה שנה מערך החוב בכלל התיקים  ■

שהיו פתוחים בתחילת השנה: גבייה ישירה )שולם ישירות להוצאה לפועל( וגבייה עקיפה )הקטנת חובות(. רשות האכיפה והגבייה 
עמדה ביעד שהציבה לעצמה להגדיל את היקף גביית החובות.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 605,854  606,487  623,646 חייבים פרטיים בהוצאה לפועל 2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" – מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים". ■
ביאור: המדד בוחן את כמות החייבים הפרטיים )נושאי ת.ז ודרכונים( בהוצאה לפועל )לא כולל חברות(. הרשות הציבה לעצמה יעד  ■

לצמצם את כמות החייבים הפרטיים בדרך של צמצום התיקים הישנים. נעשו פעולות מגוונות ברשות )מבצעי גבייה, איתור וצמצום 
חייבים עם תיק אחד, הנעה להסדרים( והושג המדד במלואו.

רשות האכיפה והגבייה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 2,470,175  2,509,549  2,534,898 מלאי תיקים בהוצאה לפועל 3.1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" – מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים".  ■
ביאור: המדד בוחן את מגמת הצמצום במלאי התיקים בהוצאה לפועל. עם הקמת הרשות, כמות התיקים במלאי עמדה על 3.5 מיליון.  ■

נעשו פעולות רבות לצמצום במלאי התיקים באמצעות תיקוני חקיקה, הפעלת תקנה 126 וכלי אכיפה שהיתוספו למנגנון ההוצאה לפועל. 
בשנת 2018 הוצבו יעדים להמשך צמצום במלאי התיקים, בפרט תיקי המלאי הישנים.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 1,578,872  1,477,606  1,407,244 מלאי תיקים במרכז לגביית קנסות3.2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" – המרכז לגביית קנסות, "אבן בוחן". ■
ביאור: המדד בוחן את כמות התיקים במרכז לגביית קנסות )חובות למדינה( מתוך שאיפה להגדיל את כמות התיקים המטופלת  ■

באמצעותו, על-מנת שחובות של אזרחים למדינה יטופלו במקום אחד. הרשות פועלת להוספת גופים ממשלתיים שיגבו את חובותיהם 
באמצעות המרכז ועמדה ביעד שקבעה לעצמה. בתכנית העבודה לשנת 2018 הוצבו יעדים כמותיים גבוהים יותר עבור מדד זה.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

4
 10.34  10  10 אורך חיי תיק מזונות הוצאה לפועל במלאי )בשנים(

 10.11  10  10 אורך חיי תיק פסק דין הוצאה לפועל במלאי )בשנים(
 10.91  11  11 אורך חיי תיק שטרות הוצאה לפועל במלאי )בשנים(

 3.95  4  4 אורך חיי תיק תובענות הוצאה לפועל במלאי )בשנים(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" – מידע ממערכת הוצאה לפועל, "כלים שלובים". ■
ביאור: תקנה 126 )סגירת תיקים ללא פעילות מעל שנתיים(, אשר הביאה לצמצום המלאי של תיקים ישנים, ובהתאמה - לצמצום אורך  ■

חיי התיק, הופעלה רק בשלהי שנת 2017, ולכן מדד זה לא הושג במלואו. הפעלת התקנה דרשה מוכנות מחשובית. עבודה זו הייתה צפויה 
להסתיים עד תום שנת 2017, אך טרם הושלמה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

ממוצע ימים מפתיחת תיק קנס משטרה ועד סגירה באותה שנה במרכז 5
 40  45  46 לגביית קנסות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת "בינה" – המרכז לגביית קנסות, "אבן בוחן". ■
ביאור: מדד זה מעיד על יעילות הליכי הגבייה במרכז לגביית קנסות. נמצא, כי 40 יום לגביית חובות מסוג זה הם זמן אופטימלי בהתחשב  ■

במועדי משלוח ההתראות, ולפיכך הוחלט לעמוד ביעד של שימור לשנת 2018.

רשות האכיפה והגבייה
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: שיפור גביית החובות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
היקף כספי גביית חובות 

במרכז לגביית קנסות 
)בש"ח(

 357,267,235  500,000,000  644,589,362  

1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים/

המוסדיים 
תפוקה

תיקים ישנים עד 1984 
שנסגרו

 -  1,064  1,787  

1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים/

המוסדיים 
  2,005  2,017  - תיקי איחוד 3% שטופלותפוקה

1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים/

המוסדיים 
תפוקה

הדרכות שבוצעו לזוכים 
פרטיים לא מיוצגים

 -  60  79  

1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים/

המוסדיים 
תפוקה

שיעור תיקי מזונות מסלול 
אישי ביחס למסלול רגיל 

)לא כולל תיקי ביטוח 
לאומי(

23%30%33% 

1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים/

המוסדיים 
תוצאה

שיעור החייבים ששילמו 
מתוך החייבים שנוצר עמם 

קשר 
 - 20%23% 

1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים/

המוסדיים 
תוצאה

חייבים שהגיעו להסדר 
בעקבות מבצעי הגבייה

5%7%7% 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: שיפור גביית 
החובות הפרטיים/

המוסדיים 
תוצאה

אזהרות שנחתמו בלשכות 
באמצעות מערכת "מצפן"

 23,719  33,373  37,189  

1.2: שיפור גביית 
החובות הממשלתיים 

תפוקה
שיעור התיקים שחודש/

הוטל בהם עיקול
 - 80%70% 

1.2: שיפור גביית 
החובות הממשלתיים 

תפוקה
דו"ח סיכום מבצע "חוב 

סוף"
  ג  ג  - 

1.2: שיפור גביית 
החובות הממשלתיים 

תפוקה
שיעור תיקים שנסגרו 

במבצע "חוב סוף"
 - 30%18%

במבצע "חוב סוף" שילמו 100,312 
חייבים מתוך 257,000, ונסגרו 183,017 
תיקים מתוך 1,022,170 תיקים. מדובר 

בכמות גדולה מאוד של חייבים, אשר 
הסדירו חובותיהם בפרק זמן קצר. 

המבצע הצליח מאוד בבחינת היעד 
של מספר החייבים ששילמו )39%(. 

1.2: שיפור גביית 
החובות הממשלתיים 

תפוקה
תכנית טיפול בתיקים שלא 

אותרו במסירה אישית 
 0  ג  - 

המשימה בוטלה בתכנית העבודה 
לשנת 2017 לאחר קבלת החלטה 

בדבר הקמת אגף איסוף מידע ואיתור 
חייבים בשנת 2018.

1.2: שיפור גביית 
החובות הממשלתיים 

תפוקה
מסמך מסכם למחקר על 

יעילות הליכי גבייה במרכז 
לגביית קנסות

 0  ג  - 

מחקר זה נשען על הליך מדידת 
עומסים, שרשות האכיפה והגבייה 
מבצעת במרכז לגביית קנסות. חל 

עיכוב במדידת העומסים, ולכן מחקר 
זה יבוצע בשנת 2018.

רשות האכיפה והגבייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: שיפור גביית 
החובות הממשלתיים 

תפוקה

מסמך מסכם לבדיקת 
יעילות העברה של תיקים 

מהמסלול המקוצר למינהל 
הגבייה

 0  ג  - 

משימה זו תוכננה להתבצע על-ידי 
האגף לתכנון ומדיניות. מאחר שיחידת 

הביקורת ברשות מבצעת משימה 
דומה במסגרת הביקורות השנתיות, 

הוחלט על ביטול המשימה.

1.2: שיפור גביית 
החובות הממשלתיים 

תוצאה
ממוצע ימים לתיקים 

שנסגרו במרכז לגביית 
קנסות 

 250  220  234 

נבדק מלאי התיקים במרכז לגביית 
קנסות. בימים אלה נערכת עבודה 

מקיפה לניתוח הסיבות לאי עמידה 
ביעד.

1.2: שיפור גביית 
החובות הממשלתיים 

תוצאה
תיקי פיצוי בהליך פלילי 

שנסגרו במרכז לגביית 
קנסות 

 6,731  7,400  5,500 
בימים אלה נערכת עבודה מקיפה 
לניתוח הסיבות לאי עמידה ביעד 

ולהפקת לקחים.

1.2: שיפור גביית 
החובות הממשלתיים 

תוצאה
סכום שהועבר למפוצים 

)בש"ח(
 13,893,309  14,587,974  19,703,505  
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מטרה 2: הפחתת העלויות הנוספות על החוב

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: טיפול בשכר 
הטרחה של עורכי דין 

  ג  ג  - מתווה שכר טרחה מתוקןתפוקה

2.2: הפחתת ריביות 
בתיקי הוצאה לפועל 

תפוקה
הצגת מתווה לשרת 

המשפטים
  ג  ג  - 

רשות האכיפה והגבייה
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מטרה 3: יצירת גישות שונות לטיפול בחייב ובזוכה על-פי מאפייניהם

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

הצלחה 
כוח אדם הדובר את השפה 

הערבית 
 38  45  38 

במהלך שנת 2016 בוצעה בדיקה 
באגף לתכנון ומדיניות ונמצא, כי ישנן 

לשכות הוצאה לפועל שהאוכלוסייה 
הפוקדת אותן היא אוכלוסייה דוברת 

ערבית. לפיכך המליץ האגף על תוספת 
כוח אדם דובר ערבית ללשכות אלו. 

בעקבות חילופי תפקידים ברשות 
משימה זו תבוצע בשנת 2018.

3.1: התאמת תהליכי 
הגבייה והשירות 

לאוכלוסיות שונות 
תפוקה

חייבים שקיבלו סיוע 
משפטי ראשוני

 -  30  30  

3.1: התאמת תהליכי 
הגבייה והשירות 

לאוכלוסיות שונות 
תפוקה

מספר הימים בשנה שבהם 
הלשכה פתוחה אחר 

הצהריים לקבלת חייבים 
שבוצעה אליהם פנייה יזומה 

 -  6  4 

בלשכות ההוצאה לפועל בבאר שבע 
ובירושלים בוצעו שיחות יזומות 
לחייבים, שהוזמנו לבוא ללשכה 

בשעות אחר הצהריים. לנוכח 
אי-היענות מצד החייבים לקבל 

את השירות בלשכה בשעות אחר 
הצהריים הוחלט לא לבצע משימה זו 

בשנת 2018.

3.1: התאמת תהליכי 
הגבייה והשירות 

לאוכלוסיות שונות 
תפוקה

פניות לחייבים באמצעות 
דואר/טלפון/הודעת טקסט

 -  800  800  
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: התאמת תהליכי 
הגבייה והשירות 

לאוכלוסיות שונות 
תפוקה

הבאה לאישור של תיקון 
חקיקה, הנוגע לחייבים 

משתפי פעולה
 -  -  - 

הצעת החוק עברה את ועדת השרים 
לענייני חקיקה ועברה לדיון בוועדת 

החוקה, חוק ומשפט.
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל. 

3.1: התאמת תהליכי 
הגבייה והשירות 

לאוכלוסיות שונות 
תפוקה

נוהל בנושא חייבים משתפי 
פעולה

 0  ג  - 
יבוצע רק לאחר אישורו של תיקון 

החקיקה. 

3.1: התאמת תהליכי 
הגבייה והשירות 

לאוכלוסיות שונות 
תוצאה

חייבים שהגיעו ללשכה 
בעקבות פנייה יזומה

 -  160  15 

בלשכות ההוצאה לפועל בבאר שבע 
ובירושלים בוצעו שיחות יזומות 
לחייבים, שהוזמנו לבוא ללשכה 

בשעות אחר הצהריים. לנוכח 
אי-היענות מצד החייבים לקבל 

את השירות בלשכה בשעות אחר 
הצהריים הוחלט לא לבצע משימה זו 

בשנת 2018.

3.1: התאמת תהליכי 
הגבייה והשירות 

לאוכלוסיות שונות 
תוצאה

חייבים שבוצע עבורם 
הסדר/תשלום מתוך 

החייבים שהגיעו ללשכה
 -  16  6 

בלשכות ההוצאה לפועל בבאר שבע 
ובירושלים בוצעו שיחות יזומות 
לחייבים, שהוזמנו לבוא ללשכה 

בשעות אחר הצהריים. לנוכח 
אי-היענות מצד החייבים לקבל 

את השירות בלשכה בשעות אחר 
הצהריים הוחלט לא לבצע משימה זו 

בשנת 2018.

רשות האכיפה והגבייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.2: מניעת החוב הבא 
או חזרת החייב למעגל 

החובות 
תפוקה

מסמך מסכם על פרופיל 
החייב בשנת 2017

  ג  ג  - 

3.2: מניעת החוב הבא 
או חזרת החייב למעגל 

החובות 
תפוקה

מסמך מסכם לבדיקת קשר 
בין חייבי הוצאה לפועל 

למשתנים חברתיים-
כלכליים

  ג  ג  - 

3.2: מניעת החוב הבא 
או חזרת החייב למעגל 

החובות 
תפוקה

הגדרת מסייע מרחוק 
בתיקים שבהם עמותות 

מסייעות לחייבים
  ג  ג  - 

3.2: מניעת החוב הבא 
או חזרת החייב למעגל 

החובות 
תפוקה

פורומים שהתקיימו 
במסגרת היערכות לחוק 

חדלות פירעון
 -  3  4  

3.2: מניעת החוב הבא 
או חזרת החייב למעגל 

החובות 
תוצאה

תיקים שנסגרו בהסדר עבור 
מועצות מקומיות עם תיקי 

איחוד
 9  20  69  

3.2: מניעת החוב הבא 
או חזרת החייב למעגל 

החובות 
תוצאה

שיעור תיקים שנפתחו 
ונסגרו באותה שנה בהוצאה 

לפועל 
19%20%28% 

3.2: מניעת החוב הבא 
או חזרת החייב למעגל 

החובות 
תוצאה

שיעור תיקים שנפתחו 
ונסגרו באותה שנה במרכז 

לגביית קנסות 
32%35%53% 

3.3: יישום הצעת חוק 
הפטר לחייב מוגבל 

באמצעים
תפוקה

חייבים שאותרו וטופלו על-
ידי מדור חייבים

 -  60  60  

334   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: יישום הצעת חוק 
הפטר לחייב מוגבל 

באמצעים
  811  300  235 חייבים שקיבלו הפטרתוצאה

רשות האכיפה והגבייה
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מטרה 4: הרחבה ושיפור של פעילות הרשות בתחום החובות לממשלה ולרשויות המקומיות 

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
כמות התיקים המנוהלים 

במינהל הגבייה )כולל תיקים 
שטופלו ונסגרו(

 15,000  16,500  17,687  

4.1: הרשות כגוף מוביל 
שינוי בגביית החובות 

לממשלה ולרשויות 
המקומיות 

תפוקה
הבאה לאישור של החלטת 

ממשלה בנושא הרחבת 
סמכויות מינהל הגבייה

 0  ג  - 
טיוטת המתווה נמצאת במשרד 

המשפטים.

4.1: הרשות כגוף מוביל 
שינוי בגביית החובות 

לממשלה ולרשויות 
המקומיות 

תפוקה

אישור מתווה להעברת 
גביית קנסות של רשויות 

מקומיות למרכז לגביית 
קנסות 

 0  ג  - 
הצעת החוק עברה את ועדת השרים 

לענייני חקיקה ועברה לדיון בועדת 
חוקה, חוק ומשפט. 

4.1: הרשות כגוף מוביל 
שינוי בגביית החובות 

לממשלה ולרשויות 
המקומיות 

תפוקה
גופים ממשלתיים הפועלים 

באמצעות רשות האכיפה 
והגבייה 

 -  2  0 
הרשות במשא ומתן מתקדם מול 

גופים ממשלתיים להעברת חובותיהם 
לגבייה. 
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מטרה 5: שיפור השירות לכלל בעלי העניין וקיצור הבירוקרטיה 

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
ציון בסקר מדידת השירות 

הממשלתי
 92  92 93

תוצאה 
שיעור תיקים שנפתחו 

מרחוק
42%50%52% 

תוצאה 

שיעור הנדגמים בסקר, 
המכירים את השירותים 

הניתנים ברשות האכיפה 
והגבייה

 - 40%35% 

תוצאה 
עורכי דין המגישים בקשות 

מרחוק
41%44%39%

בתכנית העבודה לשנת 2018 תימדד 
כמות הבקשות המוגשות מרחוק ולא 

כמות עורכי הדין המגישים מרחוק, 
מאחר שחלק גדול מעורכי הדין אינם 

מקושרים בבתי תוכנה. 

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

תפוקה
טפסים הניתנים להגשה 

באזור האישי
 27  31  31  

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

תפוקה
מרשם חייבי מזונות פעיל 

באתר
 0  ג  - 

מרשם מזונות יופעל החל מיולי 2018. 
החוק אושר רק בשלהי 2017, ומועד 

היישום נקבע לאמצע 2018 )תיקון 
חוק, שיאפשר לזוכים לקבל מידע על 

קיומו של תיק מזונות לחייב(. 

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

תפוקה
אירועים הניתנים לשליחה 

באמצעות הודעת טקסט
 -  1  1  

רשות האכיפה והגבייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

תפוקה
אזור אישי שלב א' פעיל 

עבור חייבי המרכז לגביית 
קנסות

 0  ג  - 

באזור האישי קיימת אפשרות לצפות 
או להגיש בקשות בתיק במרכז לגביית 

קנסות באמצעות סיסמה - כרגע 
נמצא בשלב פיילוט. 

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

תפוקה
אזור אישי שלב ב' פעיל 

עבור חייבי המרכז לגביית 
קנסות

 0  ג  - 

באזור האישי קיימת אפשרות לצפות 
או להגיש בקשות בתיק במרכז לגביית 

קנסות באמצעות סיסמה - כרגע 
נמצא בשלב פיילוט. 

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

תפוקה
הקשבות שבוצעו לעובדי 

המוקד הטלפוני
 -  60  70  

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

תפוקה
מבחנים מקצועיים שבוצעו 

לעובדי המוקד הטלפוני
 -  3  9  

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

תפוקה
מפגשים עם קבוצות חייבים 

נזקקים
 -  6  10  

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

תפוקה
מערכת פעילה לתיעוד 

פניות בתיקי הוצאה לפועל 
במרכז המידע

  ג  ג  - 

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

תפוקה

הפעלת שירותי תרגום 
בדיוני צו הבאה מיידיים 

ותרגום מסמכים ברשות 
האכיפה 

 -  -  - 

תיחור הצעות המחיר אינו עונה 
לצרכים של הלשכות, התקבלה 

החלטה לצאת למכרז. 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8, לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

  ג  ג  - ביצוע סקר על השירותתפוקה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

תוצאה
משתמשים בצ'אט, ממוצע 

ליום
 114  120  140  

5.1: שיפור השירות 
לחייבים ולזוכים 

תוצאה
כניסות לאתר רשות 

האכיפה, ממוצע לחודש 
 136,504  150,000  181,986  

5.2: צמצום הנטל 
הבירוקרטי

תפוקה
הפעלת שירות משלוח דיוור 

באמצעות דואר אלקטרוני
  ג  ג  - 

5.2: צמצום הנטל 
הבירוקרטי

תעדוף משימות באגף שירות לקוחות. 0  40  - טפסים שבהם בואר הנוסח תפוקה

5.2: צמצום הנטל 
הבירוקרטי

תפוקה
הבאה לאישור האגרות 

המעודכנות בוועדת אגרות 
תיקי מזונות

 0  ג  - 

בלשכה המשפטית גובש מתווה, אך 
האגף המקצועי ומסלול מזונות שינו 

את אופן קבלת התיקים/הודעות 
על הקטנות מהביטוח הלאומי, כך 

שכל המתווה המוצע וכל הפתרונות 
ליישומו הפכו להיות לא רלוונטיים, 

כי אינם מתאימים לאופן העבודה עם 
ביטוח לאומי.

5.2: צמצום הנטל 
הבירוקרטי

תפוקה
אישור ביטול אגרת שאילתה 

בוועדת אגרות 
  ג  ג  - 

5.2: צמצום הנטל 
הבירוקרטי

תפוקה
אישור ביטול אגרת 

פרוטוקול בוועדת אגרות 
 0  ג  - 

ועדת אגרות אישרה את התקנות 
באפריל 2017, אך טרם התקבל אישור 

של שר האוצר. 

5.2: צמצום הנטל 
הבירוקרטי

תפוקה
טבלאות ריבית בתיקי 

הוצאה לפועל 
 89  69  69  

5.2: צמצום הנטל 
הבירוקרטי

תוצאה
לקוחות המזמינים תור 

לקבלת שירות בלשכות 
ההוצאה לפועל

 65,869  72,000  75,892  

רשות האכיפה והגבייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.2: צמצום הנטל 
הבירוקרטי

תוצאה
קבלות שהופקו בגין 

תשלומים בכרטיס אשראי 
בהוצאה לפועל 

 25,541  30,649  31,468  

5.3: הנגשת השירות 
ללקוחות עם 

מוגבלויות 
תפוקה

לשכות שבוצעו בהן 
התאמות נגישות

 9  15  13 
מיפוי צרכים בוצע בכל הלשכות, 
היישום בוצע במרבית הלשכות. 

5.3: הנגשת השירות 
ללקוחות עם 

מוגבלויות 
תוצאה

שיעור צמצום פערי נגישות 
בלשכות ההוצאה לפועל

56%100%75%

רוב יחידות הרשות מונגשות, אולם 
באשר לכמה יחידות נוספות עומדת 
החלטה ניהולית, הנוגעת להנגשתן, 

בשל מעברן למבנה אחר.

5.3: הנגשת השירות 
ללקוחות עם 

מוגבלויות 
תוצאה

שיעור המשרות המאוישות 
על-ידי אנשים עם 

מוגבלויות 
 - 5%1% 
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מטרה 6: שיפור התשתיות והתחדשות ארגונית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.1: טיפוח והעצמה 
של ההון האנושי

תפוקה
סדנאות להטמעת הקוד 

האתי
 -  4  4  

6.1: טיפוח והעצמה 
של ההון האנושי

תפוקה
תכנית הכשרה שנתית בבית 

הספר למקצועות האכיפה 
והחוג לניהול

  ג  ג  - 

6.1: טיפוח והעצמה 
של ההון האנושי

תפוקה
משתתפים בהכשרות בית 
הספר למקצועות האכיפה 

והחוג לניהול
 -  250  300  

6.1: טיפוח והעצמה 
של ההון האנושי

תפוקה
מפגשי חשיפה לתכנית 

העבודה לשנת 2017
 4  10  10  

6.1: טיפוח והעצמה 
של ההון האנושי

תפוקה
השתלמויות בתחום הוצאה 

לפועל והעשרה
 8  5  9  

6.1: טיפוח והעצמה 
של ההון האנושי

 1  3  - לומדות שהופצותפוקה
בשל תעדוף משימות באגף משאבי 

אנוש, הופצה לומדה בנושא 
סטודנטים בלבד.

6.1: טיפוח והעצמה 
של ההון האנושי

תפוקה
הפצת חוברת זכויות וחובות 

בנושא רווחה
  ג  ג  - 

6.2: הרחבת המידע 
וההסברה ושיפור 

תדמית הרשות 
תפוקה

פרסום קמפיין שירותים 
דיגיטליים

קמפיין זה נדחה לשנת 2018. 0  ג  - 

6.2: הרחבת המידע 
וההסברה ושיפור 

תדמית הרשות 
  ג  ג  - הפקת דו"ח תלונות ציבורתפוקה

רשות האכיפה והגבייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.2: הרחבת המידע 
וההסברה ושיפור 

תדמית הרשות 
תפוקה

ביקורים והדרכות במעברי 
הגבול

 4  4  4  

6.2: הרחבת המידע 
וההסברה ושיפור 

תדמית הרשות 
  2  1  1 סקרים שבוצעותפוקה

6.2: הרחבת המידע 
וההסברה ושיפור 

תדמית הרשות 
תפוקה

הפקת דו"ח פעילות לשנת 
2016 של רשות האכיפה 

והגבייה
  ג  ג  - 

6.2: הרחבת המידע 
וההסברה ושיפור 

תדמית הרשות 
תוצאה

אזכורים חיוביים של הרשות 
במדיה

 220  250  308  

6.2: הרחבת המידע 
וההסברה ושיפור 

תדמית הרשות 
תוצאה

שיעור הגידול בכניסות 
לאתר האינטרנט של 

הרשות במהלך קמפיין 
שירותים דיגיטליים, 

בהשוואה לממוצע יומי 

 - 10%0
מאחר שקמפיין זה נדחה לשנת 2018, 

המשימה התייתרה.

6.3: אכלוס לשכות 
ההוצאה לפועל 

תפוקה
לשכת הוצאה לפועל בתל-

אביב מאוכלסת
  ג  ג  - 

6.3: אכלוס לשכות 
ההוצאה לפועל 

תפוקה
לשכת הוצאה לפועל בעכו 

מאוכלסת
  ג  ג  - 

6.3: אכלוס לשכות 
ההוצאה לפועל 

תפוקה
לשכת הוצאה לפועל באילת 

מאוכלסת
  ג  -  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.3: אכלוס לשכות 
ההוצאה לפועל 

תפוקה
לשכת הוצאה לפועל 
בירושלים מאוכלסת

 -  -  - 

התמשכות הליכי הפרויקט מול מינהל 
הדיור.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

6.3: אכלוס לשכות 
ההוצאה לפועל 

תפוקה
לשכות הוצאה לפועל 

שאוכלסו במבנים עצמאיים 
 16  18  18  

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
תכנית ביקורת שנתית 

ביחידות, מאושרות על-ידי 
המנכ"ל

  ג  ג  - 

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
ביקורות שבוצעו לבחינת 

יישום המלצות מדו"ח 
הביקורת

 4  4  3 
בשל חילופי כוח אדם באגף הביקורת 

ומחסור בעובדים המשימה בוצעה 
באופן חלקי.

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
מערכת ממוחשבת פעילה 

לניהול תלונות הציבור
  ג  ג  - 

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
בחינת יישום נוהל כינוס 

נכסים ועדכונו בהתאם 
לצורך

  ג  ג  - 

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

  7  7  - נוהלי עבודה שהופצותפוקה

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
ביקורות על ביצוע הנחיות, 

שהועברו ללשכות
 -  24  38  

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
נוהל עבודה מוגדר לניהול 

שגרת העבודה בגזברות 
הארצית

  ג  ג  - 

רשות האכיפה והגבייה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
מיפוי תהליכים ואירועים 

החשודים כהלבנת הון
  ג  ג  - 

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
הצעה למבנה ארגוני 

למחלקה לאיסוף מידע 
  ג  ג  - 

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
הדרכות שבוצעו לעורכי הדין 

על מערכת "כלים שלובים"
 4  4  4  

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
הדרכות במוסדות אקדמיים 

לגיוס סטודנטים מתנדבים 
לסיוע במילוי טפסים

 -  6  4 
המשימה נדחתה בשל קושי בגיוס 

סטודנטים.

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
שיעור העלייה בשעות 
מתנדבים ביחס לשנה 

קודמת
 - 8%0

המשימה נדחתה בשל קושי בגיוס 
סטודנטים. תימדד בשנת 2018.

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
יחידות הרשות, שהוגש 

עבורן מסמך מסכם בנושא 
ניתוח עומסים 

 -  6  3 

מדידת העומסים בוצעה בכל לשכות 
ההוצאה לפועל ובקרב רשמי ההוצאה 

לפועל. לנוכח היקפי המדידות וריבוי 
המודלים שבהם נותחו העומסים 

התמשכה המשימה מעבר לתכנון.

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
תכנים מקצועיים שהופצו, 

לשינויים במערכת "כלים 
שלובים"

 -  12  12  

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תפוקה
הדרכות לעובדים על 

המערכת
 -  4  4  

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

תוצאה
שיעור המלצות הביקורת 

שיושמו באופן מלא
55%55%65% 

6.4: שיפור תהליכי 
עבודה וייעולם 

  17,108  17,108  34,215 שיקים שלא נפדותוצאה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.5: חיזוק יכולת 
המענה לאירועים 

בחירום 
תפוקה

מערכות להתרעה מפני 
נפילת טילים, שהותקנו 

בלשכות
 4  3  4  

6.5: חיזוק יכולת 
המענה לאירועים 

בחירום 
  13  14  - המלצות הוועדה שיושמותפוקה

6.5: חיזוק יכולת 
המענה לאירועים 

בחירום 
תפוקה

הדרכות לעובדים בנושא 
ביטחון ובטיחות

 -  4  4  

6.5: חיזוק יכולת 
המענה לאירועים 

בחירום 
תוצאה

שיעור מוכנות הרשות 
לשעת חירום

90%100%100% 

רשות האכיפה והגבייה
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017
תחום רווחה

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

76%77%77%שיעור מקבלי השירות במסגרות בקהילה מתוך כל מקבלי השירות 1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת מס"ר. מערכת זו מרכזת את המידע על המושמים במסגרות הרווחה השונות ועל המסגרות עצמן. למשל: סוג  ■

המסגרת, השירות שאליו משתייכת, תעריפים ותשלומים ועוד.
ביאור: מדיניות המשרד, המבוססת, בין השאר, על אמנות בינלאומיות לזכויות ילדים ואנשים עם מוגבלות, היא שעליו להעניק שירותים  ■

שיאפשרו לאנשים לחיות בביתם ובקהילתם. זאת, מלבד אם טובת האדם מחייבת השמתו במסגרת חוץ-ביתית. בשנים האחרונות שאף 
המשרד להעלות את שיעור מקבלי השירותים בקהילה מבין כלל מקבלי שירותי הרווחה ב-1% בשנה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 32,000  29,500  27,000 מקבלי שירות בתוכניות תעסוקה שונות של המשרד2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הנתון מתבסס על מספר מערכות מעקב אחר ביצועים, המרוכזות על-ידי מינהלת שירותי התעסוקה בזרוע הרווחה של המשרד. ■
ביאור: הביצוע בפועל של מדד זה גבוה בכ-12% מהיעד הצפוי. ■

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 -  -  - אזרחים ותיקים מעל גיל 86 החיים בגפם, המקבלים שירות בתכנית "יחד"3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף שירותים חברתיים אישיים )שח"א(, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. ■
ביאור: בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 15,814  15,000  13,500 מספר מקבלי השירות בקרב אנשים על הרצף האוטיסטי4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת נתוני יסוד. מערכת זו מכילה נתונים ארציים על הפונים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ועל  ■

משפחותיהם. הנתונים מוזנים בצורה מקוונת מהרשויות המקומיות למאגר הנתונים המרכזי במשרד הרווחה, בהם נתונים דמוגרפים 
וחברתיים-כללים, נזקקויות, תעסוקה, ארץ לידה, תאריך עלייה ועוד.

ביאור: שיעור האוטיסטים באוכלוסייה הכללית עולה בהתמדה. הגידול במספר המוכרים בשירותי הרווחה מעיד על הגידול בביקוש  ■
מענים הניתנים על-ידי המשרד ועל גידול בצריכת שירותים על-ידי אנשים עם אוטיזם ובני משפחותיהם. המדד מתייחס למספר 

האנשים עם אוטיזם המוכרים בשירותי הרווחה.
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דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017
תחום עבודה

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 134  108  80 מעונות יום מוכרים חדשים1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הנתונים נאספו על-ידי האגף למעונות יום, המעביר תקציב לרשויות בהתאם להתקדמות בתהליך הבנייה. ■
ביאור: מעונות שנבנו והסתיימו בהם לכל הפחות פעולות הטיוח והריצוף. נתוני ביצוע 2017 מבטאים קידום הליכי בנייה של הקצאות,  ■

שעד לשנה זו לא מומשו במלואן. במהלך שנה זו נעשתה פעילות אינטנסיבית מול הרשויות להאצת תהליכי הבנייה הללו.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 29  25  30 הרוגים בתאונות בענף הבניין2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הנתונים נאספו על-ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. ■
ביאור: במהלך 2017 העלה המשרד בעשרות אחוזים את היקף פעולות הפיקוח והאכיפה שבוצעו, ובכלל זה עומק והיקף הצווים שהוטלו,  ■

מבצעים ממוקדים על קבלנים מועדים וכו'. אולם לאור התמשכות הפעולות להידוק שיתופי הפעולה עם רגולטורים משלימים אנו צופים 
כי לאחר שיתבססו במהלך שנת העבודה הנוכחית, לצד הגברת האכיפה המינהלית, יתאפשר במהלך שנת 2018 להגיע ליעד שנקבע. 

חשוב לציין כי ישנם גורמים רבים המשפיעים על היקף ההרוגים בתאונות עבודה.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

51.5%54.4%51.1%שיעור התעסוקה של גברים חרדים3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: סקר כוח אדם לשנת 2017, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ■
ביאור: העלאת שיעור התעסוקה של אוכלוסיית הגברים החרדים הלא-משתתפים בשוק העבודה הינה יעד מרכזי בעבודת משרד  ■

העבודה והרווחה והממשלה כולה. המשרד מפעיל מגוון תכניות לסיוע בהעלאת שיעור התעסוקה. עם זאת, יש לציין כי שיעור 
התעסוקה מושפע מגורמים רבים. 
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017
תחום רווחה

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1: שיפור התפקוד של 
משפחות הנתונות 
במצבי עוני, משבר 

וסיכון

תפוקה

מחלקות לשירותים 
חברתיים שהוטמעה 
בהן תורה מקצועית 

בנושא "משפחה במרכז 
ההתערבות"

 95  123  123 

1: שיפור התפקוד של 
משפחות הנתונות 
במצבי עוני, משבר 

וסיכון

תפוקה

עובדים סוציאליים 
משפחתיים שעברו הכשרה 

ובונים תכניות טיפול 
מבוססות ידע ייחודי בתחום 

שיקום משפחות

 300  330  330 

1: שיפור התפקוד של 
משפחות הנתונות 
במצבי עוני, משבר 

וסיכון

תפוקה
פרסום תע"ס )תקנון עבודה 

סוציאלית( בנושא ועדות 
תכנון והערכה

 ג  ג  - 

1: שיפור התפקוד של 
משפחות הנתונות 
במצבי עוני, משבר 

וסיכון

תפוקה
הגשת טיוטת חוק ועדות 

תכנון והערכה
 ג  ג  - 

1: שיפור התפקוד של 
משפחות הנתונות 
במצבי עוני, משבר 

וסיכון

תפוקה

שיעור הרשויות המקומיות 
שהופעלה בהן ועדת תכנון, 

טיפול והערכה על-פי 
המדיניות החדשה

 - 30%30%

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1: שיפור התפקוד של 
משפחות הנתונות 
במצבי עוני, משבר 

וסיכון

תפוקה

שיעור הרשויות המקומיות 
שנבנו בהן תכניות הטיפול 

למשפחות עם ילדים במצבי 
סיכון, על-פי המדיניות 

 - 30%32%

1: שיפור התפקוד של 
משפחות הנתונות 
במצבי עוני, משבר 

וסיכון

תוצאה
משפחות שעברו שיקום 

באמצעות מגוון מענים 
המותאמים לצורכיהן

 20,000  28,000  24,000 

הצפי לגידול במדד זה התבסס על 
תהליך הטמעת התורה המקצועית 

בנושא "משפחה במרכז ההתערבות" 
ב-28 מחלקות רווחה נוספות במהלך 
2017. הכשרת העובדים הסוציאליים 

והטמעת תורת העבודה בוצעו 
במלואן, ועבודה ברווחה נעשית עם 
אלפי משפחות. עם זאת, משפחות 

שהעבודה איתן התחילה לקראת סוף 
2017 ומשפחות שעמן תהליך היישוג 

)reaching out( אורך זמן רב יותר לא 
נספרו כמשפחות שכבר עברו שיקום, 

ומכאן הפער.

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תפוקה

הקמת מינהל מוגבלויות - 
מנגנון ודרכי עבודה סדורים 

לפיתוח ולמתן שירות 
מותאם לאוכלוסיות עם 

מוגבלויות )שיקום, מוגבלות 
שכלית-התפתחותית, 

אוטיזם( 

 ג  ג  - 
הוקם מינהל מוגבלויות ואוישו 

התפקידים הבכירים.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תפוקה

אנשים המתמודדים עם 
מוגבלויות )שיקום, מוגבלות 

שכלית-התפתחותית, 
אוטיסטים(, תחת מינהל 

מוגבלויות בשירות המוכוון 
לאדם מקבל הטיפול 

 -  166,000  129,104 

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תפוקה
 מסגרות לאוכלוסיות על 

הרצף האוטיסטי שנפתחו 
או הורחבו בקהילה

 170  200  216 

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תפוקה
תכניות וקבוצות פועלות 

לאנשים על הרצף 
האוטיסטי

 28  42  39 

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תפוקה
שירותים חדשים בקהילה 
לאנשים על רצף האוטיזם 

 -  10  1 

הגידול המתמיד באוכלוסיית 
האוטיסטים מצריך פתיחת שירותים 

חדשים עבורם. בשל השינוי המבני 
בעבודת המשרד ומעבר למינהל 
מוגבלויות כולל, הוקפאה בניית 

שירותים חדשים, כדי להתאימם 
למודל המינהל החדש שנבנה, מודל 

עבודה מוכוון אדם.

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תפוקה
מרכזי משפחה לאנשים על 

רצף האוטיזם 
 16  21  30 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תפוקה
מסגרות דיור שנפתחו 

לאנשים על רצף האוטיזם 
 63  80  78 

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תפוקה
הוסטלים למגורים שהוקמו 

בשיתוף משרד הבריאות 
לאנשים על רצף האוטיזם 

 -  1  0 
אין הסכמה עם משרד הבריאות על 

הוצאת המכרז, שכבר מוכן.

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

 -  -  - מסגרת לעוברי חוק תפוקה
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תפוקה
הקמת מערכי דיור לצעירים 
סיעודיים )הוסטלים ודירות(

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תפוקה

דירות שנרכשו או שנשכרו 
לדיירים המתמודדים 
עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית 

 -  58  18 

מעברם של אנשים עם מוגבלות 
שכלית-התפתחותית למגורים בקהילה 
מחייב להסדיר מימון מקביל עבור הדיור 

והמעטפת הטיפולית ועבור שירותי 
הפנאי והתעסוקה, הנבנים עבורם 

בקהילה. לשם כך נבנה תעריף מיוחד, 
אלא שאישורו התעכב עד סוף 2017 

בשל התנגדות מרכז השלטון המקומי 
והמתנה לאישור ועדת המכרזים. 18 

דירות הופעלו במימון מפעילי המעונות, 
שראו חשיבות במעבר וספגו את 

ההוצאה הנוספת עד להשלמת ההליך 
הבירוקרטי.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תוצאה

אנשים על רצף האוטיזם 
ומשפחותיהם, המקבלים 

מענה בקהילה כאשר בן 
משפחה על רצף האוטיזם 

ממשיך להתגורר בבית

 5,667  6,880  7,648 

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תוצאה
אנשים על רצף האוטיזם 

ומשפחותיהם, המקבלים 
מענה בדיור חוץ-ביתי

 1,439  1,620  1,646 

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תוצאה
משפחות שיש בהן אנשים 

על רצף האוטיזם, המקבלות 
מענה במרכזי משפחה 

 10,000  11,250  12,350 

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תוצאה

צעירים סיעודיים שחל 
שיפור באיכות חייהם 

בעקבות המעבר למערכי 
הדיור 

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2: פיתוח מענים 
מותאמים לרמת 

התפקוד האישי של 
אנשים עם מוגבלויות

תוצאה
אנשים עם מוגבלות 

שכלית-התפתחותית 
שעברו לדיור בקהילה

 3,000  3,350  3,356 

3: הגברת שילובם 
בשוק העבודה של 
אנשים עם חסמים 

תעסוקתיים מורכבים 
ושל אנשים עם 

מוגבלויות

 8  9  5 מרכזי תעסוקה שהוקמותפוקה

ברבות מהתכניות שמפעיל המשרד 
משתתפות הרשויות במימון 25% 
מעלותן. במקרה אחד לא הצליחה 
רשות, שאמור היה לקום בה מרכז 

תעסוקה, לתת את חלקה. ניסיון נוסף 
להקמת המרכז יעשה ב-2018. 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3: הגברת שילובם 
בשוק העבודה של 
אנשים עם חסמים 

תעסוקתיים מורכבים 
ושל אנשים עם 

מוגבלויות

תפוקה
רכזי תעסוקה שנקלטו 

לעבודה ברשויות )רכז אחד 
בכל רשות(

במסגרת מרכזי עצמה. 68  70  - 

3: הגברת שילובם 
בשוק העבודה של 
אנשים עם חסמים 

תעסוקתיים מורכבים 
ושל אנשים עם 

מוגבלויות

תפוקה
יחידות הכשרה שהוקמו 

במפעלים 
 10  30  20 

זהו נתון חלקי בלבד. חלק מפעילויות 
ההכשרה של המפעלים לשם הוצאת 

אנשים עם חסמים תעסוקתיים 
מורכבים לשוק העבודה נעשות באופן 

שוטף ולא בתעריף נפרד. בהעדר 
מערכת ממוחשבת לעבודה שוטפת - 

אין אפשרות למדוד אותן.

3: הגברת שילובם 
בשוק העבודה של 
אנשים עם חסמים 

תעסוקתיים מורכבים 
ושל אנשים עם 

מוגבלויות

תוצאה
אנשים עם חסמים 

תעסוקתיים המועסקים 
במסגרת מרכזי תעסוקה

 4,000  5,500  5,800 
מתחילת התכנית טופלו במרכזי 

התעסוקה 7,000 אנשים עם חסמים 
תעסוקתיים.

3: הגברת שילובם 
בשוק העבודה של 
אנשים עם חסמים 

תעסוקתיים מורכבים 
ושל אנשים עם 

מוגבלויות

תוצאה
אנשים עם חסמים 

תעסוקתיים ששולבו 
במסגרת מרכזי "עוצמה"

 -  2,000  2,500 
מערכת זו עדיין לא ממוחשבת ולכן אין 

נתונים מדויקים. הפער לטובה נובע 
מהכנסת 70 רכזי תעסוקה.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3: הגברת שילובם 
בשוק העבודה של 
אנשים עם חסמים 

תעסוקתיים מורכבים 
ושל אנשים עם 

מוגבלויות

תוצאה
אנשים עם מוגבלות ששולבו 

במפעלים מקדמי תעסוקה
 50  100  100 

4: עלייה ברמת 
הביטחון האישי 

והכלכלי של האזרחים 
הוותיקים

תפוקה
סיום כתיבת המודל 

להפעלת תכנית "יחד״
 ג  -  - 

4: עלייה ברמת 
הביטחון האישי 

והכלכלי של האזרחים 
הוותיקים

תפוקה
אזרחים ותיקים 

המשתתפים בתכנית 
ברשויות בכל רחבי הארץ 

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

4: עלייה ברמת 
הביטחון האישי 

והכלכלי של האזרחים 
הוותיקים

תוצאה

אזרחים ותיקים שחל עבורם 
שיפור באיכות החיים 

)הפחתת תחושת הבדידות, 
חיזוק העצמאות והיכולת 

להזדקן בקהילה, חיזוק 
רשתות תמיכה חברתיות( 

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5: מימוש זכויות 
חברתיות וכלכליות 
של צעירים בסיכון 

תוך שילובם בהשכלה 
,בתעסוקה ובקהילה

תפוקה
עובדים ייעודיים ברשויות 

מקומיות לטיפול בצעירים 
בסיכון

 -  70  70 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5: מימוש זכויות 
חברתיות וכלכליות 
של צעירים בסיכון 

תוך שילובם בהשכלה 
,בתעסוקה ובקהילה

תפוקה
אנשי מקצוע העוסקים 

בעבודה עם צעירים בסיכון
 -  100  100  

5: מימוש זכויות 
חברתיות וכלכליות 
של צעירים בסיכון 

תוך שילובם בהשכלה 
,בתעסוקה ובקהילה

תפוקה
צעירים בסיכון שאותרו על-

ידי גורמי טיפול שונים
 -  30,000  30,000 

5: מימוש זכויות 
חברתיות וכלכליות 
של צעירים בסיכון 

תוך שילובם בהשכלה 
,בתעסוקה ובקהילה

תפוקה
צעירים בסיכון שעבורם 

נערך מיפוי עומק
 -  10,000  3,000 

השאלון מוכן ועבר תיקוף. כעת 
נמצא בפיתוח של חברות המיחשוב 
כדי להטמיעו בתיק לקוח ברשויות 

המקומיות, ומכאן נובע העיכוב.

5: מימוש זכויות 
חברתיות וכלכליות 
של צעירים בסיכון 

תוך שילובם בהשכלה 
,בתעסוקה ובקהילה

תוצאה

צעירים בסיכון שמלווים 
באופן פרטני ומשתלבים 

בחברה לפי התכנית 
הייעודית שנבנתה עבורם

 -  7,000  6,200 

5: מימוש זכויות 
חברתיות וכלכליות 
של צעירים בסיכון 

תוך שילובם בהשכלה 
,בתעסוקה ובקהילה

תוצאה
צעירים בסיכון המשולבים 

בתוכניות השכלה, תעסוקה 
ודיור

 -  3,000  2,000 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6: צמצום תופעת 
האלימות במשפחה 

ופיתוח מערך מענים 
לנפגעים 

תפוקה

נפגעי אלימות במשפחה 
שאותרו במערכות השונות: 

רווחה, משטרה, בריאות, 
חינוך ועוד

 25,000  27,000  25,900 
התכנית הבין-משרדית לא תוקצבה 

במלואה, ולכן לא פותחו כל השירותים 
הדרושים.

6: צמצום תופעת 
האלימות במשפחה 

ופיתוח מערך מענים 
לנפגעים 

תפוקה
מטופלים הנמצאים בתכנית 

הלאומית לצמצום אלימות 
במשפחה

 18,000  18,900  18,900 
התכנית הבין-משרדית לא תוקצבה 

במלואה, ולכן לא פותחו כל השירותים 
הדרושים.

6: צמצום תופעת 
האלימות במשפחה 

ופיתוח מערך מענים 
לנפגעים 

תפוקה
מענים למשפחות במעגל 

אלימות - תכניות, שירותים 
ומסגרות

 160  170  170 

6: צמצום תופעת 
האלימות במשפחה 

ופיתוח מערך מענים 
לנפגעים 

תפוקה
הקמת מערך ומנגנון לעבודה 

מערכתית מתואמת בין-
משרדית – השלמת שלב א'

 -  -  - 

על-פי תכנית הפעולה, המערך 
יוקם במהלך 2019 )בכפוף לתקציב 

ולתקנים(.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

6: צמצום תופעת 
האלימות במשפחה 

ופיתוח מערך מענים 
לנפגעים 

הצלחה

משפחות/מטופלים במעגל 
האלימות, שקיבלו תמיכה 

ורצף מענים מוגבר בהתאם 
לצורכיהן 

 18,000  18,500  18,500 

7: העדפה לפיתוח 
של שירותים בקהילה 

עבור אוכלוסיות בסיכון 
ובמצוקה

תפוקה
ילדים ובני נוער המשתתפים 

במענים 
  62,000  56,284 

הנתונים מתייחסים לשנת הלימודים 
תשע"ז - 1.9.16-31.8.17. מספר 

הילדים הנמוך מהמצופה נובע בחלקו 
מבחירת תכניות עם תשומות רבות 

יותר למספר ילדים קטן יחסית.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

7: העדפה לפיתוח 
של שירותים בקהילה 

עבור אוכלוסיות בסיכון 
ובמצוקה

תפוקה
הורים המקבלים שירות 

בתכניות 
 38,452  40,000  35,054 

הנתונים מתייחסים לשנת הלימודים 
תשע"ז - 1.9.16-31.8.17. 

7: העדפה לפיתוח 
של שירותים בקהילה 

עבור אוכלוסיות בסיכון 
ובמצוקה

תפוקה
שיעור המענים המופעלים 
מתוך סך המענים שנקבעו 

בתוכנית 
85%85%87%

7: העדפה לפיתוח 
של שירותים בקהילה 

עבור אוכלוסיות בסיכון 
ובמצוקה

תפוקה
מרחבים טיפוליים לטיפול 

בנשים בזנות 
 3  4  4 

7: העדפה לפיתוח 
של שירותים בקהילה 

עבור אוכלוסיות בסיכון 
ובמצוקה

תפוקה

מרחבים פתוחים )הל"ב( 
ברשויות המקומיות, 

לאיתור, למזעור נזקים, 
לליווי ולטיפול בבני נוער 
וצעירים המנוצלים בזנות

 4  14  14 

7: העדפה לפיתוח 
של שירותים בקהילה 

עבור אוכלוסיות בסיכון 
ובמצוקה

תפוקה

בני נוער במרחבים, שקיבלו 
סיוע לצמצום מצבי הסיכון 

כתוצאה מתופעת הניצול 
בזנות

70% ב-4 
מרחבים 

70% ב-14 
מרחבים 

760

הנתון המצוין בעמודת "ערך בפועל 
לשנת 2017" מתייחס למספר הנערות 

והנערים שקיבלו סיוע בפועל ב-14 
מרחבי הל"ב.

7: העדפה לפיתוח 
של שירותים בקהילה 

עבור אוכלוסיות בסיכון 
ובמצוקה

תוצאה
שיעור הילדים שיצאו 

ממצבי סיכון במהלך שנת 
הלימודים

8%8%17%
הנתונים מתייחסים לשנת הלימודים 

תשע"ז - 1.9.16-31.8.17 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

7: העדפה לפיתוח 
של שירותים בקהילה 

עבור אוכלוסיות בסיכון 
ובמצוקה

תוצאה

שיעור הילדים שעברו ממצב 
סיכון מורכב יותר למצב 

סיכון מורכב פחות במהלך 
שנת הלימודים 

10%10%14%

7: העדפה לפיתוח 
של שירותים בקהילה 

עבור אוכלוסיות בסיכון 
ובמצוקה

תוצאה
נשים משוקמות שקיבלו 
מענים ייעודיים טיפוליים 

ובמרכזי יום
 520  540  540 

7: העדפה לפיתוח 
של שירותים בקהילה 

עבור אוכלוסיות בסיכון 
ובמצוקה

תוצאה
נשים משוקמות שקבלו 

מענים בהוסטלים טיפוליים 
ובמרכזי יום

 50  80  235 

נפלה טעות במדד - נכתב "בהוסטלים 
ובמרכזי יום", אך ההתייחסות ב"ערך 

מתוכנן לשנת 2017" הייתה להוסטלים 
בלבד. לכן הפער הגדול לטובה בין 

הערך הרצוי לערך בפועל. 

