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 שר התעשייה, המסחר והתעסוקה הקדמה: 
 ח”כ שלום שמחון

2012. מוגשת בזאת תכנית העבודה של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לשנת

מוכוונת עבודה תכנית ומאגם המשרד יחידות לכל את לבהמש ורוחבי מובנה תכנון תהליך מתנהל במשרדנו 
 להשגת היעדים והמטרות שקבע המשרד. 

והחברה הכלכלה את להוביל חזונו, להגשמת בדרך המשרד של עשייתו את משקפת המוגשת העבודה כניתת
כלל לטובת בעולם, המובילות הכלכלות 15 בין ישראל את ולמקם ,21ה- המאה של הגלובלי לעידן בישראל 

אזרחי המדינה. 

 משוק מודרות אוכלוסיות קידום על בדגש והתעסוקה, הצמיחה לקידום מטרותיו להגשמת פועל המשרד 
 העבודה וקידום העסקים הקטנים והבינוניים. להלן רשימת המטרות מהן נגזרת תכנית העבודה:

 ושיפור כושר התחרות של המשק הישראלי הגברת הצמיחה, קידום התעשייה, בעיקר בפריפריה,■■
קידום פיתוח בר קיימא כלכלי-חברתי של המשק הישראלי■■
הקטנת הפערים הכלכליים והחברתיים במשק הישראלי■■
הגדלת שיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה בשוק העבודה■■
הגנה על זכויות העובד ושמירה על בטיחותו■■
קידום המסחר ההוגן ועידוד משק תחרותי לשם הגנה על זכויות הצרכנים והעוסקים■■
 שיפור השירות ויישום מיטבי של מדיניות המשרד לטובת כלל אזרחי המדינה■■

 כלכלית חברתית למדיניות טווח ארוכת תכנית לגיבוש אסטרטגי תכנון תהליך משרדנו מתניע אלה ימיםב
 שלישי, מגזר פרטי, מגזר מקומי, ושלטון משלהמ שונים, משק גורמי נשתף זה בתהליך התמ”ת. משרד לש
לטווח הישראלי המשק את ביותר המיטבית בצורה שתשרת תכנית ליצירת להביא במטרה ואקדמיה, חקרמ

 הבינוני והארוך. 

 המשרד מטרות של הגשמתם יאפשרו אשר השנתיות ודההעב תכניות בעתיד ייגזרו זו טווח ארוכת תכניתמ
 לשם הובלת הכלכלה הישראלית לעבר שגשוג וצמיחה.

 בברכה,

ח”כ שלום שמחון
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משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

 מנכ”ל המשרד הקדמה: 
 שרון קדמי

 2012. הריני מתכבד להגיש בפניכם את תכנית העבודה של משרד התמ”ת לשנת

 והיעדים המטרות אודות ומעמיקה רחבה רדיתמש חשיבה של תוצר הנה בפניכם המוצגת העבודה כניתת
המכוונים את היחידות לתכנית עבודה מובנית לשם השגה אפקטיבית של היעדים וקידום המשק הישראלי.

 נתיבי לאיתור נכון והנו במשק המתהווים הצרכים את עיניו לנגד רואה מוביל כלכלי כמשרד התמ”ת משרד 
מטרה השנה לתוכניתנו התווספה זה באופן משקיים, כלל ושינויים לצרכים מענה למתן מעשיים עולהפ

 לחיזוק מתמיד באופן המשרד פועל זו מטרה לצד ועסקים,מ בקרב הכלכלית הרווחה להגדלת הפועלת חדשה 
 תחומי עשייה המשקפים צרכים הנובעים ממגמות בינלאומיות ומשקיות.

 משרדנו והטמיע שפיתח המערכת עבודה, כניותת לניהול תהממוחשב במערכת מלווה המשרדי התכנון הלךמ
 יכולות ומקנה המשרד ויעדי ממטרות גזרותהנ עבודה יותתכנ לניהול אפקטיבי ככלי הוכחה 2011 ראשיתב
ממשלתי)תכנוןתמ”ר מערכתאת לאמץהחלטההעל ומברכים שמחים אנויחידות. בין גבוהות ותיאום נכרוןס

 מנגנוני לטיוב יוביל המהלך כי ובטוחים וסמוכים נוספים הממשל במשרדי עבודה תכניות לניהול לכלי רוחבי( 
 התכנון המשרדיים ויביא להשגת תכניות עבודה מתואמות ומסונכרנות בין המשרדים השונים.

 חתירה תוך מורכבת בזירה פעולותיו את מתכלל והוא ראליהיש המשק ופיתוח לקידום פועל התמ”ת שרדמ
 לצד ויזמים, למעסיקים וסיוע והמסחר עשייההת הובלת זה: את זה המשלימים אינטרסים שני הגשמתל

 אכיפת חוקי עבודה, קידום הפריפריה ועידוד אוכלוסיות מודרות.

 איתנותה ולחיזוק הישראלית הכלכלה לייצוב הארוך לטווח והן הקצר לטווח הן מתמיד באופן פועל שרדנומ
 ויציבותה ולשם הובלת המשק לעבר צמיחה כלכלית ברת קיימא.

 בברכה,

שרון קדמי
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 2012 מטרות ויעדי המשרד לשנת 

דום התעשייה ושיפור כושר התחרות של המשק הישראליהגברת הצמיחה, קי
מו”פ התעשייתיחדשנות וה: עידוד ה1.1 יעד 

טנים והבינונייםהעסקים הק : חיזוק1.2 יעד 

 שייה ובשירותיםהיצוא בתע : הגדלת היקף1.3 יעד 

ם זרים: משיכת משקיעי1.4 דיע

ולה בינלאומייםשיתופי פע : קידום1.5 יעד 

במרחב הודו-סין רת פעילותב: הכוונה והג1.6 יעד 

 שברים בכלכלהבי חירום ומות עם מצהתמודדם והיערכות ל: פיתוח אמצעי1.7 יעד 

-לבן: עידוד רכש כחול1.8 עדי

ילארשיה קשמה לש יתרבח-ילכלכ אמייק רב חותיפל הלבוה
יםעשייה ובעסקי סביבה בת: עידוד הטמעת היבט2.1 יעד 

תכנולוגיות נקיוטה חלופית ו: קידום תחומי אנרגי2.2 יעד 

 וקתייםיים ותעסצעים כלכל: קידום פיתוח חברתי באמ2.3 יעד 

טנת הפערים הכלכליים והחברתיים במשק הישראליהק
י בפריפריהיזוק ההון האנוש: ח3.1 יעד 

סקים בפריפריהמספר המוע : הגדלת3.2 יעד 

קעות לפריפריהומשיכת הש : פיתוח תשתיות3.3 יעד 

 בקרב מועסקים תה הכלכלי: הגדלת הרווח3.4 יעד 

דההגדלת שיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה בשוק העבו
בשוק העבודה וךתתפות נמעור השבעלות שי ב אוכלוסיות: הגברת התעסוקה בקר4.1 יעד 

וק העבודהילוב אמהות בש: ש4.2 יעד 

ובדים ישראליםדים זרים בעב: עידוד החלפת עו4.3 יעד 

 מקצועיתרתו ההאדם והכש : קידום ופיתוח כח4.4 יעד 

1

2

3

4
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 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ותוחיטב לע הרימשו דבועה תויוכז לע הנגה
: העמקת האכיפה5.1 יעד 

לזכויות עובדים ור המודעות: שיפ5.2 יעד 

תעסוקתי: שיפור הבטחון ה5.3 יעד 

דמנויות בעבודהשוויון ההז ת: קידום והטמע5.4 יעד 

 ות התעסוקתיתחות והבריא: שיפור הבטי5.5 יעד 

םינכרצה תויוכז לע הנגה םשל יתורחת קשמ דודיעו ןגוהה רחסמה םודיק
םיקסועהו

 וגן: קידום הסחר הה6.1 יעד 

טובת כלל אזרחי המדינהדיניות המשרד לטבי של מפור השירות ויישום מישי
יבורהשירות לצ שרד ושיפור: התייעלות בעבודת המ7.1 יעד 

OECDון ה-דית מול ארג: העמקת והרחבת הפעילות המשר7.2 יעד 

 לטווח ארוך ובנהכנון מלת ותגיבוש והטמעה של ראייה כול :7.3 יעד 
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 עיקרי תוכנית העבודה

דום התעשייה ושיפור כושר התחרות של המשק הישראליהגברת הצמיחה, קי 1

 דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

תמרב OECD בין ישראל לממוצע היחס
 נפשתוצר ל

- 12/2012 83% - 83% 

15 12/2020 22 - 23 

- 12/2012 0.4% - 2.4% 

135 12/2020 - - 68 

- 12/2012 - - 0.1% 

 OECDדינות ה-ביחס למ ישראל מיקום
 נפשברמת תוצר ל

רועישב OECD בין ישראל לממוצע הפער
 נתיהש ההצמיח

 םבמיליארדי דולרי היצוא היקף

רועישב לארשילOECD בין ממוצע הפער
 התעשייתי הצמיחה של התוצר 

עידוד החדשנות והמו”פ התעשייתי :1.1 יעד

משימות מרכזיות:
עידוד מחקר לפיתוח מוצרים תחרותיים בתעשייה■■
עידוד פיתוח טכנולוגיה גנרית והגברת שת”פ בין האקדמיה לתעשייה )מסלולי מגנ”ט(■■
תמיכה לשם עידוד החדשנות והמו”פ התעשייתי בתעשייה המסורתית■■
תמיכה לשם קידום המחקר היישומי באקדמיה )קמין(■■
תמיכה לשם עידוד המו”פ בתחום הביוטכנולוגיה■■
אישור תכניות מו”פ בתוכנית מימד- לקידום מו”פ דואלי בטחוני-אזרחי■■
הפעלת מסלול מענקים להגדלת פריון בתעשיה ובעסקים■■

 דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

םירצומ חותיפל פ”ומ תוינכתל אישורים
- 1 תחרותיים  12/2012 550 290 549 

-2 נ”טנית מגשיאושרו בתכ מאגדים 12/2012 12 7 10 

 תיתרוסמ הישעתל ורשואש מו”פ תכניות
 ומעורבת מסורתית

- 12/2012 180 80 181 

.1 

.2 
הדוד מחקר ופיתוח בתעשים מתוקף החוק לעיהליכים ותם במסגרת קרן לתמיכה במו”פ עסקי לפיתוח מוצרים תחרותיים ניתניהאישורי

חותיפ עוציבל םייאטיסרבינוא רקחמ תודסומו םייתיישעת םידיגאת ’סמ לש תודגאתה (-יתורחת םורט ירנג חותיפו רקחמ) ט”נגמ תינכת
 עצמי של טכנולוגיות גנריות
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 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
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- 12/2012 400 160 400 

- 12/2012 15 - -

-

-

7.2%

4.31% 

-

ועערך במ

12/2012 

12/2012 

12/2020 

12/2020 

12/2012 

וםיד סמוע Q4 

2.74% 

2% 

-

-

4 

Q2 

-

-

-

4.31% 

-

2.74% 

1.89% 

4.1% 

4.31% 

4 

 ערך

רקחמה םודיקל פ”ומ תוינכתל אישורים 
(ןימק תינכת) הימדקאב ימושייה

פ”ומל תולודג תורבחל ורשואש מו”פ תכניות 
 גנרי )תכניות הסדר(

 לתכניות מו”פ בתחום אישורים
 הנולוגיהביוטכ

 ניות מו”פ דואלי בטחוני-לתכ אישורים
 נית מימד(אזרחי )תכ

 רוחסימו תוריכממ ובגנש התמלוגים סך
ידי לע ךמתנש פ”ומ לע םיססובמה םירצומ

 הראשי )במיליוני ₪( לשכת המדען 

 תרגסמב הכימת ולבקיש המפעלים/עסקים
 דש(הגדלת פריון )מסלול חהמסלול ל

:תוצאה מדדי
רועישב EU15 בין ישראל לממוצע הפער 

 התוצרה במו”פ עסקי מהשקעה

רועישב OECD בין ישראל לממוצע הפער
 התוצרה במו”פ אזרחי מההשקע

 האצוהה ךסמ יתלשממה ןומימה שיעור
 הלאומית למו”פ עסקי

 למו”פ עסקי ביחס לתוצר הלאומית ההוצאה

שפנ ןוילימל םיטנטפ ’סמב ישראל מיקום
 שנרשמו בארה”ב
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 . הגברת הצמיחה, קידום התעשייה ושיפור כושר התחרות של המשק הישראלי - המשך1

טנים והבינונייםחיזוק העסקים הק :1.2 יעד

 משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית הייעוץ הגנרית לעסקים קטנים ובינוניים■■
הנחת תשתית מכרזית ופריסת מוקדי שטח לקידום העסקים הקטנים והבינוניים■■
הפעלת תכנית מאיץ עסקי לתמיכה בעסקים בקרב אוכלוסיות המצויות מחוץ לשוק העבודה■■
בניית מודול ליווי יזמים להתמודדות עם חסמים ביורוקרטייים■■
בניית מתווה והפעלת קרן המעניקה סיוע למפעלים ולעסקים במצוקה■■

- 12/2012 800 400 800 

- 12/2012 5 2 -

- 12/2012 80 60 80 

- 12/2012 80 40 80 

- 12/2012 3,000 2,500 3,000 

- 12/2012 250 100 300 

■ 

■ 

הפעלת תכנית ייעוץ אסטרטגי למרחבים עסקיים■
 הפעלת מסלולי סיוע ליזמות טכנולוגית בחברות מתחילות■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 ולבקיש םידבוע השימח דע םינומה עסקים 
 שירותי ייעוץ

םיינוניבו םינטק םיקסע קוח תזכיר הגשת
 םהשרי לועדת 

- גג- 6/2012 

- ג מערך מחודש למוקדי שטח הפעלת 12/2012 

 ברקב ותלעפהו יקסע ץיאמ תינכת אישור
 םמגזר המיעוטי

- ג 12/2012 

 ורשואיש ייעוץ אסטרטגי חדשות תכניות
 למרחבים עסקיים )תכנית חדשה(

 ם )תכניתנולוגים מתחיליליזמים טכ ועיס
 ם לתוכניות מו”פתנופה( - מספר אישורי

 ם מתחילים )תכנית תנופה(ם טכנולוגייליזמי

 חממות ליזמות 23 לתכניות מו”פ ב אישורים
 נולוגיתטכ

 ולבקיש םידבוע השימח דע םע עסקים
 שירותי ייעוץ באמצעות מוקדי השטח

 ם עסקשיפתחו בתכנית יוזמי קבוצות
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משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

 דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

תישילשה הנשב SME שרידות שיעור
 םלקיומ

- 12/2012 75% - 74% 

- 12/2012 41% - 41% 

1,200 12/2013 - - 150 

 םילעפמה ךס ךותמ הקטנים המפעלים חוזא
 ימכסהמ םיעבונה םישומימב םיפתתשמה

 רכש גומלין

 םימזוי תינכתב וחתפיש חדשים עסקים
 עסק

הגדלת היקף היצוא בתעשייה ובשירותים :1.3 יעד

 משימות מרכזיות:
שילוב חברות ישראליות במכרזים בינלאומיים■■
יצירת שת”פ בין חברות ישראליות לחברות רב-לאומיות במדינות מתפתחות■■
חתימה על הסכמי סחר בתחום השירותים■■

 על שיתוף פעולה בתקינה וזרימת סחורות G-to-G חתימת הסכמים 
קידום חתימה על הסכמי סחר חופשי מול יעדי סחר )סין, הודו, אוקראינה,קולומביה ודרום קוריאה(■■

■ ■ 

הקמת קרן השיווק ליצואן הבודד■■
מתן תמיכה ליצואנים במסגרת תכנית המאגדים בשוק העולמי■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 ןיב ומייקתהש םישדח הלועפ שיתופי 
תוימואל בר תורבחל תוילארשי תורבח

 3 במדינות מתפתחות 

10 12/2014 - - -

3 12/2016 - - -

3 12/2015 - - -

- 12/2012 1 - 1 

- 12/2012 90 30 -

םוחתב ומתחיש םישדח רחס הסכמי
 4 השירותים 

תונידמה םע ומתחיש םישדח רחס הסכמי
 הגדיר מינהל סחר חוץ כיעדי סחר אותן 

לפיתוח שייחתמו מדינות בין G to G הסכמי
 5 נהיחסי גומלין בינלאומיים בתקי

ןרק תרגסמב הכימת ולבקיש יצואנים
 6 השיווק ליצואן הבודד 

.3 

.4 
דשדגש משרדי ח

הפעילות חדש
Government to Government .5 

הפעילות חדש
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 . הגברת הצמיחה, קידום התעשייה ושיפור כושר התחרות של המשק הישראלי - המשך1

תוינאוצי תורבח לש(ח”שלמב) ףסומ ערך
 נותהיתכ הנתמכות ע”י קרן סקרי 

130 12/2014 40.5 - 30 

11,000 12/2012 - - 10,000 

- 12/2012 204.88 - 193.52 

28% 12/2020 - - 19.8% 

85% 12/2020 - - 65% 

250 12/2016 - - 60 

12/2016 - - 18 

הליהקב(םלועבו לארשיב) האנשים
 הוירטואלית בנושא סחר חוץ

 תינכת תרגסמב הכימת ולבקיש החברות
 המאגדים בשוק העולמי

- 12/2012 320 160 200 

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

-7 ם במיליארדי ₪יצוא שירותי היקף  12/2012 101.05 - 97.99 

 8 יצוא תעשייתי במיליארדי ₪ היקף

ךס ךותמ תוחתפתמ תונידמל אוצייה שיעור
 הישראלי הייצוא 

 לארשיל םייק ןמע תונידמל אוציה שיעור
 ילארשיה אוציה ללכ ךותמ רחס םכסה

 םיזרכמב תוילארשי תורבח לש תויכזה היקף
 נה(ם )במיליוני $ לשבינלאומיי

 (IFIנלאומיים )במכרזים ב זוכות חברות

משיכת משקיעים זרים :1.4 יעד

 משימות מרכזיות:
איתור ופניה יזומה לחברות זרות לקידום השקעות זרות בתעשיה הישראלית■■

■ ■ 

■ ■ 

■ ■ 

■ ■ 

■ ■ 

■ ■ 

ביצוע תהליך ממוקד לאיתור הצרכים והטכנולוגיות הישראליות המתאימות לחברות
 ת מובילותרב לאומיו

ליווי חברות רב לאומיות לשם קידום הקמת מרכז פיתוח
הקמת היחידה לקידום תעשיית הקולנוע והמדיה הישראלית 

העמקת שיתוף הפעולה של תעשיית הביופארמה הישראלית עם חברות זרות 
חשיפת יתרונות המשק הישראלי בפני משקיעים זרים באמצעות הניו מדיה

משיכת יזמים בעלי חברות יהלומים מחו”ל לישראל 

.7

.8
 2005 במחירי 
ם, ללא יהלומי2005 במחירי
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 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דועערך במ וםיד סמוע 2011 ערך מדדי תפוקה:

- 12/2012 93 44 80 

- 12/2012 15 5 13 

- 12/2012 12 4 10 

 עונלוקה תוישעת לש בינלאומיים ארועים
- 12/2012 4 2 2 הטמה יגיצנ ולעפי םהב ל  ”וחבו ץראב

 ם השקעותדולקי

 לבניית תשתית מקצועית- המלצה גיבוש
- 12/2012 ג - -  תורז תורבח לש תועקשה םודיקל תיגולונכט

 ה בישראלבתעשיית הביופארמ

- 12/2012 500 - 50 

Q4 Q2 

20 12/2015 28 - 65 

- 12/2012 0.9% - 0.9% 

5 12/2015 - - 1 

- 12/2012 2 - 1 

- 12/2012 2 - 2 

 הטמה יגיצנ ןיב ומייקתיש ראשונות פגישות
 הרז הרבח גיצנ ןיבל תועקשה םודיקל

 ההשקעות זרות בתעשיי םלקידו

 םיכרצה דוקימל ךילהת השענ ןמיע חברות
 ואיתור טכנולוגיות ישראליות מתאימות

םשל תוימואל בר תורבח יגיצנ םע פגישות
 הקמת מרכזי פיתוח קידום 

לש(תילאוטריו הליהק) בטוויטר עוקבים
 ם השקעותדוהמטה לקי

דועערך במ וםיד סמוע 2011 ערך :תוצאה מדדי

 תויביטקפאה תדימב לארשי לש דירוגה 
 תועקשה תכישמל םידעצ לש תכרעומה

 זרות

 OECD נותבין ישראל לממוצע מדי הפער
 התמ”גלעניין שיעור השקעות חוץ מ

 האצותכ לארשיב ועיקשיש זרות חברות
 מפעילות המשרד

 תימואל בר הרבח לש חותיפ זכרמ הקמת

 העתיקו פעילותן לישראלש יהלומים חברות

51 2012 תנשה לדובת עינכת  | 



 

 

   

   

   

   

   

  

 
     

  

  
    

    
   

 . הגברת הצמיחה, קידום התעשייה ושיפור כושר התחרות של המשק הישראלי - המשך1

דום שיתופי פעולה בינלאומייםקי :1.5 יעד

 משימות מרכזיות:
תמיכה וקידום שת”פ בינלאומי במו”פ בין התעשייה הישראלית לחברות זרות■■
עידוד שת”פ במו”פ בין חברות ישראליות לתאגידים גלובאליים■■
חתימת הסכמים דו-לאומיים לשת”פ במו”פ תעשייתי עם מדינות זרות■■
חתימת הסכמים עם חברות זרות המתקשרות עם גופי רכש ממשלתיים■■
השגת מימושים של חברות מחויבות עפ”י הסכמי רכש גומלין■■
תכנית להקמת והפעלת מרכזי מו”פ פיננסים לתעשייה של חברות רב לאומיות זרות בישראל■■

■  FP7) האירופאי האיחוד של השביעית המסגרת בתכנית תישראליו מחקר קבוצות בהשתתפות מיכהת ■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

- ניות מו”פ בשת”פ בינ”ללתכ אישורים  12/2012 90 40 88 

םע םילעפומה פ”ומב שת”פ הסכמי
 םם רב-לאומיידיתאגי

- 12/2012 22 - 20 

- 12/2012 10 5 6
פ ”ומב פ  ”תש תוינכתל ורשואיש פרויקטים

 םם רב לאומיידים תאגיע

- 12/2012 235 - 235
 םילארשי םילעפמ ולבקש תונמזה היקף
 ה מרכש גומלין )במיליוני $(נו לראשונשנה

- 12/2012 80 - 76
 הנושארל ונהנ רשא ישראליים מפעלים

 מרכש גומלין

 תושיכר תובקעב תויתנש תויובייחתה היקף
 של גופי רכש ממשלתיים )במיליוני $(

פ”ומב פ”תשל דו-לאומיים הסכמים
 המופעלים מול מדינות זרות

- 12/2012 780 - 793 

- 12/2012 46 44 43 

186 12/2016 20 - 3 
לש )2011-2016( מצטבר במלש”ח היקף

לש יסנניפ פ”ומ יזכרמל רקחמ יקנעמ
 לארשיב תורז תורבח

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 םילארשי םיפוג ולביקש מו”פ מענקי 
 דוחיאה לש תיעיבשה תרגסמה תינכותמ

נה(- במיליוני יורו לש FP7האירופי )
- 12/2012 110 - 113 

) 

 תוילארשי רקחמ תוינכת לש זכיות שיעור
תוינכתה ךס ךותמ FP7 במימון במסגרת ה-

 ניתהמוגשות מתחילת התכ

 2012 תנשה לדובת עינכת | 52
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משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

 רבעמ ןילמוג שכר ועציבש תורבחה שיעור 
 למחויבות שלהן

- 12/2012 34% - 34% 

 ההתחייבויות לרכש גומלין של מימוש ףיקה
 ני $(חברות זרות במפעלים ישראלים )במיליו

- 12/2012 2,000 - 2,000 

הכוונה והגברת פעילות במרחב הודו-סין :1.6 יעד

 משימות מרכזיות:
פתיחה וביסוס נציגויות ישראליות בהודו וסין■■
יצירת נקודות קשר עם ארגוני תקינה בסין במסגרת הסכם לסחר הדדי■■
תמיכה וקידום שת”פ בינלאומי במו”פ תעשייתי מול הודו ופרובינציות בסין■■
קידום חתימה על הסכם סחר חופשי מול הודו וסין■■
הגברת הפעילות בתערוכות בינלאומיות מול חברות בסין ובהודו■■
הפעלת תוכנית לקידום הייצוא להודו ולסין באמצעות קרן הודו-סין■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 וחתפייש תוילארשי תורבח לש נציגויות 
- 12/2014 925 הל סחר חוץהודו בסיוע מינויבוססו בסין ו - -

ךרד ןיסב וסנאי’ג ןרק םע םכסהה הפעלת
 9 תמיכה מקבילה 

- ג 12/2012 

הניקת ינוגרא םע רשק תודוקנ קביעת
 9 ם סיןם עההסכ במסגרת 

- ג 12/2012 

 תושיגפ לש ןלקשמב לודיגה שיעור
- 10 ם הודו וסיןבתערוכות בינלאומיות ע 12/2012 3% - -

 ןרק תינכתב ופתתשיש ישראליות חברות
 הודו סין

- 12/2012 25 - 15 

- ג ם אס”ח מול סיןשל הסכ כדאיות בחינת 12/2012 

 לע המיתח תארקל ודוה םע מו”מ סבבי
 הסכם אס”ח

- 12/2012 3 - 2 

ודוה םע פ”תשב פ”ומ תוינכתל אישורים
 ועם פרובינציות בסין

- 12/2012 20 5 8 

.9 
.10 

הפעילות חדש
נה קודמתלעומת ש
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 . הגברת הצמיחה, קידום התעשייה ושיפור כושר התחרות של המשק הישראלי - המשך1

 דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

) ינוילימב ןיסל תורוחסה אוצי היקף אלל $
 יהלומים(

2,464 12/2014 2,102 - 1,925 

) ינוילימב ודוהל תורוחסה אוצי היקף אלל $
 יהלומים(

2,611 12/2014 2,177 - 1,865 

בניית קמפיין תקשורתי לעידוד התייצבות עובדים במפעלים חיוניים בשעת חירום שיופעל
 צורךבמקרה ה

 לתרגול המשק לשעת חירום

דות עם מצבי חירום ומשברים בכלכלהתמודת להפיתוח אמצעים והיערכו :1.7 יעד

משימות מרכזיות:
אחזקת מלאי מזון ממשלתיים למוצרים חיוניים לעתות חירום■■

■ ■ 

 6 ביצוע תרגיל נקודת מפנה■■
הקמת מרכזי הפעלה חלופיים לשעת חירום במחוזות המשרד■■
בניית תרחיש ייחוס וביצוע תרגיל משרדי להגברת המוכנות בתרחיש רעידת אדמה■■
עריכת ביקורי כוננות ותרגילים במפעלים חיוניים וברשויות מקומיות לנושא כח אדם לשעת חירום■■
ניהול מאגר המפעלים החיוניים לשעת חירום■■

 דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

תעשל םדא חכ- כוננות ותרגילים ביקורי
 םחירו

- 12/2012 1,820 910 1,620 

 תובצייתה דודיעל הרבסה תינכת בניית
 םם בשעת חירועובדי

- ג 12/2012 

םוריח להנימ לש הטמ ליגרת הפעלת
 11 בתרחיש רעידת אדמה 

- ג 12/2012 

 תא ןחובה ידרשמ סוחיי שיחרת בניית
 תדיער לש בצמב תויורשפאהו םינוכיסה

 אדמה
- ג 12/2012 

- גג-611 נהנקודת מפ תרגיל ביצוע 3/2012 

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 םידבועה ךס ךותמ םידבועה שויא אחוז 
 םם חיונייבמפעלי

- 12/2012 90% - 90% 

הפעילות חדש
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 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דוד רכש כחול-לבןעי :1.8 יעד

 משימות מרכזיות:
ביצוע קמפיינים להגברת המודעות הציבורית בנושא העדפת תוצרת הארץ■■
חינוך תלמידים בבתי הספר להעדפת תוצרת הארץ■■
1992 גיבוש המלצות לקידום ההצעה לתיקון חוק חובת המכרזים העדפת תוצרת הארץ משנת■■
העלאת אתר לילדים בעל תכנים “כחול לבן”■■
השקת קטלוג מוצרים “כחול לבן” אינטרנטי■■
ניהול אתר אינטרנט בנושא כחול לבן■■
פנייה לילדים באמצעות הטלויזיה לגבי חשיבות קניית תוצרת הארץ■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

- 12/2012 150,000 - 120,000
 תואנדסו םיסרוקב םיפתתשמה ילדים

 העדפת תוצרת הארץל

”ןבל לוחכ הנוק תספתנ  “ קמפיין ביצוע
- 12/2012 ג - - תותשרב ץראה תרצות תשיכר דודיעל

 12 השיווק 

 רתאב ןבל לוחכ ינכת ילעב זמינים משחקים
 םהממשלתי לילדי נטנטרהאי

- 6/2012 - 2 1 

- 12/2012 100 50 -

- 12/2012 45,000 25,000 44,633 

 גולטקב ועיפוי םהירצומש יצרנים
 12 נטי- “כחול לבן”נטרהאי

 האינטרנט בנושא כחול-לבן לאתר כניסות

 םיזרכמ תבוח קוח ןוקיתל תוצלמה העברת
 הלממשל

- ג 12/2012 

 ירודיש תרגסמב ןבל לוחכ ינכת שילוב
 םטלויזיה לילדי

- ג 4/2012 

 דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

רצוימ“ ותב םהירצומ םינמסמה עסקים
 בישראל”

- 12/2012 690 - 540 

 לעופב השיכר תפדעה לע םיריהצמה שיעור
 של מוצרי “כחול לבן”

90% 12/2015 - - 83% 

הפעילות חדש

55 2012 תנשה לדובת עינכת  | 

 .12 



 

          

   

   

    

 

   

   

--

   

   

    
  

--

  

5

ילארשיה קשמה לש יתרבח-ילכלכ אמייק רב חותיפל הלבוה 2

3,717 12/2020 4,393 - 4,646 

7,696 12/2015 14,191 - 15,392 

90% 12/2015 75% - 72.1% 

- 12/2012 80 40 -

- 12/2012 10 3 -

12/2014 - - 1 

12/2013 - - -

 דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

הינבבו היישעתב CO2 פליטות היקף
 נות()באלפי טו

הינבבו היישעתב SO2 פליטת היקף
 נות()באלפי טו

רצומה תעפשה יכ םידיעמה םינכרצה שיעור
 הסביבה מהווה שיקול מרכזי ברכישתו על 

טי סביבה בתעשייה ובעסקיםטמעת היבדוד העי :2.1 יעד

 משימות מרכזיות:
הפעלת מסלול לקידום השקעות סביבתיות להפחתת זיהומים בתעשיה■■
הפעלת מסלול מענקים לחברות המבצעות השקעות להפחתת פליטות■■
כינוס שולחן עגול לשם גיבוש תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה )בשיתוף המשרד להגנת הסביבה(■■
הטמעת עקרונות פיתוח בר קיימא במדיניות התכנון של המשרד ע”י צוות חשיבה לנושאים תכנוניים■■
הפעלת פיילוט ליצירת אזורי תעשיה ירוקים■■
בניית והפעלת תוכנית לפיתוח בר קיימא לעסקים באזורי עדיפות לאומית■■
הפעלת תוכנית חונכות עסקית סביבתית לעסקים קטנים ובינוניים■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

תועקשה עוציבל קנעמ ולבקיש החברות 
 13 להקטנת הפליטות 

 םשל קנעמל וכזיש םימהזמ מפעלים
 13 הומיםהפחתת זיהשקעה ב

- ג ה למדינת ישראלה ירוקתכנית צמיח גיבוש 5/2012 

 תוכרעהל דרשמה ליעפיש עויסה כלי
 םהתעשייה לשינויי אקלי

ת”זא טולייפב ופתתשיש היישעת אזורי
 םירוקי

 םיקסעל אמייק רב חותיפל תינכות הפעלת
 תימואל תופידע ירוזאב

- ג 12/2012 

 תיתביבס תוכנוחל תינכותה הפעלת
 םבעסקים קטנים ובינוניי

- ג- ג 12/2012 

הפעילות חדש

 2012 תנשה לדובת עינכת | 56

2

 .13 



 

 
    

 

   

   
  

--

    

 

   

   

   

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

 1₪ )בוואט( ל- חשמל בתעשיה צריכת 
 תוצר תעשייתי גולמי

- 12/2012 94.45 - 105.55 

ןיינעל EU15 בין ישראל לממוצע היחס
ךותמ הישעתב ס”הכיאב העקשהה רועיש

 התמ”ג
100% 12/2020 82.66% - 81% 

טכנולוגיות נקיותקידום תחומי אנרגיה חלופית ו :2.2 יעד

 משימות מרכזיות:
קידום שיתופי פעולה בינלאומיים בתחומי המים והאנרגיה המתחדשת■■
הקמת מיזמי אנרגיות מתחדשות בנגב על פי החלטת הממשלה■■
הקמת מוקד מידע ושירות לחברות כחלק מקידום תעשיית תחליפי הנפט לתחבורה■■
קידום המו”פ בתחום האנרגיה המתחדשת והטכנולוגיות הנקיות■■
השקת תכנית לעידוד השקעות בתחום תחליפי נפט לתחבורה■■
הכשרה מקצועית של עובדים בתחום מערכות מים ומערכות לאנרגיות מתחדשות■■
גיבוש תכנית לאומית לפיתוח תעשיות מבוססות גז טבעי■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

םודיקל הנווכהו עויס תולבקמה חברות 
- 14 הנפט לתחבורה פעילותן בתחום תחליפי  12/2012 8 4 -

 תוישעת דודיעל עויס תינכת גיבוש
 יעבט זג תוססובמ

- ג 12/2012 

היגרנא םוחתב ורשואיש מו”פ תוכניות
 נקיות מתחדשת וטכנולוגיות 

- 12/2012 20 7 23 

- 12/2012 15 6 15 

- 12/2012 6 2 2 

- 12/2012 500 250 0 

- 12/2012 100 50 40 

- 11/2012 20 - 6 

 ואיכות םהמי םבתחו שיאושרו מו”פ וכניותת
 ההסביב

 יגולונכטה זכרמב ורשואיש מו”פ תכניות
 נגבה מתחדשת בלאנרגי

תויגרנא ימזימ תמקהל וקוושיש דונמים
 15 מתחדשות 

 םימ תוכרעמב םיסרוקב ורשכוהש לומדים
 ובמערכות לאנרגיות מתחדשות

 שיגיעו לתערוכת ‘אילת- מחו”ל משלחות
 נלאומי לאנרגיה מתחדשתנס ביאילות’ - כ

.14 

.15 
הפעילות חדש
הפעילות חדש
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3.5 

Q4 Q2 

 . הובלה לפיתוח בר קיימא כלכלי-חברתי של המשק הישראלי - המשך2

 דועערך במ וםיד סמוע 2011 ערך :תוצאה מדדי

12/2012 2 2 6 

- 12/2012 210 - 180 

12/2014 2.4 - 2 

Q4 Q2 

- 12/2012 120 - 120 

- 12/2012 1,000 400 -

- 6/2012 - 160 100 

םימה ימוחתב פ”תשל הנווכ לע הצהרות
 ם שהושגונרגיה המתחדשת והסכמיהאו

 םהמייצאות בתחום המי חברות

קושב םילארשי םיקסע לש תוליעפה היקף
 די דולרים(העולמי )במיליאר המים 

קידום פיתוח חברתי באמצעים כלכליים ותעסוקתיים :2.3 יעד

משימות מרכזיות:
קידום מועמדים מצטיינים בקרב קהילת האתיופים לתפקידי מנהיגות■■
הפעלת קרן הלוואות לנשים יזמיות מהמגזר הערבי■■
הפעלת פרוייקט למניעת הנשירה בבתי הספר לנוער בשיתוף גורמים שונים )הכשרת כ”א(■■
שיקום שווקים עירוניים ומרכזי ערים בפריפריה, כמחוללי שינוי כלכלי ותדמיתי באותם יישובים■■
ניהול דיוני שולחנות עגולים בנושא פיתוח כלכלי-אזורי■■
תמיכת בהכוונת סטודנטים ממקצועות הנדסה ומדעים לתעשיות בפריפריה - “הטובים לתעשייה”■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011 ערך מדדי תפוקה:

 הייסולכואל תוגיהנמה תינכותב משתתפים 
 נההאתיופית בכל ש

רזגמהמ תוימזי םישנל וקנעויש הלוואות
 16 הערבי 

 םוצמצל טקייורפב תופתתשמה כיתות
 נוערנשירה בבתי הספר לה

רחסמו קוש ירוזאב לופיט תינכות הפעלת
 ההערים בפריפרי במרכזי 

- ג 12/2012 

 הדובע יתווצו םילוגע תונחלוש פעילות ליווי
 16 ם בנושא פיתוח כלכלי-אזוריבין מגזריי

- ג 12/2012 

הפעילות חדש
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משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דועערך במ וםיד סמוע 2011 ערך :תוצאה מדדי 

 םילולסמ לש תונימזה תדימ רבדב הערכה 
 םהכשרת עובדיל

 תופתתשמה תותיכב הנשירה אחוז
םייעוצקמ ס”יבב הרישנ תעינמל טקייורפב
 נוערל

 םיטנדוטסה לש המשהה שיעור
 ם לתעשייה”הטובינית “ם בתכהמשתתפי

- 12/2012 5.4 - 5.2 

- 12/2012 4.5% - 5% 

- 12/2012 88% - -
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פערים הכלכליים והחברתייים במשק הישראליהקטנת ה 3

3% 12/2020 - - 5.99% 

- 12/2012 40% - 40.1% 

- 12/2012 6.5% - 6.4% 

21

-

-

12/2014 

12/2012 

12/2012 

-

460 

2,080 

-

-

1,040 

2 

-

2,120 

20,750 12/2016 - - 1,689 

-

-

11/2011 

12/2012 

100 

220 

-

-

87 

330 

 דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

ןיינעל OECD בין ישראל ובין ממוצע הפער
ברקב תוסנכה תקולחב ןויוויש יאל יני’ג דדמ

 םה ומסיהעבר ני תשלומימשפחות לפ

 םינוילעה םינורישעה ינש לש חלקם
 נסה נטוהכב

 םינותחתה םינורישעה ינש לש חלקם
 נסה נטוהכב

חיזוק ההון האנושי בפריפריה :3.1 יעד

 משימות מרכזיות:
הקמת וניהול מרכזי הכוון תעסוקתי במגזר המיעוטים■■
הפעלת מיזמי הכשרה ותעסוקה בשיתוף ארגוני מגזר שלישי בפריפריה■■
הפעלת מסלול הכשרת בדואים בשנה”ל תשע”ג■■
- “עתידים לתעשייה” תמיכה בהכוונת סטודנטים מהפריפריה לעבודה טכנולוגית בתעשייה■■
הכשרה מקצועית לדורשי עבודה בפריפריה■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 רזגמב ומקוהש ההכוון התעסוקתי מרכזי 
 ם ע”י המשרדהלים ומנוהמיעוטי

 ףותישב ולעפויש םימזימב משתתפים
 17 ני מגזר שלישיארגו

 תיעוצקמ הרשכה יסרוקב משתתפים
 הלמבוגרים בפריפרי

 רזגמב הקוסעת יזכרמב עויס ולבקיש פונים
,ןופצ םיאודב,םורד םיאודב) םיטועימה

 דרוזים-צ’רקסים, מיעוטים(

 םיאודב תרשכה תינכתב וטלקיש סטודנטים
 נה”ל תשע”גבש

 תרגסמב הכימת ולבקיש סטודנטים
 ם לתעשייה”נית - “עתידיהתוכ

הפעילות חדש
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משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

 תומוקמב ומשוי רשא ןווכהה יזכרמל פונים 
188,300 דהעבו 12/2016 - - 924 

- 12/2012 250 - -

87% 12/2013 - - 85% 

- 12/2012 75% - 72.05% 

 תומוקמב ומשויש םימזימב משתתפים
 דהעבו

 םיטנדוטסה לש המשהה שיעור
 ם לתעשייה”ם בתכנית “עתידיהמשתתפי

 יסרוקב רמג תודועתל םיאכזה שיעור
 הכשרת מבוגרים בפריפריה

הגדלת מספר המועסקים בפריפריה :3.2 יעד

 משימות מרכזיות:
תמיכה ביצירת משרות בפריפריה באמצעות מסלול תעסוקה■■
הפעלת תכנית “רשות מקדמת תעסוקה”■■
טיפול ייחודי במפעלים בהקמה בדרום הארץ - גיוס והכשרת עובדים■■
קידום השמה של בוגרי הנדסאים מהמגזר הבדואי בנגב בפרוייקט “שילוב”■■
בניית והפעלת תוכניות כלל משרדיות ייעודיות לקראת מעבר צה”ל לנגב■■

 דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

קינעמה מ”ענ לולסמב ופתתשהש חברות
םמוקמ תא וקיתעיש םילעפמל תובטה

 19 לפריפריה 

- 12/2012 5 2 -

 הקוסעת יזכרמ םילעופ םהב מוקדים
 דמת תעסוקה”במסגרת תוכנית “רשות מק

- 12/2012 9 - 9 

100 12/2013 50 - 20
”בוליש “ טקייורפב קורסי הנדסאות בוגרי

 20 שיושמו במקומות תעסוקה 

- 12/2012 4 - 2
 תארקל ולעפויש עבודה ייעודיות תוכניות

 נגבמעבר צה”ל ל

100 12/2015 27 - 12  20 הקבע שיושמו בתעסוקה של אנשי הזוג יבנ

.18 

.19 

.20 

מדד מצטבר
פעילות חדשה

מדד מצטבר
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Q4 Q2 

 . הקטנת הפערים הכלכליים והחברתייים במשק הישראלי - המשך3

דועערך במ וםיד סמוע 2011 ערך :תוצאה מדדי

- 12/2012 894 - 857
 תוזוחמב המועסקים הכולל מספר

 ם(ה )באלפיהפריפרי

 האצותכ הירפירפב תורצונה חדשות משרות
- 12/2012 5,000 - 6,000  תועקשה זכרמ ליעפמש הכימתה ילולסממ

 הבכל שנ

ץראה זכרמ ןיב הקוסעתה רועישב הפער
 (+15 לפריפריה )גילאי 

 תוזוחמ ןיב םיקסעומ יתלבה רועישב הפער
 המחוזות ה ובין ממוצע של יתרפריפרי

 תרגסמב וטלקייש חדשים עובדים
 עויסב ץראה םורדב ומקויש םילעפמה

 המשרד

תשתיות ומשיכת השקעות לפריפריה פיתוח :3.3 יעד

 משימות מרכזיות:
עידוד השקעות הון בפריפריה על פי חוק עידוד השקעות הון■■
פיתוח פארק תעשיות נ.ע.מ - פיתוח תשתיות פיזיות לפארק התעשיות נ.ע.מ והכנה לאיכלוסו■■
עידוד חברות מחוייבות לממש התחייבותיהן בפריפריה■■
הקצאת מגרשים לפיתוח לצרכי תעשיה בפריפריה■■
אישור תכניות מו”פ לפיתוח מוצר תחרותי בפריפריה■■
קידום תכניות מו”פ במרכזי פיתוח של חברות גדולות בפריפריה■■
 (OSS - one start shopליווי משקיעים המעוניינים להשקיע באזורי עדיפות לאומית )■■

 דועערך במ וםיד סמוע 2011 ערך מדדי תפוקה:

 בנושא הקמת / הרחבת מפעלים בקשות
 שטופלו ע”י המשרד

 יתורחת רצומ חותיפל מו”פ תכניות
 בפריפריה

 השישווקו לתעשיה בפריפרי חדשים דונמים

 הירפירפב םילעפמ לש הפעילות היקף
 ני דולרים(ם מרכש גומלין )מיליונהניה

 לש חותיפ יזכרמב ורשואש מו”פ תכניות
 חברות ישראליות גדולות בפריפריה

3% 12/2020 - - 6.06% 

0.85% 12/2013 - - 1.23% 

- 12/2012 2,430 - 1,430 

Q4 Q2 

- 12/2012 200 90 130 

- 12/2012 195 90 195 

- 12/2012 600 300 850 

- 12/2012 632 - 632 

- 6/2012 - 5 4 
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משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

םיניינועמה םיעיקשמ יווילל תיתשת בניית 
- ג 12/2012

 21 להשקיע באזורי עדיפות לאומית

 היישעת ירוזאל הוותמה שוביג סיום
 תימואל תופידע ירוזא תפמו םייבחרמ

 2013 נתלש
- ג 12/2012 

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 הירפירפל וקתעוי וא ומקויש עסקים 
 נהכתוצאה מפעילות מרכז השקעות בכל ש

- 12/2012 60 - 60 

- 12/2012 40% - 40% 

2,500 12/2020 - - 2,500 

 םיפתתשמה הירפירפב םילעפמה אחוז
 ןילמוג שכר ימכסהמ םיעבונה םישומימב
 שכרב םיפתתשמה םילעפמה לכ ךסמ

 גומלין

הירפירפב תוימוקמה תועקשהה היקף
 22 המשרד )במיליוני ₪( הנובעות מפעילות 

דלת הרווחה הכלכלית בקרב מועסקיםהג :3.4 יעד

משימות מרכזיות:

גמיש שעות סל יחידים- הורים עבור ומגוונות שונות במסגרות בילדים לטיפול שעות במימון סיוע מתן 
הפעלת תכנית פיילוט לקידום תעסוקתי של הורים יחידים■■

■ ■ 

הכשרה מקצועית למועסקים לשדרוג מצבם התעסוקתי■■
מתן יעוץ לעסקים קטנים ובינוניים בתחומי ייעוץ המשפיעים על רווחת המעסיקים והמועסקים■■
ביצוע חקירות עומק בקרב קבלני שירות בענפי שמירה אבטחה וניקיון■■
מתן סבסוד להורים עבור הכנסת ילדיהם למסגרות לגיל הרך■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 םירוהל טולייפה תינכתל וסנכייש הורים 
 םיחידי

- 12/2012 400 100 100 

- 12/2012 750 - 522 

- 12/2012 700 350 512 

דע םידליל םידיחי םירוהל ונתנייש תמיכות
 11 גיל 

 לס תרגסמב הכימת ולבקיש יחידים הורים
 שעות גמיש

.21 

.22
הפעילות חדש

 מליארד ₪ 10היקף של כ-ה באינטל בהשקע לא כולל 
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 . הקטנת הפערים הכלכליים והחברתייים במשק הישראלי - המשך3

- 12/2012 25,500 12,250 27,200  םבבתי ספר עסקיי תלמידים

- 12/2012 4 2 -
 ץועייה תוינכותב ועמטויש חדשים תחומים

 23 ם ובינונייםלעסקים קטני

- 12/2012 16 8 10  שיבוצעו בקרב קבלני שירות עומק חקירות

דועערך במ וםיד סמוע Q4 Q2 2011 ערך :תוצאה מדדי

- 12/2012 1.6% - 1.4% 

- 12/2012 0.50% - 0.33% 

83,953 12/2015 77,817 - 77,603 

 תיב קשמב וטנ הסנכהב הריאלי השינוי
 שבראשו שכיר

 תיב קשמב וטנ הסנכהב הריאלי השינוי
 שבראשו עצמאי

 הלדג היונפה םתסנכהש הבית משקי
 םבעקבות סבסוד מעונות יו

םנה, ארגונומיה, מכרזיה, תקיסביב
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 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דההגדלת שיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה בשוק העבו 4

 דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

ןיינעל לארשיל OECD בין ממוצע הפער
- יאליגב הדובעה קושב תופתתשה רועיש 12/2020 - - 0.54% 

ןיינעל לארשיל OECD בין ממוצע הפער
 25-64(שיעור האבטלה במשק )

ןיינעל לארשיל OECD בין ממוצע הפער
 25-64 ם בגילאישיעור המועסקי

- 12/2012 -2.59% - -2.59% 

-1.79% 12/2015 - - -1% 

רועישב לארשיל OECD בין ממוצע הפער
25-64 ה בגילאיהעבוד ם שוקתעסוקת נשי

5.38% 12/2015 - - 4.33% 

 יחרזאה הדובעה חוכב ההשתפות היקף
 )באלפים(

- 12/2012 2,790 - 2,683 

 שנה ומעלה

ךומנ תופתתשה רועיש תולעב תויסולכוא ברקב הקוסעתה תרבגה :4.1 יעד
 הדובעה קושב

משימות מרכזיות:
 45 הפעלת פיילוט לקידום תעסוקתי של דורשי עבודה בגילאי■■
הפעלת תכנית לעידוד תעסוקת צעירים יוצאי אתיופיה )תל”מ(■■
גיבוש תוכנית להגדלת היצע השירותים לגיל הרך במגזר הערבי■■
הכשרה מקצועית לאוכלוסיות מיוחדות■■
הקמת מרכזי הכוון תעסוקתי לחרדים בשיתוף הרשויות המקומיות■■
הפעלת מרכזי ליווי ותמיכה למעסיקים של אנשים עם מוגבלות■■
מתן ייעוץ לעסקים/עמותות יצרניות בקרב אוכלוסיות מיוחדות בדגש על סקטור החרדי■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 םודיקל טולייפה תינכותב משתתפים 
- 45+24 ה בגילאיתעסוקתי של דורשי עבוד 12/2012 300 - -

- 12/2012 100 50 -

- 12/2012 900 300 -

תינכתב םיפתתשמה יוצאי אתיופיה צעירים
 24 תל”מ 

םהל תולבגומ םע םישנא לש מעסיקים
 24 יוענקו שירותי מרכז הליווי והתמיכה 

הפעילות חדש
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 . הגדלת שיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה בשוק העבודה - המשך4

 יסרוקב תודחוימ תויסולכואמ תלמידים
 הכשרה מקצועית

- 12/2012 2,200 1,100 2,900 

- 12/2012 11 - 11 

- 12/2012 300 - 200 

- 12/2012 30 14 -

Q4 Q2 

78% 12/2020 - - 74.36% 

42% 12/2020 - - 27% 

- 12/2012 60% - 50% 

60% 12/2015 - - 48.0% 

Q4 Q2 

- 12/2012 100 - 88 

- 8/2012 110,000 105,000 107,364 

- 12/2012 211 102 209 

 יזכרמב וחתפיש יעודיות לחרדים כיתות
 ההתעסוק

 הלומדים במכללות מאושרות חרדים גברים

 ברקב עסק / עמותות יצרניות בתי
 אוכלוסיות מיוחדות שיקבלו ייעוץ

דועערך במ וםיד סמוע 2011 ערך :תוצאה מדדי

 םתעסוקת גברים ערבי שיעור 

 תעסוקת נשים ערביות שיעור

 תומוקמב םימשומה היפויתא יאצוי שיעור
 ההכשרה מתוך בוגרי קורסי העבוד

- תולבגומ ילעב תקוסעת שיעור
 25-64 גילאי

הדובעה קושב תוהמא בוליש :4.2 עדי

 משימות מרכזיות:
תמיכה בבניית, הסבת והרחבת מבנים למעונות יום ומשפחתונים■■
קליטת ילדים במעונות ובמשפחתונים וקביעת דרגת סבסוד לשנת תשע”ב■■
מתן סמלים חדשים למעונות יום■■
פיקוח על מעונות יום משפחתונים וצהרונים■■
הכשרת מטפלות במעונות יום ומשפחתונים■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011 ערך מדדי תפוקה:

 יוניבל הכימת ולביקש היום מעונות 
 התמ”ת דה ממשרהרחבול

םינותחפשמ ,םוי תונועמב םיהושה הילדים
 וצהרונים בשנת תשע”ב

םינבמ) שדח למס ולביקש היום מעונות
 (םימייק םינבמ תבסהו םישדח

יקדוב )“ מפקחים וביקורי על ביקורי
,םוי תונועמב ועצוביש ”(םיקדוב
םיחקפמה י”ע םינורהצו םינותחפשמ

 םהממשלתיי
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 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

 ניתה החיצוהמבדק שייבדקו ע”י מעונות

 םנים השוה במסלולישתוכשרנ מטפלות

- 12/2012 1,600 - -

- 12/2012 2,150 1,075 2,255 

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

- םם יחידיתעסוקת הורי שיעור  12/2012 74.0% - 68.8% 

 םילבקמה םידיחי םירוה תקוסעת שיעור
 נותה ומזוהבטחת הכנס

- 12/2012 51% - 46% 

עידוד החלפת עובדים זרים בעובדים ישראלים :4.3 יעד

 משימות מרכזיות:
הפעלת מסלול ייחודי לפועלי בניין ישראלים והכשרתם במסגרת מסלולי תעסוקה■■
הכשרה מקצועית של עובדים לצרכי התעשיה במקצועות עתירי עובדים זרים■■
מתן תמיכות ללומדים בקורסים במקצועות עתירי עובדים זרים■■
הפעלת מערך אכיפת חוקי עבודה בקרב מעסיקי עובדים זרים■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

ןינב ילעופ תפסוהל ונתנייש רושיא כתבי 
- 25 ישראלים  12/2012 25 - -

 יריתע תועוצקמל הרשכה יסרוקב תלמידים
 םעובדים זרי

- 12/2012 1,190 595 1,542 

- נבדקוש עובדים זרים חדשים מעסיקי 12/2012 200 100 100 

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 םיקסעומה ללכ ךותמ םילארשיה שיעור 
 הבבניי

85% 12/2020 - - 84% 

70% 12/2020 - - 63% 

46% 12/2020 - - 45% 

 םיקסעומה ללכ ךותמ םילארשיה שיעור
 בחקלאות

 םיקסועה ללכ ךותמ םילארשיה שיעור
 בסיעוד

הפעילות חדש
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 . הגדלת שיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה בשוק העבודה - המשך4

קידום ופיתוח כח האדם והכשרתו המקצועית :4.4 יעד

 משימות מרכזיות:
הכשרת דורשי עבודה מקרב כלל האוכלוסייה על פי צרכי המשק■■
הכשרת נוער בבתי ספר מקצועיים בתחומי תשתית בהם קיים מחסור בכ”א■■

■ הכשרה לפורשי מערכת הבטחון, לחיילי מקא”מ )מרכז קידום אוכלוסיות מיוחדות( ולחיילים ■
 בתכניות שח”ר ו“נצח יהודה” )חרדים(

הגשת תלמידי הכשרה מקצועית לבחינות בגרות בשיתוף משרד החינוך

 2011Q4 Q2 ערך 

■ ■ 

עדכון מודל תקצוב חדש למכללות הנדסאים וטכנאים ע”פ דיפלומות )לשנה”ל תשע”ג(■■

דועערך במ וםיד סמועמדדי תפוקה:

 ישרודל הרשכה יסרוקב חדשים תלמידים 
 העבוד

- 12/2012 6,300 3,150 8,270 

- 12/2012 12,770 6,385 12,454 

- 12/2012 800 400 640 

- 12/2012 12,500 - 12,500 

 נוער שיוכשרו בבתי ספר להכשרת תלמידים

 יסרוקב ןוחטיבה תכרעמ ךותמ לומדים
 הכשרה מקצועית

 הרשכה ידימלתל וכרעיש בגרות מבחני
 מקצועית

םאתהב םיאנכטו םיאסדנה תוללכמ תקצוב
 החדש התקצוב למודל 

- ג 12/2012 

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

- ההכשר ה בקרב בוגרי קורסיההשמ שיעור  12/2012 75% - 73% 

 םידמולה ללכמ תומולפדה ילבקמ שיעור
 במכללות מאושרות

45% 12/2013 - - 41% 

ברקב תודועת תלבקל םיאכזה שיעור
 נוער מסיימי בתי ספר של הכשרת 

- 12/2012 65% - 65% 
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 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ותוחיטב לע הרימשו דבועה תויוכז לע הנגה 5

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

 םיגורהה רועיש לש חמש שנתי ממוצע 
 םבתאונות קטלניות בעבודה מסך המועסקי

1.62% 12/2015 - - 1.82% 

הפיכאה תקמעה :5.1 יעד

 משימות מרכזיות:
ניהול מערך אכיפה כמענה לתלונות על הפרת חוקי עבודה■■
היערכות והתאמת מינהל הסדרה ואכיפה ליישום החוק להגברת האכיפה■■
אכיפת פעילות של הרשויות המקומיות בתחזוקת מתקנים למשחקי ילדים■■
ניסוח נהלים ותקנות לפי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה■■
הקמת יחידה לאכיפת חוק איסור אלימות בספורט■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

תונולתל הנעמכ נבדקים חדשים מעסיקים 
 ההפרת חוקי עבוד על 

- 12/2012 600 298 550 

 להנימב תושרדנה תומאתהה השלמת
 דשהח ם לחוקה בהתאה והאכיפדרהס

- ג 12/2012 

- 12/2012 205 100 200  ני ילדים שיבוצעומתק בדיקות

 תרבגהל קוחה יפל תונקתו םילהנ העברת
- 12/2012 ג - -  דרשמ רושיאל הדובע ינידל הפיכאה

 םהמשפטי

 רוסיא קוח תפיכאל הדיחי תוליעפ תחילת
 אלימות בספורט

- ג 12/2012 

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

רכש יעיפשמ םיקוח אשונב תוריקחה שיעור 
 החקירות מתוך כלל 

- 12/2012 60% - 50% 
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 . הגנה על זכויות העובד ושמירה על בטיחותו - המשך5

םידבוע תויוכזל תועדומה רופיש :5.2 יעד

 משימות מרכזיות:
תמיכה במוסדות ציבור המעניקים מידע וסיוע לעובדים בעניין זכויותיהם■■

■ ■ 

הפקת חוברות מידע על זכויות העובדים המעודכנות בהתאם לתקנות חדשות ושינויי חקיקה שבוצעו■■
מתן מידע לציבור העובדים והמעסיקים ברחבי הארץ בנושאי יחסי עבודה■■

■ ■ 

המועסקים לפנסיית כספים להפריש חובהה על המעסיקים מודעות להגברת תקשורתי קמפיין הפעלת

 מערך מתנדבי שירות אזרחי להסברת הוראות הפעלת פרוייקט השירות האזרחי במגזר הערבי -
 חוקי עבודה למעסיקים ולמועסקים

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 ,הארבה אשונב עדימ תורבוח ופרסום עדכון 
 ם בכללדמי נסיעה וזכויות עובדי

- ג 12/2012 

- ה שיטופלוהסדרת יחסי עבוד בנושא פניות 12/2012 7,500 3,750 9,530 

אשונב יתרושקת ןייפמק לש לפועל הוצאה
 ם במשקהעובדי נסיה שלהפ זכויות 

- ג 3/2012 

טקייורפ תרגסמב הרבסה ורבעיש מעסיקים
 האזרחי השירות 

- 12/2012 500 200 500 

טקייורפ תרגסמב הרבסה ורבעיש מועסקים
 האזרחי השירות 

- 12/2012 5,000 2,500 7,000 

יתקוסעתה ןוחטבה רופיש :5.3 יעד

 משימות מרכזיות:
טיפול בבקשות לקבלת רישיון מכח חוק קבלני כח אדם )קבלני שירות וקבלני כוח אדם(■■
יישוב סכסוכי עבודה ארציים■■
יישוב סכסוכי עבודה אזוריים■■
רישום הסכמים קיבוציים במשק■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

- 12/2012 620 360 500
-םדא חכ ינלבק קוח חכמ ונתנייש החלטות

 ה אבטחה ונקיון(נפי שמירקבלני שירות )בע

- 12/2012 265 145 200
-םדא חכ ינלבק קוח חכמ ונתנייש החלטות

 קבלני כ”א

- 12/2012 20 10 20  שיטופלו ארציים עבודה סכסוכי
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- 12/2012 200 100 350 

- 12/2012 380 190 400 

 שיטופלו עבודה אזוריים סכסוכי

 נרשמוש קיבוציים במשק הסכמים

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דועערך במ Q2Q4  וםיד סמוע 2011 ערך :תוצאה מדדי

-

-

5.2-5.312/2012 

40%-40%12/2012 

דיבעמ -דבוע יסחי לש םתמר רבדב הערכה
 בישראל

 ההעבוד יישובי סכסוכי שיעור

הדובעב תויונמדזהה ןויווש תעמטהו םודיק  :5.4 יעד

 משימות מרכזיות:
 OECDגיבוש תוכניות להטמעת שוויון במשרדי הממשלה בהתאם לסטנדרט ה-■■

מתן מענה לפניות מעסיקים ומועסקים בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה ■■ 

ניהול הליכיים משפטיים תקדימיים בסוגיית של שוויון הזדמנויות בעבודה ■■ 

יציאה בקמפיניים ציבורים בנושאי שוויון הזדמנויות בעבודה ■■

כינוס שולחנות עגולים לקידום שוויון ומניעת אפליה במשק  ■■

הכשרת מעסיקים להטמעת נושאי שוויון הזדמנויות בעבודה  ■■ 

דועערך במ Q2Q4  וםיד סמוע 2011 ערך מדדי תפוקה:

- 12/2012 700 350 700 

- 12/2012 20 10 18 

- 12/2012 2 1 2 

- 12/2012 7 4 1 

- 12/2012 12 - 8
 םיקיסעמ םע ומתחנש שת”פ הסכמי
 ההעבוד ם שוויון במקוםלקידו

ג 6/2013 - - -
 תכרעה ידקומ תריקסו היגולודותמ גיבוש

 דהה בהבטי שוויון הזדמנויות בעבוהרגולצי

 םיקיסעמל הרשכהה תלעפהו תינכות גיבוש

 ידרשמב ןויווש תעמטהל תוינכות גיבוש
 םניממשלה שו

- ג 12/2013 

י”ע ונענש םיקסעומו םיקיסעמ לש פניות
 הנציבות שוויון הזדמנויות בעבוד

 ןידה יתבב םילהנתמה משפטיים הליכים
 דהלעבו

 תויונמדזה ןויווש אשונב ציבוריים קמפיינים
 הבעבוד

 ןויווש םודיקל שולחנות עגולים כינוסי
 ניעת אפליה במשקומ

 הבנושא שוויון הזדמנויות בעבוד
- ג 12/2012 
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 . הגנה על זכויות העובד ושמירה על בטיחותו - המשך5

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 רזגמב םירבגל םישנ רכש ןיב רעפה שיעור 
 הפרטי

28% 12/2013 - - 34% 

35% 12/2013 - - 39% 

19% 12/2013 - - 24% 

- 12/2012 84% - 84% 

 רזגמב םירבגל םישנ רכש ןיב רעפה שיעור
 הציבורי

 םישחה הדובעה ישפחמו םיקסעומה שיעור
 הדובעה תומוקמב םילפומ

 השיא לש עצוממה יתעשה רכשה לש חלקו
 לעומת גבר

תיתקוסעתה תואירבהו תוחיטבה רופיש :5.5 יעד

משימות מרכזיות:
הפעלת קמפיין להגברת המודעות בקרב הציבור בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה■■
הפעלת הרשם למחלות תעסוקתיות■■
מתן סל שירותים בתחום הבטיחות והבריאות בעבודה כסיוע למפעלים קטנים■■
מתן מענה לפניות ציבור בתחום תאונות עבודה■■
ביצוע ביקורים באתרי תאונות עבודה לצורך בירור או חקירה■■

■ ביצוע ביקורי פיקוח במפעלים, אתרי בניה, משקים חקלאיים ומתקנים תוך שימת דגש על ■
 ליקויי בטיחות ובריאות בעבודה 

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

- ג תויתקוסעת תולחמל עדימ רגאמ הפעלת  12/2012 

 םיתוריש לס ולבקיש קטנים מפעלים
 דההבריאות בעבוהבטיחות ו םבתחו

- 12/2012 1,500 - 1,500 

 הדובעה תונואת םוחתב ציבור פניות
 שיטופלו

- 12/2012 60 30 50 

 הנות עבודשיבוצעו לחקירת תאו ביקורים

 ןייפמק תרגסמב ריוואל ולעויש תשדירים
 תואירבו תוחיטבל תועדומה תרבגהל

 דהבעבו

- 12/2012 600 300 600 

- 12/2012 2 - 2 

ןיינב ,היישעתה יפנעב פיקוח ביקורי
 וחקלאות

- 12/2012 14,660 7,330 11,600 
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משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דועערך במ וםיד סמוע 2011 ערך :תוצאה מדדי 

 ימד םילבקמה הדובע תונואתב נפגעים 
 ה מביטוח לאומיפגיע

 רפסמל סחיב הדובעב םיעגפנה שיעור
 ם במשקהמועסקי

- 12/2012 64,500 - 65,814 

1.95% 12/2015 - - 2.22% 
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 םינכרצה תויוכז לע הנגה םשל יתורחת קשמ דודיעו ןגוהה רחסמה םודיק 6
והעוסקים

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

 הקיתאה תדימ רבדב הציבור הערכת 
 םבעסקי

- 12/2012 5.3 - 5 

- 12/2012 20% - 16% 

- 12/2012 3.5 - 3.3 

 ןכרצה תנגה יקוחב השימוש שיעור
 םבאירועים צרכניי

 בדבר מידת הריכוזיות בשוק הציבור הערכת

דום הסחר ההוגןקי :6.1 יעד

 משימות מרכזיות:
OIMLקידום חוק חדש למשקולות ומידות המותאם לחוקים המקובלים בעולם בהתאם להמלצות ה-■■
ביצוע אימותים לבחינת דיוק מכשירי שקילה ומדידה המשפיעים על רווחת הצרכן■■

■ ■ 

■ ■ 

ביצוע ביקורות לאכיפת צרכנות הוגנת ובדיקת מוצרים עפ”י תקן■■
מתן הגנה לתעשייה המקומית באמצעות פעולות מכוח חוק היטלי סחר■■
הכנת תכנית לצורך הקלה משמעותית בזרימת הסחורות בשוק■■