7: העדפה לפיתוח 
של שירותים בקהילה 

עבור אוכלוסיות בסיכון 
ובמצוקה

תוצאה

שיעור בני הנוער שחל 
שיפור במצבם כתוצאה 

ממענים טיפוליים שקיבלו, 
מסך בני הנוער והצעירים 

במרחב

 50%
מתוך 275 
בני נוער 
וצעירים 

ב-4 
מרחבים

 50%
מתוך 275 
בני נוער 
וצעירים 

ב-14 
מרחבים

85%

בשנת 2017 התקיימה מדידה מלאה 
רק במרחב הל"ב בתל אביב. הערך 

בפועל בסוף 2017 מתייחס, על כן, רק 
לנוער המנוצל בזנות שטופל בו.

8: שיפור המשילות 
של מטה המשרד 

ומחוזותיו
תפוקה

השלמת מתודולוגיה אחידה 
לבקרה ולפיקוח בשירותי 

הרווחה )מטה המשרד, 
מחלקות לשירותים 

חברתיים ברשויות, מסגרות 
רווחה( 

 0  ג  - 

עם השלמת תהליכי ההקמה של 
מינהל הפיקוח והבקרה וביסוסו 

תבוצע השלמת המתודולוגיה האחידה 
לבקרה ולפיקוח. 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

8: שיפור המשילות 
של מטה המשרד 

ומחוזותיו
 ג  ג  - הקמת אגף הבקרה תפוקה

תהליכי ההקמה של מינהל הפיקוח 
התמשכו מעבר למתוכנן. המינהל 

נמצא בתהליכי הקמה בימים אלה, 
ויפעל להגדרת מתודולוגיית הפיקוח 

של המשרד וכלי הפיקוח והבקרה.

8: שיפור המשילות 
של מטה המשרד 

ומחוזותיו
תפוקה

שיעור כלי הבקרה והפיקוח 
שנבנו לפי המתודולוגיה 

האחידה בשירותים 
העיקריים

 - 50%0
בד בבד עם גיבוש המתודולוגיה 

האחידה לבקרה ולפיקוח יפותחו כלי 
בקרה מתאימים.

8: שיפור המשילות 
של מטה המשרד 

ומחוזותיו
תפוקה

תמונת מצב עדכנית 
ושוטפת על איכות השירות 

במסגרות המפוקחות, על 
סמך דו"חות בקרה רבעוניים 

ושנתיים בהתאם לרמת 
הסיכון של המסגרת

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

8: שיפור המשילות 
של מטה המשרד 

ומחוזותיו
משך הזמן נמדד בחודשים. 7  8  - משך הזמן להשלמת מכרזתפוקה

8: שיפור המשילות 
של מטה המשרד 

ומחוזותיו
תפוקה

פיילוט למכרז "דור ב'" 
– פרסום המכרז והפקת 

לקחים
 0  ג  - 

 לאור תכנית העבודה לשדרוג הרכש 
החברתי, שנבנתה עם משרד ראש 
הממשלה מכוח החלטת הממשלה 

מס' 1950, הכוללת, בין היתר, גיבוש 
פיילוט מעודכן למכרזי רכש, נעצרה 

בניית הפיילוט למכרז "דור ב'" במסגרת 
פרויקט שיפור המשילות של מטה 
המשרד ומחוזותיו. פרויקט הרכש 

החברתי מתקדם על-פי תכנית העבודה 
שנקבעה עם משרד ראש הממשלה.
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017
תחום עבודה

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות 

בשוק העבודה
 134  108  80 מעונות יום שנבנותפוקה

מעונות שנבנו והסתיימו בהם לכל הפחות 
פעולות הטיוח והריצוף. נתוני ביצוע 2017 
מבטאים קידום הליכי בנייה של הקצאות, 

שעד לשנה זו לא מומשו במלואן. במהלך שנה 
זו נעשתה פעילות אינטנסיבית מול הרשויות 

להאצת תהליכי הבנייה הללו.

1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות 

בשוק העבודה
תפוקה

מרכזי הכוון תעסוקתי 
למיעוטים )כולל מזרח 

ירושלים(, שהוקמו 
והופעלו

 21  22  22 

מטרת המרכזים היא להגדיל את שיעור 
התעסוקה של החברה הערבית באמצעות 

השירותים הניתנים בהם: הכוונה וייעוץ 
תעסוקתי, הכשרה, הכנה לעולם העבודה, ליווי 

תעסוקתי, השמה וקידום במקומות עבודה.

1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות 

בשוק העבודה
תפוקה

משתתפים במרכזי הכוון 
תעסוקתי קיימים לבני 

מיעוטים 
 9,000  10,000  12,000 

מטרת המרכזים היא להגדיל את שיעור 
התעסוקה של החברה הערבית באמצעות 

השירותים הניתנים בהם: הכוונה וייעוץ 
תעסוקתי, הכשרה, הכנה לעולם העבודה, ליווי 

תעסוקתי, השמה וקידום במקומות עבודה.

1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות 

בשוק העבודה
תפוקה

משתתפים בתכנית 
לשילוב מיעוטים 

בתעשייה עתירת ידע
 480  600  620 

בימים אלו הסתיים מכרז של 3 שנים לשילוב בני 
החברה הערבית בהיי-טק. כמו כן, במהלך השנה 

התפרסם מכרז חדש של 15 מלש"ח לשלוש 
שנים, שמטרתו שילוב בני החברה הערבית 

בתעשיית ההיי-טק. שני זכיינים נבחרו והמשרד 
נמצא בתהליך של חתימה על החוזים להמשך 

הפעילות.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות 

בשוק העבודה
תפוקה

משתתפים במרכז 
ההכוון התעסוקתי 

לאנשים עם מוגבלות 
 270  660  600 

מרכז התעסוקה מופעל בפיילוט להכנת אנשים 
עם מוגבלות לשילוב בשוק העבודה. המרכז 

נותן שירות לאנשים עם מוגבלות )כל מוגבלות, 
ובלבד שהוכרו כבעלי 20% נכות ומעלה על-ידי 

המוסד לביטוח לאומי(. השירות ניתן באזור 
המרכז רבתי, ולאור ההצלחה יורחב בהמשך 

לכל הארץ בפורמטים שונים של פעילות. למרכז 
פנו בשנה האחרונה כ-1,000 פונים, שחלקם לא 

ענו על הקריטריונים, או, לחלופין, בחרו שלא 
להשקיע את משאבי הזמן הנדרשים לתהליך. 

המשתתפים משולבים בעבודה בתנאים רגילים.

1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות 

בשוק העבודה
תפוקה

מעסיקים של עובדים 
עם מוגבלות שקיבלו 

שירות במרכז התמיכה 
למעסיקים

 1,000  1,600  2,000 
מרכזי התמיכה למעסיקים פועלים להעלות את 
המודעות בקרב מעסיקים לקליטת עובדים עם 

מוגבלות ומלווים אותם בתהליך.

1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות 

בשוק העבודה
תפוקה

יחידות הכוון לקידום 
תעסוקתי של יוצאי 

אתיופיה שהוקמו, או 
שמתקיימת בהן פעילות

 9  12  12 

יחידות ההכוון התעסוקתיות ליוצאי אתיופיה 
פועלות בתוך מרכזי פעילות לצעירים ברשויות 

מקומיות שקיים בהן ריכוז אוכלוסייה גדול 
מקרב יוצאי אתיופיה. הפעילות ביחידה כוללת 

ייעוץ, הכוון ומימון פעולות לקידום תעסוקתי 
של יוצאי אתיופיה. היתרון של תכנית "למרחק" 
הוא הליווי הצמוד שמוענק למשתתפי התכנית 

בשלבי ההכשרה וההשמה, שמאפשר לוודא 
הצלחה אשר מושגת על-ידי השמה איכותית 

למשתתפים. 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות 

בשוק העבודה
תוצאה

שיעור תעסוקת גברים 
חרדים

51.5%54.4%51.1%

העלאת שיעור התעסוקה של אוכלוסיית 
הגברים החרדים הלא-משתתפים בשוק 

העבודה הינה יעד מרכזי בעבודת משרד העבודה 
והרווחה והממשלה כולה. המשרד מפעיל מגוון 
תכניות לסיוע בהעלאת שיעור התעסוקה. עם 

זאת, יש לציין כי שיעור התעסוקה מושפע 
מגורמים רבים. 

1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות 

בשוק העבודה
תוצאה

שיעור תעסוקת נשים 
ערביות

32.6%34.7%34.9%

העלאת שיעור התעסוקה של אוכלוסיית הנשים 
הערביות הלא-משתתפות בשוק העבודה הינה 

יעד מרכזי בעבודת משרד העבודה והרווחה 
והממשלה כולה.

1: הרחבת מעגל 
ההשתתפות 

בשוק העבודה
תוצאה

פונים למרכזי הכוון 
תעסוקתי מקרב 

האוכלוסייה החרדית 
 10,000  10,000  13,000 

במהלך שנת 2017 פנו כ-13,000 אנשים לקבלת 
שירות באחד מ-12 מרכזי ההכוון התעסוקתי 
המיועדים לאוכלוסייה החרדית, כ-60% מהם 

גברים. מתוך כלל המשתתפים במרכזי ההכוון, 
כ-8,000 הושמו בתעסוקה, מתוכם כ-5,000 

גברים.

2: פיתוח 
הון אנושי 

מיומן ואיכותי 
בהתאם לצרכים 
המתקדמים של 

המשק

תפוקה
תלמידים חדשים 

בקורסי הכשרה 
מתוקצבים 

 2,500  3,500  4,084 

קורסי ההכשרה המתוקצבים מופעלים בכמה 
מסלולים: הכשרות יום - במרכזי הכשרה 

ממשלתיים או במוסדות של ספקים פרטיים, 
 On the( כיתה במפעל והכשרה תוך כדי עבודה
Job Training - OJT( - במסגרת מקום העבודה.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2: פיתוח 
הון אנושי 

מיומן ואיכותי 
בהתאם לצרכים 
המתקדמים של 

המשק

תפוקה
פתיחת בית ספר מקצועי 

צמוד מפעל לנוער
 ג  ג  - 

האגף להכשרה מקצועית חנך בית ספר חדש 
בשיתוף חברת החשמל ורשת עמל. בית הספר 

ממוקם במתקן ההדרכה הראשי של חברת 
החשמל בחפציבה.

2: פיתוח 
הון אנושי 

מיומן ואיכותי 
בהתאם לצרכים 
המתקדמים של 

המשק

תפוקה

תכניות לימוד/קורסים 
צבאיים, שעברו 

אקרדיטציה לטובת 
הכרה במכון הממשלתי 

להכשרה בטכנולוגיה 
ובמדע

 -  4  4 

תכניות הלימוד של צה"ל, אשר נבדקו על-ידי 
מה"ט - המכון הממשלתי, האמון על הכשרת 

הנדסאים וטכנאים מוסמכים - על-מנת להכיר 
בהכשרות שהתקיימו במסגרת צה"ל כמזכות 

בשעות הלימוד הנדרשות על-ידי מה"ט 
להכשרת הנדסאים וטכנאים. 

2: פיתוח 
הון אנושי 

מיומן ואיכותי 
בהתאם לצרכים 
המתקדמים של 

המשק

תפוקה
תכניות לימודים 

להנדסאים שעודכנו 
והותאמו לצורכי המשק

 -  4  4 
תכניות הלימוד אשר עברו עדכון כדי להתאימן 

לצורכי המשק ולטכנולוגיה מתקדמת. 

2: פיתוח 
הון אנושי 

מיומן ואיכותי 
בהתאם לצרכים 
המתקדמים של 

המשק

תפוקה

תכניות לימודים חדשות 
להכשרה מקצועית, 

שנפתחו בהתאם 
לניתוח צרכים ובקשות 
קונקרטיות של גורמים 

רלוונטיים

 -  10  10 

האגף להכשרה מקצועית פרסם מגוון רחב של 
תכניות לימוד חדשות, בהן תכניות מותאמות 

לאנשים עם מוגבלות, לנוער, למבוגרים 
ולאוכלוסיות יעד, כגון המגזר החרדי והמגזר 

הערבי.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3: אסדרת שוק 
העבודה תוך 

הגנה על זכויות 
העובד 

תפוקה
חברות שמירה, אבטחה 

וניקיון שייבדקו
 126  240  175 

עובדי שמירה, אבטחה וניקיון הם מהחלשים 
שבאוכלוסיות העובדים. מינהל אכיפה והסדרה 

באמצעות שלושת אגפיו )מינהלי, פלילי 
והסדרה( מבצע אכיפת זכויות עובדים על בסיס 

תלונות ומידע מודיעני, שנאסף על חברות 
העוסקות בתחומים אלו. 

4: פיתוח 
הון אנושי 

מיומן ואיכותי 
בהתאם לצרכים 
המתקדמים של 

המשק

תפוקה
הגשת המלצה לשר 
בעניין קידום ייחוד 

פעולות )דו"ח זיילר(
 ג  ג  - 

ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות 
מבנים ומקומות המשמשים ציבור )הידועה גם 
בשם ועדת זיילר( היא ועדת חקירה ממלכתית, 

שמונתה בשנת 2001 לבדוק את תחום 
הבנייה והתכנון בישראל, בדגש על בטיחות 

המבנה הן של מבנים חדשים והן של בניינים 
קיימים, ועל האחריות על בטיחות המבנים של 

הגורמים העוסקים בתחום. הוועדה המשותפת 
שהוקמה מכוח חוק המהנדסים והאדריכלים, 

התשי"ח-1958, וחוק ההנדסאים והטכנאים 
המוסמכים, התשע"ג-2012, עמלה בימים אלו 

על הסדרת סדרת הפעולות הייחודיות לכל 
גורם. בחלק מהמקצועות כבר הועברה המלצה 

לשר. יתר המקצועות יידונו במסגרת הוועדה 
המשותפת. 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4: פיתוח 
הון אנושי 

מיומן ואיכותי 
בהתאם לצרכים 
המתקדמים של 

המשק

תפוקה
הקמת קליניקה בנושא 

שוויון הזדמנויות בעבודה 
 0  ג  - 

פיתוח קשרי עבודה עם בעלי עניין היא מטרת 
משימה זו, ושמירה על קשרי עבודה עם 

הקליניקות המשפטיות מתבצעת באופן שוטף 
על-ידי הנציבויות האזוריות. מטרת המשרד 

במשימה זו הייתה להיות שותף להקמת 
קליניקה במכללת "ספיר" לצורך קידום שוויון 

וגיוון תעסוקתי, אולם המשימה לא בוצעה עקב 
החלטתה של המכללה לא להקים קליניקה 

מפאת מחסור במשאבים. עם זאת, קודם שיתוף 
פעולה עם מכללת "ספיר" בנושא פרקטיקום 
של סטודנטים מהמכללה בתוך הנציבות. כמו 
כן, קודם שיתוף פעולה עם שאר הקליניקות. 

לדוגמה: קליניקות באוניברסיטת חיפה, שעמן 
יש לנציבות לשיוויון הזדמנויות קשר ישיר.

4: פיתוח 
הון אנושי 

מיומן ואיכותי 
בהתאם לצרכים 
המתקדמים של 

המשק

תפוקה

הרצאות, הדרכות 
והכשרות לעובדים 
להעלאת המודעות 

לזכויות עובדים 
שהתקיימו

 -  115  110 

קיום הרצאות והשתתפות בפורומים ובכנסים 
שבתחומי הפעילות של נציבות השוויון, לצורך 

העלאת המודעות החוקית בקרב המועסקים 
מצד אחד, והעלאת המודעות בקרב מעסיקים 

ליתרונות גיוס כוח אדם מגוון לעסק ולחברה 
מצד שני.

4: פיתוח 
הון אנושי 

מיומן ואיכותי 
בהתאם לצרכים 
המתקדמים של 

המשק

תפוקה

הרצאות, הדרכות 
והכשרות למעסיקים 

בנושא גיוון תעסוקתי 
שהתקיימו

 -  5  0 

ביצוע הרצאות, הדרכות והכשרות למעסיקים 
בנושא גיוון תעסוקתי תוכנן לכמה חברות 

ממשלתיות ברבעון הרביעי של שנת 2017, אולם 
נדחה לרבעון הראשון של שנת 2018 עקב חילופי 

גברי ברשות החברות, שדרשו למידת הנושא 
על-ידי בעלי התפקידים החדשים לפני אישור 

ביצוע ההכשרות.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5: קידום 
הבטיחות 
והבריאות 

התעסוקתית 
בענפים עתירי 

סיכון

 ג  ג  - צו להגברת האכיפהתפוקה

אישור צו להגברת האכיפה של דיני העבודה 
)שינוי התוספת השנייה לחוק(, הכולל רשימת 

הפרות בטיחות, אשר ניתן להטיל בגינן עיצומים 
כספיים.

5: קידום 
הבטיחות 
והבריאות 

התעסוקתית 
בענפים עתירי 

סיכון

תפוקה
צווי בטיחות שהוטלו 

על-ידי מינהל הבטיחות
 1,550  1,700  1,706 

הטלת צווים לצורך הפסקת עבודות מסוכנות 
ומניעת סיכון לעובדים.

5: קידום 
הבטיחות 
והבריאות 

התעסוקתית 
בענפים עתירי 

סיכון

תפוקה
מפעלים לעיבוד שיש 

שנסגרו עקב סיכון 
עובדיהם

 22  25  25 

עבודה בעיבוד שיש )בייחוד שיש מלאכותי( 
ללא תנאי עבודה נאותים עלולה לגרום לבעיות 

בריאותיות קשות ולהביא אף למוות. פעילות 
מינהל הבטיחות מתמקדת ביצירת סביבת 
עבודה בטוחה לעובדים בעיבוד שיש. חלק 

מהמפעלים שאינם עומדים בדרישות המינהל 
עלולים להיסגר.

5: קידום 
הבטיחות 
והבריאות 

התעסוקתית 
בענפים עתירי 

סיכון

תפוקה
מנהלי עבודה שהוכשרו 

בתחום עבודה בגובה
 1,260  2,500  1,507 

ההסכמים בין משרד העבודה והרווחה לבין 
בתי הספר להכשרת מנהלי עבודה בגובה החלו 

רק לקראת אמצע שנת 2017. בהתאמה, החל 
מחודש יוני 2017 קיימת עלייה משמעותית 

 בכמות מנהלי העבודה שהוכשרו, ולכן יש 
לצפות כי במהלך שנת 2018 יושלם היעד 

המספרי שהוצב.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5: קידום 
הבטיחות 
והבריאות 

התעסוקתית 
בענפים עתירי 

סיכון

תוצאה
הרוגים בתאונות עבודה 

בבנייה
 30  25  29 

במהלך 2017 העלה המשרד בעשרות אחוזים 
את היקף פעולות הפיקוח והאכיפה שבוצעו, 

ובכלל זה עומק והיקף הצווים שהוטלו, מבצעים 
ממוקדים על קבלנים מועדים וכו'. אולם לאור 

התמשכות פעולות להידוק שיתופי הפעולה 
עם רגולטורים משלימים אנו צופים, כי לאחר 

שיתבססו במהלך שנת העבודה הנוכחית, לצד 
הגברת האכיפה המינהלית, יתאפשר במהלך 
שנת 2018 להגיע ליעד שנקבע. חשוב לציין, 
כי ישנם גורמים רבים המשפיעים על היקף 

ההרוגים בתאונות עבודה. 
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד העלייה והקליטה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 29,001  30,000  26,000 עולים1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד העלייה והקליטה. ■
ביאור: מספר העולים המגיעים לישראל על-פי הרישום של משרד העלייה והקליטה בעת קבלת העולים בנתב"ג ובלשכות המשרד.  ■

המדד כולל גם "משני סטטוס": זכאי חוק השבות שנכנסו כתיירים ושינו את מעמדם בארץ. המדד משקף עלייה במספר העולים לעומת 
שנת 2016, אך הוא נמוך מהתחזית ל-2017. מגמה זו משקפת את הפער בין סך תיקי העלייה שנפתחו בשנת 2016, שעל בסיסם נבנתה 

 תחזית העלייה, לבין מספר העולים המממשים את החלטתם בפועל.
בשנת 2017 חלה ירידה בשיעור העלייה בחלק מקבוצות העולים ביחס ל-2016, ובהן צרפת וארה"ב. ירידה זו הינה הסיבה לפער בין היעד 

שנקבע לזה שהתקבל בפועל. חלק מהסיבה להאטה במגמת העלייה מאותן מדינות נובע מכך שגורמי הדחיפה שהובילו למגמת העלייה 
בקרב מועמדי העלייה לא המשיכו להתקיים באותה עוצמה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 6,971  7,000  8,000 תושבים חוזרים2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד העלייה והקליטה. ■
ביאור: מספר הישראלים השוהים בחו"ל יותר משנתיים )או פחות במקרים מסוימים(, אשר חוזרים לישראל ונרשמים במשרד העלייה  ■

 והקליטה. המשרד השיג את יעדיו כפי שתכנן.
הערך העדכני לשנת 2016 הוא 6,824, ולא 8,000 כפי שפורסם במקור. לפיכך, בשנת 2017 חלה עלייה קלה במספר התושבים החוזרים 

ביחס לשנה הקודמת בשל תנאים יציבים במקומות שבהם יש ריכוזים גדולים של ישראלים, כאשר המרכזי שבהם הוא ארה"ב. כמו כן, 
חשוב לציין, שלא כל התושבים החוזרים מתייצבים ונרשמים במשרד העלייה והקליטה.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 10,624  10,700  10,000 צעירים עולים3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד העלייה והקליטה. ■
ביאור: מספר העולים הצעירים בשנת 2017 נשמר יציב. הסיבה לכך היא המגמה ההולכת וגוברת של עליית צעירים לישראל. מגמה זו,  ■

נובעת מהגברת הפעילות בנושא עידוד עלייה בקרב קהל יעד זה במדינות המוצא, מהגדלת היצע תכניות הקליטה ומכך שקהל יעד זה 
מאופיין בקבלת החלטות גמישה יותר היות שרובו רווק או נשוי ללא ילדים.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 1,487  2,500  800 פתרונות דיור לקשישים עולים, שנחתם חוזה לבנייתם4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד העלייה והקליטה. ■
ביאור: התגלו קשיים משמעותיים במימוש התכנית כתוצאה מעלות השתתפות המדינה בהקמת יחידות הדיור. המשרד סיכם עם אגף  ■

 התקציבים במשרד האוצר על הקמת צוות חשיבה בשנת 2018 למתן מענים לבעיה.

משרד העלייה והקליטה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 171  200  202 עסקים שהורחבו ונפתחו באמצעות הלוואות שניתנו לעולים5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד העלייה והקליטה. ■
ביאור: לאחר דיווחי ביצוע במחצית 2017 שונה היעד בחזרה ל-200. הירידה במספר מקבלי ההלוואות בשנת 2018 נובעת משיקולי הקרן הממונפת. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 7,956  5,680  6,148 מושמים בעבודה באמצעות תכנית המשרד6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד העלייה והקליטה. ■
ביאור: מושמים באמצעות תכניות אגף תעסוקה - הכשרה באמצעות שוברים, קידום העסקה, מרכזי תעסוקה ועוד, וכן באמצעות אגף  ■

 קליטה במדע להשמת מדענים.  

העלייה בערך המדד מעבר לצפי נובעת מתהליכי התייעלות פנימיים שהבשילו באגף התעסוקה.
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דיווח מדדים - עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: הגדלת מספר העולים והתושבים החוזרים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: הגדלת החשיפה 
לאפשרויות העלייה 

ומסלולי הקליטה 
בקרב מועמדי העלייה

 5  4  - כנסים בשנהתפוקה

1.1: הגדלת החשיפה 
לאפשרויות העלייה 

ומסלולי הקליטה 
בקרב מועמדי העלייה

 1,000  1,000  2,000 משתתפים בכנסיםתפוקה

1.1: הגדלת החשיפה 
לאפשרויות העלייה 

ומסלולי הקליטה 
בקרב מועמדי העלייה

תפוקה
מועמדי עלייה המקבלים 

ייעוץ תעסוקתי
 -  360  393 

1.1: הגדלת החשיפה 
לאפשרויות העלייה 

ומסלולי הקליטה 
בקרב מועמדי העלייה

תוצאה
פונים לשירותי טרום 

עלייה באמצעות המערכת 
הממוחשבת

 -  1,200  1,214 
מקור הנתונים: משרד העלייה 

והקליטה.

1.2: הגדלת מספר 
תכניות הכנה לעלייה 

הפועלות בחו"ל כגורם 
מעודד עלייה

תפוקה
חניכים המגיעים לתכניות 

צעירים )"צבר"(
 320  330  320 

משרד העלייה והקליטה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: הגדלת מספר 
תכניות הכנה לעלייה 

הפועלות בחו"ל כגורם 
מעודד עלייה

תפוקה
חניכים המגיעים לתכניות 

צעירים )"איתנו"(
 160  160  160 

1.2: הגדלת מספר 
תכניות הכנה לעלייה 

הפועלות בחו"ל כגורם 
מעודד עלייה

תוצאה

שיעור המשפחות שקיבלו 
מענק שלישי מסך 

המשפחות שהעתיקו את 
מגוריהן/עלו

 - 80%68%

1.3: העלאת שיעור 
העולים מסך 

המתעניינים ושיעור 
המתעניינים מסך זכאי 

העלייה

תפוקה
 Science חברים בעמותת

Abroad המצטרפים כל שנה
 -  320  1,219 

1.3: העלאת שיעור 
העולים מסך 

המתעניינים ושיעור 
המתעניינים מסך זכאי 

העלייה

תפוקה

משתתפים בוובינרים 
)Webinars - סמינרים 

באמצעות האינטרנט( בחצי 
שנה, לחשיפת אפשרויות 

תעסוקה למדענים 

 -  200  708 

1.3: העלאת שיעור 
העולים מסך 

המתעניינים ושיעור 
המתעניינים מסך זכאי 

העלייה

תפוקה
עולים ותושבים חוזרים, 

המקבלים ייעוץ מעבר לים
 -  750  2,627 

1.3: העלאת שיעור 
העולים מסך 

המתעניינים ושיעור 
המתעניינים מסך זכאי 

העלייה

 11  11  - קורסים, סמינרים ומפגשים תפוקה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: העלאת שיעור 
העולים מסך 

המתעניינים ושיעור 
המתעניינים מסך זכאי 

העלייה

תוצאה

תושבים חוזרים בשנה, 
שקיבלו סיוע מתכנית ביזנס 
איי- אל )Business il( בחו"ל, 

חזרו ארצה והקימו עסק 
בישראל 

 -  100  104 

1.4: חיזוק הזיקה 
והקשר של קהילת 

הישראלים השוהים 
בחו"ל למדינת ישראל

תפוקה
משתתפים בכל הפעילויות 

ב"בתים הישראליים"
 2,000  4,000  4,000 

1.4: חיזוק הזיקה 
והקשר של קהילת 

הישראלים השוהים 
בחו"ל למדינת ישראל

 1,000  1,000  1,300 משתתפים בכנסיםתפוקה

1.4: חיזוק הזיקה 
והקשר של קהילת 

הישראלים השוהים 
בחו"ל למדינת ישראל

 11  11  - ערבי מידע וחשיפהתפוקה

1.4: חיזוק הזיקה 
והקשר של קהילת 

הישראלים השוהים 
בחו"ל למדינת ישראל

תפוקה
משתתפים בתכנית ללימודי 

עברית לבני ישראלים 
 -  400  400 

1.4: חיזוק הזיקה 
והקשר של קהילת 

הישראלים השוהים 
בחו"ל למדינת ישראל

תוצאה
שיעור המדווחים על 

שביעות רצון טובה עד טובה 
מאוד מערבי המידע

 - 70% - 
שאלון זה לא נכנס השנה לתכנית 
העבודה של אגף מחקר. הנתונים 
צפויים להתקבל בסוף שנת 2018.

משרד העלייה והקליטה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.4: חיזוק הזיקה 
והקשר של קהילת 

הישראלים השוהים 
בחו"ל למדינת ישראל

תוצאה

שיעור שביעות הרצון של 
ההורים מלימודי העברית 
)הדיווח ייעשה באמצעות 
סקר שיופץ בתום הקורס(

 - 75% - 

נוצר פער בין מועד מסירת השאלונים 
לבין מועד ההפצה בפועל, ועל כן 

השנה לא הופצו השאלונים. הנתונים 
צפויים להתקבל באוגוסט 2018.

1.5: עידוד שיבה/
חזרה ארצה בקרב 
ישראלים השוהים 

בחו"למשימות

תוצאה
מדענים עולים שהוכרו 

בטרם עלייתם
 -  22  24 

1.5: עידוד שיבה/
חזרה ארצה בקרב 
ישראלים השוהים 

בחו"למשימות

תוצאה
שיעור המדענים תושבים 

חוזרים, שהוכרו בטרם 
חזרתם

 - 60%59%

1.5: עידוד שיבה/חזרה 
ארצה בקרב ישראלים 

השוהים בחו"ל 
תוצאה

נרשמים חדשים לתכנית 
הלאומית להשבת 

אקדמאים
 -  250  0

הפרויקט היה משותף לארבעה 
משרדי ממשלה. עם הקמתה של 

הרשות לחדשנות הופסק הפרויקט 
במתכונתו המקורית ולא ימשיך 

בשיתוף המשרד.

1.6: שיפור הקליטה 
של העולה/התושב 
החוזר, החל משלב 
עידוד העלייה, תוך 

קליטתו בישראל 

תפוקה
עולים ותושבים חוזרים 

שקיבלו ואוצ'רים ללימודים 
אקדמיים ומקצועיים

 2,459  2,100  2,276 

1.6: שיפור הקליטה 
של העולה/התושב 
החוזר, החל משלב 
עידוד העלייה, תוך 

קליטתו בישראל 

תפוקה
השלמת פיתוח כלי לאמידת 

שביעות רצון בהפעלת 
תכניות "קליטה בקהילה"

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.7: שיפור באחידות 
המידע שמועמד 

העלייה מקבל, בדגש 
על המוסדות הלאומיים 

והממלכתיים 

תפוקה
הגשת מסקנות צוות עבודה 

בנושא הנגשת המידע 
לעולים ולתושבים חוזרים

 0  ג  - 
המשימה בוטלה כבר בתחילת שנת 

העבודה.

משרד העלייה והקליטה
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מטרה 2: שיפור הצלחת הקליטה והתושבים החוזרים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תפוקה
עולים ותושבים חוזרים, 

העוברים הכנה לרישוי 
בסיוע אגף תעסוקה

 -  106  545 

2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תפוקה
תכניות תעסוקתיות שנבנו 

לכלל האוכלוסייה
 -  11,300  16,181 

2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תפוקה
תכניות תעסוקתיות שנבנו 
לעולים ולתושבים חוזרים 

עד חצי שנה בארץ
 -  7,000  10,533 

2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תפוקה
שיעור עולים ותושבים 

חוזרים עד חצי שנה בארץ 
בעלי תכנית תעסוקתית 

 - 36%53%

2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תפוקה
עולים המשתתפים בכיתות 

לעברית תעסוקתית
 -  1,500  1,098 

2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תפוקה
מדענים עולים המשתתפים 

בפרויקטים ביטחוניים
 -  10  7 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תוצאה

שיעור העולים המדווחים 
על שביעות רצון טובה 
עד טובה מאוד מקורס 

עברית תעסוקתית )נמדד 
באמצעות משוב פנימי(

 - 50%49%

2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תוצאה
שיעור השמות במרכזי 

תעסוקה בשנה
 - 60%67%

2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תוצאה

שיעור מועסקים מקבלי 
קידום העסקה לאחר תום 

תקופת סיוע תוך 3-6 
חודשים )ללא מקצועות 

רישוי(

 - 45%45%

2.1: הגדלת היקף 
השתלבותם של עולים 

ותושבים חוזרים בשוק 
העבודה

תוצאה

עולים ותושבים חוזרים, 
המשולבים בשוק העבודה 
באמצעות קידום העסקה 

)כולל מקצועות רישוי(

 -  900  900 

2.2: הרחבת פתרונות 
הדיור לעולים הזכאים

תפוקה
פניות להצגת דירות לעולים 

הממתינים לדיור ציבורי
 -  3,000  4,752 

2.2: הרחבת פתרונות 
הדיור לעולים הזכאים

תפוקה
דירות שנרכשו למשפחות 

עולים הממתינים לדיור 
ציבורי

 -  100  50 
המשרד לא המשיך ברכישת הדירות 

מאחר שמשרד הבינוי והשיכון לא 
תקצב אותו להמשך הרכישה.

משרד העלייה והקליטה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.2: הרחבת פתרונות 
הדיור לעולים הזכאים

תוצאה
פתרונות דיור שנחתם חוזה 
לבנייתם על "קרקע חומה" 

)קרקע לצורכי ציבור(
 -  2,500  1,487 

התגלו קשיים משמעותיים למימוש 
התכנית כתוצאה מעלות ההשתתפות 

המדינה בהקמת יחידות הדיור. 
המשרד סיכם עם אגף התקציבים 

במשרד האוצר על הקמת צוות חשיבה 
בשנת 2018 למתן מענים לבעיה.

2.2: הרחבת פתרונות 
הדיור לעולים הזכאים

תוצאה
משפחות הממתינות לדיור 

ציבורי, שמימשו הפניות 
אכלוס )אנשים שהתאכלסו(

 -  1,500  2,618 

2.3: קידום וחיזוק 
השתלבותם של עולים 

בתחומי השפה
תפוקה

שיעור העולים מסך 
המשתתפים בתכנית 

ללימוד עברית באמצעות 
שוברים, המדווחים על 

שביעות רצון ברמה טובה 
עד טובה מאוד

 - 60% - 

הנתונים נאספו ונמצאים בשלבי עיבוד 
לקראת דו"ח סופי. צפויים להתקבל 

 בתחילת רבעון שני 2018.

2.3: קידום וחיזוק 
השתלבותם של עולים 

בתחומי השפה
 200  200  - סטודנטים באולפני הקיץתפוקה

2.3: קידום וחיזוק 
השתלבותם של עולים 

בתחומי השפה
תוצאה

עולים המסיימים בהצלחה 
לימודי עברית מתקדמת 

למקצועות רישוי
 -  380  485 

2.4: חיזוק והעמקת 
הזהות והזיקה של 

העולים לישראל לצד 
הגברת המודעות 

לתרבות ולמורשת 
העולים

תפוקה
סטודנטים המשתתפים 
בפעילויות חברתיות של 

המינהל לסטודנטים עולים
 -  2,000  1,554 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.4: חיזוק והעמקת 
הזהות והזיקה של 

העולים לישראל לצד 
הגברת המודעות 

לתרבות ולמורשת 
העולים

תפוקה
רשויות המשתתפות 

בתכנית "קייסים"
 -  12  15 

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תפוקה
נערות עולות המצויות 

בטיפול בתכניות ייעודיות 
לנערות - תכנית "עלמה"

 40  40  67 

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תפוקה
יישובים שבהם פועלות 

תכניות ייעודיות לנערות 
עולות, המוגדרות בסיכון

 3  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תפוקה

ילדים ובני הנוער 
המשתתפים בתוכנית 

הלאומית לטיפול בילדים 
ובני נוער במצבי סיכון

 -  4,500  4,500 

משרד העלייה והקליטה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תפוקה

יישובים שבהם פועלות 
תכניות של התוכנית 

הלאומית לטיפול בילדים 
ובני נוער במצבי סיכון 

באמצעות המשרד

 -  4  4 

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תפוקה
הורים המשתתפים בתכניות 
לליווי וסיוע לבני נוער עולים 

עוברי חוק 
 -  140  129 

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תפוקה

יישובים שבהם פועלות 
התכניות לליווי וסיוע לבני 

נוער עולים עוברי חוק 
והוריהם

 45  45  45 

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תפוקה

בני נוער עוברי חוק, 
המשתתפים בתכנית לליווי 
וסיוע לבני נוער עולים עוברי 

חוק והוריהם

 -  440  468 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תפוקה
בני נוער המשתתפים 

במרכזי נוער הוליסטיים, 
חינוכיים טיפוליים 

 -  120  120 

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תפוקה

בני נוער והורים המשתתפים 
בתכניות השונות למניעת 

שימוש לרעה באלכוהול 
ובסמים

 -  370  390 

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תפוקה
בני נוער עולים המשתתפים 

בתכניות לעידוד גורמי 
ההגנה והחוסן

 -  300  277 

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תפוקה
בני נוער המשתתפים 

בתכנית לנוער עולה משוטט 
ומתגודד בקצה רצף הסיכון

 -  800  518 

משרד העלייה והקליטה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תפוקה
עולים המטופלים במרכזים 

למניעת אלימות במשפחה - 
תכנית "גשרים"

 -  1,738  - 
לא ניתן לציין ערך בפועל לשנת 2017, 

משום שהנתונים יתקבלו רק בתחילת 
הרבעון השני לשנת 2018.

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תוצאה
שיעור הנשירה בקרב בני 

נוער עולים
 - 10% - 

הנתון לא דווח בשנת 2017 היות שלא 
ניתן לקבלו מהגורמים הרלוונטיים. 

כלל התכניות בנושא טיפול בבני נוער 
בסיכון נמצאות תחת בחינה מחדש 

לקראת שנת 2019.

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תוצאה

שיעור קטינים עולים עוברי 
חוק מכלל אוכלוסיית 
הקטינים עוברי החוק 

בישראל

5.9%5.9% - 
הנתון לא דווח בשנת 2017 היות שלא 

ניתן לקבלו מהגורמים הרלוונטיים.

2.5: הפחתת מצבי 
סיכון בקרב בני נוער 
עולים ומשפחותיהם 

באמצעות חיזוק 
שיתוף הפעולה בין 

גורמי רשויות ומגזר 
שלישי

תוצאה
שיעור התיקים שנפתחו 

לבני הנוער העולים מתוך סך 
התיקים שנפתחו לבני נוער

9.08%9.08% - 
הנתון לא דווח בשנת 2017 היות שלא 

ניתן לקבלו מהגורמים הרלוונטיים.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.6: שיפור והידוק של 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/ התושב החוזר

תפוקה

שיעור הסטודנטים שעמם 
נערכה היכרות על-ידי 

צוות המדריכים, מתוך כלל 
הסטודנטים בשנה א'

 - 80%92%

2.6: שיפור והידוק של 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/ התושב החוזר

תוצאה

שיעור המסיימים את 
לימודיהם לתואר אקדמי 

מקרב כלל הסטודנטים 
שבטיפול המינהל 
לסטודנטים עולים

 - 71%71%

2.6: שיפור והידוק של 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/ התושב החוזר

תוצאה

שיעור המסיימים את 
לימודיהם לתואר אקדמי 

מקרב כלל הסטודנטים עולי 
אתיופיה ויוצאי אתיופיה

 - 70%69%

2.6: שיפור והידוק של 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/ התושב החוזר

תוצאה

שיעור המסיימים את 
לימודיהם לתואר אקדמי 

מקרב כלל הסטודנטים 
שהינם עולים חדשים 

 - 72%74%

2.6: שיפור והידוק של 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/ התושב החוזר

90%90% - שיעור מסיימי אולפן קיץתוצאה

2.6: שיפור והידוק של 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/ התושב החוזר

תוצאה
ממוצע מספר הימים שחלפו 

מיום העלייה ועד לרישום 
פנייה להכרה כמדען עולה 

 209  190  254 
המדד הינו מדד שאפתני. מעבר לכך, 

חלו שינויים בכוח אדם, וכתוצאה מכך 
פחת המענה האנושי.

משרד העלייה והקליטה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.6: שיפור והידוק של 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/ התושב החוזר

תוצאה

ממוצע מספר הימים שחלפו 
מיום קבלת המעמד של 
תושב חוזר ועד לרישום 

פנייה להכרה כמדען חוזר

 95  90  91 

2.6: שיפור והידוק של 
תהליך הליווי והמעקב 

אחר קליטתו של 
העולה/ התושב החוזר

תוצאה

שיעור סטודנטים עולים, 
שהצהירו כי הם מתכוונים 
להישאר בארץ לאחר סיום 

לימודיהם )על-פי סקר 
פנימי(

 - 85%97%

2.7: שיפור רווחתם 
ומיצוי זכויותיהם של 
צעירים עולים חיילים

תפוקה
כנסי הסברה לחיילים 

ומלש"בים
 -  10  9 

2.8: שיפור מצבם 
של העולים הנקלעים 

למצוקה כלכלית
 501  400  - עולים שקיבלו דמי קיוםתפוקה

2.8: שיפור מצבם 
של העולים הנקלעים 

למצוקה כלכלית
תפוקה

עולים שקיבלו סיוע מקרן 
מנהל מחוז

 -  650  978 

2.8: שיפור מצבם 
של העולים הנקלעים 

למצוקה כלכלית
תפוקה

יחידות דיור, שהמשרד חתם 
על המשך השכירות שלהן

 -  4,928  5,545 

2.8: שיפור מצבם 
של העולים הנקלעים 

למצוקה כלכלית
תוצאה

משפחות המשתתפות 
בתכנית "כתף לכתף"

 -  120  133 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.8: שיפור מצבם 
של העולים הנקלעים 

למצוקה כלכלית
תוצאה

שיעור הירידה הממוצע 
בהיקף חובות המשפחה 

בתום התכנית "כתף לכתף"
 -  -10%

התכנית הינה תכנית פיילוט, ויכולת 
הניבוי בצמצום היקף החובות של 

 המשפחה הינה מוגבלת.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.8: שיפור מצבם 
של העולים הנקלעים 

למצוקה כלכלית
תוצאה

שיעור הגידול בשיעור 
המשפחות המשתתפות 

בשוק העבודה בסוף 
התכנית "כתף לכתף"

 -  -18%
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 

הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן לא 
נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.9: הנגשה של המידע 
ושל השירות לעולה 
ולתושב החוזר בכל 

מקום ובכל זמן

תפוקה
פרסומים באמהרית-

ספרדית-רב לשוני
 -  20,000  70,500 

2.9: הנגשה של המידע 
ושל השירות לעולה 
ולתושב החוזר בכל 

מקום ובכל זמן

 71,000  70,000  - פרסומים באנגליתתפוקה

2.9: הנגשה של המידע 
ושל השירות לעולה 
ולתושב החוזר בכל 

מקום ובכל זמן

 32,025  30,000  - פרסומים בעבריתתפוקה

2.9: הנגשה של המידע 
ושל השירות לעולה 
ולתושב החוזר בכל 

מקום ובכל זמן

 55,100  70,000  - פרסומים בצרפתיתתפוקה

משרד העלייה והקליטה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.9: הנגשה של המידע 
ושל השירות לעולה 
ולתושב החוזר בכל 

מקום ובכל זמן

 124,560  90,000  - פרסומים ברוסיתתפוקה

2.9: הנגשה של המידע 
ושל השירות לעולה 
ולתושב החוזר בכל 

מקום ובכל זמן

תפוקה
תרגום ועריכה בשפות 

לאינטרנט
 ג  ג  - 

2.10: חיזוק שיתופי 
הפעולה והמידע עם 

משרדי ממשלה בנושא 
קליטת עלייה

תפוקה
פורומים וועדות בין-

משרדיות שבהם נציגי 
המשרד משתתפים

 10  10  14 

2.10: חיזוק שיתופי 
הפעולה והמידע עם 

משרדי ממשלה בנושא 
קליטת עלייה

תפוקה

הצגת תכניות השירות 
בכנס הנגב לשלום הילד 

וקיום שיח בסוגיות הנוגעות 
לשיפור ולקליטה של ילדים 

עולים

 ג  ג  - 

2.11: הגברת החשיפה 
לתרומתם של העולים 

לחברה בישראל
תפוקה

קיום טקס אזכרה ממלכתי 
לזכרם של יהודי אתיופיה 

שנספו בדרכם לישראל
 ג  ג  - 

2.11: הגברת החשיפה 
לתרומתם של העולים 

לחברה בישראל
תפוקה

קיום טקס הוקרה ממלכתי 
לאסירי ציון ולהרוגי מלכות

 ג  ג  - 
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מטרה 3: טיפוח ההון האנושי ושיפור הישגיות בקרב העולים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: שילוב מדענים 
במחקר באקדמיה 

ובתעשייה הישראלית
תפוקה

מועמדים לתכנית קמ"ע 
דור ב'

 -  4  4 

3.1: שילוב מדענים 
במחקר באקדמיה 

ובתעשייה הישראלית
תפוקה

קידום תהליך לחידוש קמ"ע 
דור א'

 ג  ג  - 

3.1: שילוב מדענים 
במחקר באקדמיה 

ובתעשייה הישראלית
תוצאה

שיעור ההשמות במגזר 
העסקי מכלל ההשמות 

באותה תקופה
 - 40%34%

3.2: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תפוקה

תלמידים המשתתפים 
בתכנית לסיוע לימודי

 -  4,300  3,814 

הסיבות לירידה במספר התלמידים 
הינה שהפרויקט הלאומי לא הצליח 

 לגייס את ה-Matching הנדרש. 
המספר הגבוה של התלמידים 

שהמשרד תכנן לתת להם מענה 
התבסס על התחייבות הפרויקט 

הלאומי האתיופי להגדלת ה- 
Matching, אך תוספת זו לא התממשה. 

בהתאם לכך, התלמידים שבמקור היו 
אמורים להיתווסף לפרויקט הצטרפו 

לתכנית מיוחדת שפיתח משרד 
החינוך בתיאום ובליווי משרד העלייה 

והקליטה.

3.2: קידום הישגי 
התלמידים העולים ובני 

תושבים חוזרים
תפוקה

מלגות שהוענקו לתלמידי 
מחקר בשנה הראשונה 

ללימודיהם
 -  22  26 

משרד העלייה והקליטה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תפוקה
עולים ותושבים חוזרים 
שקיבלו שירות במוקד 

העסקי 
 -  330  244 

3.3: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

 2,386  1,200  - מקבלי ליווי עסקיתפוקה

3.3: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תפוקה
עולים ותושבים חוזרים 

שהגישו בקשה לקרן 
הממונפת

 -  300  370 

3.3: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תפוקה
משתתפים בסדנאות 

להקמת והפעלת עסקים
 -  700  1,729 

3.3: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תפוקה
עולים שאושרה עבורם 

הלוואה
 -  200  171 

3.3: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

 375  400  - תכניות עסקיותתפוקה

3.3: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

 572  240  - עסקים שנפתחו או הורחבו תוצאה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תוצאה
שיעור העסקים השורדים 

למעלה משנתיים מאז מתן 
ההלוואה בשנת 2015

 - 65%74%

3.3: עידוד יזמות 
ותמיכה ביזמים 
להקמת עסקים 

מצליחים

תוצאה

שיעור מקבלי השירותים 
מהמרכזים העסקיים בשנת 

2017, שדיווחו על שביעות 
רצון ברמה טובה עד טובה 

מאוד משירותי הייעוץ

 - 75%75%

3.4: קידום השתלבות 
של אקדמאים 

וסטודנטים עולים, 
בוגרי המינהל 

לסטודנטים עולים, 
בשוק העבודה 

במקצועם

תפוקה
סטודנטים שנעזרו בסיוע 

האקדמי במהלך שנת 
הלימודים

 450  670  1,039 

3.4: קידום השתלבות 
של אקדמאים 

וסטודנטים עולים, 
בוגרי המינהל 

לסטודנטים עולים, 
בשוק העבודה 

במקצועם

תפוקה
סטודנטים הלומדים בסיוע 

המינהל
 6,250  -  6,901 

ערכי הבסיס לשנת 2016 מתייחסים 
למספר התלמידים שסיימו בתשע"ה 

 )יוני 2016(.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.4: קידום השתלבות 
של אקדמאים 

וסטודנטים עולים, 
בוגרי המינהל 

לסטודנטים עולים, 
בשוק העבודה 

במקצועם

תפוקה
סטודנטים המקבלים מלגת 

קיום
 1,830  2,200  2,409 

3.5: קידום עולים 
ותושבים חוזרים 

בתחומי אמנות 
וספורט לטובת מדינת 

ישראל

תפוקה
ספורטאים אולימפיים 

המקבלים סיוע
 -  51  44 

3.5: קידום עולים 
ותושבים חוזרים 

בתחומי אמנות 
וספורט לטובת מדינת 

ישראל

תוצאה
משתלבים בפרויקטים 

אמנותיים
 -  1,100  1,100 
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מטרה 4: מיצוב המשרד כגורם מוביל ומנחה בתהליכי העלייה והקליטה בישראל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: חיזוק שיתופי 
פעולה עם גורמי חוץ 

בנושא עידוד עלייה
תפוקה

השלמת הפיתוח והכנסה 
לפעולה של הדפסה 

ממוחשבת של חשבון בנק
 ג  ג  - 

4.1: חיזוק שיתופי 
פעולה עם גורמי חוץ 

בנושא עידוד עלייה
תוצאה

עולים שהגיעו בעידוד 
ארגונים מעודדי עלייה

 -  320  3,934 

4.2: שיפור הידע 
המקצועי של גופים 

מובילים בתחום 
עידוד העלייה 

והקליטה לצורך 
הגברת האפקטיביות 

והרלוונטיות

תפוקה
הדרכות המועברות בקרב 

ארגונים בארץ ובחו"ל 
בנושא יזמות עסקית

 -  6  7 

4.2: שיפור הידע 
המקצועי של גופים 

מובילים בתחום 
עידוד העלייה 

והקליטה לצורך 
הגברת האפקטיביות 

והרלוונטיות

תפוקה
הדרכות בקרב ארגונים 

בארץ ובחו"ל 
 -  2  2 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.3: שיפור 
המקצועיות של 

הרשויות המקומיות 
להתמודדות עם גלי 

העלייה המגיעים 
אליהן

תפוקה
קבוצות גברים עולים 

בתכנית "גשרים"
 23  25  - 

 הנתונים יתקבלו בסוף הרבעון 
הראשון לשנת 2018.

4.3: שיפור 
המקצועיות של 

הרשויות המקומיות 
להתמודדות עם גלי 

העלייה המגיעים 
אליהן

תפוקה
משרות הפרויקטורים 

ברשויות המקומיות 
 -  90  113 

4.3: שיפור 
המקצועיות של 

הרשויות המקומיות 
להתמודדות עם גלי 

העלייה המגיעים 
אליהן

תוצאה
שיעור שביעות הרצון 

מפעילות הפרויקטורים
 - 75% - 

סקר בנושא פרויקטורים נדחה לסוף 
רבעון ראשון 2018.

4.4: שיפור והרחבה 
של ממשקים 

ממוחשבים עם גורמי 
חוץ העוסקים בקליטת 

עלייה

תפוקה

סיום הפיתוח והכנסה 
לפעולה של ממשק להעברת 

נתונים באופן ממוחשב מול 
רשות ההגירה והאוכלוסין

 ג  ג  - 

4.4: שיפור והרחבה 
של ממשקים 

ממוחשבים עם גורמי 
חוץ העוסקים בקליטת 

עלייה

תפוקה
הרחבה והוספה של 

פונקציונליות במערכת 
תכנון ותקצוב

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.5: שיפור יכולת 
המיפוי והניתוח של 

המשרד בנוגע לצרכים 
ולמגמות בקרב 

מועמדי עלייה ומצב 
הקליטה בארץ, ככלי 

לתכנון מדיניות ופיתוח

תפוקה
קיום מפגש חשיפה/יום עיון 

למען הפצת המחקר בקרב 
גורמי חוץ )מחקר רב שנתי(

 0  ג  - 
ביצוע המחקרים נדחה בשל עיכוב 
בתהליכי עבודה. טרם נקבע מועד 

לקיום מפגש חשיפה.

4.5: שיפור יכולת 
המיפוי והניתוח של 

המשרד בנוגע לצרכים 
ולמגמות בקרב 

מועמדי עלייה ומצב 
הקליטה בארץ, ככלי 

לתכנון מדיניות ופיתוח

תפוקה
ביצוע מחקר והגשת 

מסקנות )מחקר בנושא 
שוברים(

 -  ג  - 
ביצוע המחקרים נדחה בשל עיכוב 
בתהליכי עבודה. הנתונים יתקבלו 

בתחילת רבעון שני 2018.

4.5: שיפור יכולת 
המיפוי והניתוח של 

המשרד בנוגע לצרכים 
ולמגמות בקרב 

מועמדי עלייה ומצב 
הקליטה בארץ, ככלי 

לתכנון מדיניות ופיתוח

תפוקה

הפצת המחקר בקרב 
גורמים רלוונטיים ובקרב 

מנהלי האגפים )מחקר 
הסרת חסמים(

 -  ג  - 
ביצוע המחקרים נדחה בשל עיכוב 
בתהליכי עבודה. הנתונים יתקבלו 

בתחילת רבעון שני 2018.

4.6: שיפור תהליכי 
העבודה של המשרד 

עם החברה האזרחית 
ברמת המטה, 

המחוזות והמרחבים

תפוקה
שיעור ניצול התקציבים 

בהתאם לתחומים החדשים
 - 90%86%
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מטרה 5: הגדלת תרומתם של העולים והתושבים החוזרים לכלכלה ולחברה והגברת המודעות לכך

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: הגברת החשיפה 
לתרומתם של העולים 
לחברה, למדע ולכלכלה

תפוקה
מיזמים טכנולוגיים שגובשו 
ונבנתה להם תכנית עסקית

 -  4  40 

5.2: הגדלת היקף 
העולים והתושבים 

החוזרים המשתקעים 
באזורי עדיפות לאומית

תפוקה
בעלי עסקים שקיבלו 

תמריצים להקמת עסק 
בירושלים

 -  40  38 

5.2: הגדלת היקף 
העולים והתושבים 

החוזרים המשתקעים 
באזורי עדיפות לאומית

תפוקה
בעלי עסקים שקיבלו 

תמריצים להקמת עסק 
 -  30  3 

התמריצים הינם להקמת עסקים בנגב 
ובגליל. ההערכה של גורמי המשרד 

היא, שיש לתת לתכנית עוד זמן 
הבשלה. 

5.3: ייעול התנהלות 
הרשות המקומית מול 

המשרד ופישוטה
תפוקה

הגשת מסקנות הוועדה 
לפישוט הבירוקרטיה 

במשרד
 ג  ג  - 

5.4: הנגשת המידע 
וניהול הידע באמצעות 

פלטפורמה ישירה 
ובלתי אמצעית 

תפוקה
יחידות שבהן הוטמעה 

מערכת סע"ר
 -  4  0

עקב החלטות ניהול של שינוי סדרי 
עדיפויות בפעילות אגף מערכות מידע.

5.4: הנגשת המידע 
וניהול הידע באמצעות 

פלטפורמה ישירה 
ובלתי אמצעית 

תפוקה
הנגשה של מאגרי מידע 

לקהל
 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.4: הנגשת המידע 
וניהול הידע באמצעות 

פלטפורמה ישירה 
ובלתי אמצעית 

תפוקה
פוסטים בפייסבוק שנכתבו 

בשפה האנגלית
 -  160  200  

5.4: הנגשת המידע 
וניהול הידע באמצעות 

פלטפורמה ישירה 
ובלתי אמצעית 

תפוקה
פוסטים בפייסבוק שנכתבו 

בשפה הרוסית
 -  160  202  

5.4: הנגשת המידע 
וניהול הידע באמצעות 

פלטפורמה ישירה 
ובלתי אמצעית 

תפוקה
פוסטים בפייסבוק שנכתבו 

בשפה הצרפתית
 -  140  194  

5.5: קידום התמקצעות 
עובדי המשרד

תפוקה
מפגשי הדרכה לעובדים 

סוציאליים שהתקיימו 
במרחבים

 -  30  25 

5.5: קידום התמקצעות 
עובדי המשרד

 9  10  - הדרכות שהתקיימו בנתב"גתפוקה

5.5: קידום התמקצעות 
עובדי המשרד

תפוקה
הדרכות המועברות על-ידי 
אגף עידוד עלייה ותושבים 

חוזרים
 4  4  8 

5.5: קידום התמקצעות 
עובדי המשרד

תפוקה
הדרכות המתקיימות בשנה 

בנושא תיעוד וזכאות
 -  6  8 

5.5: קידום התמקצעות 
עובדי המשרד

תפוקה
עובדים המשתתפים 
בהכשרות מקצועיות 

חיצוניות בתחום התעסוקה
 -  200  384 

משרד העלייה והקליטה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.5: קידום התמקצעות 
עובדי המשרד

תפוקה
עובדים שעברו הדרכה 

בארגון אגף הדרכה 
 -  32  32 

5.5: קידום התמקצעות 
עובדי המשרד

תפוקה

ימי השתלמויות, הדרכות 
וקורסים להעמקת 

התמקצעות העובדים 
בארגון אגף הדרכה

 -  1,100  702 

5.6: הגברת תהליך 
הבקרה של המשרד 
על ניצול התקציבים 

המוקצים לרשויות

תפוקה
בניית נוהלי עבודה חדשים 

לרשויות עבור שנת 2018
 ג  ג  - 

5.7: התאמת השירות 
על-פי אוכלוסיית יעד

תפוקה
תכניות בתחומי חברה 

ותרבות באחריות המחוזות
 -  56  52 

5.8: ייעול התנהלות 
העולה והתושב החוזר 
מול המשרד ופישוטה

 ג  ג  - השקה של יישומוןתפוקה

5.8: ייעול התנהלות 
העולה והתושב החוזר 
מול המשרד ופישוטה

תפוקה
השלמת האתר הייעודי 

החדש
 ג  ג  - 

5.8: ייעול התנהלות 
העולה והתושב החוזר 
מול המשרד ופישוטה

תפוקה
הפעלת מערכת לניהול 
הפניות למרכז המידע 

המשודרג
 ג  ג  - 

5.8: ייעול התנהלות 
העולה והתושב החוזר 
מול המשרד ופישוטה

תפוקה
השלמת אמנת שירות 

במינהל לסטודנטים עולים
 0  ג  - 

המשרד החליט לבחון את נושא איכות 
השירות בדרכים נוספות.

5.8: ייעול התנהלות 
העולה והתושב החוזר 
מול המשרד ופישוטה

תפוקה
השלמה של פריסת 

המערכת לניהול תורים 
באתרי המשרד

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.9: שיפור הפיקוח 
ובקרה ברמת המטה, 
המחוזות, המרחבים 

ונתב"ג

תפוקה
הרחבה והוספת 

פונקציונליות במערכת 
תכנון ותקצוב

 ג  ג  - 

5.10: שיפור פעילות 
העובדים 

תפוקה
מתנדבי השירות הלאומי 

שגויסו
 22  24  36 

5.10: שיפור פעילות 
העובדים 

תפוקה
עולים שממונה האיכות 

פוגש או משוחח עמם
 -  900  300 

שיעור הביצוע הנמוך נובע מאילוצים 
בכוח האדם. הופקו לקחים בנושא. 

הנושא הינו בעל חשיבות גבוהה 
למשרד, ובהתאם - נבחנות חלופות 

חדשות לבחינת איכות השירות.

5.10: שיפור פעילות 
העובדים 

תפוקה
הקמת מרכז מידע טלפוני 

בירושלים
 ג  ג  - 

5.10: שיפור פעילות 
העובדים 

תוצאה
שיעור שביעות הרצון 

ממקצועיות העובדים ברמה 
טובה עד טובה מאד

 - 75% - 
הנתונים יתקבלו במחצית פברואר 

.2018

משרד העלייה והקליטה
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דיווח מדדים לשנת 2017
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 4,000  3,000  1,500 תושבים חדשים, המהגרים ליישובי הנגב והגליל1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ■
ביאור: בדיקת מאזני ההגירה של הרשויות המקומיות המשתייכות לנגב ולגליל. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

מקומות תעסוקה חדשים בנגב ובגליל, שנוצרו כתוצאה מפעילות המשרד 2
 600  800  300 להשארת אוכלוסייה ולעידוד הגירה חיובית

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: בנוהלי המשרד יש דרישה מכל חברה המבקשת תקצוב להתחייב לקלוט מספר עובדים מסוים. הערך בפועל משקף את מספר  ■

העובדים, שכלל החברות קלטו במצטבר כתנאי לקבלת תקצוב מהמשרד.

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

מקומות תעסוקה חדשים, שנוצרו בפריפריה החברתית כתוצאה מפעילות 3
 200  500  - המשרד לצמצום פערים

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: בנוהלי המשרד יש דרישה מכל חברה המבקשת תקצוב להתחייב לקלוט מספר עובדים מסוים. הערך בפועל משקף את מספר  ■

העובדים שכלל החברות קלטו במצטבר כתנאי לקבלת תקצוב מהמשרד.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

מוסדות הציבור בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, שהמשרד מסייע 4
 400  300  100 בבנייתם או בשיפוצם

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: המשרד מפרסם מדי שנה 5 נהלים לתמיכה בשיפוץ ובבנייה של מוסדות ציבור. לכל נוהל יש פרוטוקול עם מספר הפרויקטים  ■

המאושרים. הערך בפועל משקף את סך הפרויקטים שאושרו על-ידי המשרד בשנת 2017.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 1,700  2,500  - משתתפים בתכניות לצמצום פערי הבריאות בנגב ובגליל5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: למשרד יש מספר תכניות לצמצום פערי בריאות, הפועלות בו זמנית. המדד משקף את מספר המשתתפים המצטבר בכל התכניות  ■

הפועלות יחדיו.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

משתתפים בתכניות חברה, פנאי וחינוך בלתי-פורמלי בנגב, בגליל 6
 250,000  250,000  120,000 ובפריפריה החברתית

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: למשרד יש מספר תכניות בתחומי החינוך הבלתי-פורמלי. המדד משקף את מספר המשתתפים המצטבר בכל התכניות הפועלות  ■

יחדיו.
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דיווח מדדים - עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: עידוד ההתיישבות בנגב ובגליל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
תושבים חדשים, המהגרים 

ליישובי הנגב והגליל
 1,500  3,000  4,000 

1.1: עידוד עלייה 
ליישובי הנגב והגליל

תפוקה

פרסום תכנית ההטבות 
לעידוד עולים ותושבים 

חוזרים להתיישבות בנגב 
ובגליל

 ג  ג  - 

1.1: עידוד עלייה 
ליישובי הנגב והגליל

תפוקה
עולים שנחשפו לתכניות 

ההטבות בכנסי עולים שונים
 5,000  7,500  0 

1.1: עידוד עלייה 
ליישובי הנגב והגליל

תפוקה
רשויות מקומיות שהצטרפו 

לתכניות ההטבות
 15  20  0 

1.1: עידוד עלייה 
ליישובי הנגב והגליל

תפוקה
מרכזי מידע בהפעלת 

המדינה, הפועלים בנגב 
ובגליל

 -  2  2 

1.1: עידוד עלייה 
ליישובי הנגב והגליל

תוצאה
עולים חדשים ותושבים 

חוזרים, שעברו להתגורר 
ביישובי הנגב והגליל

 2,500  5,000  6,000 

1.1: עידוד עלייה 
ליישובי הנגב והגליל

תוצאה
משתמשים בשירותי מרכז 

המידע בנגב
 -  1,000  0 

1.1: עידוד עלייה 
ליישובי הנגב והגליל

תוצאה
משתמשים בשירותי מרכז 

המידע בגליל
 -  1,000  0 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: קידום פתרונות 
דיור להשכרה

תפוקה
פרסום נהלים לרשויות 

מקומיות בנושא בניית דיור 
להשכרה

 0  ג  - 

1.2: קידום פתרונות 
דיור להשכרה

תפוקה
יחידות הדיור להשכרה 

שנבנו 
 50  100  0 

1.2: קידום פתרונות 
דיור להשכרה

תפוקה
פרסום נהלים להשתתפות 

בשכר דירה למשפחות 
ולסטודנטים

 ג  ג  - 

1.2: קידום פתרונות 
דיור להשכרה

תפוקה
משפחות שזכו להשתתפות 

בתשלומי שכר דירה
 300  400  400 

1.2: קידום פתרונות 
דיור להשכרה

תפוקה
סטודנטים שזכו 

להשתתפות בתשלומי שכר 
דירה

 700  1,000  1,000 

1.2: קידום פתרונות 
דיור להשכרה

תוצאה
תושבים חדשים שעברו 
להתגורר ביחידות הדיור 

להשכרה
 150  300  0 

1.2: קידום פתרונות 
דיור להשכרה

תוצאה
דירות ראשונות שנרכשו 
כתוצאה מההשתתפות 

בשכר דירה 
 10  50  0 

1.3: חיזוק יכולות 
השיווק והמיתוג 

ברשויות המקומיות 
בנגב ובגליל 

תפוקה
רשויות מקומיות המגבשות 

תכניות מיתוג ושיווק
 15  25  25 

1.3: חיזוק יכולות 
השיווק והמיתוג 

ברשויות המקומיות 
בנגב ובגליל 

תפוקה
רכזי הצמיחה הדמוגרפית, 

שיועסקו ברשויות 
המקומיות

 15  25  25 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: חיזוק יכולות 
השיווק והמיתוג 

ברשויות המקומיות 
בנגב ובגליל 

תוצאה
קמפיינים המבוצעים על-

ידי הרשויות המקומיות 
לתהליכי מיתוג מקומיים

 50  100  120 
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מטרה 2: הגדלת היצע התעסוקה בנגב ובגליל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
מקומות עבודה חדשים, 

שנוצרו בנגב ובגליל כתוצאה 
מתכניות המשרד

 300  800  600 

2.1: עידוד ליצירת 
מקומות תעסוקה 

חדשים בנגב ובגליל
תפוקה

פרסום הנוהל לעידוד 
העסקת עובדים חדשים 

לחברות
 ג  ג  - 

2.1: עידוד ליצירת 
מקומות תעסוקה 

חדשים בנגב ובגליל
תפוקה

חברות המשתתפות 
בתכניות המשרד

 -  12  14 

2.2: משיכת מפעלי 
עוגן לנגב ולגליל 

תפוקה
פרסום נוהל למשיכת מפעל 

עוגן
 0  ג  - 

2.2: משיכת מפעלי 
עוגן לנגב ולגליל 

תפוקה
חברות שיגישו בקשה 

להשתתף בתכנית
 -  2  0 

2.2: משיכת מפעלי 
עוגן לנגב ולגליל 

תוצאה
מועסקים ישירים על-ידי 

החברה שנבחרה
 -  -  - 

מדד זה לא יושם. המשרד פרסם נוהל 
אחר, שהביא למעבר חברה אחת 

לאזור בית שאן ולקליטת 100 עובדים 
חדשים. הליך משיכת מפעל עוגן הינו 

הליך מורכב, המחייב שיתוף פעולה 
עם משרדי הכלכלה והאוצר ויצירת סל 

 תמריצים משמעותי במיוחד. 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.2: משיכת מפעלי 
עוגן לנגב ולגליל 

תוצאה
מועסקים עקיפים כתוצאה 

ממעבר החברה
 -  -  - 

מדד זה לא יושם. המשרד פרסם נוהל 
אחר, שהביא למעבר חברה אחת 

לאזור בית שאן ולקליטת 100 עובדים 
חדשים. הליך משיכת מפעל עוגן הינו 

הליך מורכב, המחייב שיתוף פעולה 
עם משרדי הכלכלה והאוצר ויצירת סל 

 תמריצים משמעותי במיוחד. 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.3: יצירת הזדמנויות 
תעסוקה לסטודנטים 
הלומדים בנגב ובגליל

תפוקה
מעסיקים המשתתפים 

בתכנית "סטודנטים בונים 
עתיד"

 20  30  40  

2.3: יצירת הזדמנויות 
תעסוקה לסטודנטים 
הלומדים בנגב ובגליל

תוצאה

סטודנטים המועסקים 
כמתמחים בשנת הלימודים 

האחרונה, אשר ימשיכו 
בעבודתם אצל מעסיקים 

אלה לאחר סיום לימודיהם

 200  400  800 

2.4: הכשרות בתחום 
ה-IT ביישובי הנגב 

והגליל 
תפוקה

פרסום מבחני התמיכה 
IT-בתחום ה

 0  ג  - 

2.4: הכשרות בתחום 
ה-IT ביישובי הנגב 

והגליל 
תפוקה

קורסי הכשרות מקצועיות 
בתחום ה-IT, שנתמכים על-

ידי המשרד
 -  10  0 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.4: הכשרות בתחום 
ה-IT ביישובי הנגב 

והגליל 
תוצאה

מסיימי קורסי ההכשרות 
המקצועיות 

 -  200  0 
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מטרה 3: הגדלת היצע התעסוקה בפריפריה החברתית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: עידוד ליצירת 
מקומות תעסוקה 

בפריפריה החברתית 
תפוקה

פרסום נוהל לעידוד העסקת 
עובדים חדשים

 ג  ג  - 

3.1: עידוד ליצירת 
מקומות תעסוקה 

בפריפריה החברתית 
תפוקה

חברות המשתתפות 
בתכניות המשרד

 -  8  14 

3.1: עידוד ליצירת 
מקומות תעסוקה 

בפריפריה החברתית 
תוצאה

מקומות תעסוקה חדשים, 
שנוצרו בפרפריה החברתית 

כתוצאה מתכניות המשרד
 -  500  300 

3.2: פיתוח שירותים 
תומכי תעסוקה 

תפוקה
רשויות מקומיות 

המשתתפות בתכנית
 -  10  20 

3.2: פיתוח שירותים 
תומכי תעסוקה 

תפוקה
חברות המשתתפות 

בתכנית
 -  10  14 

3.2: פיתוח שירותים 
תומכי תעסוקה 

תוצאה
מקומות תעסוקה חדשים 

כתוצאה מהתכניות
 -  100  100 

3.2: פיתוח שירותים 
תומכי תעסוקה 

תוצאה

מועסקים שהעסקתם 
משתנה מהעסקה במשרה 

חלקית להעסקה במשרה 
מלאה

 -  100  0 

3.3: עידוד התעסוקה 
של מובטלים, 

מיעוטים, חרדים 
ואימהות חד-הוריות 

תפוקה

תכניות שתופעלנה לעידוד 
תעסוקת מובטלים, 

מיעוטים, חרדים ואימהות 
חד-הוריות 

 -  4  0 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: עידוד התעסוקה 
של מובטלים, 

מיעוטים, חרדים 
ואמהות חד-הוריות 

תוצאה
מועסקים חדשים מקרב 

אוכלוסיות היעד כתוצאה 
מהתכניות הייעודיות

 -  50  0 

3.4: עידוד עסקים 
קטנים באמצעות 

פעילויות שיווק ומיתוג 
תפוקה

אתרי אינטרנט שהוקמו 
עבור עסקים קטנים

 -  50  9 

המשרד מתעכב עם גיבושה ויישומה 
של התכנית על-מנת ללמוד טוב יותר 

את התחום ואת הצורך המקצועי. 
הופעלו תכניות דוגמת זו בעבר על-ידי 

גורמים אחרים ולא בהצלחה יתרה, 
והמשרד מנסה לפתח ולגבש כלי יעיל 

יותר. עד למועד הדיווח, התהליך לא 
הושלם. 
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מטרה 4: קידום פרויקטים פיזיים ותשתיתיים ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

מוסדות הציבור בנגב, בגליל 
ובפריפריה החברתית, 

שהמשרד מסייע בבנייתם 
או בשיפוצם

 100  300  400 

4.1: שדרוג מוסדות 
ציבור ותשתיות 
ציבוריות בערים 

תפוקה
ערים המתוקצבות לבנייה 
ולשיפוץ של מוסדות ציבור

 20  30  26 

4.1: שדרוג מוסדות 
ציבור ותשתיות 
ציבוריות בערים 

תפוקה
מוסדות הציבור בערים, 

שהמשרד מסייע בבנייתם 
או בשיפוצם 

 60  200  250 

4.2: שדרוג מוסדות 
ציבור ותשתיות 

ציבוריות במועצות 
האזוריות 

תפוקה
מועצות אזוריות 

המתוקצבות לבנייה 
ולשיפוץ מוסדות ציבור

 15  20  26 

4.2: שדרוג מוסדות 
ציבור ותשתיות 

ציבוריות במועצות 
האזוריות 

תפוקה
מוסדות ציבור במועצות 

האזוריות, שהמשרד מסייע 
בבנייתם או בשיפוצם

 40  100  150 

4.3: התכנית לפיתוח 
נתיבי תיירות 

תפוקה

אישור נוהל/קול קורא/
אמות מידה לבחירת 
הרשויות המקומיות 

שתשתתפנה בתכנית

 ג  ג  - 

4.3: התכנית לפיתוח 
נתיבי תיירות 

הצלחה
אתרי התיירות/נתיבים/

קברים ששופצו
 -  3  3 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.4: הפעלת תכניות 
לשילוט רחובות

תפוקה
יישובים שבהם מתבצע 

מיפוי של שמות ומספרי 
הרחובות 

 15  25  20 

הליך המיפוי מותנה במוכנות של 
הרשויות המקומיות. הליך המיפוי 

מבוצע רק במגזר הערבי. במגזר יש 
עדיין רשויות מקומיות שלא בשלות 

לתהליך, או שלא מעוניינות בהליכי 
מיפוי ושילוט. מדובר בהטמעת 
מציאות חדשה ותרבות חדשה, 

והליכים אלה אורכים זמן.

4.4: הפעלת תכניות 
לשילוט רחובות

הצלחה
רשויות שבהן הוצבו שילוט 

ומספרי רחובות
 -  8  10 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
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מטרה 5: צמצום פערי הבריאות בין יישובי הנגב והגליל למרכז הארץ

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
משתתפים בתכניות 

לצמצום פערי הבריאות 
בנגב ובגליל

 -  2,500  1,850 

5.1: שיפור היכולת 
למתן מענה רפואי 

מהיר ואיכותי במקרי 
חירום רפואיים בנגב 

ובגליל

תפוקה
קורסי הכשרה לנהגי 

אמבולנס וחובשים בנגב 
ובגליל

 -  20  12 

5.1: שיפור היכולת 
למתן מענה רפואי 

מהיר ואיכותי במקרי 
חירום רפואיים בנגב 

ובגליל

תפוקה
קורסי הכשרה לעזרה 

ראשונה ולהחייאה בנגב 
ובגליל

 -  50  25 

חל עיכוב במועד החתימה על החוזה 
ובהפעלת התכנית, ולכן הביצוע היה 
נמוך יותר באותה נקודת זמן. בפועל, 

מועד היישום המתוכנן הוארך, כך 
שהמשרד יעמוד ביעד באופן מלא, אך 

לא בלוח הזמנים המקורי שתוכנן. 

5.1: שיפור היכולת 
למתן מענה רפואי 

מהיר ואיכותי במקרי 
חירום רפואיים בנגב 

ובגליל

תפוקה
יישובים שבהם מתבצעת 

הכשרה ארוכת טווח 
למתנדבים קבועים

 -  33  37 

5.1: שיפור היכולת 
למתן מענה רפואי 

מהיר ואיכותי במקרי 
חירום רפואיים בנגב 

ובגליל

תפוקה
קורסי הכשרה ארוכת טווח 

למתנדבים קבועים
 -  17  11  
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: שיפור היכולת 
למתן מענה רפואי 

מהיר ואיכותי במקרי 
חירום רפואיים בנגב 

ובגליל

תוצאה
נהגי אמבולנס וחובשים 
שהוכשרו לעבודה בנגב 

ובגליל
 -  660  300 

חל עיכוב במועד החתימה על החוזה 
ובהפעלת התכנית, ולכן הביצוע היה 
נמוך יותר באותה נקודת זמן. בפועל, 

מועד היישום המתוכנן הוארך, כך 
שהמשרד יעמוד ביעד באופן מלא, אך 

לא בלוח הזמנים המקורי שתוכנן. 

5.1: שיפור היכולת 
למתן מענה רפואי 

מהיר ואיכותי במקרי 
חירום רפואיים בנגב 

ובגליל

תוצאה
בוגרי קורסי ההכשרה 

לעזרה ראשונה ולהחייאה
 -  1,500  1,000 

5.1: שיפור היכולת 
למתן מענה רפואי 

מהיר ואיכותי במקרי 
חירום רפואיים בנגב 

ובגליל

תוצאה

מתנדבים קבועים 
המוכשרים למתן שירותי 

עזרה ראשונה, החייאה 
והצלת חיים

 -  330  250 

5.2: השארת מתמחים 
בבתי החולים בנגב 

ובגליל באמצעות 
תכניות תמריצים 

 2  2  1 תכניות תמריצים למתמחיםתפוקה

5.2: השארת מתמחים 
בבתי החולים בנגב 

ובגליל באמצעות 
תכניות תמריצים 

תוצאה
מתמחים בנגב בתכנית 

התמריצים
 17  30  45 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.2: השארת מתמחים 
בבתי החולים בנגב 

ובגליל באמצעות 
תכניות תמריצים 

תוצאה
מתמחים בגליל בתכנית 

התמריצים
 -  40  40 

418   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



מטרה 6: חיזוק הקהילות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
ילדים ובני נוער המשתתפים 

בתכניות מצוינות וסיוע 
לימודי

 15,000  30,000  40,000 

תוצאה 
משתתפים באירועי 

התרבות הנתמכים על-ידי 
המשרד

 200,000  500,000  525,000 

6.1: צמצום פערים 
ועידוד מצוינות בקרב 

ילדים ובני נוער 
תפוקה

רשויות מקומיות 
המשתתפות בתכנית 

לעידוד מצינות בקרב ילדים 
ובני נוער

 10  20  21 

6.1: צמצום פערים 
ועידוד מצוינות בקרב 

ילדים ובני נוער 
תפוקה

תחומים שבהם פועלות 
תכניות לעידוד מצוינות 

בקרב ילדים ובני נוער
 5  10  10 

6.1: צמצום פערים 
ועידוד מצוינות בקרב 

ילדים ובני נוער 
תפוקה

רשויות מקומיות 
המשתתפות בתכנית מערך 

החונכויות 
 -  10  20 

6.1: צמצום פערים 
ועידוד מצוינות בקרב 

ילדים ובני נוער 
תפוקה

תחומים שבהם פועל מערך 
החונכויות

 -  10  10 

6.1: צמצום פערים 
ועידוד מצוינות בקרב 

ילדים ובני נוער 
תוצאה

ילדים ובני נוער המשתתפים 
בתכניות המצוינות

 15,000  20,000  17,000 

6.1: צמצום פערים 
ועידוד מצוינות בקרב 

ילדים ובני נוער 
תוצאה

ילדים ובני נוער הזוכים 
לשירותי חונכויות שונים

 -  10,000  9,000 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.1: צמצום פערים 
ועידוד מצוינות בקרב 

ילדים ובני נוער 
תוצאה

שעות העבודה המוקצות 
לחונכויות דרך הרשויות 

המקומיות
 -  200,000  175,000 

6.2: חיזוק חיי התרבות 
ביישובי הנגב והגליל 

תפוקה
אירועי תרבות בנגב ובגליל, 

הנתמכים על-ידי המשרד 
 80  150  160 

6.2: חיזוק חיי התרבות 
ביישובי הנגב והגליל 

תוצאה
משתתפים באירועי תרבות 
בנגב ובגליל, הנתמכים על-

ידי המשרד
 150,000  300,000  325,000 

6.3: חיזוק חיי התרבות 
ביישובי הפריפריה 

החברתית 
תפוקה

אירועי תרבות הנתמכים 
על-ידי המשרד בפריפריה 

החברתית
 50  150  175 

6.3: חיזוק חיי התרבות 
ביישובי הפריפריה 

החברתית 
תוצאה

משתתפים באירועי תרבות 
בפריפריה החברתית 

הנתמכים על-ידי המשרד
 50,000  200,000  250,000 

6.4: שיפור נגישות 
האוכלוסיה לפעילויות 

בלתי-פורמליות 
תפוקה

רשויות מקומיות המקבלות 
סיוע

 80  100  96 

6.4: שיפור נגישות 
האוכלוסיה לפעילויות 

בלתי-פורמליות 
תוצאה

ילדים המקבלים סבסוד 
ומשתתפים בקייטנות

 80,000  100,000  87,000 
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד הפנים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

8.9%8.4%8.2%שיעור הגירעון המצטבר ברשויות המקומיות מתוך סך ההכנסות1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הדו"חות המבוקרים של הרשויות המקומיות, המפורסמים באתר משרד הפנים.  ■
ביאור: הנתון לשנת 2017 למעשה מעיד על שיעור הגירעון בשנה החולפת. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 93  67  65 רשויות מקומיות איתנות ויציבות2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה.  ■
ביאור: בישראל יש כיום כ-257 רשויות מקומיות. רשות מקומית יציבה היא רשות העומדת בתבחינים כספיים ומנהליים שהוגדרו על-ידי  ■

משרד הפנים ואשר מאפיינים יציבות תפקודית. רשות זו זכאית להקלות בנושאים רגולטוריים שבסמכות המשרד )כגון הקלות בדיווח 
התקציב, הקלות באישורי תקציב ועוד(. רשות מקומית איתנה היא רשות מקומית העומדת בתנאי סעיף 232א לפקודת העיריות )אינה 

מקבלת מענק איזון, נטולת גירעון שוטף, ועומדת במספר קריטריונים נוספים הנוגעים לאופן התנהלותה השוטף(. רשות איתנה זכאית 
לפטור בנושאים רגולטוריים כגון: מחיקת חובות, עסקאות מקרקעין, אישור תקציב ועוד, על-פי החוק לתיקון פקודת העיריות.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

הגדלת מקורות ההכנסה העצמאיים של כלל הרשויות המקומיות מסך 3
58%60%61%ההכנסות הכולל

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הדו"חות המבוקרים של הרשויות המקומיות, המפורסמים באתר משרד הפנים  ■
ביאור: גידול במקורות ההכנסה העצמיים של הרשויות המקומיות )כגון ארנונה ואגרות( מצביע על חוסנה הכלכלי ועל יציבותה הכלכלית  ■

 של הרשות.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

רשויות מקומיות מוחלשות שהגדילו את הכנסותיהן העצמיות כתוצאה 4
 16  12  8 מחלוקת הכנסות/שינוי גבולות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"חות הוועדות לבדיקת גבולות וחלוקת הכנסות, אשר מתפרסמים בקובץ התקנות ובאתר משרד הפנים.  ■
ביאור: הוועדות הגיאוגרפיות עוסקות, בין היתר, בחלוקת הכנסות מאזורים מניבים )כגון בסיסי צה"ל, אזורי תעשייה משותפים,  ■

 מחצבות וכיוצא באלו(. 
בשנה הקרובה צפויות להיות מוגשות המלצות של כמה ועדות, אשר צפויות לחלק הכנסות ממקורות אלו לרשויות במעמד סוציו-

אקונומי נמוך.

משרד הפנים
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 159  195  167 רשויות מקומיות הנמצאות בכשירות גבוהה למצבי חירום5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה.  ■
ביאור: במהלך 2017 הוחלט לצרף קריטריון נוסף לכשירות הרשויות: "מרכז הפעלה ממוגן". בעקבות הוספת הקריטריון פחת מספר  ■

הרשויות העומדות בהגדרת "כשירות טובה" למצבי חירום. כשירות הרשויות המקומיות למצבי חירום נמדדת על-סמך קריטריונים 
קבועים של משרד הפנים/מינהל החירום, כגון מחסן וציוד חירום, איוש תפקיד ממונה חירום, הפעלת מוקד/מרכז הפעלה ממוגן, הימצאות 

ציוד חירום, גנרטור, ערכת חפ''ק, ציוד מיגון אישי ומוכנות מערך הפס"ח ברשות. קיימות 3 רמות כשירות: טובה, בינונית ונמוכה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 4,717  4,665  3,938 השקעה ברשויות מקומיות מוחלשות )באלפי ש"ח(6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: תקציב המדינה.  ■
ביאור: תקציב זה כולל, בין היתר, את מענקי האיזון ומענקי הקרן לצמצום פערים, את תקציבי החירום, הפיתוח הכלכלי והפיתוח הארגוני  ■

שמעביר משרד הפנים לרשויות המקומיות מתקציבו השוטף ואת תקציבי החלטות הממשלה השונות שנועדו לצמצמם פערים קיימים 
בין הרשויות המקומיות כגון: 922, 959, 2397 וכיוצא באלה.
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: שיפור השירות לתושב

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
שיעור העלייה במדד 

השקיפות באתרי 
הרשויות המקומיות

61%65%74%

מקור הנתונים: לקוח מתוך מדד השקיפות 
באתרי הרשויות המקומיות של עמותת 

"שקיפות בינ"ל-ישראל", וחל רק על עיריות 
)74 רשויות(.

1.1: חיזוק ממשקי 
הגומלין בין התושב 

לרשות
תפוקה

הגשת טיוטת מסמך 
הנחיות לרשות 

המקומית בנושא 
שקיפות לציבור והפעלת 

אתר האינטרנט של 
הרשות לאישור מנכ"ל

 0  ג  - 

משרד הפנים שוקד בימים אלו על הגברת 
השקיפות ברשויות המקומיות באמצעים 

וולונטריים מתוך הבנה, כי אין ברגולציה 
נוספת כדי ליצור את השינוי המתבקש.

1.1: חיזוק ממשקי 
הגומלין בין התושב 

לרשות
תפוקה

יצירת מאגר המידע 
התקציבי לשנים -2015

16
 ג  ג  - 

מקור הנתונים: הדו"חות המבוקרים של 
הרשויות המקומיות, המפורסמים באתר 

משרד הפנים.

1.1: חיזוק ממשקי 
הגומלין בין התושב 

לרשות
תפוקה

ביצוע "האקתון" תקציבי 
רשויות מקומיות

 -  -  - 
במהלך עדכון התכנון החצי-שנתי שנערך 

במשרד הפנים הוחלט לדחות את ביצוע 
ה"האקתון" ל-2018.

1.2: קידום חדשנות 
מוניציפלית

תפוקה
סיום גיבוש קהילת 

החדשנות המוניציפלית 
והתנעת המיזם המשותף

 ג  ג  - 

1.2: קידום חדשנות 
מוניציפלית

תפוקה
הגדרת המושג וכלי 

העבודה לפיתוח חדשנות 
מוניציפלית

 ג  ג  - 

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: קידום חדשנות 
מוניציפלית

תפוקה

פרסום המחקר לפיתוח 
התורה והכלים לקידום 

חדשנות ברשות 
המקומית

 0  ג  - 
המחקר נמצא בשלביו האחרונים ויפורסם, 

במערכת המפעמים של משרד הפנים במהלך 
החציון הראשון של 2018.

1.2: קידום חדשנות 
מוניציפלית

תפוקה

הגדרת התפיסה של 
חדשנות מוניציפלית 

ופיתוח מודל הטמעה 
ברשויות המקומיות

 ג  ג  - 

1.2: קידום חדשנות 
מוניציפלית

תפוקה
הכשרות "מאיצים 

דיגיטליים" שבוצעו 
בשלטון המקומי 

 -  3  3 

1.2: קידום חדשנות 
מוניציפלית

תוצאה

פרויקטים דיגיטליים 
שהותנעו ברשויות 

המקומיות המשתתפות 
בהכשרות הדיגיטליות

  15  15 

1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת 
המידע

תפוקה
סיום האפיון של שלב א' 

של המערכת המקוונת 
לרישוי עסקים

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת 
המידע

תפוקה
מפרטים אחידים 

שמפורסמים להערות 
הציבור

 29  65  47 

התכנון לפרסם 65 מפרטים אחידים להערות 
הציבור במהלך 2017 התבסס על פעימה 

נוספת, שטרם התפרסמה להערות הציבור 
בשל התיקון להחלטת הממשלה מס' 1007, 

שהתקבל בהחלטת הממשלה מס' 3214 
מיום 03.12.2017. בתיקון זה נקבע, כי יש 

לשנות את סדר הפעימות לכתיבת המפרטים 
האחידים כפי שנקבע בהחלטה האמורה, כך, 

שהפריטים הנפוצים ביותר שעוד לא נכתב 
לגביהם המפרט האחיד והמופיעים בנספח ז' 
להחלטה זו, ייכתבו ויפורסמו להערות הציבור 

בתוך 150 יום. לאחר מכן תימשך כתיבת 
המפרטים כסדרן על-פי החלטה מס' 1007. 

כשהחלה במשרד העבודה על יישום החלטת 
הממשלה מס' 3214, התקבלה המסקנה, 

שסדר הפעימות כפי שהובא בהחלטה מס' 
1007 אינו משקף את העסקים הנפוצים יותר, 

ועל כן הוחלט לעכב את פרסום הפעימה 
השלישית עד לתיקון החלטת הממשלה 

בעניין.

1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת 
המידע

תפוקה

העלאה לאוויר של אתר 
האינטרנט של הוועדות 

הגיאוגרפיות, הכולל 
מידע מעודכן, נגיש 

ושקוף בנוגע לעבודתן 
השוטפת של הוועדות 

הגיאוגרפיות

 ג  ג  - 
את כל המידע הנוגע לעבודתן של הוועדות 

הגיאוגרפיות ניתן למצוא באתר משרד 
הפנים.

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת 
המידע

תפוקה

העלאה לאוויר של מרכז 
המידע בתחום המיפוי 

לאתר האינטרנט של 
המשרד

 -  -  - 

במסגרת עדכון התכנון החצי-שנתי, שנערך 
במשרד הפנים אשתקד, נדחה מועד 

ההעלאה לאוויר של מרכז המידע ל-06/2018. 
העבודה על מיפוי הנתונים מתקדמת באופן 

שוטף ובהתאם ללוח הזמנים המעודכן.

1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת 
המידע

תפוקה
תהליכים/רפורמות 

במשרד, אשר נערך בהם 
תהליך של שיתוף ציבור

 -  3  3 

1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת 
המידע

תפוקה
הצגת מדיניות השקיפות 

של המשרד בכנסת/
ועדת שקיפות

 0  ג  - 

במהלך 2017, משרד הפנים הציג כנדרש את 
מידת עמידתו במדד השקיפות של הכנסת 

וכן את הפעולות שמבצע המשרד לקידום 
השקיפות במשרד וברשויות המקומיות. 
נושא הצגת מדיניות השקיפות המלאה 

של המשרד לכנסת ולציבור מצוי בתכניות 
העבודה של משרד הפנים לשנת 2018.

1.3: הגברת 
השקיפות, שיתוף 

הציבור והנגשת 
המידע

תוצאה
שיעור העלייה במדד 

השקיפות באתרי 
הרשויות המקומיות

61%65%74%

מקור הנתונים: לקוח מתוך מדד השקיפות 
באתרי הרשויות המקומיות של עמותת 

"שקיפות בינ"ל-ישראל" וחל רק על עיריות 
)74 רשויות(.

1.4: קידום 
הסובלנות הבין 

דתית והבין עדתית
תפוקה

ימי סובלנות שהתקיימו 
בבתי ספר בהשתתפות 

נציגי הדתות השונות
 2  25  28 

מקור הנתונים: עבודת האגף לעדות לא 
יהודיות.

1.4: קידום 
הסובלנות הבין 

דתית והבין עדתית
תפוקה

קיום כנס של מועצת 
ראשי הדתות השנתי

 ג  ג  - 
מקור הנתונים: עבודת האגף לעדות לא 

יהודיות.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.4: קידום 
הסובלנות הבין 

דתית והבין עדתית
תפוקה

אנשי דת שגויסו 
לצורך שיפור השירות 

לאוכלוסייה
 240  360  344 

מקור הנתונים: עבודת האגף לעדות לא 
יהודיות.

1.4: קידום 
הסובלנות הבין 

דתית והבין עדתית
תפוקה

פרויקטים שיצאו לפועל 
במסגרת מיזם שיתוף 

בין רשות יהודית לרשות 
מיעוטים

 -  2  1 

האגף לעדות לא יהודיות במשרד הפנים 
ערך מפגש דתי-חברתי לחיזוק הקשר שבין 

המועצה האזורית עמק יזרעאל והיישובים 
השכנים. המפגש נערך בהשתתפות מנהל 

אגף בכיר לעדות לא יהודיות במשרד הפנים 
ועובדיו, ראש המועצה, ראשי הרשויות ונציגי 

היישובים הערביים והיהודיים. 

1.5: פיתוח חופי 
רחצה

תפוקה
פרסום צו הסדרת 

מקומות רחצה )סדרים 
ואיסורים(

 ג  ג  - 

1.5: פיתוח חופי 
רחצה

 288  280  280 ביקורות בחופי רחצהתפוקה

1.5: פיתוח חופי 
רחצה

תפוקה
פרסום אוגדן נהלים 
להפעלת חופי רחצה

 ג  ג  - 

מקור הנתונים: עבודת האגף לחופי רחצה 
במשרד הפנים. את האוגדן ניתן למצוא 

באתר משרד הפנים - חוקים, נהלים 
והנחיות.

1.5: פיתוח חופי 
רחצה

תוצאה
טובעים בחופי הרחצה 

המוכרזים בעונת הרחצה 
המוגדרת בחוק

 43  40  30 
מקור הנתונים: דיווחי הרשויות המקומיות 

ומנהלי החופים. 

1.5: פיתוח חופי 
רחצה

 5  -  - חופים חדשים שנפתחותוצאה

 

משרד הפנים
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מטרה 2: צמצום פערים בין רשויות מקומיות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

רשויות מקומיות 
ששולבו בהן אזורי 

תעשייה משותפים 
)רשויות בדירוג סוציו-
אקונומי 1-5 הזכאיות 

למענק איזון(

 3  5  0 

הקמתן של כלל הוועדות הגיאוגרפיות 
הקבועות הסתיים ביולי 2017. במהלך 

החודשים הקרובים יוגשו לשר הפנים, על-
ידי הוועדות, ההמלצות הראשונות לחתימה 

על חלוקת הכנסות מאזורי תעשייה. 

תוצאה 

שיעור מקורות ההכנסה 
העצמיים של רשויות 

מקומיות בדירוג סוציו-
אקונומי 1

28%29%31%
מקור הנתונים: הדו"חות המבוקרים של 

הרשויות המקומיות, המפורסמים באתר 
משרד הפנים.

תוצאה 
שיעור הגירעון המצטבר 

ברשויות המקומיות 
מתוך סך ההכנסות

8.9%8.4%8%
מקור הנתונים: הדו"חות המבוקרים של 

הרשויות המקומיות, המפורסמים באתר 
משרד הפנים.

2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה

תאגידים עירוניים 
שהוקמו או חזרו לפעול 

ברשויות מוחלשות 
)דירוג סוציו-אקונומי 

)1-4

 44  48  48 

2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה

הבאה לאישור של תכנית 
פיתוח כלכלי ועידוד 

מצוינות ב -16 רשויות 
ערביות

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה
פרסום המדריך להגדלת 

הכנסות ברשויות 
המקומיות

 -  -  - 

לטובת השלמת המדריך נדרשה עבודה רבה 
יותר מהמתוכנן, ולכן, במהלך עדכון התכנון 

החצי-שנתי, שנערך במשרד הפנים אשתקד, 
נקבע מועד הפרסום החדש של המדריך 

ל-12/2018. בתכנית העבודה לשנים 2017-8 
לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא 

נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה
עדכון ההנחיות לבחינה 

ואישור של פרויקטים 
BOT בשיטת

 ג  ג  - 

2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה
פרסום הנחיות לבחינה 

ואישור של פרויקטים 
BOT בשיטת

 0  ג  - 
ההנחיות יפורסמו במהלך שנת 2018, 

בהתאם לעדכון התכנון החציוני שביצע 
המשרד במהלך 2017.

2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה
רשויות אשר התחילו את 

תכנית "המראה"
 -  3  1 

במהלך 2017 נחתמה תכנית "המראה" עם 
עיריית קרית מלאכי. עיריית אופקים חתמה 

על תכנית "המראה" בפברואר 2018. לא 
קודם פיילוט ברשות הנוספת לאור הבנה, 

כי הכלי הטוב ביותר עבורה הינו המשך של 
תכנית הבראה.

2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה

השלמת שלב התכנון 
בתכנית לצמצום מספר 

הרשויות המקומיות 
הקטנות

 -  -  - 

שלב התכנון בתכנית לצמצום מספר 
הרשויות המקומיות הקטנות יסתיים עד 

06/2018, בהתאם לעדכון התכנון החציוני 
שביצע המשרד ב-2017.

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תפוקה
פרסום סל הצעדים 

לפיתוח כלכלי וארגוני 
עבור הרשויות הבדואיות

 ג  ג  - 

2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תוצאה
פרויקטים מניבי הכנסות 

ברשויות מיעוטים
 -  67  70 

2.1: פיתוח מנועי 
צמיחה כלכליים 

להגדלת הכנסות 
עצמאיות

תוצאה
רשויות מיעוטים 

היוצאות לתהליך מדידת 
GIS נכסים והטמעת

 -  20  0 

הליך התכנון ואישור התכניות עבור רשויות 
המיעוטים נמשך עד 12/2017. בינואר 2018 

נשלחו ההתחייבויות לרשויות, ורק לאחר מכן 
ניתן היה להתחיל את שלב היישום. במסגרת 

ההתחייבויות תוקצבו גם תהליכי מדידת 
.GIS הנכסים וגם הטמעה של מערכות

2.2: חיזוק ההון 
האנושי ברשויות 

מקומיות
תפוקה

אישור מדד ההון האנושי 
המעודכן על-ידי הנהלת 

המשרד
 ג  ג  - 

2.2: חיזוק ההון 
האנושי ברשויות 

מקומיות
תפוקה

מנכ"לים חדשים 
בתאגידים עירוניים 

שעברו הכשרות חובה
 6  16  0 

המשימה נדחתה לשנת 2018, והמדד שונה 
כך, שיימדדו כמות קורסי ההכשרה שיבצע 
המשרד במקום כמות המנכ"לים שהוכשרו

2.2: חיזוק ההון 
האנושי ברשויות 

מקומיות
תפוקה

פרסום עבודת מטה 
לקידום הקמתן של 

יחידות לפיתוח כלכלי 
ברשויות המקומיות, 
כולל מתווה לפיתוח 

הדרכה והכשרה בתחום

 0  ג  - 
עקב שינוי בסדרי עדיפויות ועומסי עבודה 

הוחלט להקפיא את הקמת היחידות לפחות 
עד לאחר הבחירות ברשויות המקומיות.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.2: חיזוק ההון 
האנושי ברשויות 

מקומיות
תפוקה

הכשרה לדירקטוריות 
עבור נשים במגזר 

הבדואי
 -  1  1 

2.2: חיזוק ההון 
האנושי ברשויות 

מקומיות
תוצאה

שיעור ההשמה של 
צוערים במסגרת 

תכנית "צוערים לשלטון 
המקומי" ברשויות 

המקומיות

90%90%100%

2.3: הרחבת שיתוף 
פעולה אזורי

תפוקה
הפקת חוברת בנושא 
האשכולות האזוריים

 ג  ג  - 

2.3: הרחבת שיתוף 
פעולה אזורי

תפוקה
הכשרות ייעודיות/

פורומים לבעלי תפקידים 
באשכולות

 -  2  2 

2.3: הרחבת שיתוף 
פעולה אזורי

תפוקה
מנגנון ליווי לאשכולות 

חדשים
 ג  ג  - 

2.3: הרחבת שיתוף 
פעולה אזורי

תפוקה
אשכולות קיימים 

שהוסדרו לפי החוק 
החדש

 -  5  0 

משרד הפנים, בשיתוף האשכולות הקיימים, 
סיים במהלך 2017 את תהליכי ההתארגנות 

לאסדרת האשכולות, כולל הגשת המלצותיו 
וקבלת האישורים מהמליאות של הרשויות. 
החסם כרגע הוא משפטי, שכן יש לנסח את 
צו האסדרה ופרסומו מול משרד המשפטים. 

צפי סיום - מחצית ראשונה של 2018.

2.3: הרחבת שיתוף 
פעולה אזורי

תפוקה
רשויות שהצטרפו 

לאשכולות קיימים ו/או 
חדשים

 55  80  59 

החלק הארי ביעד הושג, שכן רשויות רבות 
כבר נכנסו לתהליך של הצטרפות לאשכולות 

האזוריים. עם זאת, הצטרפותן תאושר 
פורמלית רק לאחר אישור הצווים מול משרד 

המשפטים.

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: הרחבת שיתוף 
פעולה אזורי

תוצאה

פרויקטים ושירותים 
המופעלים על-ידי 

אשכולות בסיוע משרד 
הפנים 

 9  17  20 

2.3: הרחבת שיתוף 
פעולה אזורי

תוצאה

רשויות מקומיות 
ששולבו בהן אזורי 

תעשייה משותפים 
)רשויות בדירוג סוציו-
אקונומי 1-5 הזכאיות 

למענק איזון(

 3  5  0 

הקמתן של כלל הוועדות הגיאוגרפיות 
הקבועות הסתיים ביולי 2017. במהלך 

החודשים הקרובים יוגשו לשר הפנים, על-
ידי הוועדות, ההמלצות הראשונות לחתימה 

על חלוקת הכנסות מאזורי תעשייה. 