בדיקת משקלים של מוצרים ארוזים מראש בנקודות ההשקה עם הצרכן הפרטי בשל החשש 
 בנושא ל שוקלכש

היהלומיםעלפיקוחצוביטול עלהממשלהלהחלטתלומיםהיה מערכת שלהחוקתיתהמעטפתתאמתה

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

םיזורא םירצומ םוחתב םילשכה פרסום 
- ג 12/2012

 26 הציבור לידיעת

 תולוקשמל שדחה קוחה תעצה הגשת
- ג 7/2012

 27 ני חקיקהם לעניידות לועדת שריומי

הליקש ירישכמ קויד תניחבל אימותים
 הצרכן ם על רווחתהמשפיעי ומדידה 

- 12/2012 22,961 11,480 21,976 

 לע חוקיפה וצל ףילחמ קוח ריכזת הגשת
 םהיהלומי

- ג 9/2012 

הפעילות חדש
”1947 המידותהמשקלות ו ה מבוצעת בכפוף ל”פקודתכיום פעילות היחיד
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 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ןומיס) תנגוה תונכרצ תפיכאל ביקורות

- 12/2012 63,980 31,990 61,180
תנגהו ריחמ תעקפה,ריחמ תגצה ,ןיבוט
ןקת י”פע םיריחמ תרוקיבו (ןכרצה

 הב(ם מסוכנים, אימות ז)צעצועי

 םושיי ןפוא תא ןחובה רקחמ תכירע סיום
 האוושהב לארשיב רחס ילטיה קוח

 בינלאומית
- ג 12/2012 

 םייתיישעת םיפנעמ ולבקתיש פניות
 ה בעקבות נזק מיבוא ויטופלולפתיחת חקיר

- 12/2012 20 - 25 

תורוחסה תמירזב תולקה“ ל תינכתה הגשת
 ה” לאישור מנכ”ל המשרדבשוק- תקינ

- ג 12/2012 

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 םיצמואמה םיימואלניבה םינקתה שיעור 
 םם רשמייכתקנים ישראלי

- 12/2012 90% - 80% 
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טובת כלל אזרחי המדינהדיניות המשרד לטבי של משיפור השירות ויישום מי 7

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

- הבירוקרטיה של איגוד לשכות המסחר מדד  12/2012 7.12 - 7.12 

התייעלות בעבודת המשרד ושיפור השירות לציבור :7.1 יעד

משימות מרכזיות:
■ ■ 

■ ■ 

הנפקת רשיונות מחודשים באמצעות מערכת מיחשובית ייעודית למהנדסים ואדריכלים■■
בניית מודל תיעדוף לייעול מערך הטיפול בפניות משקיעים זרים■■
קידום תכנית איכות ומצויינות בגליל להנגשת כלי הסיוע המשרדיים■■
עריכת סקרי שביעות רצון בבתי ספר למבוגרים■■

פיתוח אפלקציות לטלפונים סלולרים המבוססות על המדיה החדשה לטובת העסקים 
הבינונייםים והקטנ

ייעול שיטת הבקרה של היהלומים המיובאים באמצעות הפיכתה לממוחשבת ומדגמית 

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 ןופייאל תויצקילפא תונכת השלמת 
 םינטק םיקסעל תונכוסה רובע דיאורדנאלו

 םובינוניי
- ג 12/2012 

 רזחהו אובי לע תובשחוממה תורקבה שיעור
- 28 הלומים לארץי 12/2012 25% - -

 תוכיא תינכתב םיפתתשמה מפעלים
 ומצויינות בתעשייה בגליל

- 12/2012 35 - 34 

 המוזי היינפבו הנעמב ףודעתה לדומ הפעלת
 28 ם זריםלמשקיעי

- ג 12/2012 

 הסדנהה יפנעב וקפנויש תקפים רישיונות
 האדריכלותו

- 12/2012 9,400 9,270 9,190 

- 12/2012 4 2 -

- 12/2012 150 - 102 

רפס יתבב ועצוביש שביעות רצון סקרי
 28 למבוגרים 

 ורבעויש משרדיים “להורדה” טפסים
 לפורמט אינטראקטיבי מקוון

הפעילות חדש
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משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

:תוצאה מדדי 
 ,םוי תונועמל םימשרנה שיעור 

 2011 ערך

םינותחפשמ

Q4 Q2 דועערך במ וםיד סמוע 

 ללכ ךותמ טנרטניאה ךרד םינורהצו
 םהנרשמי

- 12/2012 20% - 10% 

- 12/2015 20 - 72 

- 12/2012 50% - 22% 

- 12/2012 30% - 10% 

- 12/2012 90% - -

 הכימת תוגרד תקנעהב זמן הטיפול משך
 םינותחפשמו תונועמב םהידליש םירוהל

 ם()ימי

 ינופלטה דקומב ונעייש תוחישה שיעור
 שניות 30 למתן מידע )טלאול( תוך

 תונחתב הנתמהה ןמז ךשמב םוצמצה שיעור
הנש תמועל) םימולהי רורחשל סכמה

 קודמת(

 וחלשנש םישדוחמה תונוישרה שיעור
 םדריכליהנדסים ואאוטומטית למ

OECDדית מול ארגון ה-ת והרחבת הפעילות המשרהעמק :7.2 יעד

 משימות מרכזיות:
OECD ארגון מושב במדינת ישראל בנושא בטיחות מוצרים של קבוצת העבודה -■■

■ ■ 

 OECDגיבוש נוהל עבודה משרדי מחייב לפעילות יחידות המשרד מול ארגון ה-■■
 OECDביצוע סקר אודות הכשרה על תיכונית עבור ה-■■
OECD( בהתאם למודל ה-RIAהפעלת פיילוטים משרדיים להערכת רגולציה )■■
 OECDשל ה- LEEDפעילות במסגרת וועדת ה-■■

הובלת הקמה של מנגנון להחלפת מידע על מוצרים מסוכנים שהורדו מהמדפים בין כל המדינות
 OECDב- ותהחבר

 לקידום פיתוח כלכלי-אזורי

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

- הדובע תצובק לש יעיברה בשומה קיום 
OECD לארשיב םירצומ תוחיטב אשונב

- ג 6/2012 

םירצומ לע עדימ תפלחהל ןונגנמ הפעלת
 OECD החברות ב- המדינות מסוכנים - בין 

- ג 12/2012 

םע ףותישב”בגנב קטנילק“ רקחמ הגשת
 LEEDנלאומיים מוועדת ה-ם בימומחי

 OECDמה-
- גג- 6/2012 

י”פע םילקימיכ תללכה- אוביה וצ עדכון
 OECD אמנות ודרישות ה- 

- גג- 12/2012 
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 . שיפור השירות ויישום מיטבי של מדיניות המשרד לטובת כלל אזרחי המדינה - המשך7

תודיחיש OECDב- וקבוצות עבודה ועדות
 הן באופן פעיל וקבועד משתתפות בהמשר

- 12/2012 26 - 25 

- 12/2012 2 - 2 

- 12/2012 2 - -

 לש םילנאפב ובלושיש ישראלים דוברים
 OECDה-

 טולייפב תופתתשמה המשרד יחידות
 RIAה-

 תודיחי תוליעפל ידרשמ הדובע להונ אישור
 OECD29ד מול ארגון ה-המשר

- ג 12/2012 

OECDהציגו תוכנית עבודה מול ה-ש תדוייח
- 12/2012 5 - - ה ו/אוהוועד הכוללת מיפוי פרויקטים של

 דההרלוונטית ליחי העבודה קבוצת 

דועערך במ וםיד סמוע Q4 Q2 2011 ערך :תוצאה מדדי
 OECD שיבצע ארגון ה- ייעודיים מחקרים 

 ם שבאחריות המשרדבישראל בתחומי
- 12/2012 3 - 3 

- 12/2012 3 - 2 

- 12/2012 6 - 2 

 לומ דרשמה תודיחי וקיפיש יזומים אירועים
םבתחומי פעילות OECD ארגון ה-

תונקסמ / תוצלמהב תושמתשמה יחידות 
םושייו בוציע ךרוצל OECD ממחקרי ה- 
 דהמדיניות היחי

טווח ארוךטמעה של ראייה כוללת ותכנון מובנה לגיבוש וה :7.3 יעד

 משימות מרכזיות:
קיום תהליך אסטרטגי לגיבוש תכנית חומש חברתית - כלכלית בתחומים מרכזיים שייבחרו■■

דועערך במ וםיד סמוע 2011Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

לש חווטה תכורא כלכלית-חברתית תכנית 
 םם מרכזייהתמ”ת בתחומי משרד 

- ג 12/2012 

הפעילות חדש
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	 םקמלו תא לארשי ןיב 
	 תולכלכה תוליבומה ,םלועב תבוטל ללכ .הנידמה יחרזא

	■■■■■■■■■■■■■■
	 דרשמה לעופ תמשגהל ויתורטמ םודיקל החימצה ,הקוסעתהו שגדב לע םודיק תויסולכוא תורדומ קושמ :הדובעה תינכת תרזגנ ןהמ תורטמה תמישר ןלהל .םיינוניבהו םינטקה םיקסעה םודיקו הדובעה 
	,הירפירפב רקיעב ,היישעתה םודיק ,החימצה תרבגה ילארשיה קשמה לש תורחתה רשוכ רופישו 
	ילארשיה קשמה לש יתרבח-ילכלכ אמייק רב חותיפ םודיק
	ילארשיה קשמב םייתרבחהו םיילכלכה םירעפה תנטקה
	הדובעה קושב הקוסעתה רועישו תופתתשהה רועיש תלדגה
	ותוחיטב לע הרימשו דבועה תויוכז לע הנגה
	םיקסועהו םינכרצה תויוכז לע הנגה םשל יתורחת קשמ דודיעו ןגוהה רחסמה םודיק
	הנידמה יחרזא ללכ תבוטל דרשמה תוינידמ לש יבטימ םושייו תורישה רופיש 

	בםימי הלא עינתמ ונדרשמ ךילהת ןונכת יגטרטסא שוביגל תינכת תכורא חווט תוינידמל תיתרבח תילכלכ של דרשמ .ת”מתה ךילהתב הז ףתשנ ימרוג קשמ ,םינוש מהלשמ ןוטלשו ,ימוקמ רזגמ ,יטרפ רזגמ ,ישילש מרקח ,הימדקאו הרטמב איבהל תריציל תינכת תרשתש הרוצב תיבטימה רתויב תא קשמה ילארשיה חווטל .ךוראהו ינוניבה 
	בםימי הלא עינתמ ונדרשמ ךילהת ןונכת יגטרטסא שוביגל תינכת תכורא חווט תוינידמל תיתרבח תילכלכ של דרשמ .ת”מתה ךילהתב הז ףתשנ ימרוג קשמ ,םינוש מהלשמ ןוטלשו ,ימוקמ רזגמ ,יטרפ רזגמ ,ישילש מרקח ,הימדקאו הרטמב איבהל תריציל תינכת תרשתש הרוצב תיבטימה רתויב תא קשמה ילארשיה חווטל .ךוראהו ינוניבה 

	מתינכת תכורא חווט וז ורזגיי דיתעב תוינכת בעההדו תויתנשה רשא ורשפאי םתמשגה לש תורטמ דרשמה .החימצו גושגש רבעל תילארשיה הלכלכה תלבוה םשל 
	מתינכת תכורא חווט וז ורזגיי דיתעב תוינכת בעההדו תויתנשה רשא ורשפאי םתמשגה לש תורטמ דרשמה .החימצו גושגש רבעל תילארשיה הלכלכה תלבוה םשל 

	,הכרבב 
	,הכרבב 
	,הכרבב 

	ןוחמש םולש כ”ח
	ןוחמש םולש כ”ח


	Figure

	 :המדקה דרשמה ל”כנמ 
	 :המדקה דרשמה ל”כנמ 
	 :המדקה דרשמה ל”כנמ 

	ימדק ןורש 
	ימדק ןורש 

	.2012 
	תנשל ת”מתה דרשמ לש הדובעה תינכת תא םכינפב שיגהל דבכתמ ינירה 

	תתינכ הדובעה תגצומה םכינפב הנה רצות לש הבישח שמתידר הבחר הקימעמו תודוא תורטמה םידעיהו .ילארשיה קשמה םודיקו םידעיה לש תיביטקפא הגשה םשל תינבומ הדובע תינכתל תודיחיה תא םינווכמה
	תתינכ הדובעה תגצומה םכינפב הנה רצות לש הבישח שמתידר הבחר הקימעמו תודוא תורטמה םידעיהו .ילארשיה קשמה םודיקו םידעיה לש תיביטקפא הגשה םשל תינבומ הדובע תינכתל תודיחיה תא םינווכמה

	 דרשמ ת”מתה דרשמכ ילכלכ ליבומ האור דגנל ויניע תא םיכרצה םיווהתמה קשמב ונהו ןוכנ רותיאל יביתנ פהלוע םיישעמ ןתמל הנעמ םיכרצל םייונישו ללכ ,םייקשמ ןפואב הז הפסוותה ונתינכותל הנשה הרטמ השדח תלעופה תלדגהל החוורה תילכלכה ברקב מ,םיקסעו דצל הרטמ וז לעופ דרשמה ןפואב דימתמ קוזיחל .תויקשמו תוימואלניב תומגממ םיעבונה םיכרצ םיפקשמה היישע ימוחת 
	 דרשמ ת”מתה דרשמכ ילכלכ ליבומ האור דגנל ויניע תא םיכרצה םיווהתמה קשמב ונהו ןוכנ רותיאל יביתנ פהלוע םיישעמ ןתמל הנעמ םיכרצל םייונישו ללכ ,םייקשמ ןפואב הז הפסוותה ונתינכותל הנשה הרטמ השדח תלעופה תלדגהל החוורה תילכלכה ברקב מ,םיקסעו דצל הרטמ וז לעופ דרשמה ןפואב דימתמ קוזיחל .תויקשמו תוימואלניב תומגממ םיעבונה םיכרצ םיפקשמה היישע ימוחת 

	2011
	מךלה ןונכתה ידרשמה הוולמ תכרעמב בשחוממהת לוהינל תתוינכ ,הדובע תכרעמה חתיפש עימטהו ונדרשמ בתישאר 
	 החכוה ילככ יביטקפא לוהינל נכתתוי הדובע נהתורזג תורטממ ידעיו דרשמה הנקמו תולוכי סןורכנ םואיתו תוהובג ןיב .תודיחיונא םיחמש םיכרבמו לעההטלחהץמאל תאתכרעמ ר”מתןונכת(יתלשממ )יבחור ילכל לוהינל תוינכת הדובע ידרשמב לשממה םיפסונ םיכומסו םיחוטבו יכ ךלהמה ליבוי בויטל ינונגנמ .םינושה םידרשמה ןיב תונרכנוסמו תומאותמ הדובע תוינכת תגשהל איביו םיידרשמה ןונכתה 

	מדרש ת”מתה לעופ םודיקל חותיפו קשמה שיהילאר אוהו ללכתמ תא ויתולועפ הריזב תבכרומ ךות הריתח לתמשגה ינש םיסרטניא םימילשמה הז תא :הז תלבוה תההיישע רחסמהו עויסו םיקיסעמל ,םימזיו דצל .תורדומ תויסולכוא דודיעו הירפירפה םודיק ,הדובע יקוח תפיכא 
	מדרש ת”מתה לעופ םודיקל חותיפו קשמה שיהילאר אוהו ללכתמ תא ויתולועפ הריזב תבכרומ ךות הריתח לתמשגה ינש םיסרטניא םימילשמה הז תא :הז תלבוה תההיישע רחסמהו עויסו םיקיסעמל ,םימזיו דצל .תורדומ תויסולכוא דודיעו הירפירפה םודיק ,הדובע יקוח תפיכא 

	מונדרש לעופ ןפואב דימתמ ןה חווטל רצקה ןהו חווטל ךוראה בוצייל הלכלכה תילארשיה קוזיחלו התונתיא .אמייק תרב תילכלכ החימצ רבעל קשמה תלבוה םשלו התוביציו 
	מונדרש לעופ ןפואב דימתמ ןה חווטל רצקה ןהו חווטל ךוראה בוצייל הלכלכה תילארשיה קוזיחלו התונתיא .אמייק תרב תילכלכ החימצ רבעל קשמה תלבוה םשלו התוביציו 

	,הכרבב 
	,הכרבב 

	ימדק ןורש
	ימדק ןורש
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	2012 
	 תנשל דרשמה ידעיו תורטמ 

	יק ,החימצה תרבגהילארשיה קשמה לש תורחתה רשוכ רופישו היישעתה םוד
	יק ,החימצה תרבגהילארשיה קשמה לש תורחתה רשוכ רופישו היישעתה םוד
	יק ,החימצה תרבגהילארשיה קשמה לש תורחתה רשוכ רופישו היישעתה םוד
	יק ,החימצה תרבגהילארשיה קשמה לש תורחתה רשוכ רופישו היישעתה םוד

	1.11.21.31.41.51.61.71.8
	 דעי 
	ה דודיע :הו תונשדחיתיישעתה פ”ומ דעי 
	קוזיח : קה םיקסעהםיינוניבהו םינט דעי 
	ףקיה תלדגה : עתב אוציהםיתורישבו הייש עיד 
	יעיקשמ תכישמ :םירז ם דעי 
	םודיק : עפ יפותישםיימואלניב הלו דעי 
	גהו הנווכה :בתוליעפ תר ןיס-ודוה בחרמב דעי 
	יעצמא חותיפ :ל תוכרעיהו םדדומתהצמ םע תומו םוריח יבהלכלכב םירבש ידע 
	לוחכ שכר דודיע :בל-
	ן



	-
	-
	הובלה לפיתוח בר קיימא כלכלי
	חברתי של המשק הישראלי

	2.12.22.3
	 דעי 
	טביה תעמטה דודיע :תב הביבס יקסעבו היישעםי דעי 
	יגרנא ימוחת םודיק :ו תיפולח הטויקנ תויגולונכת דעי 
	מאב יתרבח חותיפ םודיק :לכלכ םיעצסעתו םייםייתקו 


	קהילארשיה קשמב םייתרבחהו םיילכלכה םירעפה תנט
	קהילארשיה קשמב םייתרבחהו םיילכלכה םירעפה תנט
	קהילארשיה קשמב םייתרבחהו םיילכלכה םירעפה תנט

	3.13.23.33.4
	 דעי 
	ח :שונאה ןוהה קוזיהירפירפב י דעי 
	תלדגה : עומה רפסמהירפירפב םיקס דעי 
	תויתשת חותיפ : שה תכישמוהירפירפל תועק דעי 
	חוורה תלדגה :ילכלכה הת םיקסעומ ברקב 



	ובעה קושב הקוסעתה רועישו תופתתשהה רועיש תלדגההד
	ובעה קושב הקוסעתה רועישו תופתתשהה רועיש תלדגההד
	ובעה קושב הקוסעתה רועישו תופתתשהה רועיש תלדגההד
	ובעה קושב הקוסעתה רועישו תופתתשהה רועיש תלדגההד

	4.14.24.34.4
	 דעי 
	רקב הקוסעתה תרבגה :תויסולכוא ב יש תולעבשה רועמנ תופתתךו הדובעה קושב דעי 
	ש :שב תוהמא בוליהדובעה קו דעי 
	וע תפלחה דודיע :בעב םירז םידםילארשי םידבו דעי 
	חכ חותיפו םודיק : שכהו םדאהה ותרתיעוצקמ 
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	הגנה על זכויות העובד ושמירה על בטיחותו
	הגנה על זכויות העובד ושמירה על בטיחותו
	הגנה על זכויות העובד ושמירה על בטיחותו
	הגנה על זכויות העובד ושמירה על בטיחותו

	5.15.25.35.45.5
	 דעי 
	הפיכאה תקמעה : דעי 
	פיש :תועדומה רו םידבוע תויוכזל דעי 
	ה ןוחטבה רופיש :יתקוסעת דעי 
	עמטהו םודיק :ת זהה ןויוושהדובעב תויונמד דעי 
	יטבה רופיש :אירבהו תוחתיתקוסעתה תו 


	קידום המסחר ההוגן ועידוד משק תחרותי לשם הגנה על זכויות הצרכניםוהעוסקים
	קידום המסחר ההוגן ועידוד משק תחרותי לשם הגנה על זכויות הצרכניםוהעוסקים
	קידום המסחר ההוגן ועידוד משק תחרותי לשם הגנה על זכויות הצרכניםוהעוסקים

	6.1
	 דעי 
	הה רחסה םודיק :ןגו 



	ישימ םושייו תורישה רופמ לש יבטל דרשמה תוינידהנידמה יחרזא ללכ תבוט
	ישימ םושייו תורישה רופמ לש יבטל דרשמה תוינידהנידמה יחרזא ללכ תבוט
	ישימ םושייו תורישה רופמ לש יבטל דרשמה תוינידהנידמה יחרזא ללכ תבוט

	7.17.2OECD7.3: 
	7.17.2OECD7.3: 
	 דעי 
	מה תדובעב תולעייתה :רופישו דרש צל תורישהרובי דעי 
	רשמה תוליעפה תבחרהו תקמעה :גרא לומ תיד-ה ןו
	 דעי 
	לוכ הייאר לש העמטהו שוביגתו תלמ ןונכהנבו ךורא חווטל 
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	הדובעה תינכות ירקיע 
	הדובעה תינכות ירקיע 
	הדובעה תינכות ירקיע 