2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה
פרסום המדד ליכולת 

מוניציפלית
 -  -  - 

במהלך עדכון התכנון החצי-שנתי, שנערך 
במשרד הפנים אשתקד, נקבע מועד הפרסום 

החדש של המדריך ל-12/2018.

2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה

פרסום המסקנות של 
עבודת המטה לבחינת 
סוגיית הבנייה של בתי 

מועצות ושיפוצם

 -  -  - 
במהלך עדכון התכנון החצי-שנתי, שנערך 

במשרד הפנים אשתקד, נקבע מועד הפרסום 
החדש של המדריך ל-12/2018.

2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה

קביעת נוסחת ההקצאה 
לקרן צמצום פערים 

ואישורה מול כלל 
הגורמים הרלוונטיים

 ג  ג  - 

2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה
קביעה והחלה של שיטת 
מדידה אחידה של נכסים 

לטובת חיוב בארנונה
 0  ג  - 

משרד הפנים עמל בימים אלה על בחינת 
שינויים מבניים בארנונה, בין היתר בנוגע 

לשיטת מדידה אחידה.

2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה

צמצום וקביעה של 
מספר מוגדר של סיווג 

ותת-סיווג הנכסים 
לצורך הטלת ארנונה

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה

הבאה לאישור של תיקון 
חוק לשינוי נוסחת שיעור 

העדכון השנתי הקבועה 
בחוק 

 0  ג  - 
על אף התכנון המוקדם, לא הבשילו במהלך 

2017 התנאים לחקיקה. המטרה הינה להביא 
את האישור לחקיקה במהלך 2018.

2.4: חלוקה צודקת 
של משאבים

תפוקה
ועדות גיאוגרפיות 

שהחלו את עבודתן
 2  6  6 

כל 6 הוועדות התחילו לעבוד במהלך שנת 
.2017

משרד הפנים
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מטרה 3: שיפור תהליכים ברשויות המקומיות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

 25  25  24 רשויות מקומיות איתנותתוצאה 

תוצאה 
יחידות אסטרטגיות 

שקודמה הקמתן 
בישובים בנגב

 -  6  6 

תוצאה 
יחידות אסטרטגיות 
ברשויות המיעוטים

 -  6  6 

3.1: התייעלות 
מערך הבחירות 

בשלטון המקומי
תפוקה

מודולים שייתוספו 
למערכת ניהול הבחירות

 -  4  5 

3.1: התייעלות 
מערך הבחירות 

בשלטון המקומי
תפוקה

השלמת מסמך אפיון 
למערכת מתקדמת 

לניהול הבחירות בשנת 
202

 ג  ג  - 

3.2: שיפור במידת 
העמידה של 

הרשויות בכללי 
מינהל תקין

תפוקה
פרסום תקנות מחייבות 

לתקן מבקר פנים 
ברשויות מקומיות

 0  ג  - 

טיוטת התקנות הועברה לוועדה לביקורת 
המדינה לאישור, ובמסגרת הדיון בוועדה 
סוכם, שיועברו למשרד הפנים הערות כל 
הגופים הרלוונטיים. המשרד צפוי להגיש 

את נוסח התקנות המתוקן לוועדה לביקורת 
המדינה לקראת הדיון שנקבע בנושא לחודש 

אפריל 2018. 

3.2: שיפור במידת 
העמידה של 

הרשויות בכללי 
מינהל תקין

תוצאה
שיעור העסקים בעלי 

רישיונות עסק ברשויות
69%70%71%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: הפחתת הנטל 
הרגולטורי

תפוקה
פריטי העיסוק שנקבע 

לגביהם תוקף רישיון 
ארוך יותר בצו

 1  5  0 

הארכת תוקף של 5 פריטי עיסוק אכן אושרה 
בוועדה הבין-משרדית לרישוי עסקים, אך 

טרם פורסמה ברשומות, היות שהיו צפויים 
שינויים נוספים בצו רישוי עסקים )בעקבות 

החלטת ממשלה מס' 3214(. משרד הפנים 
הנגיש את כל המידע בנושא בתחילת 2018, 

באתר המשרד.

3.3: הפחתת הנטל 
הרגולטורי

תפוקה
מפרטים אחידים לפריטי 

העיסוק בצו רישוי 
עסקים שפורסמו 

 29  80  36 

מפרטים פורסמו להערות הציבור, אך טרם 
פורסמו ברשומות, היות שהטמעת ההערות 
של הציבור בתוך המפרטים תלויה במשרדי 
ממשלה נוספים )כבאות, בריאות, חקלאות, 

משטרה, עבודה ורווחה, הגנת הסביבה(. 

3.4: פיתוח ושיפור 
תשתיות ארגוניות 

ברשויות המקומיות
תפוקה

רשויות מקומיות 
המשתתפות בתוכנית 

לפיתוח ארגוני
 -  40  58 

3.4: פיתוח ושיפור 
תשתיות ארגוניות 

ברשויות המקומיות
תפוקה

הדרכת בעלי התפקידים 
בכלל הרשויות 

המקומיות בתחום רישוי 
העסקים

 ג  ג  - 

3.4: פיתוח ושיפור 
תשתיות ארגוניות 

ברשויות המקומיות
תפוקה

רשויות שהגישו דו"ח 
אבחון וכיווני פעולה

 -  10  10 

משרד הפנים
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מטרה 4: הגברת המוכנות וההיערכות לחירום

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
רשויות מקומיות 

הנמצאות בכשירות 
טובה למצבי חירום

 167  175  159 

במהלך 2017 הוחלט לצרף קריטריון נוסף 
לכשירות הרשויות: "מרכז הפעלה ממוגן". 

בעקבות הוספת הקריטריון פחת מספר 
הרשויות העומדות בהגדרת "כשירות טובה" 

למצבי חירום.

4.1: שיפור הטיפול 
באוכלוסייה מפונה 
ובחללים אזרחיים 

במצבי סיכון על-פי 
תרחיש הייחוס 

המצרפי

תפוקה
מתקני קליטה ברשויות 
המקומיות שהסגל בהם 

הוכשר באופן מלא
 230  230  230 

4.1: שיפור הטיפול 
באוכלוסייה מפונה 
ובחללים אזרחיים 

במצבי סיכון על-פי 
תרחיש הייחוס 

המצרפי

 30  30  30 תרגילי קליטה שבוצעותפוקה

4.1: שיפור הטיפול 
באוכלוסייה מפונה 
ובחללים אזרחיים 

במצבי סיכון על-פי 
תרחיש הייחוס 

המצרפי

תפוקה

קורסי הכשרה למנהלי 
פס"ח )פינוי, סעד, 

חללים( ברשויות 
המקומיות

 2  1  1 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: שיפור הטיפול 
באוכלוסייה מפונה 
ובחללים אזרחיים 

במצבי סיכון על-פי 
תרחיש הייחוס 

המצרפי

תוצאה

אזרחים שיינתן להם 
מענה במצב חירום 

במסגרת מתקני קליטה 
לשעת חירום

 300,000  300,000  300,000 

4.2: הגברת 
מוכנות הרשויות 

המקומיות למצבי 
חירום בנושאים 

שבתחום אחריות 
משרד הפנים

תפוקה
כנסים והשתלמויות 

לקב''טים
 -  6  6 

4.2: הגברת 
מוכנות הרשויות 

המקומיות למצבי 
חירום בנושאים 

שבתחום אחריות 
משרד הפנים

תפוקה
השתלמויות לקב''טים 

ברשויות
 -  3  3 

4.2: הגברת 
מוכנות הרשויות 

המקומיות למצבי 
חירום בנושאים 

שבתחום אחריות 
משרד הפנים

תפוקה
ממוני חירום וביטחון 

ברשויות מקומיות 
שנבחרו באמצעות מכרז

 235  240  240 

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.2: הגברת 
מוכנות הרשויות 

המקומיות למצבי 
חירום בנושאים 

שבתחום אחריות 
משרד הפנים

תוצאה
רשויות ערביות 

שהוטמעו בהן נהלים 
לחירום 

 -  30  30 
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מטרה 5: מיצובו של משרד הפנים כמשרד מקצועי מוביל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: הגברת האמון 
בין משרד הפנים 

וזרועותיו לרשויות 
המקומיות

תפוקה

מפגשים חברתיים של 
המשרד עם הרשויות 

במועדי החגים המרכזיים 
של כלל העדות

 -  8  8 

5.1: הגברת האמון 
בין משרד הפנים 

וזרועותיו לרשויות 
המקומיות

תפוקה
סיורים לימודיים 

ברשויות עם צוות עובדי 
המחוז

 -  52  50 

5.2: העצמת 
מחוזות משרד 

הפנים
תפוקה

פרסום נוהל עבודה 
למחוזות

 0  ג  - 
כחלק מהתהליך האסטרטגי המקיף שמקדם 
כיום משרד הפנים, ממשיכה גם העבודה על 

קביעת נוהלי העבודה המחוזיים.

5.2: העצמת 
מחוזות משרד 

הפנים
 5  6  3 ממוני מחוז קבועיםתפוקה

הליך המינוי של הממונה על מחוז דרום 
התעכב בהוראת בית המשפט, וצפוי 

להסתיים עד מחצית שנת 2018.

5.2: העצמת 
מחוזות משרד 

הפנים
תפוקה

העברת סמכויות ממטה 
המשרד למחוזות 

כתוצאה מהתהליך 
האסטרטגי

 0  ג  - 

תהליך התכנון האסטרטגי שהתחיל המשרד 
אשתקד טרם הסתיים. בשלב זה נקבעו 

כמה פיילוטים להעברת סמכויות מהמטה 
למחוזות מסוימים כבר ב-2018. כשיסתיים 
התהליך המקיף, ולאחר שיילמדו המסקנות 

מהפיילוטים שנקבעו, ימשיך המשרד את 
תהליך העברת הסמכויות בהתאם.

5.3: התייעלות 
ושיפור תהליכים 

פנים משרדיים
תפוקה

קביעת נוהל עבודה 
מוסדר ויישומו לבחינת 

בקשות חריגות בארנונה
 ג  ג  - 

משרד הפנים
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.3: התייעלות 
ושיפור תהליכים 

פנים משרדיים
תפוקה

אישור מבנה ארגוני חדש 
המותאם למטרות

 ג  ג  - 

5.4: פיתוח ההון 
האנושי במשרד

תפוקה
שיעור העובדים שעברו 

תהליך הערכת עובד
94%96%100%

5.4: פיתוח ההון 
האנושי במשרד

 3  3  - תכניות פיתוח מנהליםתפוקה

5.4: פיתוח ההון 
האנושי במשרד

 4  4  1 ימי עיון אגפיים שנערכותפוקה
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דיווח מדדים לשנת 2017
רשות האוכלוסין וההגירה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור עובדי הבניין בארץ, שהגיעו במסגרת הסכמים בי-לטרליים והסדרים 1
62%81%70%בהתאם להחלטות ממשלה, מקרב כלל העובדים הזרים בענף הבניין

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המערכת האדמניסטרטיבית של רשות האוכלוסין וההגירה. ■
ביאור: היעד לשנת 2017 הוגדר בהתאם למכסת העובדים הזרים בענף הבניין שקבעה הממשלה )בהחלטות מס' 317 מיום 20.9.2015 ומס'  ■

1236 מיום 8.3.2016( ובכפוף ליישום הסכמים שנחתמו )עם מולדובה, רומניה, בולגריה, אוקראינה וסין(; החלטת ממשלה מס' 597 מיום 
25.10.2015 בעניין העסקת עובדים זרים בענף הבניין באמצעות חברת "ילמזלר"; והחלטת ממשלה מס' 1321 )דר/60( מיום 24.3.2016 

בנושא הבאת חברות בנייה זרות.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור עובדי החקלאות בארץ, שהגיעו במסגרת הסכמים בי-לטרליים, 2
86%100%96%מקרב כלל העובדים הזרים בענף החקלאות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המערכת האדמניסטרטיבית של רשות האוכלוסין וההגירה. ■
■ .)TIC( ביאור: במסגרת יישום ההסכם בין ממשלת ישראל לממשלת תאילנד
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 3,375  4,000  3,300 מסתננים שיצאו מרצון3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המערכת האדמניסטרטיבית של רשות האוכלוסין וההגירה. ■
ביאור: מסתננים ממדינות אפריקה, שיצאו בסיוע היחידה לעזיבה מרצון ברשות האוכלוסין וההגירה. הערך העדכני לשנת 2016 הוא  ■

3,250 ולא 3,300 כפי שפורסם במקור.

רשות האוכלוסין וההגירה
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד ראש הממשלה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 45  45  27 תחומים בהם הופחת נטל רגולטורי בשיעור של 125%

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה. ■
ביאור: בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2118 מיום 22.10.2014, מרכז משרד ראש הממשלה את תכנית החומש להפחתת הנטל  ■

הרגולטורי. מדד זה בוחן את מספר התכניות להפחתת נטל רגולטורי אשר גובשו במשרדי הממשלה השונים בשנת 2017. הדיווח על 
עמידה במדד מתקבל בשנה העוקבת לשנת התכנון, עם פרסום ספר הפחתות הנטל הממשלתי. בהתאם, במהלך שנת 2017 פורסם 

ספר הפחתות הנטל הממשלתי המציג תמצית של כל התכניות שגובשו בשנת 2016, ובחודש אפריל 2018 יפורסם ספר הפחתות הנטל 
 הממשלתי לשנת 2017 ובו תמצית של 45 התכניות להפחתת הנטל שגובשו בשנת 2017. 

http://www.regulation.gov.il/success16 :ספר הפחתות הנטל לשנת 2016 זמין באתר הרגולציה הממשלתי

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 141  120  68 שירותים הניתנים ב-GOV.IL החדש2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות התקשוב הממשלתי. ■
ביאור: מתחילת ינואר 2017 ועד עתה פותחו ברשות התקשוב הממשלתי, יחידת ממשל זמין, 141 שירותים מקוונים. ■

משרד ראש הממשלה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

65%65-70%70%שיעור הביצוע הממוצע של החלטות הממשלה3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה. ■
ביאור: החל מכינון הממשלה ה-34 מרכז משרד ראש הממשלה את נתוני הביצוע של החלטות הממשלה. מדד זה בוחן את שיעור סעיפי  ■

החלטות הממשלה שבוצעו במלואם, בשנים 2015-2016. ב-2015 עמד הנתון הראשוני על 65%. יובהר כי הדיווח על עמידה בהחלטות ממשלה 
מתקבל בשנה העוקבת לשנת הביצוע. לפיכך, במהלך שנת 2017 פורסם הדו"ח המסכם על ביצוע החלטות הממשלה לשנת 2016. הדו"ח זמין 

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/mesakem210617.pdf :באתר משרד ראש הממשלה PDF בפורמט 
https://data.gov.il/dataset/govdecisions2016/resource/51cedc53-c8ac-4e96-88f4-8a18db0bdebf :Data.gov וכן כקובץ אקסל באתר

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 1,800  2,500  750 כלי רכב המונעים בהנעות חלופיות ברכבי ישראל4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המינהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה. ■
ביאור: לקראת שנת 2018, הוחלט לבצע מדידה הכוללת רכבים היברידים, אשר מונעים בהנעה חלופית באופן חלקי, וזאת לאור תרומתם  ■

להפחתת השימוש בנפט בתחבורה. בהתאם לכך, עודכן הערך הצפוי לשנת 2018 ל-120,000. לפי המדידה החדשה, הערך לשנת 2017 היה 
90,000 רכבים.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

רשויות מקומיות ויחידות קצה המבצעות את הפעילויות במסגרת התכנית 5
 20  15  - להשתלבותם של יוצאי אתיופיה

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה. ■
ביאור: התכנית הכלל-ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית פועלת בהתאם  ■

להחלטות הממשלה הבאות: החלטה מס' 324 מיום 31.7.2015; החלטה מס' 609 מיום 29.10.2015; החלטה מס' 666 מיום 8.11.2015; 
החלטה מס' 1107 מיום 4.2.2016; החלטה מס' 1957 מיום 19.8.2016.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - פרסום תכנית ממשלתית עדכנית לפיתוח תשתיות לציבור6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המטה הכלכלי-חברתי, משרד ראש הממשלה. ■
ביאור: בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1838 מיום 11.8.2016, מרכז משרד ראש הממשלה, בתיאום עם משרד האוצר ועם החברה  ■

הממשלתית "ענבל", תכנית רב-שנתית לפיתוח תשתיות לציבור. התכנית פורסמה לראשונה במהלך שנת 2017, והיא כוללת רשימה של 
פרויקטי תשתית, שעלותם 100 מיליון ש"ח ויותר, ואשר הקמתם צפויה להתחיל בין השנים 2017-2021. התכנית מאפשרת, בין היתר, 

 .)PPP לבחון התאמה של כל אחד מהפרויקטים לביצוע ולמימון בשילוב המגזר הפרטי )בשיטת 
http://www.pmo.gov.il/Documents/tzmicha040917.pdf :באתר משרד ראש הממשלה PDF התכנית זמינה בפורמט 

https://data.gov.il/dataset/infrastructures2017 :Data.gov וכן כקובץ אקסל באתר

משרד ראש הממשלה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור השלמת פעולות המימון, השיקום הביטחוני וההיערכות לאירועי 7
80%100% - חירום עתידיים בעוטף עזה

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף פנים תכנון ופיתוח, משרד ראש הממשלה. ■
ביאור: הפרויקט לביצוע פעולות שיקום ופעולות לשיפור הביטחון והיערכות של יישובי עוטף עזה לאירועי חירום עתידיים, שהחל  ■

 בתחילת 2015, הסתיים בסוף שנת 2017.
הפרויקט כולל הצבת תאורה בטיחותית ושיקום כניסות ליישובים, שדרוג רמת האבטחה במוסדות חינוך, הצבת גנרטורים בחירום, 

שיקום דרכים חקלאיות ועוד. סך התקציב לפרויקט הוא 126 מיליון ש"ח.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 40,293  10,000  5,000 משתמשים באתר ארכיון המדינה החדש )ממוצע חודשי(8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: ארכיון המדינה, משרד ראש הממשלה.  ■
ביאור: נכון לדצמבר 2017, הממוצע החודשי של שימוש באתר על-ידי משתמשים )מבקרים( עומד על 40,293 לחודש. בעקבות מורכבות  ■

טכנית בביצוע ספירה מדויקת של המבקרים באתר, הוחלט לשנות את המדד ולבדוק את מספר הדפים הנצפים באתר.
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: יצירת תשתיות לצמיחה כלכלית ארוכת טווח

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תפוקה

גיבוש תכנית רב-
שנתית לפיתוח 

תשתיות
 ג  ג  - 

גובש פורמט אחיד לרישום כל פרויקטי 
התשתיות בביצוע או ברישוי של משרדי 

הממשלה, יחידות הסמך והחברות 
הממשלתיות שבאחריותם. פורמט זה כולל 

בין היתר לוח זמנים צפוי, אומדן עלויות 
הקמה, שיטת ביצוע צפויה וצורת מימון. 

בהמשך לכך, בוצע איסוף של פרויקטי 
התשתיות העונים על הקריטריונים מכלל 

משרדי הממשלה, בהתאם לפורמט האחיד. 

1.1: פיתוח משאבים 
ותשתיות לצמיחה 

כלכלית ארוכת טווח
תפוקה

פרסום תכנית 
לפיתוח תשתיות 
מעודכנת לציבור

 ג  ג  - 

התכנית הרב-שנתית לפיתוח תשתיות 
פורסמה באתר משרד ראש הממשלה: 

http://www.pmo.gov.il/Documents/
tzmicha040917.pdf

1.2: חיזוק והעמקת 
הקשרים הכלכליים בין 

ישראל לבין מדינות 
נבחרות

תפוקה

הבאה לאישור 
הממשלה של תכנית 

אסטרטגית לחיזוק 
הקשרים עם הודו

 ג  ג  - 

1.2: חיזוק והעמקת 
הקשרים הכלכליים בין 

ישראל לבין מדינות 
נבחרות

תפוקה

חתימה על תכנית 
תלת-שנתית לשיתוף 

פעולה כלכלי עם 
הרפובליקה העממית 

של סין

 ג  ג  - 

משרד ראש הממשלה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: הפחתה 
משמעותית בחלקו 
של הנפט בסקטור 
התחבורה בישראל

תוצאה
כלי רכב המונעים 
בהנעות חלופיות 

ברחבי ישראל
 750  2,500  1,800 

בשנת 2017 ניתן היה לראות צמיחה 
משמעותית בתחום כלי הרכב ההיברידים 

הנטענים )PHEV( כהכנה להמשך חדירה של 
כלי רכב חשמליים. בנוסף, גם במספר כלי 
הרכב ההיברידים חלה עלייה משמעותית 

במכירות. בין כלי הרכב החשמליים המלאים 
)BEV( שנמכרו בישראל בשנת 2017 ניתן 
למנות כ-100 כלי רכב חשמליים במערכי 

שיתוף רכב חשמלי שנתמכו על-ידי ממשלת 
ישראל וכ-60 אוטובוסים חשמליים. 

1.4: הפיכת ישראל 
למרכז ידע מחקרי 

ותעשייתי מוטה 
טכנולוגיה בתחום 

תחליפי הנפט

תפוקה
פרויקטי חלוץ 

והדגמה
 -  20  20 

המינהלת במשרד ראש הממשלה, בשיתוף 
משרד התשתיות הלאומיות, ממשיכה 

לתמוך בפרויקטי חלוץ והדגמה בתחומי 
הפחתת השימוש בנפט. בין היתר זכו 

לתמיכה בשנת 2017 פרויקטים בתחום 
טעינת הרכב החשמלי, גז טבעי דחוס וביו 

מתאן.

1.4: הפיכת ישראל 
למרכז ידע מחקרי 

ותעשייתי מוטה 
טכנולוגיה בתחום 

תחליפי הנפט

תפוקה

הענקת פרס ראש 
הממשלה לחדשנות 

עולמית בתחליפי 
דלקים ע"ש אריק 

ושילה סמסון

 ג  ג  - 

בשנת 2017 זכו בפרס ראש הממשלה 
ע"ש אריק ושילה סמסון, פרופ' ג'נס נילסן 

מהאוניברסיטה הטכנולוגית "קלמרס" 
משוודיה ופרופ' ג'ין-מארי טרסקון מקולג' 

"דה פראנס" מצרפת. הפרס הוענק לשני 
הזוכים על מחקריהם פורצי הדרך בפיתוח 

תהליכים חדשניים, יעילים וזולים שעשויים 
להוות תחליף לדלק לתחבורה.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.4: הפיכת ישראל 
למרכז ידע מחקרי 

ותעשייתי מוטה 
טכנולוגיה בתחום 

תחליפי הנפט

תפוקה
קיום כנס פסגת 

תחליפי דלקים
 ג  ג  - 

ועידת ראש הממשלה לתחליפי דלקים 
ותחבורה חכמה התקיימה זו השנה 

החמישית. השתתפו בוועידה כ-2,400 
משתתפים, בהם בכירי יצרניות רכב ואנרגיה, 

מדענים וקובעי מדיניות מכ-30 מדינות 
מרחבי העולם. הוועידה הציגה את המובילות 

של מדינת ישראל בתחומי דלקים חלופיים 
ותחבורה חכמה ושיקפה את התעניינות 

השיא בטכנולוגיה וביזמים ישראלים בתחום 
מצד גורמים בינלאומיים. הוועידה כללה 
הרצאות ופאנלים בסוגיות הבוערות של 

תחום התחבורה העולמי.
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דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   453



מטרה 2: קידום קבוצות חברתיות וחיזוק הפריפריה

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: חיזוק הפריפריה 
והפיתוח האזורי

תפוקה

שיעור השלמת 
פעולות המימון, 

השיקום הביטחוני 
וההיערכות לאירועי 

חירום עתידיים 
בעוטף עזה

 - 80%100%

משרד ראש הממשלה אחראי על ביצוע 
מעקב אחר יישום המדד. יובהר כי המשרד 
לא מימן בפועל את השיקום הביטחוני ולא 

ביצע את השיקום עצמו.

2.1: חיזוק הפריפריה 
והפיתוח האזורי

תפוקה

שיעור השלמת 
פעולות השיקום 

ושדרוג התשתיות 
ביישוב הכפרי ובמבני 

ציבור ביישובי עוטף 
עזה

 - 80%100%

משרד ראש הממשלה אחראי על ביצוע 
מעקב אחר יישום המדד. יובהר כי המשרד 
לא מימן בפועל את השיקום הביטחוני ולא 

ביצע את השיקום עצמו.

2.2: חיזוק הקשר בין 
צעירי העם היהודי 

בתפוצות
תוצאה

משתתפים בפרויקט 
"תגלית"

 43,200  43,500  44,000 

2.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה

אחוז התקציב 
שהועבר לכל 

משרד מהמשרדים 
השותפים לתכנית, 

בעיתוי המאפשר 
ביצוע מלא של 

הפעולות

 - 90%84%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה

אחוז התקציב 
המבוצע בשנה מתוך 

תקציב החלטות 
הממשלה, בכל 

אחד מהמשרדים 
השותפים לתכנית

 - 
 75% ב-8 
משרדים 

 65% ב-8 
משרדים 

 חלק מהפעילויות התחילו לאחר תחילת 
השנה בשל התמשכות ההיערכות להפעלתן.

2.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה

רשויות מקומיות 
ויחידות קצה 

המבצעות את 
הפעילויות על-פי 

דרכי הפעולה 
שנקבעו

 - 

 10 
רשויות 

מקומיות, 
5 יחידות 

קצה 

 10 
רשויות 

מקומיות, 
5 יחידות 

קצה 

2.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה

השלמת הנדבך 
הראשון של מערך 

הבקרה )בקרה 
תקציבית ותפעולית 

בדיווח המשרדים(

 ג  ג  - 

2.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה
השלמת שיפור 

במדדי התוצאה של 
התכנית 

 ג  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה

מערך בקרה, 
המאפשר לכל שותף 

בתכנית ולציבור 
הרחב לקבל תמונת 

מצב עדכנית על 
היבטים עיקריים של 
הביצוע ושל תוצאות 

התכנית

  ג  -  - 

2.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תפוקה
משרדים המעדכנים 
מדי רבעון את מערך 

הבקרה 
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.3: קידום שילובם 
המיטבי של יוצאי 
אתיופיה בחברה 

הישראלית

תוצאה

שיעור המימוש 
של מדדי התוצאה 

שהוגדרו על-ידי 
המשרדים בהחלטות 

הממשלה

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.4: שיפור איכות 
תהליך הגיור והשירות 

שניתן למתגייר
תפוקה

ערכות דיגיטליות 
שהופקו

 -  10  0 

עקב גידול משמעותי ומבורך בשנת 2017 
במספר התלמידים הלומדים לקראת גיור, הן 

בכיתות האזרחיות והן בקורסים הצבאיים, 
הופנו כלל משאבי אגף הגיור לתקצוב תכניות 

ההכשרה לקראת גיור, והאגף נאלץ לדחות 
פרויקטים אחרים לשנת 2018. יודגש כי 

משימה זו נמצאת בשלבי ביצוע. 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.4: שיפור איכות 
תהליך הגיור והשירות 

שניתן למתגייר
תפוקה

ביצוע פיילוט למרכז 
מידע ממוחשב 

למערך הגיור
 0  ג  - 

עקב גידול משמעותי ומבורך בשנת 2017 
במספר התלמידים הלומדים לקראת גיור, הן 

בכיתות האזרחיות והן בקורסים הצבאיים, 
הופנו כלל משאבי אגף הגיור לתקצוב תכניות 

ההכשרה לקראת גיור, והאגף נאלץ לדחות 
פרויקטים אחרים לשנת 2018. יודגש כי 

משימה זו נמצאת בשלבי ביצוע.

2.4: שיפור איכות 
תהליך הגיור והשירות 

שניתן למתגייר
תפוקה

קהילות המלוות 
מתגיירים

 10  20  0 

עקב גידול משמעותי ומבורך בשנת 2017 
במספר התלמידים הלומדים לקראת גיור, הן 

בכיתות האזרחיות והן בקורסים הצבאיים, 
הופנו כלל משאבי אגף הגיור לתקצוב תכניות 

ההכשרה לקראת גיור, והאגף נאלץ לדחות 
פרויקטים אחרים לשנת 2018. יודגש כי 

משימה זו נמצאת בשלבי ביצוע.

משרד ראש הממשלה
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מטרה 3: חיזוק יכולת המשילות ופיתוח דרכי הפעולה של הממשלה

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

פרסום הדו"ח השנתי 
על ביצוע החלטות 

ממשלה לשנת 2016
 ג  ג  - 

הדו"ח פורסם באתר משרד ראש הממשלה: 
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/

mimshal/Documents/mesakem210617.pdf

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

שיעור היחידות 
שדיווחן על ביצוע 
החלטות ממשלה 

התקבל בטווח הזמן 
שנקבע

14%33%45%

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

פרסום ספר תכניות 
העבודה לשנים 

2017-8
 ג  ג  - 

ספר תכניות העבודה לשנים 2017-8 זמין 
www.plans.gov.il :באתר תכניות העבודה

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

יחידות ממשלתיות 
המפרסמות את ספר 

תכניות העבודה שלהן 
לציבור במסגרת ספר 

תכניות העבודה

 37  41  40 

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

פרסום נתוני 
הביצוע על המדדים 

המרכזיים שפורסמו 
בשנת 2016

 ג  ג  - 
הדו"ח פורסם באתר משרד ראש הממשלה: 

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/
mimshal/Documents/D2016.pdf

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

פרסום הבקרה על 
תכניות העבודה 

לשנת 2017
 ג  -  - 

הדו"ח המוצג בפניכם הינו דו"ח הבקרה 
המלא על ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017, 

המרוכז על-ידי משרד ראש הממשלה.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

יחידות סמך 
ותאגידים 

סטטוטוריים שקיים 
בהם תהליך תכנון 
המחובר לתהליך 

התכנון הממשלתי

 17  22  21 

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

משרדי ממשלה 
שפועל בהם אגף 

לתכנון מדיניות
 22  23  23 

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תפוקה

השלמת תהליך 
עבודה מוסדר 

לבחינת האפקטיביות 
של תכניות 
ממשלתיות

 ג  ג  - 
הוסדר תהליך העבודה לבחינת האפקטיביות 

של תכניות ממשלתיות במשרד הכלכלה.

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תוצאה

שיעור הביצוע של 
החלטות ממשלה 

65%65-70%70%
מדד זה בוחן את שיעור סעיפי החלטות 

הממשלה שבוצעו במלואם, בשנים -2015
2016. ב-2015 עמד הנתון הראשוני על 65%. 

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תוצאה

צופים שנחשפו 
לתכניות העבודה

 150,000  200,000  287,000 

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תוצאה

צופים שנחשפו 
לפרסום נתוני הביצוע 

של תכניות העבודה
 -  50,000  50,000 

3.1: קידום תרבות 
תכנון, בקרה והערכה 

במשרדי הממשלה
תוצאה

סך החיסכון בעקבות 
הליך סקירת 

ההוצאות לשנת 
התקציב 2017 

)מלש"ח(

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד ראש הממשלה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.2: קידום החשיבה 
הממשלתית לטווח 

בינוני וארוך בתחומי 
החברה והכלכלה

תפוקה

הבאת תכנית 
אסטרטגית בתחום 

הדיור לאישור 
הממשלה

 ג  ג  - 

3.3: שיפור המכרזים 
של שירותים חברתיים 

הניתנים במיקור-חוץ 
והבקרה עליהם

תפוקה

פרסום מדריך לניהול 
תהליך מיקור-החוץ 

של השירותים 
החברתיים

 ג  ג  - 

3.3: שיפור המכרזים 
של שירותים חברתיים 

הניתנים במיקור-חוץ 
והבקרה עליהם

תפוקה
קיום כנס למפעילי 
שירותים חברתיים

 0  ג  - 

במהלך שנת 2017 מוקד עיקר המאמץ 
בהטמעת השינוי פנימה בממשלה, בין היתר 

באמצעות כנסים. כמו כן, הוצג התהליך 
בכנס גדול של ארגון "מידות" בו השתתפו 

מאות מפעילי שירותים. בנוסף, מידע בדבר 
הצעדים שבוצעו ביחס למפעילי השירותים 
הופץ באמצעים מגוונים למפעילי שירותים. 

3.3: שיפור המכרזים 
של שירותים חברתיים 

הניתנים במיקור-חוץ 
והבקרה עליהם

תפוקה

גיבוש תבנית בסיסית 
לדו"ח בקרה על 

שירותים חברתיים 
במיקור-חוץ 

הפועלים 24 שעות 
ביממה

 0  ג  - 

תבניות הבקרה מיועדות לשירותים מוסדיים 
במשרד הבריאות ובמשרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים. בשנה האחרונה 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים שינה את כלל תפיסת הפיקוח 
שלו והחל בהקמת מינהל פיקוח האחראי 

לפיתוח התורה והכלים לביצוע הפיקוח על 
שירותי המשרד. לאור שינוי המבנה הוחלט 
להמתין להקמת המינהל ולהשלמת עיצוב 
תפיסת הפקוח שלו. המינהל הוקם ואויש 

לאחרונה והמשרד יפעל ליצירת תבניות 
בקרה בהמשך שנת העבודה. 

460   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: שיפור המכרזים 
של שירותים חברתיים 

הניתנים במיקור-חוץ 
והבקרה עליהם

תפוקה

תכניות עבודה 
לשדרוג הרכש 

החברתי ,שפורסמו 
על-ידי משרדי 

הממשלה

 -  3  3 

3.4: קידום שיתוף 
הפעולה בין הממשלה 
ובין החברה האזרחית 
והמגזר העסקי הפועל 

למטרות ציבוריות

תפוקה

הגשת המלצות 
השולחן העגול בנושא 
חיזוק החוסן החברתי 

בחירום

 ג  ג  - 

המלצות השולחן העגול בנושא חיזוק החוסן 
החברתי בחירום פורסמו במהלך 2017. 

המודל המוצע לשיתופי פעולה בין-מגזריים 
בחירום פורסם באתר "שיתופי פעולה בין-

http://beinmigzari.pmo.gov.il/ :"מגזריים
 documents/m17.pdf

3.4: קידום שיתוף 
הפעולה בין הממשלה 
ובין החברה האזרחית 
והמגזר העסקי הפועל 

למטרות ציבוריות

תפוקה

השלמת עבודה 
לבחינת הפחתת 

הנטל הבירוקרטי 
והרגולטורי על 

העמותות

 ג  ג  - 

התכנית להקלת נטל רגולטורי על עמותות 
וחברות לתועלת הציבור פורסמה באתר 

 "שיתופי פעולה בין-מגזריים":
http://beinmigzari.pmo.gov.il/pmo- 

roundtable/rtdiscuss/strength/documents/
hakalat050218.pdf

3.4: קידום שיתוף 
הפעולה בין הממשלה 
ובין החברה האזרחית 
והמגזר העסקי הפועל 

למטרות ציבוריות

תפוקה
סיום הקמת תשתית 

המשך לחיזוק 
ההתנדבות בישראל

 0  ג  - 

עד סוף 2017 הוקמו 13 תשתיות לקידום 
ההתנדבות וההשתתפות החברתית הבין-

מגזרית בישראל, מבין 16 תשתיות שעתידות 
לקום. השלמת הקמת התשתיות צפויה 

במהלך שנת 2018. בין התשתיות שהוקמו: 
האתר הישראלי להתנדבות, קורס הסמכה 
לרכזי התנדבות בעמותות ותו תקן לניהול 

התנדבות. 

משרד ראש הממשלה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.5: פיתוח והפעלה 
של תשתית להיוועצות 

עם בעלי עניין ועם 
הציבור בתהליכי קבלת 

החלטות בעבודת 
הממשלה

תפוקה
פרסום מדריך 

ממשלתי לשיתוף 
ציבור

 ג  ג  - 
המדריך פורסם באתר משרד ראש הממשלה: 
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/shituf/

Documents/all%20web.pdf

3.5: פיתוח והפעלה 
של תשתית להיוועצות 

עם בעלי עניין ועם 
הציבור בתהליכי קבלת 

החלטות בעבודת 
הממשלה

תפוקה
הקמת אתר אחוד 

לשיתוף ציבור 
בממשלה

 -  -  - 

האתר לשיתוף הציבור בהחלטות הממשלה 
צפוי לעלות עד סוף שנת 2018. 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.5: פיתוח והפעלה 
של תשתית להיוועצות 

עם בעלי עניין ועם 
הציבור בתהליכי קבלת 

החלטות בעבודת 
הממשלה

תפוקה
קיום כנס ממשלתי 
שני בנושא שיתוף 

הציבור
 ג  ג  - 

בתאריך 27/12/17 התקיים כנס שיתוף ציבור 
השני שהתמקד בהטמעת כלי שיתוף הציבור 
ובפרט בהשקת המדריך לשיתוף ציבור בקרב 

משרדי הממשלה.

3.5: פיתוח והפעלה 
של תשתית להיוועצות 

עם בעלי עניין ועם 
הציבור בתהליכי קבלת 

החלטות בעבודת 
הממשלה

תוצאה
משתתפים בכנס 

שיתוף ציבור 
ממעגלים שונים

 -  150  120 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.5: פיתוח והפעלה 
של תשתית להיוועצות 

עם בעלי עניין ועם 
הציבור בתהליכי קבלת 

החלטות בעבודת 
הממשלה

תוצאה
תהליכי שיתוף ציבור 

הפועלים במשרדי 
הממשלה

 -  -  - 

כחלק מתהליך ההטמעה של כלי שיתוף 
הציבור התקיים מכרז מרכזי, שבו נבחרו 4 

ספקים לשירותי שיתוף. הספקים מסייעים 
למשרדי הממשלה לקיים תהליכי שיתוף 

אפקטיביים, מקוונים ופיזיים.
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.6: הגברת המשילות 
והסינרגיה בתחום 
טכנולוגית המידע 

בין גורמי התקשוב 
בממשלה

תפוקה

הנחיית משרדי 
הממשלה ויחידות 

הסמך בנוגע למיפוי 
שירותים ממשלתיים

 ג  ג  - 

3.6: הגברת המשילות 
והסינרגיה בתחום 
טכנולוגית המידע 

בין גורמי התקשוב 
בממשלה

תפוקה

סיוע ל-2-4 משרדי 
ממשלה וגופים 

ציבוריים ביישום 
תכנית העבודה 
לצמצום היקפי 

אישורים נדרשים

 ג  ג  - 

3.6: הגברת המשילות 
והסינרגיה בתחום 
טכנולוגית המידע 

בין גורמי התקשוב 
בממשלה

תפוקה

איסוף תכניות 
העבודה של משרדי 

הממשלה ויחידות 
הסמך לצמצום כמות 

המידע והאישורים 
המתבקשים 

0 ג  - 
בוצע מיפוי שירותים של רוב המשרדים, 

הפעילות תושלם ברבעון הראשון של שנת 
.2018

משרד ראש הממשלה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.6: הגברת המשילות 
והסינרגיה בתחום 
טכנולוגית המידע 

בין גורמי התקשוב 
בממשלה

תפוקה

מחקר משווה בנושא 
 Ask יישום מדיניות
Once ומיפוי המידע 

אותו נדרש להביא 
ממשרד אחר כתנאי 
למתן שירות )"פאזל 

המידע"(

 ג  ג  - 

עבודת המטה לגיבוש מסמך המדיניות 
הושלמה. פרסום המדיניות נדחה לאוגוסט 

2018, יחד עם המלצה להחלת חובת העברת 
מידע לגופים ציבוריים.

3.9: הרחבה ומיסוד 
של תכניות עתודות הון 
אנושי בשירות המדינה

תפוקה
מיסוד אגף "עתודות 

לישראל"
 ג  ג  - 

האגף הוקם במאי 2017 ובמהלך השנה אוישו 
2 תקנים: ראש אגף ומנהל/ת תחום תכנון 

ופיתוח. יתר התקנים נמצאים בשלבי קליטה.

3.9: הרחבה ומיסוד 
של תכניות עתודות הון 
אנושי בשירות המדינה

תפוקה
שיתופי פעולה 

שנוצרו בתוך 
אשכולות תוכן

 -  3  3 

בוצעו מספר שיתופי פעולה, ביניהם: הקמה 
והפעלת פורום מנהלי תכניות עתודה, קיום 

סמינר מקצועי למובילי תכניות, ניטור הגיוון 
בתכניות, פרסום דו"ח תקופתי. 

3.9: הרחבה ומיסוד 
של תכניות עתודות הון 
אנושי בשירות המדינה

תפוקה
הקמת ועד מנהל 
לתכנית "עתודות 

לישראל"
מינוי חברי הוועד המנהל בוצע בינואר 2018. ג  ג  - 
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מטרה 4: טיוב, תיאום ושיפור הרגולציה הממשלתית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
תחומים בהם הופחת 
נטל רגולטורי בשיעור 

של 25%
 27  45  45 

4.1: הפחתת נטל 
הרגולציה בעבודת 

הממשלה
תפוקה

תכניות חומש 
שפורסמו מתוך כלל 

התחומים שנדרש 
בהם טיוב לשנת 2017

 - 80%80%

4.1: הפחתת נטל 
הרגולציה בעבודת 

הממשלה
תפוקה

פרסום מעקב אחר 
ביצוע תכניות החומש 

לשנים 2015-2016
 0  ג  - 

הוחלט על איחוד הפרסום של המעקב אחר 
ביצוע תכניות החומש לשנים 2015-2016 עם 

הפרסום של תכניות החומש לשנת 2017. 
הפרסום צפוי לאפריל 2018.

4.1: הפחתת נטל 
הרגולציה בעבודת 

הממשלה
תוצאה

שיעור העמידה 
בתכניות החומש 

להפחתת נטל 
רגולטורי

 - 70% - 

הנתונים בדבר שיעור העמידה בתכניות 
החומש להפחתת נטל רגולטורי יהיו זמינים 

עם פרסום המעקב אחר ביצוע תכניות 
החומש, באפריל 2018.

 RIA 4.2: הטמעת
בהליכי קבלת החלטות

תפוקה
 RIA פרסום מדריך

מעודכן, הכולל פרק 
ניהול סיכונים

 0  ג  - 
המדריך בעבודה, קיימת טיוטה, אולם לצורך 

הרחבת המדריך יש צורך בצבירת ניסיון 
שיובא לידי שיקוף וביטוי במדריך המעודכן.

 RIA 4.2: הטמעת
בהליכי קבלת החלטות

תוצאה
תזכירי חוק שעולים 
לאתר קשרי ממשל 

RIA ללא דו"ח
 -  0  - 

 RIA הרוב הגדול של החקיקה פורסם עם דו"ח
כנדרש. בשנת 2017 נבנתה מערכת המעקב, 

עוגנה החובה לפרסם לציבור גם טיוטת 
תקנות וגובשה התשתית למאגר מידע.

משרד ראש הממשלה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.3: קידום הרפורמה 
ברישוי עסקים

תפוקה

גיבוש המלצות 
ליישום הרפורמה 

ברישוי עסקים 
בשיתוף משרדי 

ממשלה

 ג  ג  - 
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מטרה 5: קידום היכולת הלאומית במרחב הדיגיטלי

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: קידום היכולת 
הלאומית במרחב 

הדיגיטלי
תפוקה

השלמת תכנית 
עבודה כוללת 

ליישום המדיניות 
הממשלתית 

להזדהות בטוחה

 -  ג  - 

מדד זה שייך לתחום הפרויקט הביומטרי 
אשר היה בעבר בסמכות משרד ראש 

הממשלה ועבר לסמכות רשות האוכלוסין 
וההגירה )אגף פרויקטים(.

תפוקה 

פרסום ״קול קורא״ 
לפרויקטי מו"פ 

בתחום ההזדהות 
הבטוחה

 -  ג  - 

מדד זה שייך לתחום הפרויקט הביומטרי 
אשר היה בעבר בסמכות משרד ראש 

הממשלה ועבר לסמכות רשות האוכלוסין 
וההגירה )אגף פרויקטים(.

תפוקה 

השלמת הקמה של 
 SSO-תשתית ל

לשירותים מזוהים 
חדשים

 0  ג  - 
עיכוב בזמנים עקב התמשכות תהליך 

המכרז. המכרז נמצא בשלבי בדיקת המענים, 
והתעכב עקב השגות של חלק מהמציעים.

תפוקה 

משרדי ממשלה 
ויחידות סמך, 

המקיימות הליך 
שיתוף ציבור על 

הנגשת מאגרי מידע 
ושירותים מקוונים 

חדשים

 -  8  15 
בוצעו 15 תהליכי שיתוף ציבור במשרדי 

ממשלה ויחידות סמך, עבור 4 תחומי 
התייעצות שונים.

משרד ראש הממשלה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תפוקה 

השלמה ורענון של 
הנחיות קיימות 
לעבודת מנהלי 

מערכות מידע של 
רשות התקשוב 

וחטיבת המשילות

 33  46  44 
במצטבר יש 23 הנחיות בתוקף של חטיבת 

המשילות וכן 21 הנחיות בתוקף של יתר 
יחידות הרשות.

תפוקה 

משרדי ממשלה 
ויחידות סמך 

המגישים תכניות 
IT-עבודה בתחום ה

 -  45  45 
בקרה וליווי של תכניות העבודה מתבצעים 
באופן שוטף באחריות אגף בכיר משילות, 

בקרה ושקיפות.

תפוקה 

משרדי ממשלה 
ויחידות סמך 

שהשלימו הליכי 
בקרה על מחזור חיי 

IT מערכת

 -  10  11 
בוצעו 11 בקרות על משרדים בנושא מחזור 

חיי מערכת. 

תפוקה 

משרדי ממשלה 
העובדים במסגרת 
מתודולוגיית ניהול 

סיכונים ו/או תפעול 
IT מערכות

 -  4  4 
בוצעו סקרי סיכונים בארבעה משרדי 

ממשלה, בהתאם למתודולוגיה שפרסמה 
רשות התקשוב הממשלתי.

תפוקה 

השלמת ההיערכות 
הארגונית, לרבות 

בחירת זכיין, להקמת 
המוקד הממשלתי

 0  ג  ג 
עיכוב בזמנים עקב התמשכות תהליך אפיון 

הצרכים וכתיבת המכרז.

468   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תפוקה 

פרסום דו"ח שנתי 
של שביעות רצון 
משיפור השירות 

לאזרח

 ג  ג  ג 
דו"ח מדידת איכות השירות לשנת 2016 

פורסם לציבור בנובמבר. 

תפוקה 

משרדי ממשלה 
ויחידות סמך, 

המקיימים מדידה 
שוטפת של שיפור 

השירות לאזרח

 20  22  20 

התכנון לשנת 2017 היה ביצוע מדידה 
שוטפת ב-20 משרדי ממשלה - ולא 22 

כפי שנכתב עקב טעות סופר, כך שרשות 
התקשוב הממשלתי עמדה ביעד שנקבע 

בתכנית.

הצלחה 
משרדי ממשלה 

ויחידות סמך 
SOC-המחוברים ל

 3  12  5 

חסם משפטי עיכב את התהליך. בחודש 
נובמבר 2017 החסם ירד מהפרק והתחדש 

חיבור המשרדים. יעד מעודכן להשלמת 
חיבור של 15 משרדי ממשלה בסך הכל 

יושלם עד סוף 2018.

הצלחה 
שירותים הניתנים 

 Gov.il במסגרת
החדש

 68  120  141 
כחלק מהותי משיפור השירות לציבור 

והפיכת שירותי הממשלה לזמינים, יש 141 
שירותים שונים הפתוחים לציבור.

הצלחה 
שפות נוספות 

הניתנות לשימוש 
באתר Gov.il החדש

 -  2  1 

אתר gov.il תומך בשפות אנגלית וערבית. 
בשנת 2017 תוכנן להוסיף ולשלב יכולת 

שימוש בשפה הרוסית בלבד על-ידי 
המשרדים - וכך בוצע. 

הצלחה 

משרדי ממשלה 
שיצטרפו לשירותים 

 Gov.il הניתנים באתר
החדש

 -  2  23 

תוכנן להוסיף 10 משרדים בשנת 2017, 
ולא 2 כפי שנכתב עקב טעות סופר. בפועל 
רשות התקשוב הממשלתי הצליחה לקדם 

משמעותית את הנושא, כך שהצטרפו 23 
משרדי ממשלה. בסך הכל ישנם 34 משרדי 

ממשלה באתר gov.il החדש. 

משרד ראש הממשלה
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מטרה 6: איסוף, שימור, הנגשה והנחלה של מידע לציבור

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.1: הרחבה והנגשה 
של מידע לציבור

תפוקה

חשיפת תיעוד 
מסווג משנת 1967 
- העלאת אתר 50 

שנה ל"מלחמת ששת 
הימים" בשנת 2017

 ג  ג  - 

6.1: הרחבה והנגשה 
של מידע לציבור

תפוקה

מועסקים מקרב 
האוכלוסייה החרדית 

בפרויקט חשיפת 
חומר ארכיוני

 -  12  2 

האישור הרשמי לגיוס מועסקים חרדים 
התקבל בחודש מאי לערך, ולאחר מכן 

הפרוצדורות המנהליות עיכבו את הליך גיוס 
המועמדים. לקראת סוף שנת 2017 גויסו 2 

מועמדים כפיילוט שזכה להצלחה.

6.1: הרחבה והנגשה 
של מידע לציבור

תוצאה
משתמשים באתר 

ארכיון המדינה החדש 
)ממוצע חודשי(

 5,000  10,000  480,000 
חשיפת חומר ילדי תימן ופרסום פרויקט 67 

השפיעו על כמות המשתמשים באתר באופן 
שלא היה ניתן לצפות מראש.
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מטרה 7: קידום מדיניות הממשלה בישראל ובעולם באמצעות כלי הסברה ותקשורת

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

7.2: תיאום בין כלל 
גופי ההסברה בישראל 

בעתות שגרה וחירום
תפוקה

דוברים המשתתפים 
ביום העיון

 50  60  60 
ניתן לראות עלייה במספר דוברי הממשלה 

המשתתפים ביום העיון השנתי שנערך לכל 
דוברי הממשלה.

7.2: תיאום בין כלל 
גופי ההסברה בישראל 

בעתות שגרה וחירום
 ג  ג  - יום עיוןתפוקה

ייזום, הפקה וביצוע של יום עיון שנתי לדוברי 
הממשלה, ארגוני החירום וההצלה ורשויות 

לאומיות )אחריות מקצועית וביצועית(.

7.2: תיאום בין כלל 
גופי ההסברה בישראל 

בעתות שגרה וחירום
תפוקה

קמפיין להגברת 
המודעות הציבורית 

לרעידת אדמה
 ג  ג  - 

שנת 2017 הוגדרה כשנת המוכנות הלאומית 
לתרחיש של רעידת אדמה הרסנית בישראל. 

במסגרת זו המשרד ביצע פעולות הסברה 
להגברת המוכנות ההסברתית, השתתף 
בתרגיל הלאומי כמתורגל ראשי בתחומי 

ההסברה והיה שותף לכלל פעולות ההסברה 
שביצעו הגופים השונים.

7.2: תיאום בין כלל 
גופי ההסברה בישראל 

בעתות שגרה וחירום
תפוקה

הפצת תכנית 
ההסברה הלאומית 

לרעידות אדמה לכלל 
הגופים הלאומיים 

הרלוונטיים

 ג  ג  - 

תכנית ההסברה הלאומית לתרחיש רעידת 
אדמה עודכנה וחודשה, ולאחר אישורה 

עם הגורמים המקצועיים היא הופצה לכלל 
הדוברים. על בסיס תכנית זו תורגל כל מערך 

ההסברה הלאומי.

7.2: תיאום בין כלל 
גופי ההסברה בישראל 

בעתות שגרה וחירום
תוצאה

ציון ממוצע בסקר 
שביעות הרצון 

והתרומה המקצועית 
מיום עיון לדוברי 
משרדי הממשלה

 - 75%80%

ביצוע סקר שביעות רצון מהתרומה 
המקצועית של יום העיון השנתי לדוברים. 

כלל הדוברים הביעו את שביעות רצונם 
הגבוהה מהתוכן, מהביצוע ומהתרומה 

האישית והמקצועית שקיבלו.

משרד ראש הממשלה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

7.2: תיאום בין כלל 
גופי ההסברה בישראל 

בעתות שגרה וחירום
תוצאה

משרדי הממשלה 
שהפעילו את המכרז 

לשירותי ניטור 
למשרדי הממשלה

 -  10  20 

במהלך השנה שווק המכרז לשירותי ניטור 
למשרדי הממשלה. מספר המשרדים 

שהחליטו להשתתף ולרכוש את השירות 
עלה על המצופה.

7.2: תיאום בין כלל 
גופי ההסברה בישראל 

בעתות שגרה וחירום
תוצאה

כניסות לפייסבוק 
של משרד ראש 

הממשלה
 1,823,338  2,105,000  2,368,070 

מספר האוהדים בערוצי הרשתות החברתיות 
של משרד ראש הממשלה עלה במהלך השנה 

האחרונה ב-12.5% יותר מהמתוכנן.
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נספח א': מדדי התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תפוקה 

יחידות לימוד 
שהוטמעו בנושא 

תרבותה ומורשתה 
של יהדות אתיופיה

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 
הורים המשתתפים 

בקבוצות הורים
 -  600 480

התכנית פעלה רק באגף קדם-יסודי מכיוון 
שהפרויקט הלאומי לא הצליח לגייס את 
מלוא התקציב שהובטח להפעלה בבתי 

הספר היסודיים.

תפוקה 
ילדים המשתתפים 

בחוגים
 -  3,800  - 

בשנת תשע"ז הערך עמד על אפס ילדים 
המשתתפים בחוגים. החל מתשע"ח, דצמבר 

2017, התכנית החלה לפעול. חולקו 3,927 
שוברים לרשויות המקומיות ונרשמו 2,726.

תפוקה 

נערים ונערות 
המשתתפים 

בתוכניות תגבור 
לימודי

 -  4,500  5,583 
קיים MATCHING של משרד החינוך, הפרויקט 

הלאומי לא הצליח לגייס את הכסף עליו 
התחייב בתכנית.

תפוקה 
ילדים המשתתפים 

בתוכניות למצטיינים
 -  500  1,187 

תכניות המצטיינים בהן משתתפים הילדים 
הן תכנית "אמירים" בבתי ספר יסודיים ועל-

יסודיים ותוכנית "חינוך לפסגות".

תוצאה 
תלמידים הזכאים 

לתעודת בגרות
53.7% - - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 
תלמידים הזכאים 

לבגרות איכותית
31.29% - - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד ראש הממשלה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
משתתפים בתנועות 

ובארגוני נוער
 8,000  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 
מתנדבים לשנות 

שירות
 100  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 
משתתפים במכינות 

קדם צבאיות 
 100  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 
מורים יוצאי אתיופיה 
המועסקים במערכת 

החינוך
 300  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 

משפחות 
המשתתפות 

בתוכניות "נושמים 
לרווחה" ובמרכזי 

עוצמה

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 

נערים/נערות 
המשולבים בתוכנית 

"משפחה תומכת" 
ו"מעטפת"

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 

נערים/נערות 
המשולבים במערך 

השרותים לנוער 
בסיכון ברשויות

 1,800  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תפוקה 
מאגר מתרגמים 

שעברו קורס הכשרה
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 
משפחות המשולבות 

בתכנית הייחודית 
למשפחות 

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 
משתתפים בתכנית 

"חץ" במסגרת חסות 
הנוער 

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 

שהות ממוצעת 
המוכתבת בצו שופט, 
בכל אחד מהמרחבים 

)סגור, נעול ופתוח(

 נעול: 8 
חודשים; 
סגור: 18 
חודשים 

 -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 
שיעור המשפחות 

שישיגו את היעדים 
הטיפוליים 

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 
שיעור הנערים 

והנערות שיצאו 
ממצבי סיכון

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 
מגשרים הפועלים 
במערכת הבריאות 

)מספר משרות(
 12.5  25  21 

במהלך השנה נוספו 8 תקנים: 4 בקופת 
חולים "כללית" ו-4 בקופת חולים "לאומית". 

4 תקנים נוספים לא מומשו מכיוון שלא 
אושרו תקנים בשירות הממשלתי.

תפוקה 

הפעלת תכנית 
למניעת סוכרת 

באמצעות קופות 
החולים

התכנית החלה לפעול במחצית השנה. ג  ג  - 

משרד ראש הממשלה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

מדווחים על קושי 
בקבלת שירות רפואי, 

או המוותרים על 
שירות רפואי עקב 

אי-נגישות לשונית או 
תרבותית במרפאות 

או בבתי חולים 
שיוצבו בהם מגשרים

 - 50% - 
במהלך שנת העבודה המדד שונה ל"גידול 
במספר הפניות". בסוף שנת 2017 הגידול 

עמד על 30%. 

תוצאה 
שיעור חולי הסוכרת 

הבלתי מאוזנים 
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 
משתתפים בהכשרות 

מקצועיות
 350  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 
קרן יזמות ייעודית 

ליוצאי אתיופיה 
בגובה 10 מיליון ש"ח

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 
יזמים המקבלים 
הלוואות מהקרן 

הייעודית
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 
עובדים שהוכשרו תוך 

כדי עבודה
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 
משתתפים חדשים 

שהוכשרו
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
עובדים שכירים 

שנקלטו במסגרת 
מסלולי התעסוקה

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 

סטודנטים 
המשתתפים במסלול 

לשילוב מתמחים 
בתעשייה עתירת 

הידע, שנקלטו 
במשרות בתעשייה

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 

משתתפים בתכניות 
למנהיגות ומצוינות 
,שהושמו במשרות 

לבעלי תואר אקדמי 

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 
מסגרות מבדלות 

בצה"ל

 קורס 
"אמיר" - 
סדנאות 
הכשרה 

למשחררים 

 0 0 
סגירת כל המסגרות הייחודיות ליוצאי 
אתיופיה ושילובם במסגרות הקיימות.

תפוקה 

מתגייסים בשנה, 
המאותרים טרם 

גיוסם לתפקיד 
איכותי בצה"ל

6%6.3%7%

תפוקה 

מלש"בים 
יוצאי אתיופיה, 

המשתתפים 
בפעילויות הכנה 

לצה"ל

 2,400  3,000  3,659 
 נתוני משרדי החינוך והביטחון 

לשנת תשע"ז.

משרד ראש הממשלה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תפוקה 

משתתפים יוצאי 
אתיופיה במכינות 

קדם צבאיות 
ובמסגרות שנת 

שירות

 146  274  301 

תוצאה 
שיעור הקצינים יוצאי 

אתיופיה 

 2.1%
גברים; 
 4.6%
נשים

 2.1%
גברים; 
 4.6%
נשים

 0.83%
גברים; 
 1.3%
נשים

אחוז הקצונה משתנה בהתאם לכמות 
המתגייסים והמשתחררים.

תוצאה 
שיעור החיילים 

המתגייסים למערך 
המינהלה 

 2.1%
גברים; 

19% נשים
 - - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 
ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 

מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 
עלייה בנתוני האיכות 

של המתגייסים

 19.9% 
גברים; 
 13.5%
נשים 

 עלייה של 
 0.6%

גברים - 
עלייה של 

0.6%
נשים - 

עלייה של 
3.7%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
שיעור ליקויי השירות 

)נפקדות, עריקה, 
כליאה ונשר(

 נשר - 
 24.4%
 גברים;
 12.7%
 נשים

ליקויי 
 שירות - 
 11.4%
 גברים;
 13.2%
נשים

 - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 

משתתפים לאחר 
השחרור בהכשרות 
מקצועיות, בלימודי 
הנדסאים ובמכינות 

קדם אקדמיות

 396  530  1,175 

תפוקה 

השלמת פעילויות 
ההנגשה לדוברי 
אמהרית לטובת 

גיוס מש"קים ודוברי 
אמהרית במוקדי 100

 ג  ג  - 

תוצאה 

שיעור יוצאי אתיופיה 
מתוך המשרתים 

בארגוני ביטחון 
הפנים 

1.8% - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד ראש הממשלה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
חברי הסגל הפיקודי 

במשטרת ישראל 
מקרב יוצאי אתיופיה 

 27  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 

שיפור ציון בסקר 
תחושות ועמדות 

יוצאי אתיופיה כלפי 
משטרת ישראל - 

ירידה בשיעור העונים 
בחיוב לשאלה האם 

משטרת ישראל 
מפריזה בשימוש 

בכוח

68% - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקה 

רשימה למאגר, דיוור 
והפצה, אשר תכלול 

אקדמאים יוצאי 
אתיופיה, לטובת 
הגברת הנגישות 

למועמדים למשרות 
בשירות המדינה

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 

שיעור המשרדים 
העומדים בחובת 

הייצוג ההולם ליוצאי 
אתיופיה 

22% - - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 
אקדמאים יוצאי 

אתיופיה העובדים 
בשירות המדינה

 270  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר 

ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש 
מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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דיווח מדדים לשנת 2017
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 61  49  42 מדדים לאיכות חיים, לקיימות ולחוסן לאומי, המפורסמים באופן שנתי1

ביאור והרחבה:
 מקור הנתונים: פנימי. מתועד ביחידת מדדי איכות חיים ומתפרסם לציבור באופן פומבי  ■

.)http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=118&CYear=2016&CMonth=1 - 2017 פרסום נתוני(
ביאור: שיעור הביצוע הגבוה נגרם כתוצאה מיעילות שיטת איסוף המידע למול התכנון )הרחבת סקרים קיימים ונגישות לנתונים  ■

הגולמיים שהייתה רבה יותר מהצפוי מראש(.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 90  80  50 מחקרים בחדרי מחקר חדשים או משודרגים2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני חדרי המחקר מתועדים במערכת ייעודית, אשר מנהלת את תיקי המחקר וממנה מתקבלים כמות המחקרים ברגע נתון.  ■
ביאור: עם הקמת יחידת הנגשת מידע לחוקרים וסדרת פעולות התייעלות וסטנדרטיזציה, הצליחה היחידה לתת מענה לכמות חוקרים  ■

גבוהה מהמתוכנן וכן כמות הפניות הולכת ועולה. 
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

הורדות של קובצי נתונים מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 3
 12  10  8 )במיליונים(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני השימוש באתר מתועדים במערכות אתר האינטרנט, אבטחת המידע, ועוד.  ■
ביאור: קשה לנתח במדויק את הסיבה לעלייה בשיעור הביצוע לעומת התכנון. הסבר מוצע הינו עלייה במודעות לשימוש במקור  ■

טכנולוגי כספק מידע עבור הציבור, וכן הרחבת קשת המידע הסטטיסטי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דבר המביא 
להגברת הביקוש למידע.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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דיווח מדדים לשנת 2017
מערך הסייבר הלאומי



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 מספר הגופים הממשלתיים המחוברים ל-SOC הממשלתי 1
 6  8  2 )ב-CERT הלאומי(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
 ביאור: ה-SOC (Security Operations Center) הממשלתי הוא מוקד קליטה, עיבוד והפצה של מידע בדבר חולשות ופוגענים למשרדי ממשלה.  ■

 בשנת 2017 חוברו ל-SOC הממשלתי 6 מתוך 8 גופים ממשלתיים שתוכננו לכך. 
חיבור מערכות מחשוב ממשלתיות ל-SOC כרוך בהסדרה משפטית, הנוגעת לנתונים במערכות אלה. ההסדרה המשפטית עיכבה מעט את 

התחלת תהליך החיבור ל-SOC, ולאחר ההסדרה התממש תהליך החיבור בקצב מהיר.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

מספר המשתמשים הארגוניים במערכות שיתוף המידע של הרשות 2
 200  200  25 הלאומית להגנת הסייבר

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: ארגונים המחוברים למערכות שיתוף המידע של מערך הסייבר משתפים מידע בדבר חולשות, פוגענים ואיומים עם כלל  ■

המשתמשים. הגדלת מספר המשתמשים מגבירה את האפקטיביות של פעולות השיתוף.

מערך הסייבר הלאומי
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

3)CERT( 220  200  20 מספר הפניות שטופלו בחודש על-ידי המרכז לניהול אירועי סייבר 

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
 ביאור: אחת ממשימותיו של המרכז לניהול אירועי סייבר היא טיפול בפניות ודיווחים על-אודות אירועי סייבר.  ■

כמדד לביסוס פעילות ה-CERT לאחר שנת ההקמה נקבע יעד של גידול ב-1000%. יעד זה הושג.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 0  - הנחת הצעת חוק הגנת הסייבר על שולחן הכנסת4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: חוק הסייבר עתיד להוות את המסגרת החוקית לפעילות האסדרה של מערך הסייבר הלאומי. מערך הסייבר שואף לנסח חוק  ■

בתיאום ובשיתוף פעולה עם כל הגורמים הממשלתיים הנוגעים לחוק. תהליכי התיאום לא הושלמו בשנת 2017.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 500  500  400 מספר עובדי סייבר בקרית הסייבר הלאומית בבאר שבע )"סייברספארק"(5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: קריית הסייבר הלאומית נועדה להיות מרכז ייחודי, המשלב באשכול גיאוגרפי אחד תעשייה, ממשלה ואקדמיה. כל אלה ייצרו  ■

אקו-סיסטם שלם ובו כל המרכיבים הדרושים להובלה בתחום הסייבר, במתחם פיזי משותף, המאפשר איגום משאבים, מעודד חילול 
 ידע ומטפח סינרגיה של עובדים, חוקרים ותלמידים.

 על-מנת למשוך חברות סייבר לפעילות בקריית הסייבר בבאר שבע מוצעת הטבה למעסיקים בגין כל עובד סייבר שיועסק בבאר שבע.

היעד שנקבע לשנת 2017 הוא גידול של 25% לכדי כמות של 500 עובדים במסגרת ההטבה. יעד זה הושג.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 130  120  80 מספר פרסומים אקדמיים של מרכזי המחקר בתחום הסייבר6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: מטרת מרכזי מצוינות בסייבר שהוקמו על-ידי מערך הסייבר הלאומי באוניברסיטאות המובילות הינה לקדם את מחקר הגנת  ■

הסיבר בישראל ולמצב את ישראל כגורם מרכזי אקדמי בתחום. במטרה להשיג איכות והיקף פעילות במרכזי המחקר הוצב יעד לגידול 
ב-50% מ-80 מחקרים ל-120. יעד זה הושג.

מערך הסייבר הלאומי
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 773  850  750 מספר מתחילי תכניות הכשרה בתחום הסייבר בשכבת גילאי י'7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: מטרת פעילות מערך הסייבר בתחום תכניות ההכשרה היא טיוב והגדלת ההון האנושי העוסק במו"פ סייבר, על-מנת לשמר  ■

 ולקדם את המובילות הישראלית בתחום הגנת הסייבר.
 המדד של מספר מתחילי תכניות ההכשרה בשכבת גילאי י' משקף את כמות המשתתפים בתכניות הנתמכות על-ידי המערך. 

 מדד זה התברר כהערכת יתר.
לאור הנתונים שהתקבלו נבנתה תכנית מותאמת. 
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דיווח מדדים לשנת 2017
נציבות שירות המדינה



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 8  8  - משרדים שלהם הואצלו סמכויות בתחום התקן1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות. ■
ביאור: בשנת 2017 בוצע פיילוט אצילת סמכויות לביצוע שינוי תקן במסגרת הכללים ב-8 משרדי ממשלה. לאור ממצאי הפיילוט הוחלט  ■

להרחיב את הפיילוט ל-9 משרדים נוספים בשנת 2018.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 37  -  40 מספר ימי עבודה לטיפול בהשגות על מכרזים בשירות המדינה2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף בכיר בחינות ומכרזים. ■
ביאור: אגף בחינות ומכרזים פועל לקצר את זמן הטיפול בתהליכי הגיוס והמיון של מועמדים לעבודה בשירות המדינה. השגות המוגשות  ■

על מכרזים משפיעות באופן ישיר על משך הזמן הנדרש להשלמת התהליך.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

36%40%50%שיעור הבכירים שכהונתם קצובה, בקרב הסגל הבכיר המוביל3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל הסגל הבכיר.  ■
ביאור: המשרד עמד ביעד שקבע לעצמו ואף מעבר לכך. לאור העמידה ביעד, בשנת 2018 הוצבו יעדים כמותיים גבוהים יותר עבור מדד זה. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

50%- 50%שיעור הנשים, בקרב העתודה הניהולית לסגל הבכיר4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל הסגל הבכיר.  ■
ביאור: המשרד עמד ביעד שקבע לעצמו ושואף לשמרו גם בשנת 2018. העלאת שיעור הנשים בקרב הסגל הבכיר ובעתודות הניהוליות  ■

היא אחד מעיקרי המלצות דו"ח שטאובר. על בסיס ההמלצות המופיעות בדו"ח מקדם המשרד, באמצעות האגף לשוויון מגדרי, תכנית 
עבודה מפורטת, ובה מכלול היעדים והמשימות ולוחות הזמנים לביצוע.

נציבות שירות המדינה
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

1.7%1.8%2.4%שיעור יוצאי אתיופיה בשירות המדינה5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"ח ייצוג הולם לשנת 2018, אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות. ■
ביאור: משרדי הממשלה ויחידות הסמך עמדו ביעד שהוגדר ביחס לשיעורם של יוצאי אתיופיה באוכלוסייה העובדת. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

10%10%11.3%שיעור הייצוג של האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזים והצ'רקסים6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"ח ייצוג הולם לשנת 2018, אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות.  ■
ביאור: משרדי הממשלה ויחידות הסמך עמדו ביעד שהוגדר בהחלטת ממשלה מס' 2579 מיום 11.11.2007. ■
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - קידום ייצוג הולם וגיוון תעסוקתי של חרדים בשירות המדינה7
יישום 

 בהתאם 
להחלטת 
ממשלה 

 - 

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פנימי. ■
ביאור: החלטת ממשלה בדבר יישום התקבלה בתאריך 17.12.17 – קביעת יעד של איוש 7% מהמשרות החדשות בשירות המדינה על-ידי  ■

האוכלוסייה החרדית. יימדד החל משנת 2018.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - 3% - שיעור הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המוסד לביטוח לאומי. ■
ביאור: בהמשך לתיקון מס' 15 משנת תשע"ו-2016 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ניתוח הנתונים יתבצע על-ידי המוסד  ■

לביטוח לאומי. נתוני עובדי המדינה הועברו לביטוח הלאומי, שיעור הייצוג ההולם יתפרסם ברבעון השני של שנת 2018.

נציבות שירות המדינה
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דיווח מדדים לשנת 2017
המשרד לשוויון חברתי



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור הרשויות הערביות המעורבות בתכנית לפיתוח כלכלי באוכלוסיית 1
 - -  - המיעוטים ושעלו דרגה אחת לפחות במדד הסוציו-אקונומי

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ■
ביאור: המדד אינו משקף את כלל תחומי העשייה של הרשות לפיתוח כלכלי ביישובי המיעוטים, ולפיכך הוחלט להחליפו במדדים  ■

אחרים. מסיבה זו, אינו נמדד. בתכנית העבודה של 2018 יימדד שיעור העלייה בהכנסות העצמיות של הרשויות הערביות, וזאת על-פי 
 נתוני משרד הפנים. 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שווי מימוש זכויות אזרחים ותיקים באמצעות פרויקט "סגירת מעגלי טיפול" 2
 27  20  16 של המוקד הארצי לפניות אזרחים ותיקים )במיליוני ש"ח(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני מוקד 8840* לפניות אזרחים ותיקים. ■
ביאור: מספר הפניות שנבדקו במהלך השנה גדל באופן משמעותי, וזאת לצד שיפור והתמקצעות בביצוע פרויקט "סגירת מעגלי טיפול". ■

המשרד לשוויון חברתי
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

35%- 32%שיעור תעסוקה בקרב נשים במגזר הערבי3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם. ■
ביאור: בשנים האחרונות מושקעים משאבים כלכליים רבים לעידוד תעסוקת נשים במגזר הערבי. בנוסף, ישנה עלייה בפעילות הכלכלית  ■

במגזר היהודי והערבי, המביאה ליצירת מקומות עבודה חדשים ולעלייה בשיעור התעסוקה, וזאת לצד עלייה ברמת ההשכלה בקרב נשים 
 במגזר הערבי.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור הרשויות המקומיות שאתר האינטרנט שלהן מאפשר לבצע פעולות 4
90%- 80%בסיסיות מרחוק

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מטה ישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי.  ■
 ביאור: מספר גדל והולך של רשויות מקומיות מפנימות את חשיבות הפעילות במרחב הדיגיטלי ונערכות בהתאם. ■

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

צעירים המשתתפים בפעילות מעורבות חברתית של המשרד במרכזי 5
 15,000  8,000  - הצעירים

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דיווחים רבעוניים של הרשויות המקומיות.  ■
ביאור: הנתון מתייחס למספר הצעירים הלוקחים חלק בפעילות מעורבות חברתית במסגרת מרכזי הצעירים ברשויות המקומיות.  ■

הרשויות המשתתפות ניגשו ל"קול קורא" שהפיץ המשרד לכלל הרשויות.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

61%- 52%שיעור הזכאים לתעודת בגרות בקרב בני המגזר הערבי6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד החינוך. ■
ביאור: בתכנית העבודה לשנת 2017 )עבור ערך 2016( נמדד אחוז הזכאים לתעודת בגרות על-פי שכבת הגיל. בשנת 2017 שונה אופן  ■

 המדידה, ונמדד שיעור הזכאים לתעודת בגרות מקרב הלומדים בכיתה י"ב בלבד.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

המשרד לשוויון חברתי
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 27,000  -  - משתמשים בפלטפורמה הלאומית להכשרות מקוונות "קמפוס"7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נתוני אנליטיקס, פלטפורמת "קמפוס", מטה ישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי.  ■
 ביאור: השימוש בפלטפורמה במגמת עלייה, במקביל להוספת קורסים חדשים ושיפורים טכנולוגיים בפלטפורמה.  ■

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - 12%16%שיעור הנשים המכהנות בעמדות בכירות בחברות הממשלתיות8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: רשות החברות. ■
ביאור: טרם התקבלו נתונים. הנתונים צפויים להתקבל במהלך הרבעון השני של 2018. ■
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

19%19.5%20%שיעור האזרחים הוותיקים המועסקים בשכר9

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ■

ביאור: בשנים האחרונות ניכרת מגמת עלייה בשילוב אזרחים ותיקים בשוק העבודה, וזאת לצד התרחבות הסיוע ומתן כלים בתחום  ■

התעסוקה הן למעסיקים והן לאזרחים ותיקים.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - 20%18%פערי השכר בין גברים לנשים במגזר הציבורי10

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: משרד האוצר.  ■

ביאור ציבורי: טרם התקבלו נתונים. הנתונים צפויים להתקבל במהלך הרבעון השני של 2018. ■

המשרד לשוויון חברתי
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: צמצום פערים והשגת שוויון הזדמנויות בקרב אוכלוסיות היעד

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
שיעור הזכאים לתעודת 
בגרות בקרב בני המגזר 

הערבי
52% -61%

מקור הנתונים: הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה, משרד החינוך.

ביאור: בתכנית העבודה לשנת 2017 
)עבור ערך 2016( נמדד אחוז הזכאים 

לתעודת בגרות על-פי שכבת הגיל. 
בשנת 2017 שונה אופן המדידה, 

ונמדד שיעור הזכאים לתעודת בגרות 
 מקרב הלומדים בכיתה י"ב בלבד.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.1: העצמת יכולות 
הרשויות המקומיות

תפוקה
פרסום "קול קורא" לרשויות 

להטמעת פלטפורמות 
רוחביות

  ג  ג  - 

1.1: העצמת יכולות 
הרשויות המקומיות

תפוקה

רשויות מקומיות הלוקחות 
חלק בתוכנית לגידול 

ההכנסות העצמאיות של 
רשויות מקומיות ערביות 

 -  73  73  

1.1: העצמת יכולות 
הרשויות המקומיות

תפוקה
ק"מ שבועיים בתחבורה 
ציבורית ביישובי התכנית

 -  250,000  800,000  
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: העצמת יכולות 
הרשויות המקומיות

תפוקה

יחידות דיור שישווקו 
ביישובי התכנית לפיתוח 

כלכלי של אוכלוסיית 
המיעוטים

 -  789  2,023  

1.1: העצמת יכולות 
הרשויות המקומיות

תפוקה

יחידות דיור שתוכננו 
ביישובי התכנית לפיתוח 

כלכלי של אוכלוסיית 
המיעוטים

 -  10,000  - 
טרם התקבלו נתונים ממשרד השיכון. 

הנתונים צפויים להתקבל במהלך 
.2018

1.1: העצמת יכולות 
הרשויות המקומיות

תפוקה

מוסדות ציבור שהוקמו 
ביישובי התכנית 

הממשלתית להעצמה 
וחיזוק חברתי-כלכלי של 

היישובים הבדואיים בצפון

 -  20  9 

ביצוע על-ידי משרד השיכון. תכניות 
העבודה להקמת מוסדות ציבור 

ברשויות מקומיות נפרסות על פני 
מספר שנים ארוך יותר מהמתוכנן, 

וזאת בהתאם לזמינות קרקע ומוכנות 
הרשויות לבנייה.

1.1: העצמת יכולות 
הרשויות המקומיות

תפוקה
חוזים חתומים למימוש 

פרויקטים דיגיטליים 
באשכולות

 -  5  5  

1.1: העצמת יכולות 
הרשויות המקומיות

תפוקה
רשויות ערביות השותפות 
בתכנית למיצוי משאבים, 

שיש להן פרויקטור
 -  36  0 

תהליכי גיבוש התכנית וקבלת האישור 
התקציבי ממשרד האוצר התארכו 
מעבר לצפוי. התכנית צפויה לצאת 

לפועל במהלך 2018.

1.1: העצמת יכולות 
הרשויות המקומיות

תפוקה

מוסדות הציבור שייבנו 
ביישובים הנכללים 

בתכנית לפיתוח כלכלי של 
אוכלוסיית המיעוטים

 -  76  26 

ביצוע על-ידי משרד השיכון. תכניות 
העבודה להקמת מוסדות ציבור 

ברשויות מקומיות נפרסות על פני 
מספר שנים ארוך יותר מהמתוכנן, 

וזאת בהתאם לזמינות קרקע ומוכנות 
הרשויות לבנייה. נתון זה אינו כולל את 

היישובים הבדואיים.

המשרד לשוויון חברתי
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: העצמת יכולות 
הרשויות המקומיות

תפוקה
אשכולות רשויות מקומיות 
שהחל בהן יישום התכנית 

הדיגיטלית
 -  5  5  

1.1: העצמת יכולות 
הרשויות המקומיות

תוצאה

שיעור הרשויות המקומיות 
שאתר האינטרנט שלהן 

מאפשר לבצע פעולות 
בסיסיות מרחוק

80%80%90% 

1.1: העצמת יכולות 
הרשויות המקומיות

תוצאה

שיעור הרשויות הערביות 
המעורבות בתכנית 

לפיתוח כלכלי באוכלוסיית 
המיעוטים ושעלו דרגה 

אחת לפחות במדד הסוציו-
אקונומי

 -  - - 

המדד אינו משקף את כלל תחומי 
העשייה של הרשות לפיתוח כלכלי 
ביישובי המיעוטים, ולפיכך הוחלט 
להחליפו במדדים אחרים. מסיבה 

זו, אינו נמדד. בתכנית העבודה של 
2018 יימדד שיעור העלייה בהכנסות 

העצמיות של הרשויות הערביות, וזאת 
על-פי נתוני משרד הפנים.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.2: יצירת תשתיות 
וכלים לקידום שוויון 

הזדמנויות באוכלוסיית 
היעד

תפוקה
מסמך מדיניות לאומית 

לצעירים בישראל 
 0  ג  - 

ב23.7.17 החליטה ממשלת ישראל על 
הקמת רשות הצעירים במשרד לשוויון 
חברתי )החלטה מס' 2880(. עם קבלת 

ההחלטה הופנו משאבי המשרד 
לכתיבת תכנית לאומית לצעירים 

וצעירות בישראל, בהתאם למתחייב 
מהחלטת הממשלה. כתיבת התכנית 
הלאומית הינה מהלך רחב, משמעותי 
ומקיף יותר ממסמך המדיניות האמור.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: יצירת תשתיות 
וכלים לקידום שוויון 

הזדמנויות באוכלוסיית 
היעד

תפוקה

מספר קורסי הכשרה 
במסגרת "קמפוס" - 

הפלטפורמה להכשרות 
מקוונות

 2  15  50  

1.2: יצירת תשתיות 
וכלים לקידום שוויון 

הזדמנויות באוכלוסיית 
היעד

תפוקה
עליה לאוויר של קורס 

הפסיכומטרי המקוון בחינם
 0  ג  - 

במהלך שנת העבודה נבחר זוכה. 
עלייה לאוויר צפויה באפריל 2018.

1.2: יצירת תשתיות 
וכלים לקידום שוויון 

הזדמנויות באוכלוסיית 
היעד

תפוקה
הצעירים שנקלטו לתכנית 

תל"מ במהלך שנת 2017
 -  80  85  

1.2: יצירת תשתיות 
וכלים לקידום שוויון 

הזדמנויות באוכלוסיית 
היעד

תפוקה
מלגות המוענקות 

לסטודנטים ערבים במסגרת 
מלגת "ארתיקא"

 650  1,925  1,925  

1.2: יצירת תשתיות 
וכלים לקידום שוויון 

הזדמנויות באוכלוסיית 
היעד

תפוקה
ערים שיופעל בהן פרויקט 

"אוריינות דיגיטלית"
 -  10  0  

1.2: יצירת תשתיות 
וכלים לקידום שוויון 

הזדמנויות באוכלוסיית 
היעד

תפוקה
בתי ספר בחטיבה העליונה 

הפעילים בפרויקט התקשוב
 -  100  100  

1.2: יצירת תשתיות 
וכלים לקידום שוויון 

הזדמנויות באוכלוסיית 
היעד

תוצאה
משתמשים בפלטפורמה 

הלאומית להכשרות 
מקוונות "קמפוס"

 -  -  27,000 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

המשרד לשוויון חברתי
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: יצירת תשתיות 
וכלים לקידום שוויון 

הזדמנויות באוכלוסיית 
היעד

תוצאה
שיעור הזכאים לתעודת 
בגרות בקרב בני המגזר 

הערבי
52% -61%

מקור הנתונים: נתוני הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה, משרד 

 החינוך.
ביאור: בתכנית העבודה לשנת 2017 

)עבור ערך 2016( נמדד אחוז הזכאים 
לתעודת בגרות על-פי שכבת הגיל. 

בשנת 2017 שונה אופן המדידה, 
ונמדד שיעור הזכאים לתעודת בגרות 

 מקרב הלומדים בכיתה י"ב בלבד.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תפוקה
שיעור משרדי הממשלה 

שהגישו תקציב מלא לניתוח 
מגדרי

 - 100%90% 

1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תפוקה

גיבוש והפצת חוזר לקידום 
ייצוג הולם של נשים 

בעמדות בכירות בחברות 
הממשלתיות 

  ג  ג  - 

1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תוצאה
פערי השכר בין גברים 
לנשים במגזר הציבורי

20%18% - 

 מקור הנתונים: משרד האוצר.
ביאור ציבורי: טרם התקבלו נתונים. 

הנתונים צפויים להתקבל במהלך 
הרבעון השני של 2018.

1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תוצאה

הגשת הצעת החוק למניעת 
אלימות במשפחה )תיקון 
מס' 16( )מניעת אלימות 
כלכלית(, התשע"ו-2016

 0  ג  - 
העבודה על טיוטת התזכיר הסתיימה. 

ההצעה ממתינה לסיכום תקציבי 
בטרם הגשה לוועדת השרים בנושא.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: צמצום פערים 
מגדריים

תוצאה
שיעור הנשים המכהנות 

בעמדות בכירות בחברות 
הממשלתיות

12%16% - 

 מקור הנתונים: רשות החברות. 
ביאור ציבורי: טרם התקבלו נתונים. 

הנתונים צפויים להתקבל במהלך 
הרבעון השני של 2018.

1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

עלייה לאוויר של פיילוט 
"טלמדיסין" להנגשת ייעוץ 

רפואי מתקדם לתושבי 
הפריפריה 

 0  ג  - 
הפיילוט צפוי לעלות לאוויר בתחילת 

2018, וזאת בעקבות התמשכות הליכי 
פיתוח מחשוביים במשרד הבריאות. 

1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

תלמידים המתגוררים 
בפריפריה, הזוכים לשיעורים 

פרטיים מרחוק במימון 
המדינה

 -  10,000  10,000  

1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

לקוחות רווחה הנהנים 
משירותים מקוונים 

במסגרת קהילות רווחה 
מרחוק

 -  500  400  

1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

רשויות המקומיות שבהן 
יוטמע מודול ההתערבות 

במסגרת תיק לקוח
 -  200  200  

1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

אישור תכנית אסטרטגית 
דיגיטלית לכלכלה בעידן 
הדיגיטלי בצוות היישום

  ג  ג  - 

1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

אישור ותקצוב תכנית 
אסטרטגית לחינוך בעידן 

הדיגיטלי
  ג  ג  - 

המשרד לשוויון חברתי
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

פרסום מכרז למימון הקמת 
לשכת שירותי מחשוב 

לבנקים קטנים וחדשים
 0  ג  - 

עיכוב בתהליכי התיאום. סוכם 
בתחילת 2018 כי הנושא באחריות 

משרד האוצר.

1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

דו"חות תחומיים שייכללו 
בגרסת בטא של המדד 

הדיגיטלי הלאומי
התמשכות תהליכים בירוקרטיים. 0  3  - 

1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

אישור תכנית עבודה 
מוסכמת לתכנית "בריאות 

דיגיטלית" 
  ג  ג  - 

1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תפוקה

אישור התכנית הלאומית 
לישראל דיגיטלית על-ידי 

הממשלה
  ג  ג  - 

1.4: דיגיטציה של 
שירותים לציבור בדגש 

על הפריפריה
תוצאה

חברים בקהילות רווחה 
מרחוק

 -  500  400  
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מטרה 2: קידום מציאות המאפשרת צמיחה מכלילה

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: יצירת מנגנונים 
לשילוב אוכלוסיות 
היעד במגוון מעגלי 

תעסוקה

תפוקה
בניית מודל רשותי המותאם 

לפעילות "דרוש ניסיון"
  ג  ג  - 

2.1: יצירת מנגנונים 
לשילוב אוכלוסיות 
היעד במגוון מעגלי 

תעסוקה

תפוקה

סדנאות מקוונות 
ופרונטליות, שפותחו 

במסגרת פרויקט "דרוש 
ניסיון"

 -  4  1 

המדד מתייחס לקורס מקוון, הכולל 
4 יחידות. הקורס פותח. יחידה אחת 

הושלמה ו-3 יחידות נוספות נמצאות 
בשלבי מבחן אחרונים מול קבוצות 

ביקורת.

2.1: יצירת מנגנונים 
לשילוב אוכלוסיות 
היעד במגוון מעגלי 

תעסוקה

תפוקה
העברת החלטת ממשלה 

מעגנת לתכנית החומש 
לתעסוקה בחברה הערבית

 0  ג  - 

רכיבים מסוימים מתכנית התעסוקה 
תוקצבו עד 2019 בסיכום עם משרד 
האוצר. רכיבים אחרים קיבלו מענה 

במסגרת החלטת הממשלה מס' 922, 
לפיכך לא היה צורך בקידום החלטת 

ממשלה ייעודית. 

2.1: יצירת מנגנונים 
לשילוב אוכלוסיות 
היעד במגוון מעגלי 

תעסוקה

תפוקה
יציאה בקמפיין להעלאת 

מודעות לתעסוקת ותיקים
  ג  ג  - 

2.1: יצירת מנגנונים 
לשילוב אוכלוסיות 
היעד במגוון מעגלי 

תעסוקה

תפוקה
תקני אזרח ותיק שאושרו 

בשירות המדינה
 -  60  60 

מנגנון הביצוע הושלם. הועבר לטיפול 
נציבות שירות המדינה לאיוש מול 

משרדי הממשלה השונים.

המשרד לשוויון חברתי

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   507



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: יצירת מנגנונים 
לשילוב אוכלוסיות 
היעד במגוון מעגלי 

תעסוקה

תפוקה
מרכזי תעסוקה פעילים 

עבור אזרחים ותיקים
 6  10  10  

2.1: יצירת מנגנונים 
לשילוב אוכלוסיות 
היעד במגוון מעגלי 

תעסוקה

תפוקה
השקת פיילוט "עבודה 

מהבית" 
  ג  ג  - 

2.1: יצירת מנגנונים 
לשילוב אוכלוסיות 
היעד במגוון מעגלי 

תעסוקה

תוצאה
השמות של אזרחים 

ותיקים במסגרת פרויקטים 
שהמשרד מקדם

 -  1,700  790 

תהליכי ההשמה של אוכלוסיית היעד 
מורכבים. נותרו חסמים משמעותיים 

לטיפול על-מנת להגדיל את היקף 
ההשמות )לדוגמה: תפיסות מעסיקים 

את אוכלוסיית הוותיקים, צורך 
מתמשך להתאמת סוג התעסוקה 

לאופי אוכלוסיית היעד וצורך בביצוע 
אפיון משרות ייעודיות(.

2.1: יצירת מנגנונים 
לשילוב אוכלוסיות 
היעד במגוון מעגלי 

תעסוקה

תוצאה
שיעור תעסוקה בקרב 

אזרחים ותיקים
19%19.5%20%

מקור הנתונים: הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה.

2.1: יצירת מנגנונים 
לשילוב אוכלוסיות 
היעד במגוון מעגלי 

תעסוקה

תוצאה
שיעור תעסוקה בקרב 

גברים במגזר הערבי
76% -77%

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: יצירת מנגנונים 
לשילוב אוכלוסיות 
היעד במגוון מעגלי 

תעסוקה

תוצאה
שיעור תעסוקה בקרב נשים 

במגזר הערבי 
32% -35%

מקור הנתונים: הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם.

ביאור: בשנים האחרונות מושקעים 
משאבים כלכליים רבים לעידוד 

תעסוקת נשים במגזר הערבי. בנוסף, 
ישנה עלייה בפעילות הכלכלית במגזר 

היהודי והערבי, המביאה ליצירת 
מקומות עבודה חדשים ולעלייה 

בשיעור התעסוקה, וזאת לצד עלייה 
ברמת ההשכלה בקרב נשים במגזר 

 הערבי.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.2: קידום יזמות 
בקרב אוכלוסיות היעד

תפוקה
קורסי מעו"ף לפיתוח יזמות 
וראייה עסקית, המותאמים 

לאזרח הוותיק 
 -  4  2 

שיתוף פעולה חדש עם מעו"ף לפיתוח 
קורס ייעודי לאזרחים ותיקים. שלבי 

הפיתוח התמשכו יותר מהמצופה: 
בשנה זו פותח הקורס והתקיים קורס 
פיילוט לבחינת הצלחתה של התכנית.

2.2: קידום יזמות 
בקרב אוכלוסיות היעד

תפוקה

יצואנים ערבים שקיבלו סיוע 
במסגרת התכנית להגברת 

ייצוא מעסקים בבעלות 
ערבית

 29  42  70  

2.2: קידום יזמות 
בקרב אוכלוסיות היעד

תפוקה
הלוואות המוענקות לנשים 

ערביות לקידום עסקיהן
 1,000  2,000  6,000  

המשרד לשוויון חברתי
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.2: קידום יזמות 
בקרב אוכלוסיות היעד

תפוקה
יזמים הזוכים לתמיכה כחלק 

מהתכנית לקידום יזמות 
בהיי-טק במגזר הערבי

 23  43  34  

2.2: קידום יזמות 
בקרב אוכלוסיות היעד

תפוקה
נשים שהשתתפו בפרויקט 

"מגשימות"
הפרויקט בוטל.  -  800  - 

2.2: קידום יזמות 
בקרב אוכלוסיות היעד

תוצאה
שיעור הגידול בהיקף הייצוא 

של עסקים במגזר הערבי 
ביחס לשנה קודמת

 - 5%6.6% 

2.2: קידום יזמות 
בקרב אוכלוסיות היעד

תוצאה
שיעור המשתתפות 

בפרויקט "מגשימות" 
שתפתחנה עסק

הפרויקט בוטל.  - 60% - 

2.3: קידום ממשל חכם 
וצמצום הבירוקרטיה

תפוקה

השלמת הפיתוח של 
גרסת פיילוט למערכת 

מקוונת לאיחוד תהליכים 
בירוקרטיים ברישוי עסק

  ג  ג  - 

2.3: קידום ממשל חכם 
וצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
עלייה לאוויר של מערכת 

"איתן" ב"מכבי שירותי 
בריאות"

 0  ג  - 
עיכוב בתהליכי התיאום המקצועיים 

של משרד הבריאות מול ארגוני 
הבריאות.

2.3: קידום ממשל חכם 
וצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
בתי חולים שמותקנת 

בהם מערכת ניהול תורים 
במרכזים לרפואה דחופה 

 7  20  12 
התמשכות הליכי פיתוח עקב בקשות 
נוספות מצד ארגוני הבריאות ממשרד 

הבריאות. 

2.3: קידום ממשל חכם 
וצמצום הבירוקרטיה

  49  30  - חברות הזנק שיזכו לתמיכה תפוקה
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מטרה 3: העצמת הפרט בקרב אוכלוסיות היעד באמצעות קידום ומימוש שירותים ייעודיים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: הגברת מימוש 
ומיצוי זכויות

תפוקה

פרסום וחלוקת עלון "זכויות 
שוות זהב" ב-4 שפות 

במסגרת פעילות "יחידות 
סגולה"

 -  4  2 

העלון פורסם ב-2 שפות: עברית 
וערבית. עם קבלת האישורים 

הנדרשים יפורסם העלון בשפות 
אנגלית ורוסית ב-2018.

3.1: הגברת מימוש 
ומיצוי זכויות

תפוקה
בתי חולים שמתקיימת בהם 

פעילות של "יחידות סגולה"
 -  17  12  

3.1: הגברת מימוש 
ומיצוי זכויות

תפוקה
העלאת גרסה ראשונית של 

אתר "מנוע זכויות"
עיכוב בהליכי ההתקשרות. 0  ג  - 

3.1: הגברת מימוש 
ומיצוי זכויות

תפוקה
פניות שקיבלו מענה במוקד 

)ממוצע חודשי(
 -  12,000  11,666  

3.1: הגברת מימוש 
ומיצוי זכויות

תפוקה

השלמת פיילוט של 
המערכת המקוונת לאיחוד 

תהליכים למימוש זכויות 
לנכים

 0  ג  - 
התארכות שלב האפיון והתכנון בשל 

הרחבת תכולת הפרויקט.

3.1: הגברת מימוש 
ומיצוי זכויות

תפוקה
מקומות העבודה שהופצה 

אליהם ערכת ההסברה 
למניעת הטרדה מינית

 -  10,000  9,000  

3.1: הגברת מימוש 
ומיצוי זכויות

תוצאה

שיעור הגידול במספר 
המאושפזים, שהגיעו אליהם 

מתנדבי "יחידות סגולה" 
ביחס לשנה קודמת

 - 12%13% 

המשרד לשוויון חברתי
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: הגברת מימוש 
ומיצוי זכויות

תוצאה

שווי מימוש זכויות אזרחים 
ותיקים באמצעות פרויקט 

"סגירת מעגלי טיפול" 
של המוקד הארצי לפניות 

אזרחים ותיקים )מיליוני 
ש"ח(

 16  20  27  

3.2: מתן כלים 
ושירותים לשיפור 
איכות החיים של 

הפרט

תפוקה

רשויות מקומיות שהגישו 
מועמדות ל"קול הקורא" 

לפיתוח וביצוע תכניות עבור 
האזרח הוותיק

 -  50  194  

3.2: מתן כלים 
ושירותים לשיפור 
איכות החיים של 

הפרט

תפוקה

שיעור הגידול במספר 
ההטבות הקיימות לחברי 

מועדון "ותיקים ונהנים" 
)באחוזים(

 - 20%20% 

3.2: מתן כלים 
ושירותים לשיפור 
איכות החיים של 

הפרט

תפוקה
סיורים ייעודיים בארץ כחלק 
מפרויקט שלישי בשלייקס+ 

 -  2,000  924 

אופי ניהול הסיורים ומספרם השתנה. 
עם זאת, יודגש, כי בשנה זו השתתפו 

בסיורים כ-32,000 איש, מספר שיא 
לפעילות זו.

3.2: מתן כלים 
ושירותים לשיפור 
איכות החיים של 

הפרט

תפוקה
כרטיסי קולנוע מסובסדים 

במסגרת שלישי בשלייקס+ 
 -  800,000  930,000  

3.2: מתן כלים 
ושירותים לשיפור 
איכות החיים של 

הפרט

תפוקה
רשויות המשתתפות 

בפעילויות במסגרת "הקול 
הקורא" לשוויון מגדרי

 -  179  110  
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.2: מתן כלים 
ושירותים לשיפור 
איכות החיים של 

הפרט

תפוקה
קורסי הכשרה ליועצים 
לענייני אזרחים ותיקים 

ברשויות המקומיות
 -  2  2  

3.2: מתן כלים 
ושירותים לשיפור 
איכות החיים של 

הפרט

תפוקה
כינוסי פורום יועצים לענייני 
ותיקים ברשויות המקומיות

 -  4  3  

3.2: מתן כלים 
ושירותים לשיפור 
איכות החיים של 

הפרט

תפוקה
"טיפות זהב" - מרכזי הכוון 

חדשים לאזרחים ותיקים
 -  6  6 

התשתית הארגונית והתקציבית 
הושלמה. מרכזי ההכוון נמצאים 

בשלבי הקמה ברשויות המקומיות.

3.2: מתן כלים 
ושירותים לשיפור 
איכות החיים של 

הפרט

תפוקה
פיילוטים לסדנאות הכנה 

לגיל הפרישה
 -  3  27  

3.2: מתן כלים 
ושירותים לשיפור 
איכות החיים של 

הפרט

תוצאה

נשים שנחשפו לפעילות 
שמוביל המשרד לקידום 

שוויון מגדרי והעצמה נשית 
ברשויות המקומיות

 -  40,000  - 
המדד בוטל לאור קושי בהשגת 

הנתונים; המשרד מגבש מודל אחר 
למדידת פעילות זו.

3.2: מתן כלים 
ושירותים לשיפור 
איכות החיים של 

הפרט

תוצאה
מימושים על-ידי אזרחים 
ותיקים במסגרת פרויקט 

שלישי בשלייקס+
 -  800,000  946,000  

3.2: מתן כלים 
ושירותים לשיפור 
איכות החיים של 

הפרט

תוצאה
חברים במועדון הצרכנות 

"ותיקים ונהנים"
 -  140,000  90,000 

במהלך שנת העבודה הוחלף ספק 
השירות למשרד. ההחלפה הביאה 

לירידה זמנית במספר החברים.

המשרד לשוויון חברתי
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מטרה 4: הובלת מהלכים לעידוד הגיוון והלכידות החברתית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

עדויות מצולמות של יוצאי 
ערב ואיראן

התמשכות הליכים בירוקרטיים. 80  150  - 

4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

מדינות שהוקם בהן צוות 
ייעודי לקידום השבת רכוש 

של ניצולי שואה
 -  5  1 

מורכבות מערך היחסים הבינלאומיים 
בנושא. 

4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

אירועי תרבות לקהילות 
המזרח "פעמי מזרח" 

שהופקו 
 -  30  30  

4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

קיום הטקס המרכזי הלאומי 
לציון היציאה והגירוש של 

היהודים מארצות ערב 
ואיראן 

  ג  ג  - 

4.1: מתן ביטוי 
לרבגוניות חברתית-

תרבותית
תפוקה

הקמת מאגר התמונות 
הממשלתי החדש

  ג  ג  - 

4.2: יצירת קשר בין 
דורי והידוקו

תפוקה
רשויות מקומיות 

המשתתפות בפרויקט 
"והדרת"

 -  55  64  

4.2: יצירת קשר בין 
דורי והידוקו

תפוקה

מרכזים קהילתיים ברחבי 
הארץ שמתקיימות בהם 

פעילויות במסגרת פרויקט 
"והדרת"

 -  150  151  

4.2: יצירת קשר בין 
דורי והידוקו

תפוקה
ימי עיון שהועברו למתנדבים 

בפרויקט "והדרת"
 -  9  9  
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.2: יצירת קשר בין 
דורי והידוקו

תפוקה
מרכזים קהילתיים 

שמתקיימת בהם פעילות 
של "והדרת" במגזר החרדי

 -  11  5 

כניסה לפעילות במרכזים קהילתיים 
לאוכלוסייה ייעודית ובעלת צרכים 

ייחודים הינה מורכבת. פוטנציאל 
המרכזים הינו קטן מהמצופה.