	1 
	1 
	יק ,החימצה תרבגהילארשיה קשמה לש תורחתה רשוכ רופישו היישעתה םוד

	:
	 ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 


	OECD 
	סחיה עצוממל לארשי ןיב 
	ברמתל רצותשפנ 

	-
	-
	-
	12/2012 
	83% 
	-
	83% 

	15 
	15 
	12/2020 
	22 
	-
	23 

	-
	-
	12/2012 
	0.4% 
	-
	2.4% 

	135 
	135 
	12/2020 
	-
	-
	68 

	-
	-
	12/2012 
	-
	-
	0.1% 

	1.1: 
	1.1: 
	דעי 
	יתיישעתה פ”ומהו תונשדחה דודיע



	OECD 
	םוקימ לארשי מל סחיב-ה תוניד
	ל רצות תמרבשפנ 

	OECD 
	רעפה עצוממל לארשי ןיב 
	בשיעורחימצהה שהיתנ 

	ףקיה אוציה ירלוד ידראילימבם 
	ףקיה אוציה ירלוד ידראילימבם 

	OECD
	רעפה עצוממ ןיב 
	לישראל בשיעור רצותה לש החימצה יתיישעתה 

	:תויזכרמ תומישמ
	:תויזכרמ תומישמ

	■■■■■■■■■■■■■■
	היישעתב םייתורחת םירצומ חותיפל רקחמ דודיע
	)ט”נגמ ילולסמ( היישעתל הימדקאה ןיב פ”תש תרבגהו תירנג היגולונכט חותיפ דודיע
	תיתרוסמה היישעתב יתיישעתה פ”ומהו תונשדחה דודיע םשל הכימת
	)ןימק( הימדקאב ימושייה רקחמה םודיק םשל הכימת
	היגולונכטויבה םוחתב פ”ומה דודיע םשל הכימת
	יחרזא-ינוחטב ילאוד פ”ומ םודיקל -דמימ תינכותב פ”ומ תוינכת רושיא
	םיקסעבו הישעתב ןוירפ תלדגהל םיקנעמ לולסמ תלעפה

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 


	-12/2012 550 290 549 
	-12/2012 550 290 549 

	-12/2012 12 7 10 
	-12/2012 12 7 10 

	תוינכת פ”ומ שאושרו לתעשיה מסורתית תיתרוסמ תברועמו 
	תוינכת פ”ומ שאושרו לתעשיה מסורתית תיתרוסמ תברועמו 

	-12/2012 180 80 181 
	-12/2012 180 80 181 

	.1 .2 
	”(-) ’ 
	ירושיאהינתינ םייתורחת םירצומ חותיפל יקסע פ”ומב הכימתל ןרק תרגסמב םתו םיכילהיעל קוחה ףקותמ םישעתב חותיפו רקחמ דודהתכנית מגנ
	ט 
	מחקר ופיתוח גנרי טרום תחרותי
	התאגדות של מס
	תאגידים תעשייתיים ומוסדות מחקר אוניברסיטאיים לביצוע פיתוחתוירנג תויגולונכט לש ימצע 

	Figure
	----
	----
	----
	12/2012 12/2012 12/2012 12/2012  2011 ד 
	120 60 55 10 
	40 50 40 5 
	50 61 50 -

	-
	-
	12/2012 
	400 
	160 
	400 

	-
	-
	12/2012 
	15 
	-
	-

	--7.2%4.31% -מב ךרעעו
	--7.2%4.31% -מב ךרעעו
	12/2012 12/2012 12/2020 12/2020 12/2012 עומס דיםו
	Q4 2.74% 2% --4 
	Q2 ---4.31% -
	2.74% 1.89% 4.1% 4.31% 4 ךרע 


	”()
	 םירושיא לתכניות מו
	פ לקידום המחקרהיישומי באקדמיה 
	תכנית קמין

	”
	”
	 תוינכת פ”ומ שאושרו לחברות גדולות למו
	פ)רדסה תוינכת( ירנג 


	םירושיא םוחתב פ”ומ תוינכתל כטויבהיגולונה 
	םירושיא םוחתב פ”ומ תוינכתל כטויבהיגולונה 

	םירושיא כתל-ינוחטב ילאוד פ”ומ תוינ כת( יחרזא)דמימ תינ 
	םירושיא כתל-ינוחטב ילאוד פ”ומ תוינ כת( יחרזא)דמימ תינ 
	םירושיא כתל-ינוחטב ילאוד פ”ומ תוינ כת( יחרזא)דמימ תינ 


	”
	ךס םיגולמתה שנגבו ממכירות ומיסחור מוצרים המבוססים על מו
	פ שנתמך על ידי ןעדמה תכשל )₪ ינוילימב( ישארה 

	םיקסע/םילעפמה שיקבלו תמיכה במסגרת ל לולסמהח לולסמ( ןוירפ תלדגה)שד 
	םיקסע/םילעפמה שיקבלו תמיכה במסגרת ל לולסמהח לולסמ( ןוירפ תלדגה)שד 
	םיקסע/םילעפמה שיקבלו תמיכה במסגרת ל לולסמהח לולסמ( ןוירפ תלדגה)שד 


	:
	ידדמ האצות

	EU15 
	EU15 
	 רעפה עצוממל לארשי ןיב 
	בשיעורהעקשהמ יקסע פ”ומב הרצותה 

	OECD 
	רעפה עצוממל לארשי ןיב 
	בשיעורעקשההמ יחרזא פ”ומב הרצותה 

	רועיש המימון הממשלתי מסך ההוצאה יקסע פ”ומל תימואלה 
	רועיש המימון הממשלתי מסך ההוצאה יקסע פ”ומל תימואלה 

	האצוהה תימואלה רצותל סחיב יקסע פ”ומל 
	האצוהה תימואלה רצותל סחיב יקסע פ”ומל 

	’ 
	םוקימ לארשי במס
	פטנטים למיליון נפשב”הראב ומשרנש 


	1.2: 
	דעי 
	קה םיקסעה קוזיחםיינוניבהו םינט

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■■■■■
	םיינוניבו םינטק םיקסעל תירנגה ץועייה תינכת תלעפה
	םיינוניבהו םינטקה םיקסעה םודיקל חטש ידקומ תסירפו תיזרכמ תיתשת תחנה
	הדובעה קושל ץוחמ תויוצמה תויסולכוא ברקב םיקסעב הכימתל יקסע ץיאמ תינכת תלעפה
	םיייטרקורויב םימסח םע תודדומתהל םימזי יוויל לודומ תיינב
	הקוצמב םיקסעלו םילעפמל עויס הקינעמה ןרק תלעפהו הוותמ תיינב

	-12/2012 800 400 800 
	-12/2012 800 400 800 
	-
	-
	-
	12/2012 
	5 
	2 
	-

	-
	-
	12/2012 
	80 
	60 
	80 

	-
	-
	12/2012 
	80 
	40 
	80 

	-
	-
	12/2012 
	3,000 
	2,500 
	3,000 

	-
	-
	12/2012 
	250 
	100 
	300 



	■ ■ 
	■
	■
	םייקסע םיבחרמל יגטרטסא ץועיי תינכת תלעפה

	■
	תוליחתמ תורבחב תיגולונכט תומזיל עויס ילולסמ תלעפה 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 םיקסע המונים עד חמישה עובדים שיקבלו ץועיי יתוריש 
	 םיקסע המונים עד חמישה עובדים שיקבלו ץועיי יתוריש 

	תשגה ריכזת חוק עסקים קטנים ובינוניים
	תשגה ריכזת חוק עסקים קטנים ובינוניים

	 תדעול ירשהם 
	 תדעול ירשהם 

	-
	-
	גג 
	גג 

	-6/2012 

	תלעפה חטש ידקומל שדוחמ ךרעמ 
	תלעפה חטש ידקומל שדוחמ ךרעמ 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	רושיא תכנית מאיץ עסקי והפעלתו בקרב 
	רושיא תכנית מאיץ עסקי והפעלתו בקרב 

	יטועימה רזגמם 
	יטועימה רזגמם 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	תוינכת תושדח יגטרטסא ץועיי שיאושרו )השדח תינכת( םייקסע םיבחרמל 
	תוינכת תושדח יגטרטסא ץועיי שיאושרו )השדח תינכת( םייקסע םיבחרמל 

	סיעו כט םימזיליליחתמ םיגולונתינכת( ם ירושיא רפסמ - )הפונתפ”ומ תוינכותל ם ימזילייגולונכט ם)הפונת תינכת( םיליחתמ ם 
	סיעו כט םימזיליליחתמ םיגולונתינכת( ם ירושיא רפסמ - )הפונתפ”ומ תוינכותל ם ימזילייגולונכט ם)הפונת תינכת( םיליחתמ ם 

	23 
	םירושיא ב פ”ומ תוינכתל 
	תומזיל תוממח כטתיגולונ 

	:
	 ידדמ האצות

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	Figure
	SME 
	SME 
	רועיש תודירש 
	בשנה השלישיתמויקלם 


	-
	-
	-
	12/2012 
	75% 
	-
	74% 

	-
	-
	12/2012 
	41% 
	-
	41% 

	1,200 
	1,200 
	12/2013 
	-
	-
	150 


	אזוח םילעפמה םינטקה מתוך סך המפעלים המשתתפים במימושים הנובעים מהסכמי ןילמוג שכר 
	אזוח םילעפמה םינטקה מתוך סך המפעלים המשתתפים במימושים הנובעים מהסכמי ןילמוג שכר 

	םיקסע םישדח שיפתחו בתכנית יוזמים קסע 
	םיקסע םישדח שיפתחו בתכנית יוזמים קסע 
	םיקסע םישדח שיפתחו בתכנית יוזמים קסע 


	1.3: 
	דעי 
	םיתורישבו היישעתב אוציה ףקיה תלדגה

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■
	םיימואלניב םיזרכמב תוילארשי תורבח בוליש
	תוחתפתמ תונידמב תוימואל-בר תורבחל תוילארשי תורבח ןיב פ”תש תריצי
	םיתורישה םוחתב רחס ימכסה לע המיתח

	G-to-G 
	G-to-G 
	 םימכסה תמיתח 
	תורוחס תמירזו הניקתב הלועפ ףותיש לע 


	■■
	)האירוק םורדו היבמולוק,הניארקוא ,ודוה ,ןיס( רחס ידעי לומ ישפוח רחס ימכסה לע המיתח םודיק

	■■ 
	■■ 

	■■■■
	דדובה ןאוציל קווישה ןרק תמקה
	ימלועה קושב םידגאמה תינכת תרגסמב םינאוציל הכימת ןתמ

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 יפותיש פעולה חדשים שהתקיימו בין חברות ישראליות לחברות רב לאומיות תוחתפתמ תונידמב 
	 יפותיש פעולה חדשים שהתקיימו בין חברות ישראליות לחברות רב לאומיות תוחתפתמ תונידמב 
	 יפותיש פעולה חדשים שהתקיימו בין חברות ישראליות לחברות רב לאומיות תוחתפתמ תונידמב 
	3 


	10
	10
	10
	12/2014 
	-
	-
	-

	3
	3
	12/2016 
	-
	-
	-

	3
	3
	12/2015 
	-
	-
	-

	-
	-
	12/2012 
	1 
	-
	1 

	-
	-
	12/2012 
	90 
	30 
	-


	ימכסה סחר חדשים שיחתמו בתחום םיתורישה 
	ימכסה סחר חדשים שיחתמו בתחום םיתורישה 
	4 

	ימכסה סחר חדשים שיחתמו עם המדינות ןתוא רחס ידעיכ ץוח רחס להנימ רידגה 
	ימכסה סחר חדשים שיחתמו עם המדינות ןתוא רחס ידעיכ ץוח רחס להנימ רידגה 
	ימכסה סחר חדשים שיחתמו עם המדינות ןתוא רחס ידעיכ ץוח רחס להנימ רידגה 


	G to G 
	ימכסה 
	ןיב תונידמ ומתחייש חותיפליקתב םיימואלניב ןילמוג יסחיהנ 
	5 

	םינאוצי שיקבלו תמיכה במסגרת קרן דדובה ןאוציל קווישה 
	םינאוצי שיקבלו תמיכה במסגרת קרן דדובה ןאוציל קווישה 
	םינאוצי שיקבלו תמיכה במסגרת קרן דדובה ןאוציל קווישה 
	6 

	.3 .4 
	ח ידרשמ שגדשדשדח תוליעפה
	ח ידרשמ שגדשדשדח תוליעפה

	Government to Government .5 
	שדח תוליעפה
	שדח תוליעפה


	130 12/2014 40.5 -30 
	130 12/2014 40.5 -30 
	11,00012/2012 --10,000 
	-12/2012 204.88 -193.52 28%12/2020 --19.8% 
	85%12/2020 --65% 
	25012/2016 --60 
	12/2016 --18 

	תורבחה שיקבלו תמיכה במסגרת תכנית ימלועה קושב םידגאמה 
	תורבחה שיקבלו תמיכה במסגרת תכנית ימלועה קושב םידגאמה 

	-12/2012 320 160 200 
	-12/2012 320 160 200 

	:
	ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 ףקיה יתוריש אוצי₪ ידראילימב ם 
	 ףקיה יתוריש אוצי₪ ידראילימב ם 
	7

	-12/2012 101.05 -97.99 
	-12/2012 101.05 -97.99 

	ףקיה ₪ ידראילימב יתיישעת אוצי 
	ףקיה ₪ ידראילימב יתיישעת אוצי 
	8 

	רועיש הייצוא למדינות מתפתחות מתוך סך אוצייה ילארשיה 
	רועיש הייצוא למדינות מתפתחות מתוך סך אוצייה ילארשיה 

	רועיש היצוא למדינות עמן קיים לישראל הסכם סחר מתוך כלל היצוא הישראלי 
	רועיש היצוא למדינות עמן קיים לישראל הסכם סחר מתוך כלל היצוא הישראלי 

	ףקיה הזכיות של חברות ישראליות במכרזים יימואלניבשל $ ינוילימב( ם)הנ 
	ףקיה הזכיות של חברות ישראליות במכרזים יימואלניבשל $ ינוילימב( ם)הנ 

	IFI) 
	תורבח תוכוז ב םיזרכמב( םיימואלנ

	1.4: 
	דעי 
	םירז םיעיקשמ תכישמ:תויזכרמ תומישמ 

	■■
	תילארשיה הישעתב תורז תועקשה םודיקל תורז תורבחל המוזי הינפו רותיא

	■■ 
	■■ ■■ ■■ ■■ ■■ 
	תורבחל תומיאתמה תוילארשיה תויגולונכטהו םיכרצה רותיאל דקוממ ךילהת עוציבוימואל ברתוליבומ ת חותיפ זכרמ תמקה םודיק םשל תוימואל בר תורבח יוויל תילארשיה הידמהו עונלוקה תיישעת םודיקל הדיחיה תמקה תורז תורבח םע תילארשיה המראפויבה תיישעת לש הלועפה ףותיש תקמעההידמ וינה תועצמאב םירז םיעיקשמ ינפב ילארשיה קשמה תונורתי תפישח לארשיל ל”וחמ םימולהי תורבח ילעב םימזי תכישמ
	תורבחל תומיאתמה תוילארשיה תויגולונכטהו םיכרצה רותיאל דקוממ ךילהת עוציבוימואל ברתוליבומ ת חותיפ זכרמ תמקה םודיק םשל תוימואל בר תורבח יוויל תילארשיה הידמהו עונלוקה תיישעת םודיקל הדיחיה תמקה תורז תורבח םע תילארשיה המראפויבה תיישעת לש הלועפה ףותיש תקמעההידמ וינה תועצמאב םירז םיעיקשמ ינפב ילארשיה קשמה תונורתי תפישח לארשיל ל”וחמ םימולהי תורבח ילעב םימזי תכישמ
	תורבחל תומיאתמה תוילארשיה תויגולונכטהו םיכרצה רותיאל דקוממ ךילהת עוציבוימואל ברתוליבומ ת חותיפ זכרמ תמקה םודיק םשל תוימואל בר תורבח יוויל תילארשיה הידמהו עונלוקה תיישעת םודיקל הדיחיה תמקה תורז תורבח םע תילארשיה המראפויבה תיישעת לש הלועפה ףותיש תקמעההידמ וינה תועצמאב םירז םיעיקשמ ינפב ילארשיה קשמה תונורתי תפישח לארשיל ל”וחמ םימולהי תורבח ילעב םימזי תכישמ


	.7.8
	2005 2005
	 יריחמב 
	יריחמב 
	ימולהי אלל ,ם

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	Figure
	-12/2012 93 44 80 
	-12/2012 93 44 80 
	-12/2012 15 5 13 
	-12/2012 12 4 10 
	Table
	TR
	םיעורא םיימואלניב של תעשיות הקולנוע 

	-
	-
	12/2012 
	4 
	2 
	2
	ל בהם יפעלו נציגי המטהבארץ ובחו” יקלודתועקשה ם 

	TR
	שוביג הצלמה -תיעוצקמ תיתשת תיינבל 

	-
	-
	12/2012
	ג
	-
	-
	טכנולוגית לקידום השקעות של חברות זרות מראפויבה תיישעתבלארשיב ה 


	-12/2012 500 -50 


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	2012/2015 28 -65 
	-12/2012 0.9% -0.9% 
	-12/2012 0.9% -0.9% 
	512/2015 --1 
	-12/2012 2 -1 -12/2012 2 -2 
	תושיגפ תונושאר שיתקיימו בין נציגי המטה לקידום השקעות לבין נציג חברה זרה ודיקלם יישעתב תורז תועקשהה 
	תושיגפ תונושאר שיתקיימו בין נציגי המטה לקידום השקעות לבין נציג חברה זרה ודיקלם יישעתב תורז תועקשהה 

	תורבח עימן נעשה תהליך למיקוד הצרכים תומיאתמ תוילארשי תויגולונכט רותיאו 
	תורבח עימן נעשה תהליך למיקוד הצרכים תומיאתמ תוילארשי תויגולונכט רותיאו 

	תושיגפ עם נציגי חברות רב לאומיות לשם םודיק חותיפ יזכרמ תמקה 
	תושיגפ עם נציגי חברות רב לאומיות לשם םודיק חותיפ יזכרמ תמקה 

	()
	םיבקוע רטיווטב 
	קהילה וירטואלית
	שליקל הטמהודתועקשה ם 


	:
	ידדמ האצות

	2011 
	2011 
	 ךרע 


	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 הגוריד של ישראל במידת האפקטיביות המוערכת של צעדים למשיכת השקעות תורז 
	 הגוריד של ישראל במידת האפקטיביות המוערכת של צעדים למשיכת השקעות תורז 
	 הגוריד של ישראל במידת האפקטיביות המוערכת של צעדים למשיכת השקעות תורז 


	OECD 
	רעפה ידמ עצוממל לארשי ןיבתונ 
	מ ץוח תועקשה רועיש ןיינעלג”מתה 

	תורבח תורז שישקיעו בישראל כתוצאה דרשמה תוליעפמ 
	תורבח תורז שישקיעו בישראל כתוצאה דרשמה תוליעפמ 
	תורבח תורז שישקיעו בישראל כתוצאה דרשמה תוליעפמ 


	תמקה מרכז פיתוח של חברה רב לאומית 
	תמקה מרכז פיתוח של חברה רב לאומית 

	תורבח םימולהי שלארשיל ןתוליעפ וקיתעה 
	תורבח םימולהי שלארשיל ןתוליעפ וקיתעה 
	תורבח םימולהי שלארשיל ןתוליעפ וקיתעה 


	1.5: 
	דעי 
	יקםיימואלניב הלועפ יפותיש םוד

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■■■■■
	תורז תורבחל תילארשיה היישעתה ןיב פ”ומב ימואלניב פ”תש םודיקו הכימת
	םיילאבולג םידיגאתל תוילארשי תורבח ןיב פ”ומב פ”תש דודיע
	תורז תונידמ םע יתיישעת פ”ומב פ”תשל םיימואל-וד םימכסה תמיתח
	םייתלשממ שכר יפוג םע תורשקתמה תורז תורבח םע םימכסה תמיתח
	ןילמוג שכר ימכסה י”פע תוביוחמ תורבח לש םישומימ תגשה

	■■
	לארשיב תורז תוימואל בר תורבח לש היישעתל םיסנניפ פ”ומ יזכרמ תלעפהו תמקהל תינכת

	■■ 
	(FP7 
	(FP7 
	תהכימ תופתתשהב תוצובק רקחמ וילארשית תינכתב תרגסמה תיעיבשה לש דוחיאה יאפוריאה 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 םירושיא כתלל”ניב פ”תשב פ”ומ תוינ 
	 םירושיא כתלל”ניב פ”תשב פ”ומ תוינ 

	-12/2012 90 40 88 
	-12/2012 90 40 88 

	”
	ימכסה פ”תש במו
	פ המופעלים עםיגאתידיימואל-בר םם 

	-12/2012 22 -20 
	-12/2012 22 -20 

	-
	-
	-
	12/2012 
	10 
	5 
	6
	פפ במו”םיטקיורפ שיאושרו לתכניות שת” עיגאת םידיימואל בר םם 

	-
	-
	12/2012 
	235 
	-
	235
	ףקיה הזמנות שקבלו מפעלים ישראלים הנשנושארל ונ)$ ינוילימב( ןילמוג שכרמ ה 

	-
	-
	12/2012 
	80 
	-
	76
	םילעפמ םיילארשי אשר נהנו לראשונה ןילמוג שכרמ 


	ףקיה התחייבויות שנתיות בעקבות רכישות 
	ףקיה התחייבויות שנתיות בעקבות רכישות 

	””
	)$ ינוילימב( םייתלשממ שכר יפוג לש םימכסה םיימואל-וד לשת
	פ במו
	פתורז תונידמ לומ םילעפומה 

	-
	-
	-
	-
	12/2012 
	780 
	-
	793 

	-
	-
	12/2012 
	46 
	44 
	43 

	186
	186
	12/2016 
	20 
	-
	3 



	)2011-2016( ”
	ףקיה ח”שלמב רבטצמ 
	שלמענקי מחקר למרכזי מו
	פ פיננסי שלחברות זרות בישראל 

	:
	ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	FP7 
	 יקנעמ פ”ומ שקיבלו גופים ישראלים מתוכנית המסגרת השביעית של האיחוד ( יפוריאה
	של ורוי ינוילימב -)הנ

	-12/2012 110 -113 
	-12/2012 110 -113 

	) 
	FP7 
	רועיש תויכז של תכניות מחקר ישראליות -ה תרגסמב ןומימב 
	מתוך סך התכניותכתה תליחתמ תושגומהתינ 