4.2: יצירת קשר בין 
דורי והידוקו

תפוקה

הדרכות וימי עיון עבור 
המתנדבים של "והדרת" 

במגזר החרדי לתמיכה 
והתמקצעות

 -  9  5 

שינויי חקיקה האריכו את תקופת 
השירות של בני השירות האזרחי 
משנתיים לשלוש. משך השירות 

המוארך צמצם את מספר ההדרכות 
וימי העיון הנדרשים.

4.2: יצירת קשר בין 
דורי והידוקו

תפוקה
רשויות הלוקחות חלק 

בפרויקט "אהלינא"
 -  25  30  

4.2: יצירת קשר בין 
דורי והידוקו

תפוקה
מרכזים קהילתיים 

שמתקיימת בהם פעילות 
של פרויקט "אהלינא"

 -  10  13  

4.2: יצירת קשר בין 
דורי והידוקו

תפוקה

הדרכות וימי עיון עבור 
המתנדבים בפרויקט 

"אהלינא" לתמיכה 
והתמקצעות 

 -  6  6  

4.2: יצירת קשר בין 
דורי והידוקו

תפוקה
ארגונים יזמיים לקהילות, 

שיוקמו במסגרת המיזם
 -  2  0 

הפעילות היא חלק ממיזם שהוסב 
לשותפות עם משרד הבינוי והשיכון, 
ובמסגרת זו בוצעו בו מספר שינויים. 

הוחלט שרכיב הקמת ארגונים יזמיים 
לא יהיה כלול בתכנית העבודה 

המעודכנת.

4.2: יצירת קשר בין 
דורי והידוקו

תוצאה

שיעור הגידול בשעות 
ההתנדבות במסגרת 

פרויקט סטודנטים למען 
אזרחים ותיקים

 - 7%7% 

המשרד לשוויון חברתי
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.2: יצירת קשר בין 
דורי והידוקו

תוצאה

שיעור הגידול במספר בתי 
אב שבהם פועלים מתנדבים 

במסגרת הפרויקטים 
השונים של בני ובנות 

השירות הלאומי ביחס 
לשנה קודמת

 - 19%23% 

4.3: עידוד המעורבות 
החברתית בישראל

תפוקה

רשויות חדשות הפועלות 
להקמת מרכזי צעירים 

והפעלת תכנית מעורבות 
חברתית

 -  50  30 

המשרד הוציא "קול קורא" למעורבות 
חברתית במרכזי צעירים, שבמסגרתו 

ניתן תקציב מוגדל לרשויות המקימות 
מרכזי צעירים חדשים. הערך בסוף 17 

מתייחס לרשויות המקימות מרכזי 
צעירים חדשים, שסיימו את כלל 
תהליכי ההתקשרות עם המשרד 

במסגרת "הקול הקורא". כמה עשרות 
רשויות נוספות נמצאות בתהליכים 

מתקדמים, שיושלמו בתחילת 2018.

4.3: עידוד המעורבות 
החברתית בישראל

תפוקה
רשויות שמופעלת בהן 

תכנית מעורבות חברתית 
במרכזי הצעירים

 -  50  60  

4.3: עידוד המעורבות 
החברתית בישראל

תפוקה
פורומים במסגרת פרויקט 
"כולאננה" לקהילות היעד 

של המשרד
 -  2  1 

בוצע פורום אחד מתוך שניים 
מתוכננים. לאחר הערכת מצב 

בדבר ביצוע הפרויקט, הוחלט שלא 
להמשיכו.

4.3: עידוד המעורבות 
החברתית בישראל

תפוקה
משתתפים בתכנית 

הכשרות שנתית לצוותי 
מרכזי צעירים 

 -  140  60 

רשות הצעירים נמצאת בתהליך של 
בניית מנגנון מקיף לביצוע תכנית 

הכשרה. בשנת 2017 התקיימה תכנית 
הכשרה חלקית, וזאת עד להשלמת 

בניית המנגנון.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.3: עידוד המעורבות 
החברתית בישראל

  34  20  - כפרי סטודנטים נתמכיםתפוקה

4.3: עידוד המעורבות 
החברתית בישראל

תפוקה
כפרי סטודנטים חדשים 

שהוקמו
 -  10  11  

4.3: עידוד המעורבות 
החברתית בישראל

תוצאה
צעירים הפעילים במסגרת 
מעורבות חברתית במרכזי 

הצעירים
 -  15,000  15,000 

צעירים הלוקחים חלק בפעילות 
מעורבות חברתית במסגרת מרכזי 

הצעירים ברשויות המקומיות. 
הרשויות המשתתפות ניגשו לקול 

קורא שהפיץ המשרד לכלל הרשויות. 
המדידה נשענת על דיווחים רבעוניים 

של הרשויות.

המשרד לשוויון חברתי
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דיווח מדדים לשנת 2017
המשרד לשירותי דת



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

מועצות דתיות שהוטמעה בהן פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת לניהול 1
 90  90  60 ולהנגשה של שירותי הדת - "שירת הים"

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף מערכות מידע, המשרד לשירותי דת.  ■
ביאור: המשרד ממשיך במהפכה הטכנולוגית לייעול ולהנגשה של שירותי הדת לטובת הציבור, בין היתר באמצעות הטמעת מערכת  ■

"שירת הים" בקרב המועצות הדתיות. "שירת הים" הינה מערכת מחשוב ייחודית וחדשנית, הנותנת מענה לניהול כלל פעילותן של 
המועצות הדתיות באופן אחיד, מבוקר ויעיל, תוך הנגשה פשוטה ומהירה לציבור באמצעות פלטפורמות מתקדמות. בשנת 2017 הורחבה 

הטמעת המערכת ל-90 מועצות דתיות, והיעד לשנת 2018 הינו גמר הטמעה ב- 132 המועצות. בשנים 2019-2020 צפויה מגמת שימור 
הטמעת המודולים הקיימים והוספת מודולים חדשים למערכת, כך שיוטמעו בקרב המועצות המחוברות. יודגש, כי המדד תלוי בנכונות 

המועצות הדתיות להצטרף למערכת "שירת הים", לאור העובדה כי ההצטרפות הינה וולונטרית.

המשרד לשירותי דת
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 377  300  300 נותני שירותי הדת שעברו הכשרות ייעודיות מטעם המשרד במהלך השנה2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: יחידת הדרכה, המשרד לשירותי דת. ■
ביאור: בשנים האחרונות פועל המשרד לשיפור ולהנגשה של שירותי הדת לציבור, ובפרט מרכז מאמץ בהעמקת ההכשרות וההדרכות  ■

שעוברים נותני השירות לציבור. מאז שנת 2015 הוכשרו בהצלחה כ-900 נותני שירותי דת במועצות הדתיות, ובפרט בלניות, מזכירי 
ומנהלי מועצות דתיות, עובדי שירותי קבורה ומפקחי כשרות. בשנת 2017 הרחיב המשרד את סל ההכשרות לנותני שירותים נוספים, 
לרווחת הציבור, תוך צמצום עלויות ההכשרות. בהתאם לכך נבנו תכניות הכשרה ייחודיות, שבהן המועצות הדתיות מארחות מנחים, 

והמשרד מתווה את התכנים. מודל זה מאפשר לקיים יותר הכשרות, בעלות פחותה. לאור זאת, העלה המשרד את יעד ההכשרות לשנים 
הבאות מכ-300 הכשרות לכ-500 הכשרות.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 9.7  8  7.8 תוצאת סקר שביעות רצון הציבור משירותי הדת3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: יחידת שיפור השירות, משרד ראש הממשלה. ■
ביאור: מתבסס על נתוני השנה החולפת )2017( בהתאם לסקר שביעות רצון הציבור, שבוצע על-ידי יחידת שיפור השירות במשרד ראש  ■

הממשלה, שהושגה בו תוצאה של 9.7. נתון זה מתייחס לאחוז שביעות הרצון הממוצע של נשאלי הסקר מקרב הציבור הרחב. יודגש, כי 
המשרד זכה במקום הראשון מקרב משרדי הממשלה בסקר שביעות הרצון, ועבר את היעד המקורי שהציב לעצמו לשנת 2017 )במקור 

הוצב רף עלייה שנתי, כאשר הערך לשנת 2017 עמד על 8, ולשנת 2018 עמד על 8.2(. לפיכך הועלה רף הצפי של ערכי המדד לשנים הבאות 
בהתאם, מאחר שהמשרד דוגל בהצבת רף גבוה ובשיפור מתמיד.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור המועצות הדתיות שהסתיימה בהן אסדרת נושאי התקינה, השכר 4
60%79%63%וכוח האדם

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף משאבי אנוש, המשרד לשירותי דת. ■
ביאור: האסדרה מתבצעת בהתאם לנוהלי המשרד, להנחיות הממונה על השכר באוצר ולפי התקן במצבת תקינת כוח האדם. במהלך  ■

שנת 2017 העמיק המשרד לשירותי דת את אופן אסדרת תחום התקינה, השכר וכוח האדם ויצר כללים אחידים חדשים לאסדרה כוללת 
של התקינה במועצות הדתיות. לפיכך שיטת המדידה הקודמת נהייתה לא רלוונטית, והוקפאה בתצורתה הראשונה. התצורה החדשה 

מכילה עבודת שטח, שנעשתה בשיתוף גורמי חוץ מקצועיים, והוגדרו למועצות הדתיות מבנים ארגוניים גנריים ומפתחות תקינה, זאת 
כחלק מלקחי תהליך האסדרה בתצורתו הראשונה, כעבודה מקדימה לאסדרה מקיפה יותר של תחום תקינת מצבת כוח האדם במועצות 

הדתיות.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 19  18  15 מועצות דתיות שיצאו מתכנית הבראה5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף תכנון ותקצוב, המשרד לשירותי דת. ■
 ביאור: לא התקבל ביאור למדד מרכזי זה. ■

בעקבות טעות סופר הערך המתוכנן שנכתב לשנת 2017 במקור היה 28 )במקום 18(.

המשרד לשירותי דת

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   521



 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 2  5  5 מועצות דתיות שהוגדרו כמועצות איתנות6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף תכנון ותקצוב, המשרד לשירותי דת. ■
ביאור: מדד זה הוקפא במהלך 2017 מאחר שהמשרד מקיים חשיבה מחודשת לגבי קריטריונים להגדרת איתנות מועצות. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 27  28  27 ביקורות העומק שנערכו בקרב המועצות הדתיות וגופי הקבורה7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הסדרה, פיקוח ובקרה, המשרד לשירותי דת. ■
ביאור: המשרד פועל כרגולטור של המועצות הדתיות וחברות ה"קדישא", מסדיר ומפקח על פעילותן. ביקורות העומק נערכות כחלק  ■

משיפור הבקרה והפיקוח.
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: שיפור שירותי דת הניתנים על-ידי המועצות הדתיות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: הנגשת שירותי 
הדת

 30  30  - סוכות שהוקמו באתריםתפוקה

1.1: הנגשת שירותי 
הדת

 ג  ג  - הפצת סקר בקרת טובלות תפוקה

1.1: הנגשת שירותי 
הדת

תפוקה
הוספת מקוואות ומועצות 

דתיות לאפשרות הניווט 
 waze באפליקציית

 0  ג  - 
עקב אילוצי תקציב נאלץ המשרד 

להקפיא משימה זו.

1.1: הנגשת שירותי 
הדת

 25  25  - הרצאות שהתקיימותפוקה

1.1: הנגשת שירותי 
הדת

תוצאה
חלוקת כלל התקצוב השנתי 

של מבני הדת לרשויות 
ולמועצות

 ג  ג  - 

1.2: הסדרה מינהלתית 
של מערך הכשרות 

 0  ג  - פרסום הנוהל המעודכןתפוקה

זוהי משימה חשובה ומורכבת, 
הדורשת תיאום מול גורמים 

ממשלתיים נוספים. במהלך השנה 
נעשה מאמץ להגיע למתווה משותף, 

המוסכם על כלל הגורמים הרלוונטיים, 
אך נכון למועד זה עדיין לא הושגה 
הסכמה, לרבות מול משרד האוצר. 
המשרד ימשיך לרכז מאמץ בשנת 
2018 לגיבוש מתווה מוסכם, למען 

עיצוב מחדש של מערך הכשרות.

המשרד לשירותי דת
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: הכשרת נותני 
השירותים ודרגי 
הניהול במועצות 

הדתיות 

 2  2  - ימי רענון שבוצעותפוקה

1.3: הכשרת נותני 
השירותים ודרגי 
הניהול במועצות 

הדתיות 

תפוקה
משתתפים שסיימו את 

הקורס
 -  30  30 

1.3: הכשרת נותני 
השירותים ודרגי 
הניהול במועצות 

הדתיות 

תפוקה
משתתפים שסיימו את 

הקורס
 -  70  70 

1.3: הכשרת נותני 
השירותים ודרגי 
הניהול במועצות 

הדתיות 

 ג  -  - קיום יום העיוןתפוקה

1.3: הכשרת נותני 
השירותים ודרגי 
הניהול במועצות 

הדתיות 

 0  25  - זכאים לתעודהתוצאה

המשימה של הכשרה מחייבת לדרג 
הניהולי הבכיר במועצות הדתיות 
הוקפאה והועברה לשנת העבודה 

2018 עקב בעיה תקציבית.

1.4: מחשוב ושדרוג 
של תשתיות הידע 

ותהליכי העבודה 
במועצות הדתיות 

תפוקה
עלייה לאוויר של מודול 
משאבי אנוש ,מקוואות 

ועירובין
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.4: מחשוב ושדרוג 
של תשתיות הידע 

ותהליכי העבודה 
במועצות הדתיות 

תפוקה
עלייה לאוויר של מודול 

נישואין במועצות הפיילוט
 ג  -  - 

1.4: מחשוב ושדרוג 
של תשתיות הידע 

ותהליכי העבודה 
במועצות הדתיות 

תפוקה
עלייה לאוויר של מודול 

כשרות 
 ג  -  - 

המשרד לשירותי דת
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מטרה  2: העמקת הביצוע והטיוב של מדיניות הרגולציה של המועצות הדתיות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: טיוב רגולציה: 
הפחתת הנטל 

הרגולטורי והסדרת 
נהלים המתייחסים 
לפעילות המועצות 

הדתיות, חברות 
ה"קדישא" ומפוקחים 

נוספים 

תוצאה
שיעור הפחתת הנטל 
הרגולטורי בתהליכים 

שנבדקו
 - -25% - 

המדד במשימה זו השתנה במהלך 
השנה, לאור ייחודיות תחומי המדידה 

והיקפם בתחומי נישואין וקבורה. לאור 
ממצאים שעלו במהלך עבודת הטיוב, 

הוחלט, בשיתוף הגורמים המקצועיים 
הרלוונטים )המנחים בנושא טיוב 

רגולציה במשרד ראש הממשלה(, על 
דיוק המשימה ושינוי המדד ל: "הגשת 

המלצות להנהלת המשרד". המדד 
בוצע עם הגשת ההמלצות בעקבות 

תהליך הטיוב להנהלת המשרד.
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מטרה  3: שיפור של מערך הקבורה הארצי

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: האחדת תהליכי 
עבודה בגופי קבורה 

תפוקה

גיבוש מסמך המלצות 
בנושא הקבורה האזרחית 

בשיתוף פעולה עם משרדי 
הממשלה הרלוונטיים

 ג  ג  - 

3.1: האחדת תהליכי 
עבודה בגופי קבורה 

תפוקה
הצעת חוק לתיקון חוק 

שירותי הדת היהודיים
 ג  ג  - 

3.2: חיזוק האכיפה 
והביקורת על גופי 
הקבורה והרחבת 

ההדרכות המקצועיות 

תפוקה
גיבוש המודל הדיפרנציאלי 

לשכר מנהלי חברות 
"קדישא"

 ג  ג  - 

3.3: ייעול מערך 
הקבורה בישראל 

בחירום ושיפורו 
תפוקה

ביצוע ימי עיון, השתלמויות, 
הכשרות ותרגילים ברמה 

הלאומית והמחוזית 
 ג  ג  - 

3.3: ייעול מערך 
הקבורה בישראל 

בחירום ושיפורו 
תפוקה

סיוע בהסדרת מעמדן של 
חברות קבורה במשרד 

הכלכלה כגופים חיוניים 
 ג  ג  - 

3.3: ייעול מערך 
הקבורה בישראל 

בחירום ושיפורו 
תפוקה

סיוע לגיבוש תכנית 
מותאמת לפעולה בין צה"ל 
ומשרד התחבורה לבין אגף 

הקבורה, בדגש על רעידת 
אדמה 

 ג  ג  - 

3.3: ייעול מערך 
הקבורה בישראל 

בחירום ושיפורו 
תפוקה

הבאה לאישור של חוק 
"מוכנות המרחב האזרחי 

למצבי חירום" - חוק העורף 
 ג  ג  - 

המשרד לשירותי דת
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מטרה 4: העמקת ההיכרות של כלל החברה הישראלית עם תכנים מאוצר הרוח היהודי

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.2: יצירת פלטפורמה 
שתאפשר מפגש 
עיוני-חווייתי עם 

תכנים יהודיים 

 20  20  - קבוצות שפעלותפוקה

4.2: יצירת פלטפורמה 
שתאפשר מפגש 
עיוני-חווייתי עם 

תכנים יהודיים 

תפוקה
חתימת חוזה עם הגוף 

המפעיל שיזכה
 ג  ג  - 

4.2: יצירת פלטפורמה 
שתאפשר מפגש 
עיוני-חווייתי עם 

תכנים יהודיים 

3,000 3,000  - משתתפיםתוצאה

4.3: פיתוח וטיפוח 
חשיבה מנהיגותית 

בקרב גופים ציבוריים 
ופרטיים על בסיס 
עקרונות מורשת 

ישראל 

 ג  ג  - הפעלת הפרויקטיםתפוקה

4.3: פיתוח וטיפוח 
חשיבה מנהיגותית 

בקרב גופים ציבוריים 
ופרטיים על בסיס 
עקרונות מורשת 

ישראל 

 40  40  - קבוצות שפעלותפוקה
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מטרה 5: התייעלות ושיפור תהליכי העבודה במשרד

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: ביסוס יחידת 
ביטחון וחירום 

תפוקה
ריתוק משקי של עובדים 

חיוניים במועצות הדתיות 
 ג  ג  - 

5.1: ביסוס יחידת 
ביטחון וחירום 

תפוקה
קביעת נוהלי הפעלה 

בחירום מול נאמני האשכול
 ג  ג  - 

5.2: הטמעת הרפורמה 
בניהול ההון האנושי 

כמשרד "נחשון"
תפוקה

שיעור העובדים שהוערכו 
במודול "בשביל העתיד"

 - 100%100%

5.3: חיזוק ערוצי 
התקשורת עם הציבור

תפוקה
הקמת המוקד ותחילת 

עבודה
 ג  ג  - 

המשרד לשירותי דת
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דיווח מדדים לשנת 2017
הנהלת בתי הדין הרבניים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

58%- 65%שיעור תיקי הגירושין שנפתחו בהסכמה מסך כל תיקי הגירושין1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת המחשוב של בתי הדין.  ■
ביאור: הנתונים מתבססים על תיקים שנפתחו בבתי הדין בארץ, בסך הכול 12 במספר. בעקבות הכנסת החוק להסדר התדיינות בסכסוכי  ■

משפחה )הוראת שעה(, תשע"ה-2014, ביולי 2016, המגמה של התיקים שנפתחו בהסכמה לא הייתה ידועה, אך ניתן לראות כי חלה ירידה 
מועטת בנתון.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 -  -  51 משך הזמן לקבלת גט מזמן הגשת התביעה )בימים(2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת המחשוב של בתי הדין.  ■
 ביאור: אין ערך, מכיוון שחל שינוי בשיטת החישוב של המדד.  ■

בתכנית העבודה לשנים 2017-8, לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

הנהלת בתי הדין הרבניים
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

משך הזמן הממוצע לקבלת אישור על בירור יהדות מזמן פתיחת התיק 3
 32  32  32 ועד סגירתו )בימים(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מידע הנמצא במערכות המחשב של בתי הדין ואגף בירור יהדות.  ■
 ביאור: בסוף שנת 2017 פותחה תוכנה ייעודית לטובת בירור יהדות. תוכנה זו הוטמעה בפעילות מבררי היהדות ובמוקד בירור היהדות. ■

הנהלת בתי הדין הרבניים סבורה שהדבר יביא לייעול ולהפחתה נוספת של משך הזמן.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 216  211  211 תיקי עגונות שנסגרו4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מידע הנמצא במערכות המחשב של בתי הדין ואגף בירור יהדות.  ■
ביאור: בשנת 2017 הוכנס לפעילות פסיכולוג שפועל בשירות היחידה, הן בכתיבת פרופילים לבעלים מעגנים והן בפעילות מול אסירים  ■

מעגנים. בפעילות מאומצת זו, נפתרו מקרים קשים ומסובכים ושוחררו בין היתר נשות אסירים מעגינותן. כמו כן, נמשכת ומתעצמת 
פעילות היחידה, באמצעותה מושגים בדרכים שונות ומגוונות עשרות גיטין מיעדים ברחבי העולם.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

51%53%53%שיעור פתיחת תיקי תביעת גירושין על-ידי נשים5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת המחשוב של בתי הדין.  ■
ביאור: במהלך יולי 2016 נכנס לתוקף החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, תשע"ה 2014. השפעת החוק על הליך  ■

הגירושין נבדקת בימים אלה על-ידי משרד המשפטים, בשיתוף עם הנהלת בתי הדין הרבניים והנהלת בתי המשפט, וייתכן שלחוק זה 
 ישנן השפעות כאלה ואחרות על המדד המוצג.

כמו כן, יש לקחת בחשבון שבאמצע שנת 2017 פורסמה פסיקה של בית המשפט העליון בעניין חלוקה של מזונות ילדים בין האב לאם. 
ייתכן שגם לפסיקה זו יש השפעה על המדד המוצג.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

49%47%47%שיעור פתיחת תיקי תביעת גירושין על-ידי גברים6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת המחשוב של בתי הדין.  ■
ביאור: במהלך יולי 2016 נכנס לתוקף החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, תשע"ה 2014. השפעת החוק על הליך  ■

הגירושין נבדקת בימים אלה על-ידי משרד המשפטים, בשיתוף עם הנהלת בתי הדין הרבניים והנהלת בתי המשפט, וייתכן שלחוק זה 
 ישנן השפעות כאלה ואחרות על המדד המוצג.

כמו כן, יש לקחת בחשבון שבאמצע שנת 2017 פורסמה פסיקה של בית המשפט העליון בעניין חלוקה של מזונות ילדים בין האב לאם. 
ייתכן שגם לפסיקה זו יש השפעה על המדד המוצג.

הנהלת בתי הדין הרבניים
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 2  2  2 בתי דין רבניים שבהם שופר הדיור בשנה7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה.  ■
ביאור: מדובר על מבנים חדשים ומבנים ששופצו. ■
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דיווח מדדים לשנת 2017
המשרד לשיתוף פעולה אזורי



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - הצעת תכנון למועצה הארצית להקמת יישוב דרוזי חדש1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: הוכנה טיוטה להחלטת ממשלה, ממתינה לאישורים ממשרד ראש הממשלה וממשרד החקלאות. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 0  - פרסום מכרז משותף עם ירדן להקמה ותפעול של "מובל השלום"2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: המכרז טרם פורסם בשל הנסיבות הבאות: טרם אושרה הצעת מחליטים; נתק דיפלומטי עם ירדן במחצית השנייה של שנת 2017. ■
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 0  - פרסום מכרז להקמה ותפעול של אזור התעשייה "שער הירדן"3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: המכרז טרם פורסם בשל הנסיבות הבאות: נתק דיפלומטי עם ירדן במחצית השנייה של שנת 2017, וכן התארכות תהליכי התכנון  ■

ובחינת ההיבטים הכלכליים.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 100  100  - מפגשים של אנשי עסקים ישראלים ופלסטינים במעבר שער אפרים4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: המשרד מקדם בניית מערך חדרי מפגשים, המיועדים לרווחת אנשי עסקים ישראלים ופלסטינים, וממוקמים בתוך המעברים  ■

היבשתיים בקו התפר. הפרויקט נועד לעודד את היחסים הכלכליים בין ישראל לרשות הפלסטינית ולהקל על אנשי העסקים משני 
הצדדים להיפגש.

המשרד לשיתוף פעולה אזורי
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דיווח מדדים - עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: פיתוח כלכלי ותשתיתי לקידום החברה הדרוזית והצ'רקסית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: ריכוז, תיאום, 
מעקב ובקרה על 

הפעילות הממשלתית 
לקידום החברה 

הדרוזית

תפוקה
הגשת הצעת תכנון 

ראשונית שתוגש למועצה 
הארצית 

 0  ג  - 
החלטת הממשלה טרם הסתיימה 
ונמצאת בתהליך גיבוש במשרדים 

המעורבים.

1.1: ריכוז, תיאום, 
מעקב ובקרה על 

הפעילות הממשלתית 
לקידום החברה 

הדרוזית

תפוקה
קידום הצעת מחליטים 

להקמה בפועל
 ג  ג  - 

המשרד לשיתוף פעולה אזורי השלים 
את חלקו במסגרת הגדרת החלטת 

הממשלה.

1.2: עידוד, פיתוח 
וקידום פעילות 

כלכלית במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

תפוקה

השלמת פיתוח מנגנון 
לבקרה ומעקב אחר 

הפעילות בשטח )השלמות 
פיתוח של אזורי תעשייה, 

הקמת אזור תעשייה מרחבי 
והקמת מינהלות לאזורי 

תעשייה( 

לא בוצע בשל מחסור במשאבים. 0  ג  - 

1.2: עידוד, פיתוח 
וקידום פעילות 

כלכלית במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

תפוקה
פרסום נייר עבודה כללי 

בדבר הצורך בפינוי מטרדים 
לא בוצע בשל מחסור במשאבים. 0  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: עידוד, פיתוח 
וקידום פעילות 

כלכלית במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

תפוקה
אזורי תעשייה אשר החל 

תהליך תכנונם
 -  8  8 

1.2: עידוד, פיתוח 
וקידום פעילות 

כלכלית במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

תפוקה
אזורי תעשייה אשר הושלם 

פיתוחם - בדונמים
טרם התקבלו נתונים מעודכנים.-  280  - 

1.2: עידוד, פיתוח 
וקידום פעילות 

כלכלית במגזר הדרוזי 
והצ'רקסי

תפוקה
שיעור שטחי אזורי 

התעשייה שהוצאו לשיווק 
מתוך השטחים שפותחו

טרם התקבלו נתונים מעודכנים.-50% - 

1.3: עידוד ופיתוח 
יזמות וקידום עסקים 

ביישובי המגזר הדרוזי 
תפוקה

קיום כנס מרכזי לחשיפת 
כלים ממשלתיים במגזר 

הדרוזי
 0  ג  - 

בשל התארכות באיושם של תקני 
המינהלת לא הייתה היתכנות להפקת 

הכנס.

1.3: עידוד ופיתוח 
יזמות וקידום עסקים 

ביישובי המגזר הדרוזי 
תפוקה

מרכזי עסקים שהוקמו 
במגזר הדרוזי 

 -  2  0 
מחסור במשאבים במסגרת החלטת 

החומש מס' 959.

1.3: עידוד ופיתוח 
יזמות וקידום עסקים 

ביישובי המגזר הדרוזי 
תפוקה

פרסום תכנית לחשיפת 
עסקים של המגזר הדרוזי 
בפני כלל הציבור הישראלי

 0  ג  - 
בשל התארכות באיושם של תקני 

המינהלת לא הייתה היתכנות לפרסום 
התכנית.

1.4: פיתוח תשתיות 
תיירות

תפוקה
קיום כנס חשיפת כלים 

ממשלתיים
 0  ג  - 

בשל התארכות באיושם של תקני 
המינהלת לא הייתה היתכנות להפקת 

הכנס.

המשרד לשיתוף פעולה אזורי
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.4: פיתוח תשתיות 
תיירות

תפוקה
השלמת תהליך מספור 

כבישים ביישובים
 ג  ג  - 

1.4: פיתוח תשתיות 
תיירות

תפוקה

השלמת ההגדרה של יעדים 
אסטרטגיים ארוכי טווח 

בתחומי התיירות ביישובי 
הדרוזים

העדר משאבים תקציביים וכוח אדם. 0  ג  - 

1.4: פיתוח תשתיות 
תיירות

תוצאה
שיעור הגידול בלינות 

בצימרים ביישובים דרוזיים
טרם התקבלו נתונים מעודכנים.-5% - 

1.5: קידום חינוך, 
רווחה ותעסוקה בקרב 

האוכלוסייה הדרוזית 
והצ'רקסית 

תפוקה
פרסום תכנית אסטרטגית 

לקידום מערכת החינוך
 0  ג  - 

ייכלל במסגרת תכנית אסטרטגית 
כוללת למגזר.

1.5: קידום חינוך, 
רווחה ותעסוקה בקרב 

האוכלוסייה הדרוזית 
והצ'רקסית 

תפוקה
מרכזי הכוון תעסוקתי 

שהוקמו ביישובים הדרוזיים 
העדר משאבים תקציביים. 1  2  - 

1.5: קידום חינוך, 
רווחה ותעסוקה בקרב 

האוכלוסייה הדרוזית 
והצ'רקסית 

תפוקה
קווי תחבורה ציבורית 

למוקדי תעסוקה מרחביים 
אשר תוגברו 

טרם התקבלו נתונים מעודכנים. -  5  - 

1.5: קידום חינוך, 
רווחה ותעסוקה בקרב 

האוכלוסייה הדרוזית 
והצ'רקסית 

תוצאה

שיעור הגידול בהשתתפות 
נשים מקרב האוכלוסייה 

הדרוזית והצ'רקסית בשוק 
העבודה

טרם התקבלו נתונים מעודכנים.-3% - 
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מטרה 2: פיתוח כלכלי ותשתיתי לקידום שיתוף פעולה באזור

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: קידום פרויקט 
"מובל השלום" )תעלת 

הימים(
תפוקה

הבאה לאישור הממשלה 
הצעת מחליטים

 ג  ג  - 

הצעת המחליטים הופצה לגורמי 
הממשלה הרלוונטיים ב-6/2017, 
והממשלה טרם דנה בה. ההצעה 

עוכבה, בין השאר, בשל הנתק עם ירדן 
במחצית השנייה של שנת 2017.

2.1: קידום פרויקט 
"מובל השלום" )תעלת 

הימים(
תפוקה

הקמת מינהלת ישראלית 
לפרויקט

 ג  ג  - 

2.1: קידום פרויקט 
"מובל השלום" )תעלת 

הימים(
הצלחה

פרסום מכרז BOT משותף 
עם ירדן

 0  ג  - 

המכרז טרם פורסם בשל הנסיבות 
הבאות: טרם אושרה הצעת מחליטים; 

נתק דיפלומטי עם ירדן במחצית 
השנייה של שנת 2017.

2.1: קידום פרויקט 
"מובל השלום" )תעלת 

הימים(
הצלחה

הסכם בילטרלי בין ישראל 
לרשות הפלסטינית

 ג  ג  - 

2.2: קידום מיזם "שער 
הירדן"

תפוקה
פרסום המכרז להקמה 

ולתפעול אזור התעסוקה 
 0  ג  - 

המכרז טרם פורסם בשל קיומם 
של חסמים תשתיתיים, ביטחוניים, 

משפטיים ותקציביים.

2.2: קידום מיזם "שער 
הירדן"

תפוקה
הקמת מינהלת הצד 

הישראלי
 ג  ג  - 

2.2: קידום מיזם "שער 
הירדן"

 -  -  - בחירת זוכה במכרזתפוקה
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.2: קידום מיזם "שער 
הירדן"

תפוקה
בניית תשתיות לאזור 

התעסוקה )הצד הישראלי(
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.2: קידום מיזם "שער 
הירדן"

 0  ג  - סיום בניית הגשרהצלחה
הושלמה בניית 75%, הבנייה צפוי 
להסתיים במחצית הראשונה של 

.2018

2.2: קידום מיזם "שער 
הירדן"

 0  ג  - השלמת דרכי הגישההצלחה
חסמים תשתיתיים, ביטחוניים, 

משפטיים ותקציביים.

2.2: קידום מיזם "שער 
הירדן"

הצלחה
הקמת מינהלת משותפת 

עם ירדן
 0  ג  - 

הקמת המינהלת טרם הושלמה בשל 
נתק דיפלומטי עם ירדן במחצית 

השנייה של שנת 2017.

2.3: הקמת מערך 
חדרי מפגשים לאנשי 
עסקים לאורך מרחב 

קו התפר )איו"ש(

תפוקה
פרסום מכרז לבניית חדר 

מפגשים אזורי במעבר 
גלבוע

חסר איגום תקציבי מהמינהל האזרחי. 0  ג  - 

2.3: הקמת מערך 
חדרי מפגשים לאנשי 
עסקים לאורך מרחב 

קו התפר )איו"ש(

תפוקה
השלמת הבנייה של חדר 
המפגשים במעבר גלבוע

 -  - -

 חסר איגום תקציבי מהמינהל האזרחי.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.3: הקמת מערך 
חדרי מפגשים לאנשי 
עסקים לאורך מרחב 

קו התפר )איו"ש(

תפוקה
סיום תכנון חדר מפגשים 

בכרם שלום
המדד בוטל משיקולי תקציב. 0  ג  - 

2.3: הקמת מערך 
חדרי מפגשים לאנשי 
עסקים לאורך מרחב 

קו התפר )איו"ש(

תוצאה
מפגשים של אנשי עסקים 

ישראלים ופלסטינים 
במעבר שער אפרים

 -  100  100 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.4: השלמת אתר 
"משקף אלנבי"

 4  4  - מפגשים בין-משרדייםתפוקה

2.4: השלמת אתר 
"משקף אלנבי"

תפוקה
השלמת ההקמה של מתח 

השיקוף
 ג  ג  - 

2.4: השלמת אתר 
"משקף אלנבי"

תפוקה
תפעול מלא של משקף 

הסחורות תוך מעקב כמויות
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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מטרה 3: איתור חסמים לשיתוף פעולה אזורי והסרתם

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: שיפור השירות 
והתשתיות במעברים 

היבשתיים בקו 
התפר )מול הרשות 

הפלסטינית(

הצלחה
סיום בניית מתחם 

האגרגטים
המדד בוטל משיקולי תקציב. -  ג  - 

3.2: הקמת מעבר נוסף 
באזור ים המלח

תפוקה
פורומים שהתכנסו למען 

 קידום ההקמה של 
מעבר נוסף בערבה

 -  2  1 

3.2: הקמת מעבר נוסף 
באזור ים המלח

תפוקה
עדכון תכנית ההיתכנות - 

חיזוק הנתונים בדבר הצורך 
במעבר נוסף בערבה

 ג  ג  - 

3.3: קידום אזורי 
תעשייה ברשות 

הפלסטינית בשיתוף 
פעולה עם גורמים 

בינלאומיים

לא התקבל ערך בפועל עבור מדד זה. -  ג  - סיום הקמת דרכי גישההצלחה

3.3: קידום אזורי 
תעשייה ברשות 

הפלסטינית בשיתוף 
פעולה עם גורמים 

בינלאומיים

תוצאה
מפעלים באזור התעשייה 

בית לחם
לא התקבל ערך בפועל עבור מדד זה. -  15  11 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.3: קידום אזורי 
תעשייה ברשות 

הפלסטינית בשיתוף 
פעולה עם גורמים 

בינלאומיים

תוצאה
מפעלים באזור התעשייה 

החקלאי ביריחו
לא התקבל ערך בפועל עבור מדד זה. -  12  8 

המשרד לשיתוף פעולה אזורי

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   545



מטרה 4: יצירת מסגרות אזוריות לשיתוף פעולה עם מדינות האזור והרשות הפלסטינית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: קידום לשכות 
מסחר בילטרליות עם 

מדינות האזור והרשות 
הפלסטינית

תפוקה
פרסום "קול קורא" לתמיכה 

בפעילות לשכות מסחר 
אזוריות 

 0  ג  - 

קשיים טכניים מול אגף תקציבים 
ויחידת המחשוב; בנוסף, התכניות 
שהוגשו בשנת 2016 לא באו לידי 

מימוש.

4.1: קידום לשכות 
מסחר בילטרליות עם 

מדינות האזור והרשות 
הפלסטינית

 0  3  - מפגשים שבוצעוהצלחה
קשיים טכניים בלשכת המסחר; 

בנוסף, תכניות שהוגשו בשנת 2016 
לא באו לידי מימוש.

4.1: קידום לשכות 
מסחר בילטרליות עם 

מדינות האזור והרשות 
הפלסטינית

 0  4  - סיורים שיצאוהצלחה
קשיים טכניים בלשכת המסחר; 

תכניות שהוגשו בשנת 2016 לא באו 
לידי מימוש.

4.1: קידום לשכות 
מסחר בילטרליות עם 

מדינות האזור והרשות 
הפלסטינית

 0  2  - כנסים שהתקיימוהצלחה
קשיים טכניים בלשכת המסחר; 

תכניות שהוגשו בשנת 2016 לא באו 
לידי מימוש.

4.2: ייזום מיזמים 
בתחומי התיירות, 

החקלאות, הסביבה 
והמים וקידומם

תפוקה
השלמת התיאום עם 

הגורמים המעורבים בבניית 
הסכר באתר הטבילה

 0  ג  - 

4.2: ייזום מיזמים 
בתחומי התיירות, 

החקלאות, הסביבה 
והמים וקידומם

תפוקה
תכנון אתר תיירות בסמוך 

לאתר הטבילה
נדחה למועד עתידי משיקולי תקציב. 0  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.2: ייזום מיזמים 
בתחומי התיירות, 

החקלאות, הסביבה 
והמים וקידומם

תוצאה
תיבות קינון חדשות 

להדברה ביולוגית
 -  20  20 

4.2: ייזום מיזמים 
בתחומי התיירות, 

החקלאות, הסביבה 
והמים וקידומם

תוצאה
מפגשי מומחים לשיתוף ידע 

בירדן
 1  4  2 

4.2: ייזום מיזמים 
בתחומי התיירות, 

החקלאות, הסביבה 
והמים וקידומם

תוצאה
פעילות משותפת במרכזי 

מחקר
 -  5  3 

4.2: ייזום מיזמים 
בתחומי התיירות, 

החקלאות, הסביבה 
והמים וקידומם

תוצאה
פרויקט מחקרי משותף 
בירדן )מאיץ חלקיקים( 

 ג  ג  - 

4.3: קידום פרויקטים 
משותפים של אזרחי 

ישראל ותושבי 
שכנותיה )פעילויות 

)P2P

 ג  ג  - פרסום נוהל ייחודיתפוקה

4.3: קידום פרויקטים 
משותפים של אזרחי 

ישראל ותושבי שכנותיה 
)P2P פעילויות(

תוצאה
שיתופי פעולה שהתקיימו 

ברשויות המקומיות
 -  4  0 

נתק דיפלומטי עם ירדן במחצית 
השנייה של שנת 2017 הקשה על קיום 

הפעילויות. 
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מטרה 5: יצירת שיתופי פעולה בתחום החברתי

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: קידום אירועי 
ספורט משותפים 
לישראל, למדינות 

האזור ולרשות 
הפלסטינית

תפוקה
פרסום "קול קורא" לאירועי 

ספורט
 ג  ג  - 

5.1: קידום אירועי 
ספורט משותפים 
לישראל, למדינות 

האזור ולרשות 
הפלסטינית

תוצאה
אירועים משותפים 

שהתקיימו
 6  8  8 

5.2: קידום אירועי 
תרבות משותפים בין 

ישראל לבין מדינות 
האזור והרשות 

הפלסטינית

תפוקה
פרסום קול קורא לאירועי 

תרבות
 ג  ג  - 

5.2: קידום אירועי 
תרבות משותפים בין 

ישראל לבין מדינות 
האזור והרשות 

הפלסטינית

תוצאה
אירועי תרבות משותפים 

שהתקיימו
 8  12  16 

5.3: קיום כנסים 
משותפים בין ישראל 

לבין מדינות האזור 
והרשות הפלסטינית

 ג  ג  - פרסום "קול קורא" תפוקה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.3: קיום כנסים 
משותפים בין ישראל 

לבין מדינות האזור 
והרשות הפלסטינית

 7  7  5 כנסים משותפיםתוצאה

5.4: קידום תכנית 
ערכית חינוכית לבני 

נוער
תוצאה

פעילויות חינוכיות 
משותפות שהתקיימו

 6  12  12 
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מטרה 6: קידום תכניות לשיתוף פעולה בנושא חירום והצלה

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.1: קידום פורומים 
אזוריים לשיתוף 

פעולה בחירום
תפוקה

מפגשים אזוריים שנתיים 
במסגרת הפרויקט

 -  2  2 

6.2: קידום מיזמים 
רפואיים מול מדינות 

האזור והרשות 
הפלסטינית

תפוקה
השתלמויות מקצועיות 

 לרופאים ממדינות 
אגן הים התיכון

 0  ג  - 

6.2: קידום מיזמים 
רפואיים מול מדינות 

האזור והרשות 
הפלסטינית

תוצאה

ילדים ממדינות האזור 
המקבלים בישראל טיפול 

מורכב )ניתוחים מסובכים, 
אשפוזים ארוכים( 

 -  100  100 

6.2: קידום מיזמים 
רפואיים מול מדינות 

האזור והרשות 
הפלסטינית

תוצאה

ילדים ממדינות המעגל 
השני המקבלים טיפול 

מורכב )ניתוחים מסובכים 
אשפוזים ארוכים(

 -  20  20 

6.2: קידום מיזמים 
רפואיים מול מדינות 

האזור והרשות 
הפלסטינית

תוצאה
השלמת תכנית מחקרית 

משותפת לרופאים ממדינות 
אגן הים התיכון

 0  ג  - 
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

6.4966.2מספר הרוגים לכל מיליארד ק"מ נסועה1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הרשות לבטיחות בדרכים.  ■
ביאור: המדד מבטא את סך הנסועה בתקופה מוגדרת ככמות הק"מ אשר נסעו כלל הרכבים במשק בתקופה זו. ערכו של מדד זה מושווה  ■

.OECD-לערך הממוצע של המדד המקביל בכלל מדינות ה

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

1.641.621.64אינדקס ממוצע לתוספת זמן הנסיעה במטרופולינים בשעות השיא2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל תכנון ופיתוח תשתיות.  ■
ביאור: האינדקס מבטא את הגידול היחסי בזמן הנסיעה במקטעים נבחרים בין שעות השיא לשעות השפל. החישוב מתבצע על-ידי  ■

חילוק זמן הנסיעה בשעות השיא בזמן הנסיעה בשעות השפל. הסיבה למגמת השימור היא עבודות התשתית הנרחבות.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

-0.5%-0.62%שיעור השינוי בהוצאות משק בית על טיפולים ותיקונים ברכב3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ■
ביאור: חישוב המדד התבצע על-ידי חלוקת הערך העדכני בערך השנה הקודמת לו, על-פי סקר ההוצאות במשקי הבית של הלשכה  ■

המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2015. פרסומי הלשכה מתבצעים כ-20 חודשים לאחר סיום כל שנה קלנדרית. הירידה הצפויה ב-0.5% 
תבוא לידי ביטוי בפרסומי הלשכה עבור שנת 2018.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 22,395,279  19,013,018  17,936,810 נוסעים בשנה בטיסות פנימיות ובינ"ל4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"ח שנתי, רשות שדות התעופה.  ■
ביאור: המדד בוחן את כמות הנוסעים שנכנסו ושיצאו מתחומי מדינת ישראל בטיסות בינלאומיות אל ומשדה התעופה הבינלאומי "בן  ■

גוריון". המדד מעיד על היקף התנועה האווירית הבינלאומית אל מדינת ישראל וממנה ומראה על גידול משמעותי של 15%.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

47%65%62%שיעור עמידה באבני דרך של תכניות העבודה בחברות הביצוע5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת BI של מינהל תשתיות ותכנון.  ■
ביאור: מינהל תכנון ופיתוח תשתיות במשרד התחבורה החל בשנת 2016 למדוד באופן רבעוני את עמידת זרועות הביצוע שלו – חברות  ■

תשתית התחבורה, בתכנית העבודה השנתית. דווקא מפני החשיבות הרבה שמינהל תשתיות רואה בעמידה באבני הדרך, הוחלט שלא 
להתפשר על איכות המדידה, ולכן המינהל מקפיד על עמידה מלאה באבני הדרך, ולא ניתן ציון חלקי על עמידה חלקית ביעדים. עם 

זאת, הציפייה היא כי דווקא בגלל ההקפדה שננקטה בשנת 2017 על עמידה באבני דרך, כבר בשנת 2018 יחול שיפור בעמידה של זרועות 
הביצוע בתכנית העבודה. כמו כן יצוין, כי תכניות העבודה של חברות התשתית תלויות גם בגורמים אחרים בשוק התשתיות. כאשר 

יש עיכובים בפרויקטים בגלל אי-הסכמות עם רשות העתיקות/קצא"א/ תש"ן/חברת החשמל/גופי תשתית אחרים, או ועדות תכנון, 
יכולת העמידה באבני הדרך נפגעת. ככלל אפשר לומר כי סוגיית ריבוי גופי התשתית בישראל ומורכבות תכנון וביצוע הסטת התשתיות 

בישראל מהוות את החסם המרכזי להתקדמות פרויקטי תשתית התחבורה וכי מומלץ לקיים עליה חשיבה רוחבית ברמת הממשלה.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 1,103,517  232,000  200,000 מספר פעולות של טעינת רב קו מרחוק6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת BI של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.  ■
ביאור: טעינת "רב קו" מרחוק הינה אפשרות חדשה, המשפרת את רמת השירות למשתמשי התחבורה הציבורית על-ידי קיצור זמני  ■

המתנה בשל ביצוע רכישה בתחילת נסיעה, הגברת הבטיחות בנסיעה ומתן אפשרות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי. ניתן לראות כי 
מדובר בעלייה של כ- 550%.

554   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 859,785,330  850,888,359  818,161,884 מספר נסיעות נוסע בתחבורה ציבורית7

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת BI של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.  ■
ביאור: המדד כולל אוטובוסים, רכבת, רכבת קלה ומטרונית. מדובר בנוסעים משלמים בלבד, ללא חיילים, שוטרים וילדים. ניתן לראות  ■

גידול של 6% לעומת שנה קודמת.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

37.2% - 54.3%שיעור הפעולות שבוצעו באמצעות אפיקים אלטרנטיביים לסניפי הרישוי8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: BI של אגף הרישוי.  ■
ביאור: המדד מבטא פעולות אשר לא דורשות הגעה למשרד הרישוי לעומת סך הפעולות שביצעו אזרחים מול המשרד.  ■

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
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 ערך בשנת 
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

- - -שיעור הממתינים מתחת ל-40 דקות לקבלת שירות בסניפי הרישוי המרכזיים 9

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: BI של אגף הרישוי.  ■
 ביאור: החלה מדידה שבועית ב-2018.  ■

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

565656משך הזמן החציוני בין טסטים לנהגים ברכב פרטי )ימים(10

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: BI אגף הרישוי.  ■
ביאור: הרפורמה תצא לפועל במהלך 2018. ■

556   |   דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017



 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

25%25%25%שיעור ההפחתה בעלות הבירוקרטיה בתהליכים שנבדקו11

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה.  ■
ביאור: נעשית מדידה על-פי מתודולוגיה שהגדיר משרד ראש הממשלה. המשרד מחויב להפחתה של 25% בהתאם להחלטת הממשלה  ■

מס' 2118 מיום 22.10.2014.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: העצמה של מנועי צמיחה כלכליים וחברתיים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: תמיכה ביעדים 
ובפרויקטים לאומיים: 

פתרון בעיית הדיור, 
הפחתת יוקר המחיה, 

מעבר צה"ל לנגב וצמצום 
פליטת מזהמים וגזי חממה

תפוקה
שיעור ההוצאה של פרויקטי 

תחבורה שתומכים בדיור
 - 80%90%

1.3: הבטחת יכולתם של 
נמלי האוויר והים לשרת 

את צורכי המשק 
תפוקה

השלמת ניתוח כלכלי של 
החלופות הקיימות עבור שדות 

התעופה בהרצליה ושדה דב
הנושא מצוי בדיונים בוועדות התכנון. ג  ג  - 

1.3: הבטחת יכולתם של 
נמלי האוויר והים לשרת 

את צורכי המשק 
תוצאה

מכולות נפרקות לשעת עבודה, 
בנמל אשדוד

 42.7  43.5  43.3 

1.3: הבטחת יכולתם של 
נמלי האוויר והים לשרת 

את צורכי המשק 
תוצאה

מכולות נפרקות לשעת עבודה, 
בנמל חיפה 

 53  54.06  58.6 
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מטרה 2: פיתוח יכולותיו של המשרד לקיים את ייעודו ביעילות ובאפקטיביות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: פיתוח היכולות של 
זרועות הביצוע של המשרד 

ומקסומן
תפוקה

מספר נהלי איכות לחברות 
תשתית התחבורה שיפורסמו

שינוי בתכנית העבודה. 1  2  - 

2.2: שילוב טכנולוגיות 
מתקדמות בענפי 

התחבורה ובעבודת 
המשרד

תפוקה
השלמת הקמת התשתית 

לשלב א' בהקמת מרכז 
הניסויים

 ג  ג  - 

החלו ניסויים על בסיס תשתית 
קיימת באמצעות העמדת צוות מענה 

בנת"א החל משנת 2018. המדד 
שונה למספר ימי ניסוי שבוצעו, ואכן 

התקיימו 50 ימי ניסוי.