	52 2012 
	| תכניע תבודל השנת 

	-12/2012 22% -22% 
	-12/2012 22% -22% 

	 רועיש החברות שביצעו רכש גומלין מעבר ןהלש תוביוחמל 
	 רועיש החברות שביצעו רכש גומלין מעבר ןהלש תוביוחמל 
	 רועיש החברות שביצעו רכש גומלין מעבר ןהלש תוביוחמל 

	-12/2012 34% -34% 

	Figure
	הקיף שומימ לש ןילמוג שכרל תויובייחתהה וילימב( םילארשי םילעפמב תורז תורבח)$ ינ 
	הקיף שומימ לש ןילמוג שכרל תויובייחתהה וילימב( םילארשי םילעפמב תורז תורבח)$ ינ 

	-12/2012 2,000 -2,000 
	-12/2012 2,000 -2,000 

	1.6: 
	דעי 
	ןיס-ודוה בחרמב תוליעפ תרבגהו הנווכה

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■■■■■■■
	ןיסו ודוהב תוילארשי תויוגיצנ סוסיבו החיתפ
	ידדה רחסל םכסה תרגסמב ןיסב הניקת ינוגרא םע רשק תודוקנ תריצי
	ןיסב תויצניבורפו ודוה לומ יתיישעת פ”ומב ימואלניב פ”תש םודיקו הכימת
	ןיסו ודוה לומ ישפוח רחס םכסה לע המיתח םודיק
	ודוהבו ןיסב תורבח לומ תוימואלניב תוכורעתב תוליעפה תרבגה
	ןיס-ודוה ןרק תועצמאב ןיסלו ודוהל אוצייה םודיקל תינכות תלעפה

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 תויוגיצנ של חברות ישראליות שייפתחו ו ןיסב וססוביונימ עויסב ודוהץוח רחס לה 
	 תויוגיצנ של חברות ישראליות שייפתחו ו ןיסב וססוביונימ עויסב ודוהץוח רחס לה 
	 תויוגיצנ של חברות ישראליות שייפתחו ו ןיסב וססוביונימ עויסב ודוהץוח רחס לה 
	9


	25 12/2014 --
	-

	’
	’
	תלעפה ההסכם עם קרן ג
	יאנסו בסין דרך

	 הליבקמ הכימת 
	 הליבקמ הכימת 
	9 

	ג 
	ג 

	-12/2012 
	תעיבק נקודות קשר עם ארגוני תקינה
	תעיבק נקודות קשר עם ארגוני תקינה

	 תרגסמב כסההע םןיס ם 
	 תרגסמב כסההע םןיס ם 
	9 

	ג 
	ג 

	-12/2012 
	רועיש הגידול במשקלן של פגישות ע תוימואלניב תוכורעתבןיסו ודוה ם 
	רועיש הגידול במשקלן של פגישות ע תוימואלניב תוכורעתבןיסו ודוה ם 
	10 

	-12/2012 3% -
	-

	תורבח תוילארשי שישתתפו בתכנית קרן ןיס ודוה 
	תורבח תוילארשי שישתתפו בתכנית קרן ןיס ודוה 

	-12/2012 25 -15 
	תניחב תויאדכ כסה לשןיס לומ ח”סא ם 
	תניחב תויאדכ כסה לשןיס לומ ח”סא ם 

	ג 
	ג 

	-12/2012 
	יבבס מ”ומ עם הודו לקראת חתימה על ח”סא םכסה 
	יבבס מ”ומ עם הודו לקראת חתימה על ח”סא םכסה 

	-12/2012 3 -2 
	””
	םירושיא לתכניות מו
	פ בשת
	פ עם הודוןיסב תויצניבורפ םעו 

	-12/2012 20 5 8 
	.9 .10 
	שדח תוליעפהש תמועלתמדוק הנ
	שדח תוליעפהש תמועלתמדוק הנ


	2012 
	תכניע תבודל השנת 

	2,464 12/2014 2,102 -1,925 
	2,464 12/2014 2,102 -1,925 

	($ 
	ףקיה יצוא הסחורות להודו במיליוני 
	ללא)םימולהי 

	2,611 12/2014 2,177 -1,865 
	2,611 12/2014 2,177 -1,865 
	לעפויש םוריח תעשב םיינויח םילעפמב םידבוע תובצייתה דודיעל יתרושקת ןייפמק תיינבה הרקמבךרוצ 
	לעפויש םוריח תעשב םיינויח םילעפמב םידבוע תובצייתה דודיעל יתרושקת ןייפמק תיינבה הרקמבךרוצ 

	םוריח תעשל קשמה לוגרתל 
	םוריח תעשל קשמה לוגרתל 


	1.7: 
	דעי 
	וכרעיהו םיעצמא חותיפהל תדומתהלכלכב םירבשמו םוריח יבצמ םע תוד

	:תויזכרמ תומישמ
	:תויזכרמ תומישמ

	■■
	םוריח תותעל םיינויח םירצומל םייתלשממ ןוזמ יאלמ תקזחא

	■■ 
	■■6 ■■■■■■■■
	הנפמ תדוקנ ליגרת עוציב 
	דרשמה תוזוחמב םוריח תעשל םייפולח הלעפה יזכרמ תמקה
	המדא תדיער שיחרתב תונכומה תרבגהל ידרשמ ליגרת עוציבו סוחיי שיחרת תיינב
	םוריח תעשל םדא חכ אשונל תוימוקמ תויושרבו םיינויח םילעפמב םיליגרתו תוננוכ ירוקיב תכירע
	םוריח תעשל םיינויחה םילעפמה רגאמ לוהינ

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 


	-
	ירוקיב םיליגרתו תוננוכ 
	כח אדם לשעתוריחם 

	-12/2012 1,820 910 1,620 
	-12/2012 1,820 910 1,620 

	תיינב תכנית הסברה לעידוד התייצבות 
	תיינב תכנית הסברה לעידוד התייצבות 

	ידבועוריח תעשב םם 
	ידבועוריח תעשב םם 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	תלעפה תרגיל מטה של מינהל חירום
	תלעפה תרגיל מטה של מינהל חירום

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	תיינב תרחיש ייחוס משרדי הבוחן את 
	תיינב תרחיש ייחוס משרדי הבוחן את 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	6
	עוציב ליגרת פמ תדוקנהנ 
	11

	-
	-
	גג 
	גג 

	-3/2012 

	:
	ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 זוחא איוש העובדים מתוך סך העובדים ילעפמביינויח םם 
	 זוחא איוש העובדים מתוך סך העובדים ילעפמביינויח םם 

	-12/2012 90% -90% 
	-12/2012 90% -90% 

	שדח תוליעפה
	שדח תוליעפה

	1.8: 
	דעי 
	יעןבל-לוחכ שכר דוד

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■1992■■■■■■■■
	ץראה תרצות תפדעה אשונב תירוביצה תועדומה תרבגהל םינייפמק עוציב
	ץראה תרצות תפדעהל רפסה יתבב םידימלת ךוניח
	תנשמ ץראה תרצות תפדעה םיזרכמה תבוח קוח ןוקיתל העצהה םודיקל תוצלמה שוביג 
	”ןבל לוחכ“ םינכת לעב םידליל רתא תאלעה
	יטנרטניא ”ןבל לוחכ“ םירצומ גולטק תקשה
	ןבל לוחכ אשונב טנרטניא רתא לוהינ
	ץראה תרצות תיינק תובישח יבגל היזיולטה תועצמאב םידליל היינפ

	Figure
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	-
	-
	-
	-
	12/2012 
	150,000 
	-
	120,000
	םידלי המשתתפים בקורסים וסדנאות לץראה תרצות תפדעה 

	TR
	נתפסת קונה כחול לבן”עוציב ןייפמק “ 

	-
	-
	12/2012
	ג
	-
	-
	לעידוד רכישת תוצרת הארץ ברשתות קווישה 12 


	םיקחשמ םינימז בעלי תכני כחול לבן באתר יאהרטנטנ ידליל יתלשממהם 
	םיקחשמ םינימז בעלי תכני כחול לבן באתר יאהרטנטנ ידליל יתלשממהם 

	-
	-
	-
	6/2012 
	-
	2 
	1 

	-
	-
	12/2012 
	100 
	50 
	-

	-
	-
	12/2012 
	45,000 
	25,000 
	44,633 


	םינרצי שמוצריהם יופיעו בקטלוג יאהרטנ”ןבל לוחכ“ -יטנ 
	םינרצי שמוצריהם יופיעו בקטלוג יאהרטנ”ןבל לוחכ“ -יטנ 
	12 

	תוסינכ רתאל ןבל-לוחכ אשונב טנרטניאה 
	תוסינכ רתאל ןבל-לוחכ אשונב טנרטניאה 

	תרבעה המלצות לתיקון חוק חובת מכרזים 
	תרבעה המלצות לתיקון חוק חובת מכרזים 

	לשממלה 
	לשממלה 

	ג 
	ג 

	-12/2012 
	בוליש תכני כחול לבן במסגרת שידורי 
	בוליש תכני כחול לבן במסגרת שידורי 

	ידליל היזיולטם 
	ידליל היזיולטם 

	ג 
	ג 

	-4/2012 

	:
	ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	“
	“
	םיקסע המסמנים מוצריהם בתו 
	מיוצר”לארשיב 

	-12/2012 690 -540 
	רועיש המצהירים על העדפת רכישה בפועל ”ןבל לוחכ“ ירצומ לש 
	רועיש המצהירים על העדפת רכישה בפועל ”ןבל לוחכ“ ירצומ לש 


	90% 12/2015 --83% 
	שדח תוליעפה
	שדח תוליעפה
	שדח תוליעפה


	3,717 
	3,717 
	3,717 
	3,717 
	12/2020 
	4,393 
	-
	4,646 

	7,696
	7,696
	12/2015 
	14,191 
	-
	15,392 

	90% 
	90% 
	12/2015 
	75% 
	-
	72.1% 


	-12/2012 80 40 
	-

	-12/2012 10 3 
	-

	12/2014 --1 
	12/2013 --
	-



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	CO2 
	ףקיה תוטילפ 
	בתעשייה ובבניהוט יפלאב()תונ 

	SO2 
	ףקיה תטילפ 
	בתעשייה ובבניה

	וט יפלאב()תונ רועיש הצרכנים המעידים כי השפעת המוצר לע ותשיכרב יזכרמ לוקיש הווהמ הביבסה 
	וט יפלאב()תונ רועיש הצרכנים המעידים כי השפעת המוצר לע ותשיכרב יזכרמ לוקיש הווהמ הביבסה 

	2.1: 
	דעי 
	יעה דודביה תעמטםיקסעבו היישעתב הביבס יט

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■■■■■■■■■
	הישעתב םימוהיז תתחפהל תויתביבס תועקשה םודיקל לולסמ תלעפה
	תוטילפ תתחפהל תועקשה תועצבמה תורבחל םיקנעמ לולסמ תלעפה
	)הביבסה תנגהל דרשמה ףותישב( הקורי החימצל תימואל תינכות שוביג םשל לוגע ןחלוש סוניכ
	םיינונכת םיאשונל הבישח תווצ י”ע דרשמה לש ןונכתה תוינידמב אמייק רב חותיפ תונורקע תעמטה
	םיקורי הישעת ירוזא תריציל טולייפ תלעפה
	תימואל תופידע ירוזאב םיקסעל אמייק רב חותיפל תינכות תלעפהו תיינב
	םיינוניבו םינטק םיקסעל תיתביבס תיקסע תוכנוח תינכות תלעפה

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 תורבחה שיקבלו מענק לביצוע השקעות תוטילפה תנטקהל 
	 תורבחה שיקבלו מענק לביצוע השקעות תוטילפה תנטקהל 
	13 

	םילעפמ מזהמים שיזכו למענק לשם ב העקשהיז תתחפהםימוה 
	םילעפמ מזהמים שיזכו למענק לשם ב העקשהיז תתחפהםימוה 
	13 

	שוביג חימצ תינכתקורי הלארשי תנידמל ה 
	שוביג חימצ תינכתקורי הלארשי תנידמל ה 

	ג 
	ג 
	ג 

	-5/2012 

	תלעפה תוכנית לפיתוח בר קיימא לעסקים 
	תלעפה תוכנית לפיתוח בר קיימא לעסקים 

	באזורי עדיפות לאומית 
	באזורי עדיפות לאומית 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	תלעפה התוכנית לחונכות סביבתית 
	תלעפה התוכנית לחונכות סביבתית 

	יינוניבו םינטק םיקסעבם 
	יינוניבו םינטק םיקסעבם 

	ג 
	ג 
	ג 

	-
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	שדח תוליעפה
	שדח תוליעפה

	:
	 ידדמ האצות

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	Figure
	1₪ 
	1₪ 
	 תכירצ הישעתב למשח -ל )טאווב( 
	ימלוג יתיישעת רצות 

	-12/2012 94.45 -105.55 
	EU15 ”
	סחיה עצוממל לארשי ןיב 
	לענייןשיעור ההשקעה באיכה
	ס בתעשיה מתוךג”מתה 


	100% 12/2020 82.66% -81% 


	2.2: 
	2.2: 
	דעי 
	ו תיפולח היגרנא ימוחת םודיקתויקנ תויגולונכט:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■■■■■■■■■
	תשדחתמה היגרנאהו םימה ימוחתב םיימואלניב הלועפ יפותיש םודיק
	הלשממה תטלחה יפ לע בגנב תושדחתמ תויגרנא ימזימ תמקה
	הרובחתל טפנה יפילחת תיישעת םודיקמ קלחכ תורבחל תורישו עדימ דקומ תמקה
	תויקנה תויגולונכטהו תשדחתמה היגרנאה םוחתב פ”ומה םודיק
	הרובחתל טפנ יפילחת םוחתב תועקשה דודיעל תינכת תקשה
	תושדחתמ תויגרנאל תוכרעמו םימ תוכרעמ םוחתב םידבוע לש תיעוצקמ הרשכה
	יעבט זג תוססובמ תוישעת חותיפל תימואל תינכת שוביג

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 תורבח המקבלות סיוע והכוונה לקידום יפילחת םוחתב ןתוליעפ הרובחתל טפנה 
	 תורבח המקבלות סיוע והכוונה לקידום יפילחת םוחתב ןתוליעפ הרובחתל טפנה 
	 תורבח המקבלות סיוע והכוונה לקידום יפילחת םוחתב ןתוליעפ הרובחתל טפנה 
	14 

	-12/2012 8 4
	-

	שוביג תכנית סיוע לעידוד תעשיות 
	שוביג תכנית סיוע לעידוד תעשיות 

	מבוססות גז טבעי 
	מבוססות גז טבעי 

	ג 
	ג 

	-12/2012 
	תוינכות פ”ומ שיאושרו בתחום אנרגיה תויגולונכטו תשדחתמ תויקנ 
	תוינכות פ”ומ שיאושרו בתחום אנרגיה תויגולונכטו תשדחתמ תויקנ 

	-
	-
	-
	12/2012 
	20 
	7 
	23 

	-
	-
	12/2012 
	15 
	6 
	15 

	-
	-
	12/2012 
	6 
	2 
	2 

	-
	-
	12/2012 
	500 
	250 
	0 

	-
	-
	12/2012 
	100 
	50 
	40 

	-
	-
	11/2012 
	20 
	-
	6 


	תתוינכו פ”ומ ורשואיש וחתבם ימהם תוכיאו ביבסהה 
	תתוינכו פ”ומ ורשואיש וחתבם ימהם תוכיאו ביבסהה 

	תוינכת פ”ומ שיאושרו במרכז הטכנולוגי יגרנאלב תשדחתמ הבגנ 
	תוינכת פ”ומ שיאושרו במרכז הטכנולוגי יגרנאלב תשדחתמ הבגנ 

	םימנוד שישווקו להקמת מיזמי אנרגיות תושדחתמ 
	םימנוד שישווקו להקמת מיזמי אנרגיות תושדחתמ 
	15 

	םידמול שהוכשרו בקורסים במערכות מים תושדחתמ תויגרנאל תוכרעמבו 
	םידמול שהוכשרו בקורסים במערכות מים תושדחתמ תויגרנאל תוכרעמבו 

	תוחלשמ ל”וחמ -תליא‘ תכורעתל ועיגיש כ - ’תוליאיב סנתשדחתמ היגרנאל ימואלנ 
	תוחלשמ ל”וחמ -תליא‘ תכורעתל ועיגיש כ - ’תוליאיב סנתשדחתמ היגרנאל ימואלנ 

	.14 .15 
	שדח תוליעפהשדח תוליעפה
	שדח תוליעפהשדח תוליעפה


	2012 
	תכניע תבודל השנת 

	12/2012 2 2 6 
	12/2012 2 2 6 
	-12/2012 210 -180 
	12/2014 2.4 -2 


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	-12/2012 120 -120 
	-12/2012 1,000 400 
	-

	-6/2012 -160 100 

	תורבח ימה םוחתב תואציימהם 
	תורבח ימה םוחתב תואציימהם 

	ףקיה הפעילות של עסקים ישראלים בשוק םימה ראילימב( ימלועה)םירלוד יד 
	ףקיה הפעילות של עסקים ישראלים בשוק םימה ראילימב( ימלועה)םירלוד יד 



	2.3: 
	2.3: 
	דעי 
	םייתקוסעתו םיילכלכ םיעצמאב יתרבח חותיפ םודיק:תויזכרמ תומישמ

	■■■■■■■■■■■■
	תוגיהנמ ידיקפתל םיפויתאה תליהק ברקב םינייטצמ םידמעומ םודיק
	יברעה רזגמהמ תוימזי םישנל תואוולה ןרק תלעפה
	)א”כ תרשכה( םינוש םימרוג ףותישב רעונל רפסה יתבב הרישנה תעינמל טקייורפ תלעפה
	םיבושיי םתואב יתימדתו ילכלכ יוניש יללוחמכ ,הירפירפב םירע יזכרמו םיינוריע םיקווש םוקיש
	ירוזא-ילכלכ חותיפ אשונב םילוגע תונחלוש ינויד לוהינ
	”היישעתל םיבוטה“ - הירפירפב תוישעתל םיעדמו הסדנה תועוצקממ םיטנדוטס תנווכהב תכימת

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011 
	2011 
	 ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 םיפתתשמ בתוכנית המנהיגות לאוכלוסייה ש לכב תיפויתאההנ 
	 םיפתתשמ בתוכנית המנהיגות לאוכלוסייה ש לכב תיפויתאההנ 

	תואוולה שיוענקו לנשים יזמיות מהמגזר יברעה 
	תואוולה שיוענקו לנשים יזמיות מהמגזר יברעה 
	16 

	תותיכ המשתתפות בפרוייקט לצמצום הל רפסה יתבב הרישנרעונ 
	תותיכ המשתתפות בפרוייקט לצמצום הל רפסה יתבב הרישנרעונ 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	שדח תוליעפה
	שדח תוליעפה

	:
	 ידדמ האצות

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	Figure
	 הכרעה בדבר מידת הזמינות של מסלולים לידבוע תרשכהם 
	 הכרעה בדבר מידת הזמינות של מסלולים לידבוע תרשכהם 
	 הכרעה בדבר מידת הזמינות של מסלולים לידבוע תרשכהם 

	”
	זוחא הרישנה בכיתות המשתתפות בפרוייקט למניעת נשירה בבי
	ס מקצועייםלרעונ 

	רועיש ההשמה של הסטודנטים יפתתשמהכתב ם“ תיניבוטה”היישעתל ם 
	רועיש ההשמה של הסטודנטים יפתתשמהכתב ם“ תיניבוטה”היישעתל ם 

	-
	-
	-
	12/2012 
	5.4 
	-
	5.2 

	-
	-
	12/2012 
	4.5% 
	-
	5% 

	-
	-
	12/2012 
	88% 
	-
	-



	3%
	3%
	3%
	3%
	12/2020 
	-
	-
	5.99% 

	-
	-
	12/2012 
	40% 
	-
	40.1% 

	-
	-
	12/2012 
	6.5% 
	-
	6.4% 


	21--
	21--
	21--
	12/2014 12/2012 12/2012 
	-460 2,080 
	--1,040 
	2 -2,120 

	20,750
	20,750
	12/2016 
	-
	-
	1,689 

	--
	--
	11/2011 12/2012 
	100 220 
	--
	87 330 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	OECD ’
	רעפה עצוממ ןיבו לארשי ןיב 
	לענייןמדד ג
	יני לאי שיוויון בחלוקת הכנסות בקרבפל תוחפשמימולשת ינ רבעהיסמו הם 

	םקלח של שני העשירונים העליונים בכהוטנ הסנ 
	םקלח של שני העשירונים העליונים בכהוטנ הסנ 

	םקלח של שני העשירונים התחתונים בכהוטנ הסנ 
	םקלח של שני העשירונים התחתונים בכהוטנ הסנ 

	3.1: 
	דעי 
	הירפירפב ישונאה ןוהה קוזיח

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■■■■■
	םיטועימה רזגמב יתקוסעת ןווכה יזכרמ לוהינו תמקה
	הירפירפב ישילש רזגמ ינוגרא ףותישב הקוסעתו הרשכה ימזימ תלעפה
	ג”עשת ל”הנשב םיאודב תרשכה לולסמ תלעפה
	היישעתב תיגולונכט הדובעל הירפירפהמ םיטנדוטס תנווכהב הכימת ”היישעתל םידיתע“ -
	הירפירפב הדובע ישרודל תיעוצקמ הרשכה

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 יזכרמ יתקוסעתה ןווכהה שהוקמו במגזר יטועימהונמו םילהדרשמה י”ע ם 
	 יזכרמ יתקוסעתה ןווכהה שהוקמו במגזר יטועימהונמו םילהדרשמה י”ע ם 

	םיפתתשמ במיזמים שיופעלו בשיתוף וגראישילש רזגמ ינ 
	םיפתתשמ במיזמים שיופעלו בשיתוף וגראישילש רזגמ ינ 
	17 

	םיפתתשמ בקורסי הכשרה מקצועית ירפירפב םירגובמלה 
	םיפתתשמ בקורסי הכשרה מקצועית ירפירפב םירגובמלה 

	(,,
	םינופ שיקבלו סיוע במרכזי תעסוקה במגזר המיעוטים 
	בדואים דרום
	בדואים צפון
	)םיטועימ ,םיסקר’צ-םיזורד 

	םיטנדוטס שיקלטו בתכנית הכשרת בדואים שבג”עשת ל”הנ 
	םיטנדוטס שיקלטו בתכנית הכשרת בדואים שבג”עשת ל”הנ 

	םיטנדוטס שיקבלו תמיכה במסגרת כותהידיתע“ - תינ”היישעתל ם 
	םיטנדוטס שיקבלו תמיכה במסגרת כותהידיתע“ - תינ”היישעתל ם 

	שדח תוליעפה
	שדח תוליעפה

	:
	 ידדמ האצות

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	Figure
	 םינופ למרכזי ההכוון אשר יושמו במקומות ובעהד 
	 םינופ למרכזי ההכוון אשר יושמו במקומות ובעהד 
	 םינופ למרכזי ההכוון אשר יושמו במקומות ובעהד 
	18


	8,300
	8,300
	8,300
	12/2016 
	-
	-
	924 

	-
	-
	12/2012 
	250 
	-
	-

	87%
	87%
	12/2013 
	-
	-
	85% 

	-
	-
	12/2012 
	75% 
	-
	72.05% 


	םיפתתשמ במיזמים שיושמו במקומות ובעהד 
	םיפתתשמ במיזמים שיושמו במקומות ובעהד 
	םיפתתשמ במיזמים שיושמו במקומות ובעהד 

	רועיש ההשמה של הסטודנטים יפתתשמהידיתע“ תינכתב ם”היישעתל ם 
	רועיש ההשמה של הסטודנטים יפתתשמהידיתע“ תינכתב ם”היישעתל ם 

	רועיש הזכאים לתעודות גמר בקורסי הירפירפב םירגובמ תרשכה 
	רועיש הזכאים לתעודות גמר בקורסי הירפירפב םירגובמ תרשכה 


	3.2: 
	דעי 
	הירפירפב םיקסעומה רפסמ תלדגה

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■■■■■
	הקוסעת לולסמ תועצמאב הירפירפב תורשמ תריציב הכימת
	”הקוסעת תמדקמ תושר“ תינכת תלעפה
	םידבוע תרשכהו סויג - ץראה םורדב המקהב םילעפמב ידוחיי לופיט
	”בוליש“ טקייורפב בגנב יאודבה רזגמהמ םיאסדנה ירגוב לש המשה םודיק
	בגנל ל”הצ רבעמ תארקל תוידועיי תוידרשמ ללכ תוינכות תלעפהו תיינב

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	”
	”
	תורבח שהשתתפו במסלול נע
	מ המעניקהטבות למפעלים שיעתיקו את מקומם הירפירפל 
	19 

	-12/2012 5 2 
	-

	םידקומ בהם פועלים מרכזי תעסוקה קמ תושר“ תינכות תרגסמב”הקוסעת תמד 
	םידקומ בהם פועלים מרכזי תעסוקה קמ תושר“ תינכות תרגסמב”הקוסעת תמד 

	-12/2012 9-9 
	100
	100
	100
	12/2013 
	50 
	-
	20
	שילוב”ירגוב תואסדנה יסרוק בפרוייקט “ הקוסעת תומוקמב ומשויש 20 

	-
	-
	12/2012 
	4 
	-
	2
	תוינכות תוידועיי הדובע שיופעלו לקראת ל ל”הצ רבעמבגנ 

	100 
	100 
	12/2015 
	27 
	-
	12
	נבי גוזה ישנא לש הקוסעתב ומשויש עבקה 20 


	.18 .19 .20 
	רבטצמ דדמהשדח תוליעפרבטצמ דדמ
	רבטצמ דדמהשדח תוליעפרבטצמ דדמ


	2012 
	תכניע תבודל השנת 

	-
	-
	-
	12/2012 
	894 
	-
	857
	רפסמ ללוכה םיקסעומה במחוזות ירפירפהיפלאב( ה)ם 

	TR
	תורשמ תושדח הנוצרות בפריפריה כתוצאה 

	-
	-
	12/2012 
	5,000 
	-
	6,000
	ממסלולי התמיכה שמפעיל מרכז השקעות נש לכבה 


	15+) 
	רעפה בשיעור התעסוקה בין מרכז הארץ יאליג( הירפירפל 

	רעפה בשיעור הבלתי מועסקים בין מחוזות ירפירפרתי לש עצוממ ןיבו ה תוזוחמה 
	רעפה בשיעור הבלתי מועסקים בין מחוזות ירפירפרתי לש עצוממ ןיבו ה תוזוחמה 

	םידבוע םישדח שייקלטו במסגרת המפעלים שיוקמו בדרום הארץ בסיוע דרשמה 
	םידבוע םישדח שייקלטו במסגרת המפעלים שיוקמו בדרום הארץ בסיוע דרשמה 

	3.3: 
	דעי 
	חותיפ הירפירפל תועקשה תכישמו תויתשת

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■■■■■■■■■OSS - one start shop
	ןוה תועקשה דודיע קוח יפ לע הירפירפב ןוה תועקשה דודיע
	וסולכיאל הנכהו מ.ע.נ תוישעתה קראפל תויזיפ תויתשת חותיפ - מ.ע.נ תוישעת קראפ חותיפ
	הירפירפב ןהיתובייחתה שממל תובייוחמ תורבח דודיע
	הירפירפב הישעת יכרצל חותיפל םישרגמ תאצקה
	הירפירפב יתורחת רצומ חותיפל פ”ומ תוינכת רושיא
	הירפירפב תולודג תורבח לש חותיפ יזכרמב פ”ומ תוינכת םודיק
	( תימואל תופידע ירוזאב עיקשהל םיניינועמה םיעיקשמ יוויל

	) 
	) 

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011 
	2011 
	 ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 


	תושקב םילעפמ תבחרה / תמקה אשונב 
	תושקב םילעפמ תבחרה / תמקה אשונב 

	דרשמה י”ע ולפוטש 
	דרשמה י”ע ולפוטש 

	תוינכת פ”ומ לפיתוח מוצר תחרותי הירפירפב 
	תוינכת פ”ומ לפיתוח מוצר תחרותי הירפירפב 

	םימנוד םישדח ירפירפב הישעתל וקוושישה 
	םימנוד םישדח ירפירפב הישעתל וקוושישה 

	ףקיה תוליעפה של מפעלים בפריפריה 
	ףקיה תוליעפה של מפעלים בפריפריה 

	הינהנוילימ( ןילמוג שכרמ ם)םירלוד ינ תוינכת פ”ומ שאושרו במרכזי פיתוח של הירפירפב תולודג תוילארשי תורבח 
	הינהנוילימ( ןילמוג שכרמ ם)םירלוד ינ תוינכת פ”ומ שאושרו במרכזי פיתוח של הירפירפב תולודג תוילארשי תורבח 

	3%
	3%
	3%
	3%
	12/2020 
	-
	-
	6.06% 

	0.85%
	0.85%
	12/2013 
	-
	-
	1.23% 

	-
	-
	12/2012 
	2,430 
	-
	1,430 




	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	-12/2012 200 90 130 
	-12/2012 195 90 195 
	-12/2012 600 300 850 
	-12/2012 632 -632 
	-6/2012 -5 4 

	 תיינב תשתית לליווי משקיעים המעוניינים
	 תיינב תשתית לליווי משקיעים המעוניינים
	 תיינב תשתית לליווי משקיעים המעוניינים

	ג 
	ג 

	-12/2012
	תימואל תופידע ירוזאב עיקשהל 
	תימואל תופידע ירוזאב עיקשהל 
	21 
	םויס גיבוש המתווה לאזורי תעשייה 


	Figure
	2013 
	2013 
	מרחביים ומפת אזורי עדיפות לאומית שלתנ 

	ג 
	ג 

	-12/2012 

	:
	ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 םיקסע שיוקמו או יועתקו לפריפריה ש לכב תועקשה זכרמ תוליעפמ האצותכהנ 
	 םיקסע שיוקמו או יועתקו לפריפריה ש לכב תועקשה זכרמ תוליעפמ האצותכהנ 
	 םיקסע שיוקמו או יועתקו לפריפריה ש לכב תועקשה זכרמ תוליעפמ האצותכהנ 


	-
	-
	-
	12/2012 
	60 
	-
	60 

	-
	-
	12/2012 
	40% 
	-
	40% 

	2,500 
	2,500 
	12/2020 
	-
	-
	2,500 


	זוחא המפעלים בפריפריה המשתתפים במימושים הנובעים מהסכמי רכש גומלין מסך כל המפעלים המשתתפים ברכש ןילמוג 
	זוחא המפעלים בפריפריה המשתתפים במימושים הנובעים מהסכמי רכש גומלין מסך כל המפעלים המשתתפים ברכש ןילמוג 
	זוחא המפעלים בפריפריה המשתתפים במימושים הנובעים מהסכמי רכש גומלין מסך כל המפעלים המשתתפים ברכש ןילמוג 

	ףקיה ההשקעות המקומיות בפריפריה תוליעפמ תועבונה )₪ ינוילימב( דרשמה 
	ףקיה ההשקעות המקומיות בפריפריה תוליעפמ תועבונה )₪ ינוילימב( דרשמה 
	22 


	3.4: 
	דעי 
	גהםיקסעומ ברקב תילכלכה החוורה תלד:תויזכרמ תומישמ

	 ןתמ עויס ןומימב תועש לופיטל םידליב תורגסמב תונוש תונווגמו רובע םירוה -םידיחי לס תועש שימג
	 ןתמ עויס ןומימב תועש לופיטל םידליב תורגסמב תונוש תונווגמו רובע םירוה -םידיחי לס תועש שימג

	■■
	םידיחי םירוה לש יתקוסעת םודיקל טולייפ תינכת תלעפה

	■■ 
	■■ 

	■■■■■■■■
	יתקוסעתה םבצמ גורדשל םיקסעומל תיעוצקמ הרשכה
	םיקסעומהו םיקיסעמה תחוור לע םיעיפשמה ץועיי ימוחתב םיינוניבו םינטק םיקסעל ץועי ןתמ
	ןויקינו החטבא הרימש יפנעב תוריש ינלבק ברקב קמוע תוריקח עוציב
	ךרה ליגל תורגסמל םהידלי תסנכה רובע םירוהל דוסבס ןתמ

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 םירוה שייכנסו לתכנית הפיילוט להורים ידיחים 
	 םירוה שייכנסו לתכנית הפיילוט להורים ידיחים 
	 םירוה שייכנסו לתכנית הפיילוט להורים ידיחים 

	-
	-
	-
	12/2012 
	400 
	100 
	100 

	-
	-
	12/2012 
	750 
	-
	522 

	-
	-
	12/2012 
	700 
	350 
	512 


	11 
	תוכימת שיינתנו להורים יחידים לילדים עד ליג 

	םירוה םידיחי שיקבלו תמיכה במסגרת סל שימג תועש 
	םירוה םידיחי שיקבלו תמיכה במסגרת סל שימג תועש 

	.21 .22
	10 
	שדח תוליעפה ללוכ אל עקשהב לטניאב ה-כ לש ףקיה
	₪ דראילמ 


	2012 
	תכניע תבודל השנת 

	-
	-
	-
	12/2012 
	25,500 
	12,250 
	27,200
	םידימלת ייקסע רפס יתבבם 

	-
	-
	12/2012 
	4 
	2 
	-
	םימוחת םישדח שיוטמעו בתוכניות הייעוץ ינטק םיקסעלםיינוניבו ם 23 

	-
	-
	12/2012 
	16 
	8 
	10
	תוריקח קמוע תוריש ינלבק ברקב ועצוביש 

	מב ךרעעוד
	מב ךרעעוד
	עומס דיםו
	Q4 
	Q2
	ךרע 2011
	ידדמ האצות:


	-
	-
	-
	-
	12/2012 
	1.6% 
	-
	1.4% 

	-
	-
	12/2012 
	0.50% 
	-
	0.33% 

	83,953 
	83,953 
	12/2015 
	77,817 
	-
	77,603 



	יונישה ילאירה בהכנסה נטו במשק בית ריכש ושארבש 
	יונישה ילאירה בהכנסה נטו במשק בית ריכש ושארבש 

	יונישה ילאירה בהכנסה נטו במשק בית יאמצע ושארבש 
	יונישה ילאירה בהכנסה נטו במשק בית יאמצע ושארבש 

	יקשמ תיבה שהכנסתם הפנויה גדלה וי תונועמ דוסבס תובקעבם 
	יקשמ תיבה שהכנסתם הפנויה גדלה וי תונועמ דוסבס תובקעבם 

	ביבסיקת ,היזרכמ ,הימונוגרא ,הנם
	ביבסיקת ,היזרכמ ,הימונוגרא ,הנם

	4 
	4 
	ובעה קושב הקוסעתה רועישו תופתתשהה רועיש תלדגההד


	Figure
	:
	 ידדמ האצות


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	OECD 
	OECD 
	רעפה עצוממ ןיב 
	לישראל לענייןשיעור השתתפות בשוק העבודה בגילאי 

	-12/2020 --0.54% 
	OECD 
	רעפה עצוממ ןיב 
	לישראל לעניין

	)25-64 OECD 25-64 
	( קשמב הלטבאה רועיש
	רעפה עצוממ ןיב 
	לישראל לענייןיקסעומה רועישיאליגב ם 

	-12/2012 -2.59% --2.59% 

	-1.79% 12/2015 ---1% 
	OECD 25-64
	OECD 25-64
	רעפה עצוממ ןיב 
	לישראל בשיעורישנ תקוסעתקוש ם דובעהיאליגב ה 


	5.38%12/2015 --4.33% 
	ףקיה תופתשהה בכוח העבודה האזרחי )םיפלאב( 
	ףקיה תופתשהה בכוח העבודה האזרחי )םיפלאב( 
	ףקיה תופתשהה בכוח העבודה האזרחי )םיפלאב( 

	-12/2012 2,790 -2,683 
	הלעמו הנש 
	הלעמו הנש 


	4.1: 
	דעי 
	הגברת התעסוקה בקרב אוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות נמוךבשוק העבודה 

	:תויזכרמ תומישמ
	:תויזכרמ תומישמ

	■■45 ■■■■■■■■■■■■
	יאליגב הדובע ישרוד לש יתקוסעת םודיקל טולייפ תלעפה 
	)מ”לת( היפויתא יאצוי םיריעצ תקוסעת דודיעל תינכת תלעפה
	יברעה רזגמב ךרה ליגל םיתורישה עציה תלדגהל תינכות שוביג
	תודחוימ תויסולכואל תיעוצקמ הרשכה
	תוימוקמה תויושרה ףותישב םידרחל יתקוסעת ןווכה יזכרמ תמקה
	תולבגומ םע םישנא לש םיקיסעמל הכימתו יוויל יזכרמ תלעפה
	ידרחה רוטקס לע שגדב תודחוימ תויסולכוא ברקב תוינרצי תותומע/םיקסעל ץועיי ןתמ

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	45+
	45+
	 םיפתתשמ בתוכנית הפיילוט לקידום דובע ישרוד לש יתקוסעתיאליגב ה 
	24 

	-
	-
	-
	12/2012 
	300 
	-
	-

	-
	-
	12/2012 
	100 
	50 
	-

	-
	-
	12/2012 
	900 
	300 
	-


	םיריעצ היפויתא יאצוי המשתתפים בתכנית מ”לת 
	םיריעצ היפויתא יאצוי המשתתפים בתכנית מ”לת 
	24 

	םיקיסעמ של אנשים עם מוגבלות להם הכימתהו יווילה זכרמ יתוריש וקנעוי 
	םיקיסעמ של אנשים עם מוגבלות להם הכימתהו יווילה זכרמ יתוריש וקנעוי 
	24 

	שדח תוליעפה
	שדח תוליעפה


	-12/2012 2,200 1,100 2,900 
	-12/2012 2,200 1,100 2,900 
	-12/2012 11 -11 
	-12/2012 300 -200 -12/2012 30 14 
	-



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	78%12/2020 --74.36% 
	42%12/2020 --27% -12/2012 60% -50% 
	60% 12/2015 --48.0% 


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	-12/2012 100 -88 
	-8/2012 110,000 105,000 107,364 
	-12/2012 211 102 209 

	םירבג םידרח תורשואמ תוללכמב םידמולה 
	םירבג םידרח תורשואמ תוללכמב םידמולה 

	יתב תוינרצי תותומע / קסע בקרב ץועיי ולבקיש תודחוימ תויסולכוא 
	יתב תוינרצי תותומע / קסע בקרב ץועיי ולבקיש תודחוימ תויסולכוא 

	:
	ידדמ האצות

	2011 
	2011 
	 ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 רועיש יברע םירבג תקוסעתם 
	 רועיש יברע םירבג תקוסעתם 

	רועיש תויברע םישנ תקוסעת 
	רועיש תויברע םישנ תקוסעת 

	רועיש יוצאי אתיופיה המושמים במקומות דובעה יסרוק ירגוב ךותמ הרשכהה 
	רועיש יוצאי אתיופיה המושמים במקומות דובעה יסרוק ירגוב ךותמ הרשכהה 

	 25-64 
	רועיש תעסוקת בעלי מוגבלות
	-
	יאליג 

	4.2: 
	ידע 
	שילוב אמהות בשוק העבודה

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■■■■■
	םינותחפשמו םוי תונועמל םינבמ תבחרהו תבסה ,תיינבב הכימת
	ב”עשת תנשל דוסבס תגרד תעיבקו םינותחפשמבו תונועמב םידלי תטילק
	םוי תונועמל םישדח םילמס ןתמ
	םינורהצו םינותחפשמ םוי תונועמ לע חוקיפ
	םינותחפשמו םוי תונועמב תולפטמ תרשכה

	2011 
	2011 
	 ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	() 
	תונועמ םויה שקיבלו סמל חדש 
	מבניםחדשים והסבת מבנים קיימים

	“( )” ,”
	ירוקיב לע ירוקיבו םיחקפמ 
	בודקיבודקים
	שיבוצעו במעונות יום
	משפחתונים וצהרונים ע
	י המפקחיםייתלשממהם 

	-12/2012 2,688 1,477 2,059 
	-12/2012 2,688 1,477 2,059 

	תונועמ י”ע וקדבייש קדבמהוציחה התינ תולפטמ נרשכותשילולסמב הושה םינם 
	תונועמ י”ע וקדבייש קדבמהוציחה התינ תולפטמ נרשכותשילולסמב הושה םינם 
	תונועמ י”ע וקדבייש קדבמהוציחה התינ תולפטמ נרשכותשילולסמב הושה םינם 

	-12/2012 1,600 --12/2012 2,150 1,075 2,255 
	-


	Figure
	:
	ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 רועיש ירוה תקוסעתידיחי םם 
	 רועיש ירוה תקוסעתידיחי םם 
	 רועיש ירוה תקוסעתידיחי םם 

	-12/2012 74.0% -68.8% 
	רועיש תעסוקת הורים יחידים המקבלים סנכה תחטבהוזמו התונ 
	רועיש תעסוקת הורים יחידים המקבלים סנכה תחטבהוזמו התונ 

	-12/2012 51% -46% 

	4.3: 
	דעי 
	םילארשי םידבועב םירז םידבוע תפלחה דודיע

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■■■
	הקוסעת ילולסמ תרגסמב םתרשכהו םילארשי ןיינב ילעופל ידוחיי לולסמ תלעפה
	םירז םידבוע יריתע תועוצקמב הישעתה יכרצל םידבוע לש תיעוצקמ הרשכה
	םירז םידבוע יריתע תועוצקמב םיסרוקב םידמולל תוכימת ןתמ
	םירז םידבוע יקיסעמ ברקב הדובע יקוח תפיכא ךרעמ תלעפה

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 יבתכ אישור שיינתנו להוספת פועלי בנין םילארשי 
	 יבתכ אישור שיינתנו להוספת פועלי בנין םילארשי 
	 יבתכ אישור שיינתנו להוספת פועלי בנין םילארשי 
	25 

	-12/2012 25 -
	-

	םידימלת בקורסי הכשרה למקצועות עתירי ירז םידבועם 
	םידימלת בקורסי הכשרה למקצועות עתירי ירז םידבועם 

	-12/2012 1,190 595 1,542 
	יקיסעמ םישדח םירז םידבוע שוקדבנ 
	יקיסעמ םישדח םירז םידבוע שוקדבנ 

	-12/2012 200 100 100 

	:
	ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 רועיש הישראלים מתוך כלל המועסקים יינבבה 
	 רועיש הישראלים מתוך כלל המועסקים יינבבה 
	 רועיש הישראלים מתוך כלל המועסקים יינבבה 


	85%
	85%
	85%
	12/2020 
	-
	-
	84% 

	70%
	70%
	12/2020 
	-
	-
	63% 

	46% 
	46% 
	12/2020 
	-
	-
	45% 


	רועיש הישראלים מתוך כלל המועסקים תואלקחב 
	רועיש הישראלים מתוך כלל המועסקים תואלקחב 
	רועיש הישראלים מתוך כלל המועסקים תואלקחב 

	רועיש הישראלים מתוך כלל העוסקים דועיסב 
	רועיש הישראלים מתוך כלל העוסקים דועיסב 

	שדח תוליעפה
	שדח תוליעפה




	4.4: 
	4.4: 
	דעי 
	תיעוצקמה ותרשכהו םדאה חכ חותיפו םודיק:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■
	קשמה יכרצ יפ לע הייסולכואה ללכ ברקמ הדובע ישרוד תרשכה
	א”כב רוסחמ םייק םהב תיתשת ימוחתב םייעוצקמ רפס יתבב רעונ תרשכה