2.3: היערכות גופי 
התחבורה לרציפות 

תפקודית בשגרה 
תוצאה

שיעור הגופים שיש להם 
תכנית מענה )רמות ויעדי 

שירות(
71%100%100%

מתבצע תהליך עבודה להתאמת 
היעדים ורמות שירות בהתאם 

לתכנית יעדי השירות הלאומיים 
שנכתבו לאחרונה על-ידי רח"ל וטרם 

אושרו על-ידי הממשלה. 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
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מטרה 3: שיפור רמת השירות בכלל יחידות המשרד

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: עידוד השימוש ושיפור 
רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

 50  120  85 קווי הזנק חדשים תפוקה
הצפי לתוספת קווי הזנק לשנת 2017 
היה 50 קווים חדשים. מדובר בטעות 

סופר. 

3.1: עידוד השימוש ושיפור 
רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

תפוקה
שיעור הנסיעות מכלל הנסיעות 

במטרופולינים שמופעל בהן 
שירות עלייה מכל הדלתות 

 - 20%20%

3.1: עידוד השימוש ושיפור 
רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

תפוקה
תוספת של ק"מ שבועי במגזר 

הערבי
 -  230,000  198,757 

3.1: עידוד השימוש ושיפור 
רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

תפוקה
תוספת של נסיעות שבועיות 

במגזר הערבי
 -  10,000  12,716 

3.1: עידוד השימוש ושיפור 
רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

 -  -  - הפעלת מטרונית קו 4 בחיפהתפוקה
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.1: עידוד השימוש ושיפור 
רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

 -  -  - סיום פרויקט עיר בת קיימאתפוקה
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.1: עידוד השימוש ושיפור 
רמת השירות לנוסע 
בתחבורה הציבורית

תפוקה
ביטול הגבלת הרישיון בשל 

חוב להוצאה לפועל 
 ג  ג  - 

3.2: שיפור השירות לאזרח 
בכלל ערוצי השירות של 

המשרד
תפוקה

אזור אישי לאזרח באתר 
האינטרנט

 ג  ג  - 
הוחלט להנגיש את התכנים באמצעות 

האתר המשולב שמקים ממשל זמין.

ג
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.2: שיפור השירות לאזרח 
בכלל ערוצי השירות של 

המשרד
תפוקה

השלמת ממשק מחשוב לניהול 
ובקרה אודות תהליך רפואי

 ג  ג  - 

הוחלט על יציאה למכרז לתהליך 
הבדיקות הרפואיות למבקשי רישיון 
רכב כבד וציבורי, במסגרת השירות 

תתקיים בקרה על התהליך. 

3.2: שיפור השירות לאזרח 
בכלל ערוצי השירות של 

המשרד
תפוקה

ביטול חובת התייצבות בסניף 
הרישוי לסיום חובת נהג מלווה 

 ג  ג  - 

3.2: שיפור השירות לאזרח 
בכלל ערוצי השירות של 

המשרד
תפוקה

מתן אפשרות להפקת 
רישיונות בסניפי דואר ישראל

 ג  ג  - 

3.2: שיפור השירות לאזרח 
בכלל ערוצי השירות של 

המשרד
תפוקה

הפעלת המערכת לרישום כלי 
שיט

הסתיים האפיון וישנו עיכוב בפיתוח.  ג  ג  - 

3.2: שיפור השירות לאזרח 
בכלל ערוצי השירות של 

המשרד
תפוקה

הפעלת בחינות תיאוריה 
להסמכת משיטים באופן 

ממוחשב
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.2: שיפור השירות לאזרח 
בכלל ערוצי השירות של 

המשרד
תפוקה

סיום והרצת הממשק לתשלום 
האגרות של רשות הספנות 

והנמלים
 ג  ג  - 

3.3: ייעול והתאמת 
רגולציה תוך צמצום הנטל 

הבירוקרטי על האזרח
 -  -  - מוסכים בלתי מורשים שנסגרותפוקה

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.3: ייעול והתאמת 
רגולציה תוך צמצום הנטל 

הבירוקרטי על האזרח
 7  7  - תכניות טיוב רגולציה מאושרותתפוקה

ג
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נספח 1: מדדים לתכנית "נתיבי ישראל" - תכנית תחבורה לפיתוח הנגב והגליל: נספח 1: מדדים לתכנית 

"נתיבי ישראל" - תכנית תחבורה לפיתוח הנגב והגליל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

 ג  ג  - סיום תחנת רכבת המפרץתפוקהרכבות בגליל
תאריך הביצוע עודכן ל-4/2018 

. הוחלט על פתיחה בשני שלבים 
לטובת הרצות ותפעול המערכת.

 ג  ג  - סיום קו רכבת עכו-כרמיאלתפוקהרכבות בגליל

 ג  ג  - סיום תחנת כרמיאלתפוקהרכבות בגליל

תפוקהכבישים בגליל
הקמת מקטע צפוני לכביש 

6; מבואות יקנעם-סומך 
)מקטעים 3 ו-7(

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהכבישים בגליל
 סיום סלילת מקטע מסד-

צ. גולני )כביש 65(
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהכבישים בגליל
סיום ארבעה מחלפונים על 

כביש 77
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תפוקהכבישים בגליל
כביש 77 – תל קשיש עד רמת 

ישי
 -  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 -  -  - סיום קטע מולדה-שוקתתפוקהכבישים בנגב
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 -  -  - קו כרמיאל-חיפהתפוקהחשמול
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

 -  -  - קו ירושלים-הרצליהתפוקהחשמול
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 -  -  - קו כרמיאל-ת"א-ירושליםתפוקהחשמול
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 -  -  - קו בנימינה-אשקלוןתפוקהחשמול
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 -  -  - קו ת"א-באר שבעתפוקהחשמול
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 -  -  - קו הוד השרון-ת"א-אשקלוןתפוקהחשמול
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 -  -  - קו נהריה-באר שבעתפוקהחשמול
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017 ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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נספח 2: מדדים לתכנית מערכות להסעת המונים: נספח 2: מדדים לתכנית מערכות להסעת המונים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תפוקהמטרופולין ת"א

הפעלת הקו האדום - תחילת 
כרייה של המנהרה הראשונה 
מהחניון התפעולי של הרכבת 

לאם המושבות 

 ג  ג  - 

תפוקהמטרופולין ת"א
תכנון הקו הירוק - סיום הליך 

סטטוטורי
 ג  ג  - 

תפוקהמטרופולין ת"א
תכנון הקו הסגול: מקטע 

מערבי - פרסום מכרז ומקטע 
מזרחי - תחילת תכנון מפורט

  ג  ג  - 

תפוקהמטרופולין ת"א
תכנון הקו החום - השלמת 

תכנון מוקדם
 ג  ג  - 

תפוקהמטרופולין חיפה
הארכת המטרונית מזרחה 

)נשר( - פרסום מכרזים מקטע 
ראשון ומקטעים שניים ושלוש

 ג  ג  - 
המקטע השלישי יפורסם ברבעון 

הראשון של שנת 2018.

תפוקהמטרופולין חיפה
הארכת המטרונית צפונה )עכו( 

- תכנון מפורט
 ג  ג  - 

תפוקהמטרופולין חיפה
הארכת המטרונית דרומה 

)טירת הכרמל( - סיום תכנון 
מפורט

התכנון המפורט בתהליכי השלמה.  ג  ג  - 

תפוקהמטרופולין חיפה
הארכת המטרונית לנווה שאנן 

בחיפה - סיום תכנון מפורט
 ג  ג  - 

טעות סופר. הכוונה הייתה לתחילת 
תכנון מפורט ואכן בוצע. 

תפוקהמטרופולין חיפה
תכנון רכבת קלה נצרת - 
סיום תכנון מוקדם כולל 

סטטוטוריקה
מתעכב בשל מחלוקת על התוואי.-  ג  - 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תפוקהמטרופולין ירושלים

הארכות ושלוחות הקו האדום 
)הארכה להדסה ,הארכה לנווה 

יעקב, שלוחה לגבעת רם 
ושלוחת הר הצופים( - זכייה 

והתקשרות עם הזכיין 

 ג  ג  - 
הוחלט שלא להתקשר עם הזכיין, 
התכולה נכללת במכרז הקו הירוק 

.)Jnet(

תפוקהמטרופולין ירושלים

קו ירוק - פרסום PQ )שלב 
מקדים למכרז(, סיום שליש 

תכנון מפורט והגשת מסמכים 
סטטוטוריים לוועדה המחוזית

 ג  ג  - 
פרט למקטע עמק רפאים שנמצא 

בבחינה נוספת. 

 ג  ג  - קו כחול - מתן תוקףתפוקהמטרופולין ירושלים

תפוקהצירי העדפה

פרויקט צירי העדפה 
במטרופולין תל-אביב )עירוני( 

- אמצע תכנון מפורט ו-15 
רשויות הנמצאות בתחילת 

ביצוע 

 ג  ג  - 
ישנן 4 רשויות הנמצאות בתחילת 

ביצוע. 

תפוקהצירי העדפה

צירי העדפה בינעירוניים - 
סיום תכנון סופי ותכנון מפורט 

ויציאה לביצוע בחלק מצירי 
ההעדפה הבינעירוניים 

 ג  ג  - 
התכנון הסופי הושלם והחל התכנון 

המפורט בחלק מצירי ההעדפה 
הבינעירוניים.

תפוקהצירי העדפה
נתיבים מהירים - סיום תכנון 

מפורט בכ-6 צירים
 ג  ג  - 

סיום תכנון מפורט בשלב א' )מכביש 
57 ועד מבוא איילון(, השלמת 

תכנון נת"צ בשלב הראשון בכביש 
5 והשלמת תכנון חניונים בשפיים 

ובראשון לציון לקראת יציאה למכרז. 
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד התיירות



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 3,611,000  -  2,910,000 כניסות תיירים לארץ1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: תייר מוגדר כמי שנכנס לארץ ושהה לילה אחד לפחות. המדידה מתבצעת על-ידי ספירת כניסות של בעלי דרכון זר ואשרת תייר  ■

בביקורת הגבולות. משרד התיירות פועל להגדלת התיירות הנכנסת לישראל באמצעים שונים. התיירות לישראל נתונה להשפעות רבות, 
גיאופוליטיות וכלכליות, ברמה הגלובלית והמקומית.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

  ערך בפועל 
לשנת 2017 

 הכנסות ענף התיירות )תרומת2
 40,800,000,000  -  40,000,000,000 ענף התיירות להכנסות המדינה(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: תרומת התיירות להכנסות המדינה נמדדת במספר דרכים: שיעור בקרב הייצוא הכללי ובקרב ייצוא השירותים, שיעור בתוצר  ■

המקומי הגולמי, הכנסות במטבע זר מתיירות נכנסת והכנסות במטבע מקומי של תיירות הפנים.

משרד התיירות
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 10,640,000  -  8,500,000 לינות תיירים בארץ - תיירות נכנסת3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: המדידה מתבססת על איסוף נתונים ממלונות תיירות. קיימים נתונים נוספים על לינות תיירים במתקני אכסון אחרים אשר  ■

לא נלקחים בחשבון במסגרת המדד, כגון: אכסניות, צימרים ודירות מגורים. נתון זה הינו זמני ועשוי להשתנות לאחר פרסום הנתונים 
הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסוף הרבעון הראשון.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 13,400,000  -  13,600,000 לינות ישראלים בארץ – תיירות פנים4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ■
ביאור: המדידה מתבססת על איסוף נתונים ממלונות תיירות. קיימים נתונים נוספים על לינות תיירים במתקני אכסון אחרים אשר  ■

לא נלקחים בחשבון במסגרת המדד: כגון: אכסניות, צימרים ודירות מגורים. נתון זה הינו זמני ועשוי להשתנות לאחר פרסום הנתונים 
הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסוף הרבעון הראשון. הנתון מתבסס על לינות במלונות תיירים ומתוך כך אינו מתאר את 

מלוא היקף תנועת תיירות הפנים.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

260,000 -  230,000 מועסקים בתעשיית התיירות )תרומת ענף התיירות לשוק העבודה(5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואומדן משרד התיירות. ■
ביאור: המדידה מבוססת על סקר מועסקים ישירים ועקיפים. מבוסס על אומדן של 135,000 מועסקים ישירים בתעשיית התיירות  ■

במכפיל של 1.9 לאמידת מועסקים עקיפים. מועסקים ישירים הם עובדי ענפי תעשיית התיירות, כגון ענף אירוח, מורי דרך, משרדי 
נסיעות וכדומה. מועסקים עקיפים הם עובדי תעשיות לוויין כגון תחבורה, כנסים ותערוכות וכדומה.

משרד התיירות
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: הגדלת תנועת התיירות והתרומה של התיירות לכלכלת ישראל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים 

 28  28  - ביצוע קמפיינים פרסומייםתפוקה

1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים 

 79 60-110 - הסכמי שיווק שנחתמותפוקה

1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים 

 - אורחיםתפוקה
1,000- 
 2,000

 2,000  

1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים 

 4  4  - סיורים לכתבים זרים תפוקה

1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים 

תפוקה
סיורים למחליטנים 

מקומיים 
 36  36  36 

1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים 

תפוקה
ירידים מקומיים שהמשרד 

השתתף בהם
 61  91  93 

1.1: שימור שווקים 
וקהלי יעד קיימים 

תפוקה
ירידים בינלאומיים 

שהמשרד השתתף בהם
 19  8  8 

1.2: פעילות שיווקית 
עם שווקים, קהלי יעד 

ומוצרים חדשים 
 57 20-50 - משווקים חדשים שגויסותפוקה

1.2: פעילות שיווקית 
עם שווקים, קהלי יעד 

ומוצרים חדשים 
תפוקה

מארגני תיירות חדשים 
שאורחו 

 -  242  337 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: פעילות שיווקית 
עם שווקים, קהלי יעד 

ומוצרים חדשים 
תפוקה

קמפיינים פרסומיים 
שבוצעו

 -  25  25 

1.2: פעילות שיווקית 
עם שווקים, קהלי יעד 

ומוצרים חדשים 
 ג  ג  - הקמת תשתית ויזואליתתפוקה

1.2: פעילות שיווקית 
עם שווקים, קהלי יעד 

ומוצרים חדשים 
תפוקה

התאמת נוהלי הקרן למיקוד 
קריטריונים בהתאם 

לאסטרטגיה השיווקית
 ג  ג  - 

משרד התיירות
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מטרה 2: שיפור וגיוון המוצר והעצמת חווית התייר

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: פיתוח תשתיות 
ציבוריות בתיירות

תפוקה
שיעור בחינת הבקשות 

שהוגשו לפיתוח תשתיות 
ציבוריות

 - 100%100%

2.1: פיתוח תשתיות 
ציבוריות בתיירות

תפוקה
פרויקטים תשתיתיים 

המבוקרים באמצעות חברת 
בקרה

 50  50  50 

2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד 
תפוקה

גיבוש תזכיר לחוק שירותי 
תיירות

 ג  ג  - 

2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד 
תפוקה

פעולות ביקורת לאכיפת 
 חוק שירותי תיירות

על מורי דרך ברחבי הארץ
 480  400  1,600 

פעולות ביקורת לאכיפת חוק שירותי 
תיירות ולביקורות אתרים מבוססות 

על אותם משאבים כמו ביקורת 
אתרים, בתי מלון ואטרקציות. במהלך 

המחצית השנייה של השנה, לאחר 
שינוי ארגוני במינהל חוויית התייר, 
האמון על יחידת הביקורת, הוחלט 

להסב את מירב המשאבים לפעולות 
ביקורת לאכיפת חוק שירותי תיירות, 

במטרה לייעל את ניצול משאבי 
היחידה ליישום מטרותיה.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד 
תפוקה

אתרים מבוקרים במסגרת 
ביקורת בתי מלון, אתרים, 

אטרקציות ומרכזי ערים
 -  1,000  830 

פעולות ביקורת מתחלקות לשני 
תחומים: פעולות לאכיפת חוק שירותי 

תיירות )מורי דרך( וביקורת אתרים, 
אטרקציות, מלונות ומרכזי ערים.
במהלך 2017, לאחר שינוי ארגוני 

במינהל חוויית התייר, הוחלט להקצות 
את מירב המשאבים לתחום מורי הדרך. 

2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד 
תפוקה

שיעור המענה לפניות 
הציבור

 - 100%100%

2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד 
תפוקה

בתי עסק המצטרפים 
להסדר החזר מע"מ

 -  300  290 

2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד 
 200  200  - ימי השתלמויות למורי דרךתפוקה

2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד 
 700  700  - רישיונות חדשים למורי דרךתפוקה

2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד 
תפוקה

אישורים שניתנו למלגות 
לתלמידים

 -  70  70 

2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד 
 100  100  - ימי השתלמות לתיירניםתפוקה

משרד התיירות
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: שיפור איכות 
המוצר והתאמתו 

לקהלי יעד 
תפוקה

תעודות במסגרת סל 
שירותי תיירות

 -  45,000  45,000 

2.4: הנגשת מידע 
תיירותי

תפוקה
אתרי המשרד שבוצע בהם 

SEO
 -  10  10 

2.4: הנגשת מידע 
תיירותי

תפוקה
דומיינים המנוהלים במשרד 

התיירות
 - 7373

2.4: הנגשת מידע 
תיירותי

תפוקה
אתרי אינטרנט המועברים 

לפלטפורמות משרד 
התיירות

-2029

2.4: הנגשת מידע 
תיירותי

תפוקה
פריטי תוכן שטויבו ועודכנו 

באתר "מידע למטייל"
-43,20043,200

2.5: הוזלת מחירי 
הנופש

תפוקה
חלוקת המענקים להקמת 

יחידות אירוח ולמתקני 
אכסון בהתאם לקריטריונים

 ג  ג  - 

2.5: הוזלת מחירי 
הנופש

תפוקה

בדיקה וטיפול בבקשות 
 המוגשות במסגרת

נוהלי הקמה/הרחבה או 
 השבה/הסבה של

בתי מלון

 ג  ג  - 

2.5: הוזלת מחירי 
הנופש

תפוקה
יישום ועדת שרים לרגולציה 

במלונאות לשם הוזלת 
מחירי הנופש בישראל

 ג  ג  - 
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מטרה 3: ייעול עבודת המשרד תוך יישום הליך ההסדרה הארגונית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.2: ניהול הידע 
במשרד

 2  2  - סקרים שבוצעותפוקה

בוצע סקר תיירות נכנסת כללי וסקר 
תיירות נכנסת - אילת. בנוסף פורסם 

מכרז לבחירת חברה לביצוע סקרים 
מהירים, אשר תחל לפעול בשנת 2018. 

3.2: ניהול הידע 
במשרד

תפוקה

מודולים/דו"חות BI הנגשת 
נתונים ומידע בתחום 

התיירות לעובדים והנהלת 
המשרד

 -  4  6 

3.2: ניהול הידע 
במשרד

תפוקה
מענקי מחקר שחולקו 

לסטודנטים
 -  4  - 

פורסם "קול קורא". על-פי לוח 
הזמנים שהוגדר ב"קול הקורא" מועד 
הביצוע המתוכנן לחלוקת המענקים 

בפועל הינו בשנה העוקבת לפרסומו. 
הוגשו 2 בקשות למענקי מחקר. 

משרד התיירות
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד התפוצות



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

פרויקטים שיופעלו במסגרת היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם 1
 1  3  1 היהודי בתפוצות

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חוזה היוזמה המשותפת. ■
ביאור: מדד זה מודד את הפרויקטים שיופעלו במסגרת תכנית אסטרטגית, שמטרתה חיזוק הזהות היהודית והקשר של צעירי העם  ■

היהודי עם ישראל. עקב חילופים של צוות הפרויקט, התקדמותו התעכבה בשנה אחת.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 3,000  3,000  2,000 נשים המשתתפות בתכנית החינוכית בישראל2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: דו"חות ביצוע. ■
ביאור: מדד זה בודק את מספר הנשים היהודיות המובאות לישראל מרחבי העולם, וכולל מסע בן שמונה ימים, הכנה, תכנית המשך  ■

מורחבת בקהילות ותכנית מנהיגות.

משרד התפוצות

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   577



 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 61.62  30  23 חשיפות של ישראלים לקמפיין החיבור לתפוצות )במיליונים(3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: נמדד על-פי הערכות של לשכת הפרסום הממשלתית למספר החשיפות של ישראלים לתוכן זה בערוצי המדיה השונים.  ■
ביאור: המדד בודק חשיפות של ישראלים במגוון רחב של ערוצי מדיה, שתפקידם לחשוף את הקהל הישראלי לחשיבותו של החיבור  ■

והקשר עם יהדות התפוצות.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 60  60  56 מובילי דעה המשתתפים בתכנית לחיבור לתפוצות4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חוזה וד"חות ביצוע.  ■
ביאור: המדד בודק את מספר מובילי הדעה והמשפיענים מתחומים שונים בכל המגזרים בישראל, כגון אנשי צבא, המגזר הציבורי,  ■

המגזר השלישי, המגזר העסקי, אנשי משפט, אקדמיה ותקשורת. המשתתפים נחשפים לידע ולסוגיות יסוד בקשר עם התפוצות וכן 
לרלוונטיות של הנושא להחלטות שהם מקבלים.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 300  300  300 קהילות המקושרות ביניהן מישראל ומהתפוצות5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חוזה ודו"חות ביצוע.  ■
ביאור: המדד בודק את מספר הקהילות המקושרות ביניהן על-ידי קישור מנהיגי הקהילות בארץ ובחו"ל ושיתוף הקהילות בקשר שנוצר.  ■

באופן זה הפרויקט יוצר קהילות תאומות ומחזק את הקשר ההדדי.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

בתי ספר יהודיים המשתתפים בתכנית אסטרטגית לחיזוק הזהות והקשר 6
 25  25  - היהודי לישראל

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: חוזה ודו"חות ביצוע.  ■
ביאור: המדד בודק את כמות בתי הספר היהודיים המלווים בתפוצות ואשר עבורם נבנות תכניות אסטרטגיות לחיזוק הזהות היהודית  ■

והקשר של התלמידים לזהותם היהודית ולישראל.

משרד התפוצות
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 0  10,000  - משתתפים בקורס פתוח ברשת למאבק באנטישמיות7

ביאור והרחבה:
הפיתוח הטכנולוגי של הקורס התעכב, ולכן הוא מתוכנן להיפתח במחצית השנייה של השנה הקרובה. ■
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: חיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל בתפוצות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: חיזוק הזהות 
היהודית והקשר 

לישראל של צעירים 
בתפוצות

תפוקה
משתתפות במשלחות 

ייעודיות לישראל
 2,000  3,000  3,000 

מדד זה בודק את מספר הנשים 
היהודיות המובאות לישראל מרחבי 

העולם וכולל מסע בן שמונה ימים, 
הכנה, תכנית המשך מורחבת 

בקהילות ותכנית מנהיגות.

1.1: חיזוק הזהות 
היהודית והקשר 

לישראל של צעירים 
בתפוצות

תפוקה

בתי הספר המשתתפים 
 בתכנית 

האסטרטגית לחיזוק הזהות 
והקשר היהודי לישראל

 -  25  25 

המדד בודק את כמות בתי הספר 
היהודיים המלווים בתפוצות ואשר 
עבורם נבנות תכניות אסטרטגיות 

לחיזוק הזהות היהודית והקשר של 
התלמידים לזהותם היהודית ולישראל.

1.2: חיזוק הקהילות 
היהודיות והקשר שלהן 

לישראל
 300  300  300 קהילות המקושרות ביניהןתפוקה

המדד בודק את מספר הקהילות 
המקושרות ביניהן על-ידי קישור 

מנהיגי הקהילות בארץ ובחו"ל ושיתוף 
הקהילות בקשר שנוצר. באופן זה 

הפרויקט יוצר קהילות תאומות ומחזק 
את הקשר ההדדי.

1.2: חיזוק הקהילות 
היהודיות והקשר שלהן 

לישראל
תפוקה

נשים המשתתפות בתכנית 
המנהיגות

 -  30  30 
פרויקט המשך לנשים מנהיגות 

ובעלות השפעה לאחר ההשתתפות 
בתוכנית החינוכית בישראל.

1.2: חיזוק הקהילות 
היהודיות והקשר שלהן 

לישראל
תפוקה

מספר הקהילות בתכנית 
"הקהל"

 -  50  0 
חתימת החוזה התעכבה לסוף 

שנת 2017, ותחילת הביצוע נדחתה 
לתחילת 2018.

משרד התפוצות
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מטרה 2: חיזוק החיבור של הישראלים בארץ לתפוצות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: שינוי השיח 
הציבורי ביחס 

לחשיבות החיבור 
לתפוצות

תפוקה
תכניות לימודים שהוטמעו 
במערכת החינוך הפורמלי 

והלא-פורמלי
 -  4  0 

פיתוח התוכניות החל בשנה שעברה 
ומתוכנן להיות מוטמע בשנת 

הלימודים תשע"ט.

2.1: שינוי השיח 
הציבורי ביחס 

לחשיבות החיבור 
לתפוצות

 500  300  135 משתתפים בימי עיוןתפוקה

המדד בודק את מספר המשתתפים 
בימי עיון הפותחים צוהר לנושא 

מרתק, רלוונטי ועכשווי, שנמצא בדרך 
כלל מחוץ לרדאר ולתחום החשיבה 
של רוב אזרחי ישראל. נושא יהדות 
התפוצות רלוונטי וחשוב לכל אדם 

שמשפיע על החברה הישראלית, 
שפועל למען עתיד ישראל בחינוך, 

בביטחון, ובכל תחום פעולה של עיצוב 
דעה ותודעה בישראל. 

2.1: שינוי השיח 
הציבורי ביחס 

לחשיבות החיבור 
לתפוצות

תוצאה
חשיפות של ישראלים 

לקמפיינים במדיה 
 25,000,000  30,000,000  26,480,800 

המדד בודק חשיפות של ישראלים 
במגוון רחב של ערוצי מדיה, 

שתפקידם לחשוף את הקהל 
הישראלי לחשיבותו של החיבור 

והקשר עם יהדות התפוצות. כחלק 
מתהליכי שיפור מתמידים, חלק 

מהתקציב הוסט לחשיפה בדיגיטל.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: שינוי השיח 
הציבורי ביחס 

לחשיבות החיבור 
לתפוצות

תוצאה
חשיפות של ישראלים 

לקמפיינים בדיגיטל 
 500,000  500,000  56,010,800 

המדד בודק חשיפות של ישראלים 
במגוון רחב של ערוצי מדיה, 

שתפקידם לחשוף את הקהל 
הישראלי לחשיבותו של החיבור 

והקשר עם יהדות התפוצות.

2.2: חיבור מובילי דעה 
ישראלים לתפוצות

תפוקה
מובילי דעה המשתתפים 
בתוכנית לחיבור לתפוצות

 56  60  60 

המדד בודק את מספר מובילי הדעה 
והמשפיענים מתחומים שונים בכל 
המגזרים בישראל, כגון אנשי צבא, 

המגזר הציבורי, המגזר השלישי, 
המגזר העסקי, אנשי משפט, אקדמיה 
ותקשורת. המשתתפים נחשפים לידע 

ולסוגיות יסוד בקשר עם התפוצות 
וכן לרלוונטיות של הנושא להחלטות 

שהם מקבלים.

2.2: חיבור מובילי דעה 
ישראלים לתפוצות

תוצאה

פרויקטים של חיבור לעם 
היהודי שבוצעו על-ידי 

המשתתפים בתכנית 
למובילי דעה ישראלים

 -  4  7 
המדד בודק את מספר מובילי הדעה 

שביצעו פרויקטי המשך לאחר 
השתתפותם בתוכנית.

2.2: חיבור מובילי דעה 
ישראלים לתפוצות

תוצאה
שיעור המשתתפים שקבלת 

ההחלטות שלהם הושפעה 
מהקורס

 - 75%75%
מבוסס על ניתוח תוצאותיו של מחקר 

אפקטיביות, המתבצע בין 6 ל-9 
חודשים מסיום הקורס. 

משרד התפוצות
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מטרה 3: מתן כלים, למעצבי מדיניות ולמקבלי החלטות לטובת המאבק באנטישמיות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: מתן כלים 
לפעילים לטובת 

המאבק באנטישמיות
 0  5,000  - כניסות חודשיות לאתרתוצאה

אתר האינטרנט החל לפעול בסוף שנת 
2017, ולכן המדידה המלאה תתבצע 

במהלך השנה הקרובה.

3.2: מתן כלים למעצבי 
מדיניות ומקבלי 

ההחלטות לטובת 
מאבק באנטישמיות

תפוקה
שיעור הניטור ברשתות 

החברתיות
 - 80%85%

אחוז ניטור מנפח הגלישה במדינות 
המפתח ברשתות המנוטרות. הניטור 

מתבצע באמצעות האלגוריתם 
שפותח על-ידי המשרד. המדינות 

הנבדקות הן המדינות בעלות שיעור 
האנטישמיות הגבוה, והשיעור 

הוא מתוך כלל התעבורה ברשתות 
המנוטרות באותה מדינה.
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד התקשורת



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור משקי הבית המחוברים לתשתית אולטרה-רחבת-פס נייחת, מתוך 1
0.1%- 0.1%כלל משקי הבית בישראל

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף כלכלה - משרד התקשורת. ■
■  fiber to the home, fiber to the building, fiberביאור: תקשורת אולטרה-רחבת-פס באמצעות סיבים אופטיים עד לחצרי המנויים )המכונה

to the premises וכו'( מהווה את הדור הבא של רשתות התקשורת בעולם. יש לפעול על-מנת להביא לפריסה מואצת של רשתות כאמור 

בישראל. זאת, על-מנת לתמוך באספקת שירותים מתקדמים, לרבות שירותים המסופקים על-גבי האינטרנט )over the top( ללא קשר 
למיקומו של המשתמש.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

70%75%77.5%שיעור הכיסוי של דור 4 בישראל בהתאם לקבוע ברישיונות הרט"ן2

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף כלכלה ואגף הנדסה, משרד התקשורת. ■
ביאור: פריסה נרחבת של רשתות מדור רביעי )"4G"( טרם החלה בישראל. הדבר פוגע בתחרותיות של ישראל בכלכלה העולמית ובמתן  ■

שירותים מתקדמים, עם דגש על אזורים ואוכלוסיות פריפריאליים. על משרד התקשורת, האמון על המשך פיתוח התשתיות בישראל, 
מוטלת האחריות לוודא, שאזרחי ישראל ייהנו משירותים ניידים מתקדמים. המדידה תתבצע כאחוז מהשטח המיושב שמכוסה ברשת 

של דור רביעי )הן בפריפריה והן במרכז(. )רט"ן: רדיו טלפון נייד - שירותי תקשורת סלולרית(.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 0  - תחילת עבודתו של רגולטור אחוד בתחום השידורים3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: לאחר שנים של רגולציה מפוצלת בתחום השידורים )שידורים לציבור, שידורים רב-ערוציים בתשלום וכו'(, מגמות טכנולוגיות  ■

ותחרותיות מביאות להתלכדות )convergence( בין שירותי שידורים ובין שירותי תקשורת אחרים. כמו כן, היכולת לספק שירותים אודיו-
ויזואליים באמצעות האינטרנט והתמורות בשוק הפרסום מביאות לכך, שיש צורך בקביעה מחודשת של המסגרת הרגולטורית בתחום 

השידורים, שבו יש צורך לאזן בין אינטרסים ציבוריים שונים – תחרות, יצירה מקומית ועברית, כללי התנהגות נאותים וכו'.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור משקי הבית שמחוברים לטלוויזיה רב-ערוצית שאינה מקרב 4
כ-4%6%8%המפעילים הוותיקים

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף כלכלה במשרד התקשורת. ■
ביאור: שיעור משקי הבית שמחוברים לטלוויזיה רב-ערוצית שאינה "הוט" או "יס" מסך כל משקי הבית בישראל. ■

משרד התקשורת
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 200  300  200 סניפי דואר שמשך זמן ההמתנה הממוצע בהם הוא 10 דקות או פחות5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף הפיקוח, בנק הדואר- משרד התקשורת. ■
ביאור: מדובר על ממוצע חודשי של 10-16 דקות ב-200 הסניפים שהותקנה בהם המערכת, ללא התייחסות לימים חריגים )מע"מ וימי  ■

תשלום קצבת הבטחת הכנסה(. יש לציין, כי יישום התקן נדחה וטרם נכנס לתוקפו.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 4  6  2 מספר נקודות הניטור עבור דברי דואר הנשלחים בדואר ישראל6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: אגף הפיקוח בנק הדואר- משרד התקשורת. ■
ביאור: שיפור המעקב אחר דואר ישראל - כחלק משיפור השירות ומכתב המלצות השרים ליישום החלטות הוועדה, הוחלט לשפר את  ■

המעקב אחר דברי הדואר. כיום הניטור אחר דברי הדואר מבוצע רק על דואר רשום וב-2 נקודות זמן: בכניסה לארץ/שליחה בסניף ומועד 
הקבלה, ואילו לאחר התקנת המערכת יבוצע הניטור ב-6 נקודת זמן גם אחר חבילות וגם אחר דואר רשום, ואילו על דואר רגיל יבוצע 

ניטור אחר שקי הדואר.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

משך הזמן הממוצע לקבלת אישור סוג לייבוא מוצרי תקשורת אלחוטיים 7
 -  -  - לישראל

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: לא צוין מקור הנתונים של הערכים המופיעים במדד מרכזי זה. ■
ביאור: שיפור זמני ההמתנה לאישור מוצרי תקשורת אלחוטיים בישראל - המדידה תתייחס למשך הזמן עד מתן אישור סוג לייבוא  ■

 מוצרי תקשורת אלחוטיים לישראל )במידה שהמוצר מאושר לייבוא(.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד התקשורת
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס נייחות בישראל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
שיעור משקי הבית בישראל 

המחוברים לתשתית 
אולטרה-רחבת-פס נייחת

0.1% -0.1%

1.1: קביעת מדיניות 
שר התקשורת בעניין 

פריסת תשתיות 
אולטרה-רחבות-פס 

ויישומה

תפוקה
פרסום מדיניות בנושא 

פריסת תשתיות
 0  ג  - 

עקב שינויים לא מתוכננים בשדרה 
הניהולית של המשרד.

1.1: קביעת מדיניות 
שר התקשורת בעניין 

פריסת תשתיות 
אולטרה-רחבות-פס 

ויישומה

תפוקה
פרסום טיוטת תיקון 
רישיונות להיוועצות

 0  ג  - 
עקב שינויים לא מתוכננים בשדרה 

הניהולית של המשרד.

1.1: קביעת מדיניות 
שר התקשורת בעניין 

פריסת תשתיות 
אולטרה-רחבות-פס 

ויישומה

 -  -  - תיקון רישיונותתפוקה
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.2: הבטחת המשך 
קיום התחרות ברובד 

הקמעונאי - "שוק 
סיטונאי"

תפוקה
פרסום טיוטת תיקון 

רישיונות )"בזק "ו"הוט"( 
להיוועצות 

 0  ג  - 
עקב שינויים לא מתוכננים בשדרה 

הניהולית של המשרד.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: הבטחת המשך 
קיום התחרות ברובד 

הקמעונאי - "שוק 
סיטונאי"

תפוקה
גיבוש מתודלגיה ליישום 
השלב השני של "השוק 

הסיטונאי"
 0  ג  - 

עקב שינויים לא מתוכננים בשדרה 
הניהולית של המשרד.

1.2: הבטחת המשך 
קיום התחרות ברובד 

הקמעונאי - "שוק 
סיטונאי"

תפוקה
פרסום מנגנון לבחינת 

צמצום מרווחים
 0  ג  - 

עקב שינויים לא מתוכננים בשדרה 
הניהולית של המשרד.

1.2: הבטחת המשך 
קיום התחרות ברובד 

הקמעונאי - "שוק 
סיטונאי"

תוצאה
מנויי האינטרנט בקרב 

מפעילים אחרים )שאינם 
"בזק" ו"הוט"(

 370,000  -  533,000 

משרד התקשורת

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   591



מטרה 2: פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס ניידות בישראל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
שיעור הכיסוי של רשת דור 

4 ניידת בישראל בהתאם 
לקבוע ברישיונות הרט"ן 

70%75%77.5%

תוצאה 
שיעור המנויים 

המשתמשים ברשת דור 4
 3,500,000  -  5,300,000 

2.1: האצת הפריסה 
של תשתיות דור 4 

 LTE-A-ושדרוג ל
תפוקה

פרסום נייר עמדה בנושא 
רישוי תדרים גבוהים

 0  ג  - 

נמצא על-ידי המשרד, כי טרם 
התגבשה התקינה העולמית לדור 

5, ולכן הוחלט להשהות את הטיפול 
בנושא. הנושא מטופל במסגרת ועדות 

התדרים לדור 5.

2.1: האצת הפריסה 
של תשתיות דור 4 

 LTE-A-ושדרוג ל
  ג  ג  - הסדרת אתרי small cellתפוקה

2.1: האצת הפריסה 
של תשתיות דור 4 

 LTE-A-ושדרוג ל
 -  -  - אתרי small cell שהוקמותוצאה

המשימה הקודמת הושלמה רק בסוף 
 2017, ולכן התקנות לא נכנסו לתוקף.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

2.2: מכרז לתדרים 
שיתפנו ב-2018

תפוקה
בחירת מנגנון למכרזי תדרי 

הג'יגה הראשון
היעד מתמשך גם בשנת 2018. 0  ג  - 

2.2: מכרז לתדרים 
שיתפנו ב-2018

היעד מתמשך גם בשנת 2018. 0  ג  - עדכון אגרת התדריםתפוקה
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.3: סידור, ייעול 
ותמחור של סדין 

התדרים
היעד מתמשך גם בשנת 2018. 0  ג  - סידור בסיס התדריםתפוקה

2.3: סידור, ייעול 
ותמחור של סדין 

התדרים
תפוקה

גיבוש מדיניות ארוכת טווח 
לשימוש בתדרים

 ג  ג  - 

משרד התקשורת
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מטרה 3: מסגרת רגולטורית חדשה לשידורים בישראל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
תחילת עבודתו של רגולטור 

אחוד בתחום השידורים
 0  ג  - 

הנושא מונח על שולחן ועדת הכלכלה 
בכנסת.

תוצאה 

שיעור משקי הבית 
שמחוברים לטלוויזיה 

רב-ערוצית שאינה מקרב 
המפעילים הוותיקים

כ-4%6%8%

3.1: יישום הדו"ח 
של הוועדה הבין-

רגולטורית לקביעת 
מסגרת רגולטורית 

חדשה לשידורים 
בישראל

תפוקה
פרסום לשימוע דמי העברת 

ערוץ
 0  ג  - 

באימוץ המסקנות על-ידי השר 
הוחלט, כי נושא זה יוחרג לאחר סבב 

נוסף של שימועים ועבודת צוות משנה 
בנושא. טרם הוחלט סופית בנושא 
זה. הנושא נמצא על סדר היום של 

המשרד.

3.1: יישום הדו"ח 
של הוועדה הבין-

רגולטורית לקביעת 
מסגרת רגולטורית 

חדשה לשידורים 
בישראל

תפוקה
השלמת טיוטה לתיקוני 

חקיקה נדרשים
 0  ג  - 

הוחלט לקדם נושא זה במסדרת חוק 
ההסדרים. כמו כן, תת-נושאים שונים 

לא הוכנסו למסגרת חוק ההסדרים 
האחרון מסיבות שונות.
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מטרה 4: המשך היישום של תכנית ההבראה של הדואר

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
מספר נקודות הניטור עבור 

דברי דואר הנשלחים בדואר 
ישראל 

 2  6  4  

תוצאה 
סניפי דואר שמשך זמן 

ההמתנה הממוצע בהם הוא 
10 דקות או פחות

 200  300  200  

4.1: המשך שיפור 
ברמת השירות של 
חברת דואר ישראל

תפוקה
הפעלת מערכת לניטור 

אלקטרוני לדברי דואר
 0  ג  - 

נתגלו תקלות מהותיות בפיילוט 
ברכיב ה-RFID, ולכן הוחלט לשנות 
את הרכיב, להזמין רכיבים חדשים 

מחו"ל, העומדים בתקנים בינלאומיים 
ומקומיים. היעד צפוי להתממש בשנת 

.2018

4.1: המשך שיפור 
ברמת השירות של 
חברת דואר ישראל

תפוקה
עלייה לאוויר של מערכת 

לבחירת האפשרות 
המועדפת למסירת חבילות

 ג  -  - 

4.2: קידום התחרות 
בתחום הדואר הכמותי

תפוקה
פתיחת מרכזי החלוקה 

לבעלי היתר 
 0  ג  - 

מדובר בסוגיית מדיניות, הנתונה 
להחלטת השר. המלצות מקצועיות 

הוגשו למנכ"ל.

4.2: קידום התחרות 
בתחום הדואר הכמותי

תפוקה
הסרת פיקוח מחירים 

משירות דואר כמותי של 
חברת הדואר

 0  ג  - 
מדובר בסוגיית מדיניות, הנתונה 

להחלטת השר. המלצות מקצועיות 
הוגשו למנכ"ל.

4.2: קידום התחרות 
בתחום הדואר הכמותי

תוצאה
בעלי היתר הנכנסים למרכזי 

חלוקה
 -  9  0 

מדובר בסוגיית מדיניות, הנתונה 
להחלטת השר. המלצות מקצועיות 

הוגשו למנכ"ל.

משרד התקשורת
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מטרה 5: התאמת הרגולציה על שוק הטלקום בישראל לעידן המודרני

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: שיתוף עם רשות 
הסייבר לעניין הטמעת 
רובד הסייבר בחברות 

התקשורת

תפוקה
פרסום מסמך מדיניות שר 

התקשורת בעניין הגנת 
סייבר בתחום התקשורת

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.2: קביעת מדיניות 
 Internet of לעניין

Things

תפוקה
פרסום מסמך מדיניות שר 

 Internet of התקשורת בעניין
Things

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.3: עדכון חוק 
התקשורת והתאמתו 

לעידן הנוכחי
תפוקה

פרסום טיוטה של תיקון 
חוק התקשורת

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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מטרה 6: הפחתת בירוקרטיה ושיפור תהליכים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.1: ייעול עבודת 
המשרד והנגשתו 

לציבור
תפוקה

השלמת יישומו של השינוי 
המבני

 ג  ג  - 

6.2: ייעול התהליך של 
ייבוא מוצרי תקשורת 

לישראל
 0  ג  - חיבור למערכת "מסלול"תפוקה

בשנת 2017 פותחה המערכת, שכללה 
התאמות בממשל זמין והן במערכות 
האישורים של המשרד. לוח הזמנים 

שסוכם להפעלת המערכת היה 
31.1.18. כתוצאה מכניסת "שער 

עולמי" במערכת ממשל זמין נדחה לוח 
הזמנים המתוכנן בחודשיים. 

6.2: ייעול התהליך של 
ייבוא מוצרי תקשורת 

לישראל
תוצאה

משך הזמן הממוצע לקבלת 
אישור סוג לייבוא מוצרי 

תקשורת אלחוטיים 
לישראל

 -  -  - 
בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

6.3: מעבר להיתרים 
של חלק מרישיונות 

התקשורת
תפוקה

מעבר להיתרים ופטורים של 
חלק מהרישיונות המיוחדים

 היתר רק 
 ISP-ל

פטור/היתר 
לשירותי 

נס"ר 
)נקודת 

סיום רשת( 
ולרישיונות 

מיוחדים 
נוספים 

 לא בוצע 

רישיונות נס"ר הומרו. לגבי רישיונות 
נוספים - התהליך הרגולטורי של 

המרת רישיונות להיתרים התארך 
מעבר למתוכנן וימשיך ב-2018.

6.3: מעבר להיתרים 
של חלק מרישיונות 

התקשורת
תוצאה

זמן ממוצע )בימי עסקים( 
לקבלת היתר/פטור למתן 

שירותי תקשורת ספציפיים
 89  -  - 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד התקשורת
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דיווח מדדים לשנת 2017
משרד התרבות והספורט



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

צופים בפעילות תרבותית ואמנותית הנתמכת על-ידי המשרד בתחומי 1
 11,900,000  11,800,000  11,700,000 התיאטרון, המחול, המוזיקה, המוזיאונים והגלריות בכל הארץ

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פיל"ת. ■
ביאור: מודד את מספר הצופים בכלל הפעילות הנתמכת על-ידי המשרד בארץ. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

צופים בפעילות תרבותית ואמנותית הנתמכת על-ידי המשרד בתחומי 2
 1,776,000  1,720,000  1,700,000 התיאטרון, המחול, המוזיקה, המוזיאונים והגלריות בפריפריה הגיאוגרפית

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: פיל"ת. ■
ביאור: מודד את מספר הצופים בכלל הפעילות הנתמכת על-ידי המשרד בפריפריה. ■

משרד התרבות והספורט
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

הרצות מופעים בתמיכת המשרד במוסדות תרבות בפריפריה בתחומי 3
 4,100  3,900  3,800 מוזיקה, מחול ותיאטרון

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל תרבות. ■
ביאור: מודד את מספר ההרצות של מופעים שהמשרד תומך בהם. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור העוסקים בפעילות גופנית מכלל האוכלוסייה הבוגרת לפי הגדרות 4
)WHO( 32.4%35%38.5%ארגון הבריאות העולמי

ביאור והרחבה:
■ .)WHO( מקור הנתונים: ארגון הבריאות העולמי
 ביאור: לצורך הסקר )שנערך בקרב 3,000 בוגרים(, הקריטריון הוא אדם העוסק בפעילות גופנית 150 דקות שבועיות לפחות. ■

המדד מתבסס על נתוני 2016, הסקר יבוצע שוב בשנת 2019.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 114,218  120,000  108,230 ספורטאים פעילים בספורט תחרותי5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל הספורט )דרך האיגודים(. ■
ביאור: ספורטאי פעיל הוא ספורטאי הרשום באיגוד ספורט ומשתתף במספר תחרויות ספורט הגבוה מהמינימום המוגדר בכל ענף. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 85,085  60,000  44,460 ילדים המשתתפים בתכנית "פרחי הספורט" )שלב א'(6

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מערכת רישום ממוחשבת. ■
ביאור: הרישום לתכנית "פרחי ספורט" הוא אינטרנטי, והתוכנה מציגה את מספר המשתתפים המדויק. ■

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 נשים ונערות הפעילות בספורט תחרותי מעל גיל 13 או מעל גיל 8 7
 24,132  25,000  21,415 )תלוי בענף(

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל הספורט )דרך האיגודים(. ■
ביאור: ספורטאית פעילה היא ספורטאית הרשומה באיגוד ספורט ומשתתפת במספר תחרויות ספורט הגבוה מהמינימום המוגדר בכל ענף. ■

משרד התרבות והספורט
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: הנגשת תרבות לכול, בדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

הצלחה 

גופים הנתמכים בארץ 
בתחומי התיאטרון, המחול, 

המוזיקה, המוזיאונים 
והגלריות )על-פי נתוני 

פיל"ת(

 223  223  305 
ערך בפועל הוא לשנת 2016, נתוני 

2017 יימדדו רק ברבעון השני של שנת 
.2018

תוצאה 

צופים בפעילות תרבותית 
ואמנותית הנתמכת על-ידי 

 המשרד בתחומי 
התיאטרון, המחול, 

המוזיקה, המוזיאונים 
והגלריות בכל הארץ 

 11,700,000  11,800,000  11,900,000 
ערך בפועל הוא לשנת 2016, נתוני 

2017 יימדדו רק ברבעון השני של שנת 
.2018

תוצאה 

צופים בפעילות תרבותית 
ואמנותית הנתמכת על-ידי 

 המשרד בתחומי 
התיאטרון, המחול, 

המוזיקה, המוזיאונים 
והגלריות בפריפריה 

הגיאוגרפית

 1,700,000  1,720,000  1,776,000 
ערך בפועל הוא לשנת 2016, נתוני 

2017 יימדדו רק ברבעון השני של שנת 
.2018

תוצאה 

הרצות מופעים בתמיכת 
המשרד במוסדות תרבות 

בפריפריה בתחומי מוזיקה, 
מחול ותיאטרון

 3,800  3,900  4,000 
ערך בפועל הוא לשנת 2016, נתוני 

2017 יימדדו רק ברבעון השני של שנת 
.2018
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: הקמת וחיזוק 
עוגני תרבות בישראל

תפוקה
חממות תרבות שהוקמו 

בפריפריה
 -  8  0 

הקמת החממות תתבצע בהתאם 
למסקנות שיופקו ממפת התרבות 
לאחר אישורה הסופי, העבודה על 

מפת התרבות טרם הסתיימה.

1.1: הקמת וחיזוק 
עוגני תרבות בישראל

תפוקה
עוגני התרבות שהוקמו 

בפריפריה
 -  5  0 

הקמת העוגנים תתבצע בהתאם 
למסקנות שיופקו ממפת התרבות 
לאחר אישורה הסופי, העבודה על 

מפת התרבות טרם הסתיימה.

1.2: תרבות לכל 
אזרח - דחיפה 

להנגשת והגברת 
צריכת תרבות לקהל 

המקומי, בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
אירועי "לא לדאוגוסט" 

שהתקיימו
 10  10  11 

1.2: תרבות לכל 
אזרח - דחיפה 

להנגשת והגברת 
צריכת תרבות לקהל 

המקומי, בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

 ג  ג  - קיום אירוע "כתר המזרח"תפוקה

משרד התרבות והספורט
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: תרבות לכל 
אזרח - דחיפה 

להנגשת והגברת 
צריכת תרבות לקהל 

המקומי, בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
אירועים ספרותיים 

ומוזיקליים ברחבי הארץ 
במסגרת חודש הקריאה

 20  30  78 

1.2: תרבות לכל 
אזרח - דחיפה 

להנגשת והגברת 
צריכת תרבות לקהל 

המקומי, בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
אישור ועדת רכישות לקיום 

כנס השפה העברית 2018
 ג  ג  - 

1.2: תרבות לכל 
אזרח - דחיפה 

להנגשת והגברת 
צריכת תרבות לקהל 

המקומי, בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

 12  10  - אירועי "מפה מצה"תפוקה

1.2: תרבות לכל 
אזרח - דחיפה 

להנגשת והגברת 
צריכת תרבות לקהל 

המקומי, בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
יישובים שמתקיימות 

בהם הופעות במסגרת חג 
המוזיקה הישראלית

 5  6  4  
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: תרבות לכל 
אזרח - דחיפה 

להנגשת והגברת 
צריכת תרבות לקהל 

המקומי, בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
יישובים בפריפריה שהוקרנו 
בהם סרטים ישראליים ביום 

הקולנוע הישראלי
 50  50  50 

1.2: תרבות לכל 
אזרח - דחיפה 

להנגשת והגברת 
צריכת תרבות לקהל 

המקומי, בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה

העברת הנחיות למימוש 
המיזם המשותף להפעלת 

ספריות ניידות במגזר 
הבדואי, במסגרת הפעימה 

הרביעית

 ג  ג  - 

1.2: תרבות לכל 
אזרח - דחיפה 

להנגשת והגברת 
צריכת תרבות לקהל 

המקומי, בדגש על 
הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית

תפוקה
בתי ספר המשתתפים 

במפעל "סופר אורח"
 500  500  500 

1.3: הקמה, שימור 
ותיעוד של נכסי 
תרבות ומורשת

תפוקה
מוזיאונים שהשתתפו 

בפרויקט שימור יצירות
 -  20  20 

1.3: הקמה, שימור 
ותיעוד של נכסי 
תרבות ומורשת

תפוקה
תחילת הביצוע של עבודות 

דיגיטציה
 0  ג  - 

 עקב התמשכות תהליכי רכש – 
המכרז טרם אושר.

משרד התרבות והספורט
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.3: הקמה, שימור 
ותיעוד של נכסי 
תרבות ומורשת

תוצאה
אתרי מורשת קטנים 

שהושלם שיפוצם ושימורם
 21  22  19 

1.4: חיזוק ועידוד 
היצירה התרבותית, 
בדגש על הפריפריה 

החברתית 
והגיאוגרפית

תפוקה
רקדנים המשתתפים 

בפרויקט "רקדן בקהילה"
 10  10  10 

1.4: חיזוק ועידוד 
היצירה התרבותית, 
בדגש על הפריפריה 

החברתית 
והגיאוגרפית

תפוקה
אמנים המשתתפים 

בפרויקט "אמן בקהילה"
 9  15  9 

צורפו 9 אמנים בלבד בשל הערכת 
חסר בהיקף המשימה.

1.4: חיזוק ועידוד 
היצירה התרבותית, 
בדגש על הפריפריה 

החברתית 
והגיאוגרפית

תפוקה
אמנים המשתתפים 

בפרויקט "אמן מורה"
 12  12  12 

1.4: חיזוק ועידוד 
היצירה התרבותית, 
בדגש על הפריפריה 

החברתית 
והגיאוגרפית

תפוקה
ערבי זמר ואמנות במגזר 

הדרוזי
 20  20  20 

1.4: חיזוק ועידוד 
היצירה התרבותית, 
בדגש על הפריפריה 

החברתית 
והגיאוגרפית

תפוקה
מועדונים שייקחו חלק 

בפרויקט ״היכל התהילה״
 -  10  0 

חל עיכוב באישור התכנית, ולכן היא 
טרם בוצעה.
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מטרה 2: קידום ועידוד של פיתוח התרבות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

2.1: קידום פיתוח 
התרבות ברשויות

תפוקה
קיום טקס פרס שרת 

התרבות לרשויות 
המקומיות

 ג  ג  - 

2.1: קידום פיתוח 
התרבות ברשויות

תפוקה
הכרה בגלריה באום אל פחם 

כמוזיאון
 ג  ג  - 

2.2: חיזוק מוסדות 
התרבות בישראל 

תפוקה
מבחן תמיכה מאושר וחתום 

של תרבות בקהילה
 0  ג  - 

בשל עיכוב באישור משרד המשפטים, 
התמיכות יחולקו על-פי המבחנים 

החדשים רק ב-2018.

משרד התרבות והספורט
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מטרה 3: קידום וטיפוח יוצרים עצמאים

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: תמיכה מותאמת 
באוכלוסיות יוצרים 

והקמת מנגנונים 
העונים על צרכיה 

הספציפיים

תפוקה
הקמת הקרן ליוצרים 

עצמאים ותחילת פעילות
 0  ג  - 

 לא בוצע עקב התמשכות תהליכי 
רכש – העדר ספקים מתאימים.

3.1: תמיכה מותאמת 
באוכלוסיות יוצרים 

והקמת מנגנונים 
העונים על צרכיה 

הספציפיים

תפוקה
חלוקת מענקים לאמנים 

במצוקה
 ג  ג  - 

3.1: תמיכה מותאמת 
באוכלוסיות יוצרים 

והקמת מנגנונים 
העונים על צרכיה 

הספציפיים

תפוקה
חלוקת כלל כספי הסיוע 
הכספי עבור פרויקטים 

ומלגות
 0  ג  - 

חלוקת תמיכה ליוצרים עצמאיים 
התעכבה בשל החלטה לעבור 

לפלטפורמת הקרן ליוצרים עצמאיים, 
וחלוקת המלגות התעכבה בשל עיכוב 

באישור תקציב הרכש.

3.1: תמיכה מותאמת 
באוכלוסיות יוצרים 

והקמת מנגנונים 
העונים על צרכיה 

הספציפיים

תפוקה
תחומים שחולק בהם הפרס 

לאמנים ותיקים
 7  7  7 

3.1: תמיכה מותאמת 
באוכלוסיות יוצרים 

והקמת מנגנונים 
העונים על צרכיה 

הספציפיים

תפוקה
פרסים שחולקו בתחום 

היצירה הספרותית העברית 
לילדים

 5  5  10 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: תמיכה מותאמת 
באוכלוסיות יוצרים 

והקמת מנגנונים 
העונים על צרכיה 

הספציפיים

תפוקה
פרסים שחולקו בתחומי 

היצירה העברית
 38  38  38 

3.1: תמיכה מותאמת 
באוכלוסיות יוצרים 

והקמת מנגנונים 
העונים על צרכיה 

הספציפיים

תפוקה
פרסים לסופרים היוצרים 

בשפה הערבית
 -  12  0 

חולקו פרסים בגין השנים 2015-2016. 
בשל התמשכות תהליכי עבודה וריבוי 
משימות המחלקה לא הצליחה לסיים 

את הליך הפרס השלישי )בגין 2017(.

3.1: תמיכה מותאמת 
באוכלוסיות יוצרים 

והקמת מנגנונים 
העונים על צרכיה 

הספציפיים

תפוקה
פרסים המוענקים ליוצרים 

בתחומי האמנות השונים
 115  166  166 

משרד התרבות והספורט
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מטרה 4: קידום רפורמות בתחום התמיכות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: יישום ועדכון של 
תקנות סל התרבות 

העירוני
תפוקה

עדכון תקנת סל התרבות 
העירוני

 ג  ג  - 

4.1: יישום ועדכון של 
תקנות סל התרבות 

העירוני
תפוקה

הגשת הקונספט להקמת 
המערכת

 ג  ג  - 

4.2: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
תפוקה

תקנות שהתבצע בהן פיילוט 
הקדמת התמיכות ל-2018

 -  4  0 
בשל עיכוב בקבלת חוות דעת 

משפטית, נדחה בשנה.

4.2: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
תפוקה

מבחנים מחודשים בהתאם 
לדרישת משרד המשפטים, 
שהסתיימה העבודה עליהם

 -  5  5  

4.2: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
תפוקה

חלוקת תקציב לזוכים 
במכרז ותחילת עבודה

 ג ג - 

4.2: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
תפוקה

מבחנים חדשים במסגרת 
"תיקוני רגב" דור ב' חתומים 

ומאושרים 
 -  2  2 

4.2: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
תפוקה

אישור המנגנון למיזמי 
תרבות בינלאומיים על-ידי 

הנהלת המשרד
 0  ג  - 

הוחלט שלא לבצע, האחריות על 
הנושא הועברה למועצה לתרבות 

ואמנות.

4.2: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
תפוקה

פרסום המבחן המתוקן 
לתמיכה בבתי ספר 
לאמנויות ברשומות 

 0  ג  - 
לא בוצע ב-2017 בשל התמשכות 
תהליכי העבודה, מתוכנן להתבצע 

בתחילת 2018.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.2: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
תפוקה

מבחן תמיכה מעודכן עבור 
שיפוצים חתום ומאושר

 0  ג  - 
לא בוצע בשל מחסור בכוח אדם 

משפטי וניהולו בהתאם לסדרי 
העדיפויות במשרד.

4.2: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
תפוקה

פרסום מבחן תמיכה חדש 
ומאושר למפעלי ספרות

 ג  ג  - 

4.2: יישום שינויים 
במנגנוני התמיכות 

ועדכונם
הצלחה

שיעור מבחני התמיכה מתוך 
סך מבחני התמיכה של 

מינהל תרבות, שעומדים 
בדרישות משרד המשפטים

60%100%63%

משרד התרבות והספורט
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מטרה  5: הגדרת תפיסה ויצירת תשתיות לייצוא ולייבוא תרבות

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: הגברת הנוכחות 
של היוצרים 

והיצירה הישראלית 
בפלטפורמות שונות 
בחו"ל וייבוא תרבות 

מחו"ל

תפוקה
מבקרים בביתן הישראלי 

בקאן
 4,000  6,000  6,000 

5.1: הגברת הנוכחות 
של היוצרים 

והיצירה הישראלית 
בפלטפורמות שונות 
בחו"ל וייבוא תרבות 

מחו"ל

תפוקה
מנהלי הפסטיבלים מהעולם 

שהגיעו לאירועי החשיפה
 -  15  0 

לא בוצע בשל העדר זמינות תקציבית 
לפרויקט.

5.1: הגברת הנוכחות 
של היוצרים 

והיצירה הישראלית 
בפלטפורמות שונות 
בחו"ל וייבוא תרבות 

מחו"ל

תפוקה
הקמת תערוכה בביאנלה 

על-ידי הנציג הנבחר
 ג  ג  - 

5.1: הגברת הנוכחות 
של היוצרים 

והיצירה הישראלית 
בפלטפורמות שונות 
בחו"ל וייבוא תרבות 

מחו"ל

הצלחה
פלטפורמות בחו"ל שהייתה 

בהן השתתפות ישראלית 
בתמיכת המשרד

 2  2  2 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.2: פיתוח מנגנונים 
לתמיכה בהצגת יצירות 

של אמנים ישראלים 
בחו"ל ולשיתופי פעולה 

עם אמנים מחו"ל

תפוקה
פרסום עיקרי הנוהל בביתן 

הישראלי בקאן
 0  ג  - 

התעכב בשל סדרי עדיפויות שונים של 
מרכז ההשקעות.

משרד התרבות והספורט
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מטרה 6: מיצוב מינהל התרבות כגוף המוביל את תחום התרבות במדינת ישראל

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

6.1: בניית תכניות 
אסטרטגיות וטקטיות 

לתרבות בישראל
תפוקה

סיום גיבוש תכנית 
אסטרטגית לתרבות 

בישראל 
 0  ג  - 

מתעכב בשל המתנה להחלטת הנהלה 
סופית.

6.2: הגברת החשיפה 
והשיווק של פעילות 

המשרד
תפוקה

קיום הטקס המרכזי 
לחלוקת פרסי השרה 

בתרבות
 0  ג  - 

בהתאם לשינוי בסדרי העדיפויות 
של המשרד, בשל בעיות בזמינות 

תקציבית.
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מטרה 7: הגדלת מספר העוסקים בספורט ובפעילות גופנית 

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

שיעור העוסקים בפעילות 
גופנית מכלל האוכלוסייה 

הבוגרת לפי הגדרות ארגון 
)WHO( הבריאות העולמי

32%35%38.5%
המדד מתבסס על נתוני 2016, הסקר 

יבוצע שוב בשנת 2019.

7.1: קידום תרבות 
הספורט בישראל

תפוקה
רשויות המשתתפות בשבוע 

ספורט ישראל
 181  185  186 

7.1: קידום תרבות 
הספורט בישראל

תפוקה
רשויות מקומיות 

שהשתתפו ביום ההליכה 
העולמי

 200  205  207 

7.1: קידום תרבות 
הספורט בישראל

תפוקה
ילדים המשתתפים 

באולימפיאדת הילדים
 6,500  6,700  7,400 

7.1: קידום תרבות 
הספורט בישראל

תפוקה
רשויות שהגישו מועמדות 

לפרס השרה
 43  45  43 

7.1: קידום תרבות 
הספורט בישראל

תפוקה

תחילת פעילות של 
המערכת החדשה לסל 
ספורט, למיפוי רשויות 
ולמיפוי מתקני ספורט

 0  ג  - 

התעכב בשל התמשכות הליכי 
הבדיקות של המערכת הממוחשבת 
על-ידי צוות הפיתוח, נדחה לרבעון 

הראשון של 2018.

7.1: קידום תרבות 
הספורט בישראל

תוצאה
משתתפים באירועי הדגל 

של המשרד
 300,000  350,000  350,000 

7.2: הרחבת פעילות 
ספורט ממוסדת 

תפוקה
אישור אמות מידה לפעילות 

ספורט ממוסדת
 0  ג  - 

התמשכות תהליכי עבודה, יסתיים 
בחציון הראשון של 2018.

7.2: הרחבת פעילות 
ספורט ממוסדת 

תוצאה
עוסקים בפעילות ספורט 

עממית ממוסדת, הנתמכת 
על-ידי המשרד

 8,000  10,000  10,000 
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מטרה 8: הגדלת מספר הספורטאים העוסקים בספורט תחרותי 

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
ספורטאים פעילים בספורט 

תחרותי
 108,230  120,000  114,218 

8.1: הגדלת מספר 
הספורטאים הרשומים 

והפעילים
תפוקה

ילדים המשתתפים בתכנית 
"פרחי ספורט" שלב א'

 44,460  60,000  85,085 

8.1: הגדלת מספר 
הספורטאים הרשומים 

והפעילים
תפוקה

ספורטאים בפרויקט בענף 
הכדורגל

 -  8,000  4,105 
בוצע באופן חלקי בשל עיכוב בפתיחת 

הפרויקט.

8.1: הגדלת מספר 
הספורטאים הרשומים 

והפעילים
תפוקה

ספורטאים בפרויקט 
שנרשמו באיגודים

 9,540  10,000  12,199 

8.1: הגדלת מספר 
הספורטאים הרשומים 

והפעילים
תפוקה

שיעור הקבוצות החדשות 
שהוקמו במסגרת הפרויקט, 
שהתבצעו בהן סיורי מעקב 

ובקרה 

75%75%85%

8.1: הגדלת מספר 
הספורטאים הרשומים 

והפעילים
תפוקה

שיעור הספורטאים בוגרי 
שלב ב' של פרויקט "פרחי 
ספורט", שנקלטו באגודות 

במסגרת קבוצות קיימות

25%50%54%

8.1: הגדלת מספר 
הספורטאים הרשומים 

והפעילים
תוצאה

ילדים ובני נוער )עד גיל 18( 
הפעילים בספורט תחרותי

 62,294  70,000  66,783 

8.2: תמיכה בקידום 
ספורטאי הישג 

תפוקה
הבאה לאישור הכנסת של 
תיקון החוק בנושא מעבר 

קטינים
 0  ג  - 

עיכובים באישור התזכיר בלשכה 
המשפטית ובאישור דו"ח RIA ע"י 

משרד ראש הממשלה.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

8.2: תמיכה בקידום 
ספורטאי הישג 

תפוקה
תכנית עבודה מאושרת 

על-ידי המועצה הלאומית 
לספורט

 ג  ג  - 

8.3: הגדלת כמות 
ההישגים בספורט 

ההישגי
תפוקה

קבלת תכנית עבודה 
ארוכת טווח, כולל צרכים 

תקציביים, מהיחידה 
לספורט הישגי 

 ג  ג  - 

8.3: הגדלת כמות 
ההישגים בספורט 

ההישגי
תפוקה

תכנית עבודה ליישום 
הלקחים מדו"ח סיכום 

המחקר של פרופסור דה 
בושר

התעכב בשל מחסור בכוח אדם.  0  ג  - 
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מטרה 9: קידום נשים, נערות וילדות העוסקות בספורט ובפעילות גופנית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

שיעור הנשים העוסקות 
בפעילות גופנית מכלל 

האוכלוסייה לפי הגדרות 
ארגון הבריאות העולמי 

)WHO(

29%32%37.8%
המדד מתבסס על נתוני 2016, הסקר 

יבוצע שוב בשנת 2019.

תוצאה 

שיעור הנערות העוסקות 
בפעילות גופנית מכלל 

האוכלוסייה בגילאי 12-18 
לפי הגדרות ארגון הבריאות 

)WHO( העולמי

8%9% - 
הנתון האחרון מתבסס על נתוני 2015. 

הסקר יבוצע שוב בשנת 2018.

9.1: הגדלת מספר 
הילדות, הנערות 

והנשים העוסקות 
בספורט תחרותי

תפוקה
תכניות ענפיות שהוגשו 

בענפים הקבוצתיים 
המועדפים

 4  4  4 

9.1: הגדלת מספר 
הילדות, הנערות 

והנשים העוסקות 
בספורט תחרותי

תפוקה
בתי ספר המשתתפים 

בפרויקט "הפסקה פעילה"
 79  90  84 

9.1: הגדלת מספר 
הילדות, הנערות 

והנשים העוסקות 
בספורט תחרותי

תוצאה

שיעור הילדות והנערות 
העוסקות בספורט תחרותי 

מעל גיל 13 או מעל גיל 8 
מסך ספורטאי הנוער

 17.1%18.5%19.2%
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

9.1: הגדלת מספר 
הילדות, הנערות 

והנשים העוסקות 
בספורט תחרותי

תוצאה
נשים ונערות הפעילות 

בספורט תחרותי מעל גיל 13 
או מעל גיל 8 )תלוי בענף(

 21,415  25,000  24,132 

9.2: שינוי עמדות 
הציבור בנוגע 

להשתתפות ילדות 
ונערות בספורט 

תחרותי 

 ג  ג  - ביצוע הקמפיין השיווקיתפוקה

9.2: שינוי עמדות 
הציבור בנוגע 

להשתתפות ילדות 
ונערות בספורט 

תחרותי 

תפוקה
סדנאות שהתקיימו לקידום 

נשים לניהול בספורט 
 2  3  1 

בוצע באופן חלקי בשל עיכוב 
שנבע מצורך בקבלת אישור מיוחד 

מהחשכ"ל לביצוע הפרויקט.

9.2: שינוי עמדות 
הציבור בנוגע 

להשתתפות ילדות 
ונערות בספורט 

תחרותי 

תפוקה
פעילויות פורום נשים 

בהנהלות איגודי הספורט 
שבוצעו

 3  3  2  

9.2: שינוי עמדות 
הציבור בנוגע 

להשתתפות ילדות 
ונערות בספורט 

תחרותי 

תפוקה
משתתפים בכנס "אתנה 

בדיבור ישיר"
 300  330  0 

לא בוצע כיוון שלא התקבל אישור 
נדרש מהחשב הכללי לביצוע 

הפרויקט.

משרד התרבות והספורט

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   619



 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

9.2: שינוי עמדות 
הציבור בנוגע 

להשתתפות ילדות 
ונערות בספורט 

תחרותי 

תפוקה
ספורטאיות המשמשות 

כ"שגרירות אתנה"
 34  37  38 

9.2: שינוי עמדות 
הציבור בנוגע 

להשתתפות ילדות 
ונערות בספורט 

תחרותי 

תוצאה

שיעור ההורים לילדות 
בגילאים 6-12 המעוניינים 
שבתם תשתתף בפעילות 

של "אתנה" בשנה הקרובה

50%52%50%

9.2: שינוי עמדות 
הציבור בנוגע 

להשתתפות ילדות 
ונערות בספורט 

תחרותי 

תוצאה
שיעור המודעות לפרויקט 
"אתנה" בקרב כלל הציבור

40%45%60%

9.3: תמיכה באיתור 
ופיתוח ספורטאיות 

קיימות
תפוקה

ספורטאיות בוגרות 
הנתמכות במסגרת קבוצת 

 "Top Team"
 150  150  195 

9.3: תמיכה באיתור 
ופיתוח ספורטאיות 

קיימות
 71  62  56 נשים בסגל האולימפיתוצאה
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מטרה 10: שיפור איכות התשתיות האנושיות בספורט 

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

10.1: הסדרת תחום 
האימון ושיפור מעמד 

המאמן
תפוקה

חלוקת התמיכה לארגוני 
המאמנים

 0  ג  - 
קיים ארגון מאמנים אחד בישראל 

והוא לא עמד בתנאים לקבלת 
התמיכה.

10.1: הסדרת תחום 
האימון ושיפור מעמד 

המאמן
תפוקה

הבאה לאישור הכנסת של 
התיקון לחוק הספורט 

בנושא הכשרת מאמנים 
 0  ג  - 

אישור תזכיר החוק התעכב בשל 
השגות של אגף התקציבים במשרד 

האוצר.

10.2: שיפור תהליכי 
הכשרה של המאמנים 

והמדריכים
 ג  ג  - קיום כנס שנתי תפוקה

10.3: שיפור איכות 
הניהול בתחום 

הספורט
תפוקה

משתתפים בכנסים 
מהרשויות המקומיות

 400  450  450 

10.3: שיפור איכות 
הניהול בתחום 

הספורט
תפוקה

תכנית אופרטיבית מגובשת 
ליישום המלצות הבחינה

 0  ג  - 
לא בוצע בשל הערכת חסר בהיקף 

המשימה.
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מטרה 11: קידום פיתוחן של תשתיות פיזיות בספורט

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

11.1: פיתוח והנגשת 
מתקני ספורט לקהילה

 ג  ג  - מיפוי מתקנים מעודכןתפוקה

11.1: פיתוח והנגשת 
מתקני ספורט לקהילה

 10  13  - תקנים שפורסמותפוקה

11.2: פיתוח מתקנים 
לספורט הישגי

תפוקה
פרסום פעימה שנייה של 

תכנית המתקנים הלאומית
 0  ג  - 

בשל שינוי סדרי עדיפויות ואילוצי 
תקציב, קודמו רק חלק מהרבדים 

בפעימה השנייה.

11.2: פיתוח מתקנים 
לספורט הישגי

תוצאה

שיעור הספורטאים שהעידו 
על "איכות מספקת" של 
מתקני הספורט ההישגי 

הלאומיים

 - 44.3%44.3%
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מטרה 12: יישום תפקידי המשרד כרגולטור בתחומי הספורט

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

12.1: מיסוד וקידום 
הספורט המוטורי 

בישראל
תפוקה

סיום הקמת מסלול 
האספלט בערד

 ג  ג  - 

12.1: מיסוד וקידום 
הספורט המוטורי 

בישראל
תפוקה

שילוב מתקן ספורט מוטורי 
במסגרת הפעימה השנייה 

של תכנית המתקנים 
הלאומית

 0  ג  - 
בשל שינוי סדרי עדיפויות ואילוצי 
תקציב, קודמו רק חלק מהרבדים 

בפעימה השנייה.

12.1: מיסוד וקידום 
הספורט המוטורי 

בישראל
תפוקה

חלוקת התמיכה לשתי 
התאחדויות הספורט 

המוטורי
 ג  ג  ג 

12.1: מיסוד וקידום 
הספורט המוטורי 

בישראל
תפוקה

סיום שלב ב' של פיתוח 
המערכת הממוחשבת 

לרשות לנהיגה ספורטיבית 
– הנפקת רישיון כלי תחרותי 

חדש

 ג  ג  - 

12.2: הפעלה של 
המועצה הלאומית 

לספורט
תפוקה

החלטת מדיניות בדבר אופן 
החלוקה

 ג  ג  ג 

12.2: הפעלה של 
המועצה הלאומית 

לספורט
תפוקה

מינוי מחודש של חברי 
המועצה הלאומית לספורט

 0  ג  - 
מונו 14 חברי מועצה מתוך 19, טרם 

התקבלה הכרעה ניהולית באשר 
למינוי יתר החברים.

משרד התרבות והספורט
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

12.2: הפעלה של 
המועצה הלאומית 

לספורט
תפוקה

הבאה לאישור המועצה 
הלאומית לספורט של 
התכנית האסטרטגית 

למדיניות כוללת וארוכת 
טווח בתחום הספורט 

ממתין לאישור של הנהלת המשרד. 0  ג  - 

12.3: יישום החוק 
למניעת אלימות 

בספורט
תפוקה

קיום הקמפיין הפרסומי נגד 
תופעת האלימות בספורט

 ג  ג  - 

12.3: יישום החוק 
למניעת אלימות 

בספורט
תפוקה

מינוי מחודש של חברי 
המועצה למניעת אלימות 

בספורט
 0  ג  - 

נובע מעיכוב בקבלת אישור הלשכה 
המשפטית והדרג הממונה.

12.3: יישום החוק 
למניעת אלימות 

בספורט
תפוקה

רענונים תקופתיים למנהלי 
אירועי ספורט שבוצעו

 3  3  12 

12.4: קיום קשרי חוץ 
בינלאומיים בתחום 

הספורט
תפוקה

מדינות ששלחו נציגים לכנס 
)EFPM( בינלאומי בארץ

 -  17  25 

12.5: מיסוד וקידום 
הפעילות בתחום 

הצלילה הספורטיבית
תפוקה

משתתפים בכינוס השנתי 
של הרשות לצלילה 

ספורטיבית
 240  250  250 

12.5: מיסוד וקידום 
הפעילות בתחום 

הצלילה הספורטיבית
תפוקה

קיום אירוע צלילה לבעלי 
מוגבלויות

0 ג  - 
בשל היעדר זמינות תקציבית, האירוע 

אורגן ומומן על-ידי גורמים פרטיים.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

12.5: מיסוד וקידום 
הפעילות בתחום 

הצלילה הספורטיבית
תפוקה

ביקורות שהתבצעו במרכזי 
הצלילה

 770  800  817 

12.6: קידום תשתיות 
מחקר ומידע בתחום 

הספורט והפעילות 
הגופנית

תפוקה

קבלת דו"ח מסכם של סקר 
העוסקים בספורט ובפעילות 

גופנית בקרב האוכלוסייה 
הבוגרת

 ג  ג  - 

12.6: קידום תשתיות 
מחקר ומידע בתחום 

הספורט והפעילות 
הגופנית

תפוקה
פרסום המלצות המחקר 

המלווה "פרחי ספורט"
 0  ג  - 

טרם בוצע המחקר בשל המתנה 
לקבלת אישור משרד החינוך להפצת 

שאלונים בקרב ילדים.

12.7: הקמת מכון 
לאומי למצוינות 

בספורט )חוק מכון 
ווינגייט(

תפוקה
סיום הליך התאגוד של מכון 

"וינגייט"
 0  ג  - 

סיום הליך התאגוד התעכב בשל עיכוב 
במינוי חברי המועצה בתאגיד.

12.7: הקמת מכון 
לאומי למצוינות 

בספורט )חוק מכון 
ווינגייט(

תפוקה
התאחדויות ואיגודים 

שקבעו את ביתם במכון 
הלאומי

 -  -  - 

מתעכב בשל סדרי עדיפויות. התקבלה 
החלטה לדחות את מימוש רובד בתים 

לאומיים בשלב זה לטובת מענה 
לבקשות קיימות לתמיכה באולמות 

 ובמגרשים.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

משרד התרבות והספורט
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דיווח מדדים לשנת 2017
המוסד לביטוח לאומי



דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2017

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

88.69%90%90%שיעור האזרחים המרוצים מהשירות הניתן בסניפי ביטוח לאומי1

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל המחקר והתכנון, סקרי שביעות רצון. ■
ביאור: יחידת הסקרים במינהל המחקר בביטוח הלאומי מבצעת יותר מ-60,000 סקרי שביעות רצון לאזרחים בשנה בנושאים שונים.  ■

הסקר נערך בקרב אזרחים שקיבלו שירות באחד מ-78 מרכזי השירות הפרוסים ברחבי הארץ. אזרחים הנחשבים כמרוצים מהשירות הם 
אלה שנתנו ציון 6-10 בסקר.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

שיעור האזרחים המרוצים מהחלטות בתביעה בכלל הגמלאות בביטוח 2
82.5%90%82.2%לאומי 

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל המחקר והתכנון, סקרי שביעות רצון. ■
ביאור: המדד בוחן את מספר האזרחים שציינו את שביעות רצונם בציון 6-10 מתוך סך האזרחים שנדגמו. הסקר נערך בקרב אזרחים  ■

שהגישו תביעה לקצבה, ונתקבלה החלטה בעניינם. הסקר התקיים לאחר מתן ההחלטה בתביעה ובוחן את שביעות הרצון מכל תהליך 
הטיפול בתביעה.

המוסד לביטוח לאומי
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 -  20.5  21.2 ממוצע ימים לטיפול בתביעות בכלל הקצבאות3

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: המוסד לביטוח לאומי, מערכות תפעוליות. ■
ביאור: הוחלט לא להשתמש במדד זה, לאור העובדה שנתון ממוצע בין משכי זמן של נושאים שונים אינו משקף רק יעילות, אלא כולל  ■

גם מרכיבים נוספים.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - - 98%שיעור מיצוי זכויות מבין הזכאים לדמי אבטלה4

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל המחקר והתכנון, מחקרי מיצוי זכויות. ■
ביאור: המוסד מתכנן לקיים מחקרי מיצוי זכויות לקראת שנת 2019, בהתאם למשאבי המחקר ועל כן היעד שנכתב בתכנית היה לשנת  ■

.2019 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - - 95%שיעור מיצוי זכויות מבין הזכאים לתשלום מילואים5

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל המחקר והתכנון, מחקרי מיצוי זכויות. ■
 ביאור: המוסד מתכנן לקיים מחקרי מיצוי זכויות לקראת שנת 2019, בהתאם למשאבי המחקר ועל כן היעד שנכתב בתכנית היה לשנת 2019. ■

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - - 99.3%שיעור מיצוי זכויות מבין הזכאים למענק לימודים6

ביאור והרחבה:
 מקור הנתונים: מינהל המחקר והתכנון, מחקרי מיצוי זכויות. ■

ביאור: המוסד מקיים מחקרי מיצוי זכויות אחת לכמה שנים ומתכנן לקיים מחקר נוסף לקראת שנת 2019, בהתאם למשאבי המחקר. על 
 כן, היעד שנכתב בתכנית היה לשנת 2019.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

המוסד לביטוח לאומי
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 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - - 96.7%שיעור מיצוי זכויות מבין הזכאים לדמי מזונות7

ביאור והרחבה:
 מקור הנתונים: מינהל המחקר והתכנון, מחקרי מיצוי זכויות. ■

ביאור: המוסד מקיים מחקרי מיצוי זכויות אחת לכמה שנים ומתכנן לקיים מחקר נוסף לקראת שנת 2019, בהתאם למשאבי המחקר. על 
 כן, היעד שנכתב בתכנית היה לשנת 2019.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

 ערך מתוכנן  ערך בשנת 2016 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
לשנת 2017 

 - - 95.9%שיעור מיצוי זכויות מבין הזכאים לדמי לידה8

ביאור והרחבה:
מקור הנתונים: מינהל המחקר והתכנון, מחקרי מיצוי זכויות. ■
ביאור: המוסד מקיים מחקרי מיצוי זכויות אחת לכמה שנים ומתכנן לקיים מחקר נוסף לקראת שנת 2019, בהתאם למשאבי המחקר. על  ■

 כן, היעד שנכתב בתכנית היה לשנת 2019.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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דיווח מדדים – עיקרי תכנית העבודה לשנת 2017

מטרה 1: קידום מהלכים לצמצום העוני ואי-השוויון החברתי-כלכלי

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.1: יישום חקיקה 
להרחבת הזכויות 

תוצאה

ילדים שייפתחו עבורם 
תכניות חיסכון על-ידי 

המדינה מתוך כלל הילדים 
מתחת לגיל 18 בישראל

 -  2,700,000  3,100,000 

1.1: יישום חקיקה 
להרחבת הזכויות 

תוצאה
בעלי מוגבלויות שעבורם 

 תגדל קצבת הנכות 
ב-44-150 ש"ח 

 -  188,000  188,000 

1.1: יישום חקיקה 
להרחבת הזכויות 

תוצאה

 מבוטחים בנכות שעובדים 
- מתן אפשרות להשתכר 

עד 2,800 ש״ח מבלי 
שתיפגע הקצבה )יישום 

חוק לרון(

 -  30,000  30,000 

1.1: יישום חקיקה 
להרחבת הזכויות 

תוצאה
בעלי מוגבלויות, שתבוטל 

עבורם שלילת הקצבה עקב 
דמי מחלה

 -  1,700  1,700 

1.1: יישום חקיקה 
להרחבת הזכויות 

תוצאה

מבוטחים המקבלים 
השלמת הכנסה בזקנה, 

שעבורם תעלה קצבת 
הזקנה 

 -  190,000  190,000 

1.1: יישום חקיקה 
להרחבת הזכויות 

תוצאה

מבוטחים שיקבלו תוספת 
ותק בקצבאות זקנה 

ושארים החל משנת הביטוח 
הראשונה במקום לאחר 

עשר שנות ביטוח

 -  500,000  500,000 

המוסד לביטוח לאומי
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

1.2: קידום רפורמות 
בקצבאות ובדמי ביטוח

תפוקה
פרסום מחקר ודו"ח מיקרו-

סימולציה בנושא הכנסה 
בסיסית לכל אדם בישראל

 0  ג  - 
העבודה לא התקדמה בגין תעדוף 

פנימי. 

1.2: קידום רפורמות 
בקצבאות ובדמי ביטוח

תפוקה
ביצוע סימולציות של 

תרחישי דמי ביטוח 
מינימליים אחידים

 ג  ג  - 

1.2: קידום רפורמות 
בקצבאות ובדמי ביטוח

תפוקה
קביעת הגדרות לחלוקת דמי 

ביטוח לפי ענפים/אשכולות
 ג  ג  - 

1.2: קידום רפורמות 
בקצבאות ובדמי ביטוח

תפוקה
פיתוח מודל של קביעת 

ממדי העוני
 -  -  - 

העבודה לא התקדמה בגין תעדוף 
פנימי. 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

1.2: קידום רפורמות 
בקצבאות ובדמי ביטוח

 ג  ג  - פרסום דו"ח העוניתפוקה

1.2: קידום רפורמות 
בקצבאות ובדמי ביטוח

תפוקה
מסמך המלצות לשיפור 

הטיפול בעובדים בשכר נמוך
 0  ג  - 

העבודה היא בשיתוף פעולה עם 
גורם חיצוני. המוסד סיים את חלקו 

בנושא והמשך העבודה היא של הגורם 
החיצוני.

1.2: קידום רפורמות 
בקצבאות ובדמי ביטוח

תפוקה
מסמך מדיניות בנושא מבנה 

קצבת נכות
  ג  ג  - 

1.2: קידום רפורמות 
בקצבאות ובדמי ביטוח

תפוקה
כתיבת הצעה למעבר 

לתשלום קצבאות בניידות 
 0  ג  - 

כחלק מעבודה על הסכם הנכים, 
השתנו סדרי העדיפויות כדי לסייע 

בקידום המדיניות.

1.2: קידום רפורמות 
בקצבאות ובדמי ביטוח

תפוקה
מסמך מדיניות בנושא שינוי 

רמות גמלה בסיעוד
 ג  ג  - 
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מטרה 2: חיזוק הביטוח הסוציאלי

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
היקף חובות של מבוטחים 

לא שכירים )במלש״ח(
 1,098  1,076  842  

תוצאה 
מבוטחים המשלמים דמי 

ביטוח מינימאליים
 387,000  418,000  405,000 

הפרויקט הושלם. היעד שהוצג 
בתחילת השנה נבע מהערכה בלבד 

ואולם תוך כדי עבודה התברר שבסך 
הכל ישנם 405,000, ועל כן מדובר 

בעמידה ביעד.

2.1: שיפור תהליכי 
גביית חובות

תפוקה
השלמת מעבר ממקדמות 

רבעוניות לחודשיות 
למשלמי מינימום

  0  ג  - 

2.1: שיפור תהליכי 
גביית חובות

תפוקה
פנקס חדש ופשוט לתשלום 

מקדמות לעצמאים 
ולמשלמי מינימום

 ג  ג  - 

המוסד לביטוח לאומי

דיווח ביצוע תכניות העבודה לשנת 2017   |   633



מטרה 3: הגברת מיצוי זכויות האזרח

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 
שיעור מיצוי זכויות מבין 

הזכאים להבטחת הכנסה 
 -  -  - 

העבודה בעיצומה וצפויה להסתיים עד 
סוף מחצית 2018.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

תוצאה 
שיעור האנשים שנקלטים 

בעבודה מכלל מסיימי 
תכניות הכנה לעבודה 

68%70%73.5%

3.1: קידום תהליכים 
יזומים ואוטומטיים 

למיצוי זכויות 
תפוקה

תשלומים ופעולות 
אוטומטיות שבוצעו בשנה

הנתונים יתקבלו במהלך 2018. -  2,500,000  2,300,000 

3.1: קידום תהליכים 
יזומים ואוטומטיים 

למיצוי זכויות 
תפוקה

שיחות טלפון יזומות 
שבוצעו למבוטחים בשנה 

על-ידי פקידי התביעות 
למיצוי זכויותיהם )מתוך 

1.43 מיליון תביעות 
המוגשות בשנה לביטוח 
לאומי על-פי נתוני 2015(

 993,451  1,000,000  536,246 
המוסד לביטוח לאומי בוחן את 

משמעות הנתונים שהתקבלו.

3.1: קידום תהליכים 
יזומים ואוטומטיים 

למיצוי זכויות 
תפוקה

ייעוצים לקשישים למיצוי 
זכויותיהם שבוצעו בשנה 

 162,122  166,000  180,000 

3.1: קידום תהליכים 
יזומים ואוטומטיים 

למיצוי זכויות 
תפוקה

תביעות אוטומטיות בנכות 
כללית שהתקבלו מבתי 

חולים למאושפזים
 3,000  8,000  8,000 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.1: קידום תהליכים 
יזומים ואוטומטיים 

למיצוי זכויות 
תפוקה

בתי חולים שניתן בהם 
שירות "מחלקה ראשונה" 

להגשה אוטומטית של 
תביעות נכות

 4  8  18 

3.1: קידום תהליכים 
יזומים ואוטומטיים 

למיצוי זכויות 
תפוקה

מחלקות שניתן בהם שירות 
"מחלקה ראשונה" להגשה 

אוטומטית של תביעות 
בסיעוד )בארבעה בתי 

חולים(

 3  10 3
הפרויקט כרוך בשיתוף פעולה עם בתי 

חולים ויושקעו בכך מאמצים נוספים 
בהמשך.

3.1: קידום תהליכים 
יזומים ואוטומטיים 

למיצוי זכויות 
תפוקה

יוצאי אתיופיה שנעשתה 
אליהם פנייה יזומה למיצוי 

זכויותיהם לקבלת דמי זקנה
 1,383  1,500  1,800 

3.1: קידום תהליכים 
יזומים ואוטומטיים 

למיצוי זכויות 
תפוקה

קבוצות שיופעלו בסדנאות 
העצמה ואסטרטגיות למידה

 32  46  44 

3.2: פיתוח של כלי 
מחקר ומדידה לאיתור 

אוכלוסיות למיצוי 
זכויות

תפוקה
דו"ח מחקר מיצוי זכויות 

בהבטחת הכנסה
 0  ג  - 

העבודה מתעכבת עקב משימות לא 
צפויות ונמצאת בתהליך.

3.2: פיתוח של כלי 
מחקר ומדידה לאיתור 

אוכלוסיות למיצוי 
זכויות

תפוקה

דו"ח מחקר מיצוי זכויות 
לקצבאות שירותים 

מיוחדים, ילד נכה ונפגעי 
עבודה

 -  - -

בוטל עקב שינוי בסדר העדיפויות.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.2: פיתוח של כלי 
מחקר ומדידה לאיתור 

אוכלוסיות למיצוי 
זכויות

תפוקה

דו"ח מחקר למדידה וניתוח 
גורמים למיצוי זכויות בדמי 

אבטלה, דמי לידה ומענק 
לימודים

נדחה עקב תחלופת כוח אדם. 0  ג  - 

המוסד לביטוח לאומי
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

3.2: פיתוח של כלי 
מחקר ומדידה לאיתור 

אוכלוסיות למיצוי 
זכויות

תפוקה
פרסום מחקר למיפוי צרכים 

של משפחות לילדים עם 
צרכים מיוחדים

 -  - -

בוטל עקב ביטול התכנית מצד גורם 
חיצוני. 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

3.2: פיתוח של כלי 
מחקר ומדידה לאיתור 

אוכלוסיות למיצוי 
זכויות

תפוקה
פרסום מחקר איתור 

ותמיכה לאוכלוסיות נזקקות
 -  - -

בוטל עקב ביטול התכנית מצד גורם 
חיצוני. 

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.
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מטרה 4: שיפור השירות לאזרח

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

תוצאה 

ציון שביעות רצון האזרחים 
מהשירות במוקדים 

הטלפוניים בסקר שביעות 
רצון

 4.85  5.2  4.91 

תוצאה 
שיעור האזרחים המרוצים 

מוועדות רפואיות
85.5%90%84.4%

שינוי בתשתיות המחשוב הצריך 
למידה של המערכת והביא לעלייה 

במשכי הטיפול.

4.1: תכנון אסטרטגיה 
רב-ערוצית בשירות 

ויישומה ומקוונות
מדובר במכרז מורכב שטרם הסתיים. 220  300  200 עמדות במוקד הטלפוניתפוקה

4.1: תכנון אסטרטגיה 
רב-ערוצית בשירות 

ויישומה ומקוונות
תפוקה

מחשבונים לחישוב זכויות 
באופן עצמאי באתר 

האינטרנט
 25  29  29 

4.1: תכנון אסטרטגיה 
רב-ערוצית בשירות 

ויישומה ומקוונות
תפוקה

מרכזי שירות חדשים של 
ביטוח לאומי

 -  4  4 

4.1: תכנון אסטרטגיה 
רב-ערוצית בשירות 

ויישומה ומקוונות
תפוקה

טפסים מקוונים שקיימים 
במוסד

 13  19  19 

4.1: תכנון אסטרטגיה 
רב-ערוצית בשירות 

ויישומה ומקוונות
תוצאה

תביעות וטפסים המוגשים 
באופן מקוון על-ידי 

האזרחים 
 58,000  120,000  226,742 

4.1: תכנון אסטרטגיה 
רב-ערוצית בשירות 

ויישומה ומקוונות
תוצאה

כניסות לאתר האינטרנט של 
המוסד 

 10,837,556  13,000,000  14,284,474  

המוסד לביטוח לאומי
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.1: תכנון אסטרטגיה 
רב-ערוצית בשירות 

ויישומה ומקוונות
תוצאה

תביעות שהתקבלו טלפונית 
בנכות ללא צורך בהגעה 

לסניף 
 -  10,000  2,000 

במסגרת הפיילוט הוגשו כ-2,000 
תביעות. בשל שביעות רצון גבוהה, 

שולב הנושא במסגרת המוקד 
הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי 

ויושם עליו דגש במהלך 2018.

4.2: פישוט הליכים 
וצמצום הבירוקרטיה

תפוקה

הוועדות הרפואיות בנכות 
כללית שהתקבלה בהן 

החלטה על-פי מסמכים ללא 
צורך בנוכחות המבוטח 

 5,000  12,000  13,320 

4.2: פישוט הליכים 
וצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
גמלאות שיוטמע בהן 

השימוש ב"טופס 100" 
ממוכן

 1  5  4  

4.2: פישוט הליכים 
וצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
נפגעים המקבלים תרופות 

בדיוור ישיר 
 200  400  250 

4.2: פישוט הליכים 
וצמצום הבירוקרטיה

 4  4  2 מרכזי "יד מכוונת" תפוקה

4.2: פישוט הליכים 
וצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
מכתבים משופרים 

הנשלחים לאזרח בתחום 
הסיעוד

 -  100  - 
משאבי המחשוב תועדפו ליישומי 

חקיקה.

4.2: פישוט הליכים 
וצמצום הבירוקרטיה

תפוקה
מכתבים משופרים 

הנשלחים לאזרח בזקנה 
ושארים 

 2  5  15 
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.3: חיזוק התנהגויות 
שירותיות ויצירת 

אקלים ארגוני תומך 
תפיסת שירות

תפוקה
מנהלי מחלקות שהשתתפו 

בקורס מקדמי שירות 
 52  108  60 

המדד תוכנן מראש לשנתיים, עד 
סוף 2018, ועל כן הערך 60 עומד ביעד 

הארגוני.

4.3: חיזוק התנהגויות 
שירותיות ויצירת 

אקלים ארגוני תומך 
תפיסת שירות

תפוקה
פקידי התביעות שהשתתפו 

בקורס שירות
 29  368  240 

4.3: חיזוק התנהגויות 
שירותיות ויצירת 

אקלים ארגוני תומך 
תפיסת שירות

תפוקה
שיעור הרופאים שהשתתפו 

בהדרכה מכלל רופאי 
הוועדות

25%60%66%

4.3: חיזוק התנהגויות 
שירותיות ויצירת 

אקלים ארגוני תומך 
תפיסת שירות

 320  200  200 נציגי שירות שהוסמכו תפוקה

4.3: חיזוק התנהגויות 
שירותיות ויצירת 

אקלים ארגוני תומך 
תפיסת שירות

תפוקה
סניפים שבהם בוצע סקר 

עמדות עובדים 
 13  23  20 

4.3: חיזוק התנהגויות 
שירותיות ויצירת 

אקלים ארגוני תומך 
תפיסת שירות

תפוקה
 מינהלים ואגפים במטה 

שבוצע בהם סקר עמדות 
עובדים

 3  6  6 

4.4: הנגשה פיזית 
ושפתית של שירותי 

הביטוח הלאומי 
לאנשים עם מוגבלות

תפוקה
סניפים שבוצע בהם סקר 
נגישות בסניפים ובסניפי 

משנה
 19  44  44 

המוסד לביטוח לאומי
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

4.4: הנגשה פיזית 
ושפתית של שירותי 

הביטוח הלאומי 
לאנשים עם מוגבלות

תפוקה
מספר העמדות לשירות 
עצמי שיוחלפו לעמדות 

נגישות
 -  50  0 

המכרז היה בשנת 2017, ההתקנה 
תבוצע ב-2018.

4.4: הנגשה פיזית 
ושפתית של שירותי 

הביטוח הלאומי 
לאנשים עם מוגבלות

תפוקה
הנגשת אתר האינטרנט לפי 

 AA תו נגישות
 ג  ג  - 
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מטרה 5: שיפור התשתיות והתחדשות ארגונית

 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.1: קידום תהליכי 
תכנון ובקרה לעבודת 
מטה מוכוונת תוצאות

תפוקה
תוכנית להסטה מערוצים 

פרונטליים לערוצים 
דיגיטליים 

 ג  ג  - 

5.1: קידום תהליכי 
תכנון ובקרה לעבודת 
מטה מוכוונת תוצאות

תפוקה
סניפים שדיווחו סטטוס 
ביצוע משימות ומדדים 
בדו"ח אחיד וממוחשב 

 -  23  23 

5.2: פיתוח יכולות 
המחשוב ומערכות 

המידע
תפוקה

פיתוח מערכת תב"ל בתחום 
נכויות

 0  ג  - 
בפיתוח, יושלם ברבעון השני של שנת 

 .2018

5.2: פיתוח יכולות 
המחשוב ומערכות 

המידע
תפוקה

סניפים שבהם תעלה לאוויר 
מערכת תב"ל בתחומי נכות 

כללית )רמלה ונתניה(
 -  2  0 

עקב חוסר מוכנות לא הופעלה 
המערכת בסניפים בשנת 2017. 
נעשתה פעילות ענפה בבדיקת 

המערכת יחד עם עובדי הסניפים כדי 
להבטיח את איכות המערכת. מועד 

ההפעלה המתוכנן של המערכת בשני 
סניפי הפיילוט הוא רבעון 3 של שנת 

 .2018

5.2: פיתוח יכולות 
המחשוב ומערכות 

המידע
תפוקה

הקמת תב"ל בתחום ביטוח 
וגבייה מלא שכירים

 -  -  - 

בשלב זה הוחלט להקפיא את המשך 
העבודה על הנושא.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

המוסד לביטוח לאומי
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.2: פיתוח יכולות 
המחשוב ומערכות 

המידע
תפוקה

הקמת תב"ל בתחום ילד 
נכה

 -  -  - 

בעקבות חשיבה מחודשת הוחלט 
לדחות את מועד התחלת העבודה 

בנושא.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.2: פיתוח יכולות 
המחשוב ומערכות 

המידע
תפוקה

הקמת תב"ל בתחום נפגעי 
עבודה

 -  -  - 

בעקבות חשיבה מחודשת הוחלט 
לדחות את מועד התחלת העבודה 

בנושא.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.2: פיתוח יכולות 
המחשוב ומערכות 

המידע
תפוקה

הקמת מערכת פיננסית 
לוגיסטית

 -  -  - 

לאחר סיום שלב ה-BluePrint, הוחלט 
על הקפאת הפעילות בשנת 2017. 

בשנת 2018 תיבחן שיטת המימוש 
מחדש.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

5.3: שיפור תשתיות 
פיזיות 

תפוקה
מרכזי שירות של ביטוח 

לאומי
 78  82  82 

5.3: שיפור תשתיות 
פיזיות 

תפוקה
בניינים חדשים שהוקמו 

למרכזי שירות קיימים 
 1  2  1 

קיימים עיכובים בסיום עבודות הגמר. 
יאוכלס ברבעון הראשון של 2018.
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 ערך בשנת שם המדדסוג המדדיעד
 2016

 ערך מתוכנן 
לשנת 2017 

 ערך בפועל 
ביאורלשנת 2017 

5.3: שיפור תשתיות 
פיזיות 

עיכובים בביצוע של קבלנים מבצעים. 1  3  2 מרכזי שירות שהורחבותפוקה

5.3: שיפור תשתיות 
פיזיות 

תפוקה
מבנים שעברו חיזוק נגד 

רעידות אדמה 
 3  7  0 

היעד שהוצב לא היה ריאלי. בשנת 
2018 יבוצעו 2 מבנים.

5.4: שיפור הידע 
הארגוני וניהולו

תפוקה
פורטלי ידע שהוקמו או 

שודרגו
 -  6  6 

5.4: שיפור הידע 
הארגוני וניהולו

תפוקה
בניית מאגר נתונים משותף 

עם הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה

 -  -  - 

העבודה מורכבת ומתקדמת בקצב 
נמוך מכפי שתוכנן.

בתכנית העבודה לשנים 2017-8 לא 
הוגדר ערך מתוכנן לשנת 2017, ולכן 

לא נדרש מהמשרד לדווח ערך בפועל.

המוסד לביטוח לאומי
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