	■■ 
	םילייחלו )תודחוימ תויסולכוא םודיק זכרמ( מ”אקמ ילייחל ,ןוחטבה תכרעמ ישרופל הרשכה)םידרח( ”הדוהי חצנ“ו ר”חש תוינכתב ךוניחה דרשמ ףותישב תורגב תוניחבל תיעוצקמ הרשכה ידימלת תשגה
	םילייחלו )תודחוימ תויסולכוא םודיק זכרמ( מ”אקמ ילייחל ,ןוחטבה תכרעמ ישרופל הרשכה)םידרח( ”הדוהי חצנ“ו ר”חש תוינכתב ךוניחה דרשמ ףותישב תורגב תוניחבל תיעוצקמ הרשכה ידימלת תשגה
	םילייחלו )תודחוימ תויסולכוא םודיק זכרמ( מ”אקמ ילייחל ,ןוחטבה תכרעמ ישרופל הרשכה)םידרח( ”הדוהי חצנ“ו ר”חש תוינכתב ךוניחה דרשמ ףותישב תורגב תוניחבל תיעוצקמ הרשכה ידימלת תשגה

	2011
	 ךרע 


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	■■ 
	■■
	)ג”עשת ל”הנשל( תומולפיד פ”ע םיאנכטו םיאסדנה תוללכמל שדח בוצקת לדומ ןוכדע

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 םידימלת םישדח בקורסי הכשרה לדורשי דובעה 
	 םידימלת םישדח בקורסי הכשרה לדורשי דובעה 

	-
	-
	-
	-
	12/2012 
	6,300 
	3,150 
	8,270 

	-
	-
	12/2012 
	12,770 
	6,385 
	12,454 

	-
	-
	12/2012 
	800 
	400 
	640 

	-
	-
	12/2012 
	12,500 
	-
	12,500 



	םידימלת תרשכהל רפס יתבב ורשכויש רעונ 
	םידימלת תרשכהל רפס יתבב ורשכויש רעונ 

	םידמול מתוך מערכת הביטחון בקורסי תיעוצקמ הרשכה 
	םידמול מתוך מערכת הביטחון בקורסי תיעוצקמ הרשכה 

	ינחבמ תורגב שיערכו לתלמידי הכשרה תיעוצקמ 
	ינחבמ תורגב שיערכו לתלמידי הכשרה תיעוצקמ 

	בוצקת מכללות הנדסאים וטכנאים בהתאם
	בוצקת מכללות הנדסאים וטכנאים בהתאם

	 לדומל בוצקתה שדחה 
	 לדומל בוצקתה שדחה 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	:
	ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 רועיש משההיסרוק ירגוב ברקב ה רשכהה 
	 רועיש משההיסרוק ירגוב ברקב ה רשכהה 

	-12/2012 75% -73% 
	-12/2012 75% -73% 

	רועיש מקבלי הדפלומות מכלל הלומדים תורשואמ תוללכמב 
	רועיש מקבלי הדפלומות מכלל הלומדים תורשואמ תוללכמב 

	45%12/2013 --41% 
	45%12/2013 --41% 

	-12/2012 65% -65% 
	-12/2012 65% -65% 

	5 
	הגנה על זכויות העובד ושמירה על בטיחותו

	Figure
	:
	 ידדמ האצות


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 עצוממ יתנש שמח של שיעור ההרוגים יקסעומה ךסמ הדובעב תוינלטק תונואתבם 
	 עצוממ יתנש שמח של שיעור ההרוגים יקסעומה ךסמ הדובעב תוינלטק תונואתבם 
	 עצוממ יתנש שמח של שיעור ההרוגים יקסעומה ךסמ הדובעב תוינלטק תונואתבם 


	1.62% 12/2015 --1.82% 
	1.62% 12/2015 --1.82% 
	5.1: 
	דעי 
	העמקת האכיפה

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■■■■■
	הדובע יקוח תרפה לע תונולתל הנעמכ הפיכא ךרעמ לוהינ
	הפיכאה תרבגהל קוחה םושייל הפיכאו הרדסה להנימ תמאתהו תוכרעיה
	םידלי יקחשמל םינקתמ תקוזחתב תוימוקמה תויושרה לש תוליעפ תפיכא
	הדובע יניד לש הפיכאה תרבגהל קוחה יפל תונקתו םילהנ חוסינ
	טרופסב תומילא רוסיא קוח תפיכאל הדיחי תמקה

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 




	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 םיקיסעמ םישדח םיקדבנ כמענה לתלונות לע דובע יקוח תרפהה 
	 םיקיסעמ םישדח םיקדבנ כמענה לתלונות לע דובע יקוח תרפהה 
	 םיקיסעמ םישדח םיקדבנ כמענה לתלונות לע דובע יקוח תרפהה 

	-12/2012 600 298 550 
	תמלשה ההתאמות הנדרשות במינהל 
	תמלשה ההתאמות הנדרשות במינהל 

	סהרדפיכאהו האתהב הקוחל ם חהשד 
	סהרדפיכאהו האתהב הקוחל ם חהשד 

	ג 
	ג 

	-12/2012 
	-
	-
	-
	12/2012 
	205 
	100 
	200
	תוקידב קתמועצוביש םידלי ינ 

	TR
	תרבעה נהלים ותקנות לפי החוק להגברת 

	-
	-
	12/2012
	ג
	-
	-
	האכיפה לדיני עבודה לאישור משרד 

	TR
	יטפשמהם 


	תליחת פעילות יחידה לאכיפת חוק איסור 
	תליחת פעילות יחידה לאכיפת חוק איסור 

	טרופסב תומילא 
	טרופסב תומילא 

	ג 
	ג 

	-12/2012 

	:
	ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 רועיש החקירות בנושא חוקים משפיעי שכר ללכ ךותמ תוריקחה 
	 רועיש החקירות בנושא חוקים משפיעי שכר ללכ ךותמ תוריקחה 
	 רועיש החקירות בנושא חוקים משפיעי שכר ללכ ךותמ תוריקחה 

	-12/2012 60% -50% 



	5.2: 
	5.2: 
	דעי 
	שיפור המודעות לזכויות עובדים:תויזכרמ תומישמ 

	■■
	םהיתויוכז ןיינעב םידבועל עויסו עדימ םיקינעמה רוביצ תודסומב הכימת

	■■ 
	■■■■
	ועצובש הקיקח ייונישו תושדח תונקתל םאתהב תונכדועמה םידבועה תויוכז לע עדימ תורבוח תקפה
	הדובע יסחי יאשונב ץראה יבחרב םיקיסעמהו םידבועה רוביצל עדימ ןתמ

	■■ 
	תלעפה ןייפמק יתרושקת תרבגהל תועדומ םיקיסעמה לע ההבוח שירפהל םיפסכ תייסנפל םיקסעומה
	תלעפה ןייפמק יתרושקת תרבגהל תועדומ םיקיסעמה לע ההבוח שירפהל םיפסכ תייסנפל םיקסעומה
	תלעפה ןייפמק יתרושקת תרבגהל תועדומ םיקיסעמה לע ההבוח שירפהל םיפסכ תייסנפל םיקסעומה

	- יברעה רזגמב יחרזאה תורישה טקייורפ תלעפה
	- יברעה רזגמב יחרזאה תורישה טקייורפ תלעפה
	 תוארוה תרבסהל יחרזא תוריש יבדנתמ ךרעמ םיקסעומלו םיקיסעמל הדובע יקוח 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	, 
	 ןוכדע םוסרפו חוברות מידע בנושא הבראה

	ידבוע תויוכזו העיסנ ימדללכב ם 
	ידבוע תויוכזו העיסנ ימדללכב ם 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	תוינפ אשונב דובע יסחי תרדסהולפוטיש ה 
	תוינפ אשונב דובע יסחי תרדסהולפוטיש ה 

	-12/2012 7,500 3,750 9,530 
	-12/2012 7,500 3,750 9,530 

	האצוה לעופל של קמפיין תקשורתי בנושא
	האצוה לעופל של קמפיין תקשורתי בנושא

	 תויוכז פהלש היסנ ידבועהקשמב ם 
	 תויוכז פהלש היסנ ידבועהקשמב ם 

	ג 
	ג 
	ג 

	-3/2012 

	םיקיסעמ שיעברו הסברה במסגרת פרוייקט תורישה יחרזאה 
	םיקיסעמ שיעברו הסברה במסגרת פרוייקט תורישה יחרזאה 

	-12/2012 500 200 500 
	-12/2012 500 200 500 

	םיקסעומ שיעברו הסברה במסגרת פרוייקט תורישה יחרזאה 
	םיקסעומ שיעברו הסברה במסגרת פרוייקט תורישה יחרזאה 

	-12/2012 5,000 2,500 7,000 
	-12/2012 5,000 2,500 7,000 

	5.3: 
	דעי 
	שיפור הבטחון התעסוקתי

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■■■■■■■
	)םדא חוכ ינלבקו תוריש ינלבק( םדא חכ ינלבק קוח חכמ ןוישיר תלבקל תושקבב לופיט
	םייצרא הדובע יכוסכס בושיי
	םיירוזא הדובע יכוסכס בושיי
	קשמב םייצוביק םימכסה םושיר

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	-
	-
	-
	12/2012 
	620 
	360 
	500
	תוטלחה שיינתנו מכח חוק קבלני כח אדםעב( תוריש ינלבקרימש יפנ)ןויקנו החטבא ה 
	-


	-
	-
	12/2012 
	265 
	145 
	200
	תוטלחה שיינתנו מכח חוק קבלני כח אדםא”כ ינלבק 
	-


	-
	-
	12/2012 
	20 
	10 
	20
	יכוסכס הדובע םייצרא ולפוטיש 


	יכוסכס םיירוזא הדובע ולפוטיש םימכסה קשמב םייצוביק שומשרנ 
	יכוסכס םיירוזא הדובע ולפוטיש םימכסה קשמב םייצוביק שומשרנ 
	יכוסכס םיירוזא הדובע ולפוטיש םימכסה קשמב םייצוביק שומשרנ 


	Figure
	-12/2012 200 100 350 -12/2012 380 190 400 
	-12/2012 200 100 350 -12/2012 380 190 400 
	-12/2012 200 100 350 -12/2012 380 190 400 

	מב ךרעעוד
	מב ךרעעוד
	Q2Q4ידדמ האצות: ךרע 2011 עומס דיםו 

	--
	--
	5.2-5.312/2012 40%-40%12/2012 מעבידהכרעה בדבר רמתם של יחסי עובדלארשיב רועיש יכוסכס יבושיי דובעהה 
	-


	TR
	קידום והטמעת שוויון ההזדמנויות בעבודהדעי 5.4: 

	TR
	:תויזכרמ תומישמ ■■-ה טרדנטסל םאתהב הלשממה ידרשמב ןויווש תעמטהל תוינכות שוביגOECD הדובעב תויונמדזה ןויווש אשונב םיקסעומו םיקיסעמ תוינפל הנעמ ןתמ■■ הדובעב תויונמדזה ןויווש לש תייגוסב םיימידקת םייטפשמ םייכילה לוהינ■■ הדובעב תויונמדזה ןויווש יאשונב םירוביצ םייניפמקב האיצי■■ קשמב הילפא תעינמו ןויווש םודיקל םילוגע תונחלוש סוניכ■■ הדובעב תויונמדזה ןויווש יאשונ תעמטהל םיקיסעמ תרשכה■■ 

	מב ךרעעוד
	מב ךרעעוד
	Q2Q4:הקופת ידדמ ךרע 2011 עומס דיםו 


	-
	-
	-
	-
	12/2012 
	700 
	350 
	700 

	-
	-
	12/2012 
	20 
	10 
	18 

	-
	-
	12/2012 
	2 
	1 
	2 

	-
	-
	12/2012 
	7 
	4 
	1 


	-
	-
	-
	12/2012 
	12 
	-
	8
	ימכסה פ”תש שנחתמו עם מעסיקים ודיקלםוקמב ןויווש ם דובעהה 

	ג
	ג
	6/2013 
	-
	-
	-
	שוביג מתודולוגיה וסקירת מוקדי הערכת יצלוגרהובעב תויונמדזה ןויווש יטבהב ההד 

	TR
	שוביג תוכנית והפעלת ההכשרה למעסיקים 


	שוביג תוכניות להטמעת שוויון במשרדי 
	שוביג תוכניות להטמעת שוויון במשרדי 

	וש הלשממינם 
	וש הלשממינם 

	ג 
	ג 

	-12/2013 
	”
	תוינפ של מעסיקים ומועסקים שנענו ע
	ידובעב תויונמדזה ןויווש תוביצנה 

	םיכילה םייטפשמ המתנהלים בבתי הדין ובעלהד 
	םיכילה םייטפשמ המתנהלים בבתי הדין ובעלהד 

	םינייפמק םיירוביצ בנושא שוויון הזדמנויות דובעבה 
	םינייפמק םיירוביצ בנושא שוויון הזדמנויות דובעבה 

	יסוניכ םילוגע תונחלוש לקידום שוויון מוקשמב הילפא תעינ 
	יסוניכ םילוגע תונחלוש לקידום שוויון מוקשמב הילפא תעינ 

	דובעב תויונמדזה ןויווש אשונבה 
	דובעב תויונמדזה ןויווש אשונבה 

	ג 
	ג 

	-12/2012 

	28%
	28%
	28%
	28%
	12/2013 
	-
	-
	34% 

	35%
	35%
	12/2013 
	-
	-
	39% 

	19%
	19%
	12/2013 
	-
	-
	24% 

	-
	-
	12/2012 
	84% 
	-
	84% 



	רועיש הפער בין שכר נשים לגברים במגזר ירוביצה 
	רועיש הפער בין שכר נשים לגברים במגזר ירוביצה 

	רועיש המועסקים ומחפשי העבודה החשים מופלים במקומות העבודה 
	רועיש המועסקים ומחפשי העבודה החשים מופלים במקומות העבודה 

	וקלח של השכר השעתי הממוצע של אישה רבג תמועל 
	וקלח של השכר השעתי הממוצע של אישה רבג תמועל 

	5.5: 
	דעי 
	שיפור הבטיחות והבריאות התעסוקתית

	:תויזכרמ תומישמ
	:תויזכרמ תומישמ

	■■■■■■■■■■
	הדובעב תואירבהו תוחיטבה ימוחתב רוביצה ברקב תועדומה תרבגהל ןייפמק תלעפה
	תויתקוסעת תולחמל םשרה תלעפה
	םינטק םילעפמל עויסכ הדובעב תואירבהו תוחיטבה םוחתב םיתוריש לס ןתמ
	הדובע תונואת םוחתב רוביצ תוינפל הנעמ ןתמ
	הריקח וא רוריב ךרוצל הדובע תונואת ירתאב םירוקיב עוציב

	■■ 
	לע שגד תמיש ךות םינקתמו םייאלקח םיקשמ ,הינב ירתא ,םילעפמב חוקיפ ירוקיב עוציב הדובעב תואירבו תוחיטב ייוקיל 
	לע שגד תמיש ךות םינקתמו םייאלקח םיקשמ ,הינב ירתא ,םילעפמב חוקיפ ירוקיב עוציב הדובעב תואירבו תוחיטב ייוקיל 
	לע שגד תמיש ךות םינקתמו םייאלקח םיקשמ ,הינב ירתא ,םילעפמב חוקיפ ירוקיב עוציב הדובעב תואירבו תוחיטב ייוקיל 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 תלעפה מאגר מידע למחלות תעסוקתיות 
	 תלעפה מאגר מידע למחלות תעסוקתיות 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	םילעפמ םינטק שיקבלו סל שירותים וחתבם ו תוחיטבהובעב תואירבההד 
	םילעפמ םינטק שיקבלו סל שירותים וחתבם ו תוחיטבהובעב תואירבההד 

	-12/2012 1,500 -1,500 
	-12/2012 1,500 -1,500 

	תוינפ רוביצ בתחום תאונות העבודה ולפוטיש 
	תוינפ רוביצ בתחום תאונות העבודה ולפוטיש 

	-12/2012 60 30 50 
	-12/2012 60 30 50 

	םירידשת שיועלו לאוויר במסגרת קמפיין להגברת המודעות לבטיחות ובריאות ובעבהד 
	םירידשת שיועלו לאוויר במסגרת קמפיין להגברת המודעות לבטיחות ובריאות ובעבהד 

	-12/2012 600 300 600 -12/2012 2 -2 
	-12/2012 600 300 600 -12/2012 2 -2 

	, 
	ירוקיב חוקיפ בענפי התעשייה
	בנייןתואלקחו 

	-12/2012 14,660 7,330 11,600 
	-12/2012 14,660 7,330 11,600 

	:
	 ידדמ האצות

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	Figure
	 םיעגפנ בתאונות עבודה המקבלים דמי עיגפימואל חוטיבמ ה 
	 םיעגפנ בתאונות עבודה המקבלים דמי עיגפימואל חוטיבמ ה 
	 םיעגפנ בתאונות עבודה המקבלים דמי עיגפימואל חוטיבמ ה 

	רועיש הנפגעים בעבודה ביחס למספר יקסעומהקשמב ם 
	רועיש הנפגעים בעבודה ביחס למספר יקסעומהקשמב ם 

	-12/2012 64,500 -65,814 

	1.95% 12/2015 --2.22% 
	:
	 ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 תכרעה רוביצה בדבר מידת האתיקה יקסעבם 
	 תכרעה רוביצה בדבר מידת האתיקה יקסעבם 

	-
	-
	-
	-
	12/2012 
	5.3 
	-
	5 

	-
	-
	12/2012 
	20% 
	-
	16% 

	-
	-
	12/2012 
	3.5 
	-
	3.3 



	רועיש שומישה בחוקי הגנת הצרכן יינכרצ םיעוריאבם 
	רועיש שומישה בחוקי הגנת הצרכן יינכרצ םיעוריאבם 

	תכרעה רוביצה קושב תויזוכירה תדימ רבדב 
	תכרעה רוביצה קושב תויזוכירה תדימ רבדב 

	6.1: 
	דעי 
	יקןגוהה רחסה םוד:תויזכרמ תומישמ 

	■■OIML■■
	-ה תוצלמהל םאתהב םלועב םילבוקמה םיקוחל םאתומה תודימו תולוקשמל שדח קוח םודיק
	ןכרצה תחוור לע םיעיפשמה הדידמו הליקש ירישכמ קויד תניחבל םיתומיא עוציב

	■■ 
	■■ 
	■■■■■■
	■■■■■■
	ןקת י”פע םירצומ תקידבו תנגוה תונכרצ תפיכאל תורוקיב עוציב
	רחס ילטיה קוח חוכמ תולועפ תועצמאב תימוקמה היישעתל הנגה ןתמ
	קושב תורוחסה תמירזב תיתועמשמ הלקה ךרוצל תינכת תנכה

	 ששחה לשב יטרפה ןכרצה םע הקשהה תודוקנב שארמ םיזורא םירצומ לש םילקשמ תקידבשכלקוש ל אשונב התמאתתפטעמהתיתקוחהלש תכרעמ היהםימולתטלחהלהלשממהלע לוטיבוצחוקיפלעםימולהיה
	 ששחה לשב יטרפה ןכרצה םע הקשהה תודוקנב שארמ םיזורא םירצומ לש םילקשמ תקידבשכלקוש ל אשונב התמאתתפטעמהתיתקוחהלש תכרעמ היהםימולתטלחהלהלשממהלע לוטיבוצחוקיפלעםימולהיה


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 םוסרפ הכשלים בתחום מוצרים ארוזים
	 םוסרפ הכשלים בתחום מוצרים ארוזים

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012

	תשגה הצעת החוק החדש למשקולות 
	תשגה הצעת החוק החדש למשקולות 

	ג 
	ג 
	ג 

	-7/2012

	-12/2012 22,961 11,480 21,976 
	-12/2012 22,961 11,480 21,976 

	ימולהיהם 
	ימולהיהם 

	ג 
	ג 
	ג 

	-9/2012 

	1947
	שדח תוליעפהדיחיה תוליעפ םויכתדוקפ”ל ףופכב תעצובמ ה ו תולקשמהתודימה 

	”
	”

	(
	(
	תורוקיב לאכיפת צרכנות הוגנת 
	סימון

	-12/2012 63,980 31,990 61,180

	Figure
	, ,) ”
	, ,) ”
	טובין
	הצגת מחיר
	הפקעת מחיר והגנתהצרכן
	וביקורת מחירים עפ
	י תקןיעוצעצ(ז תומיא ,םינכוסמ ם)בה 

	םויס עריכת מחקר הבוחן את אופן יישום 
	םויס עריכת מחקר הבוחן את אופן יישום 

	חוק היטלי סחר בישראל בהשוואה תימואלניב 
	חוק היטלי סחר בישראל בהשוואה תימואלניב 

	ג 
	ג 

	-12/2012 
	תוינפ שיתקבלו מענפים תעשייתיים ריקח תחיתפלולפוטיו אובימ קזנ תובקעב ה 
	תוינפ שיתקבלו מענפים תעשייתיים ריקח תחיתפלולפוטיו אובימ קזנ תובקעב ה 

	-12/2012 20 -25 
	“
	תשגה התכנית ל 
	הקלות בזרימת הסחורות

	ניקת -קושבדרשמה ל”כנמ רושיאל ”ה 
	ניקת -קושבדרשמה ל”כנמ רושיאל ”ה 

	ג 
	ג 

	-12/2012 

	:
	ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 רועיש התקנים הבינלאומיים המאומצים ילארשי םינקתכיימשר םם 
	 רועיש התקנים הבינלאומיים המאומצים ילארשי םינקתכיימשר םם 
	 רועיש התקנים הבינלאומיים המאומצים ילארשי םינקתכיימשר םם 

	-12/2012 90% -80% 


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	 דדמ רחסמה תוכשל דוגיא לש היטרקוריבה 
	 דדמ רחסמה תוכשל דוגיא לש היטרקוריבה 

	-12/2012 7.12 -7.12 
	-12/2012 7.12 -7.12 

	7.1: 
	דעי 
	רוביצל תורישה רופישו דרשמה תדובעב תולעייתה

	:תויזכרמ תומישמ
	:תויזכרמ תומישמ

	■■ 
	■■ 
	■■■■■■■■
	■■■■■■■■
	םילכירדאו םיסדנהמל תידועיי תיבושחימ תכרעמ תועצמאב םישדוחמ תונוישר תקפנה
	םירז םיעיקשמ תוינפב לופיטה ךרעמ לועייל ףודעית לדומ תיינב
	םיידרשמה עויסה ילכ תשגנהל לילגב תונייוצמו תוכיא תינכת םודיק
	םירגובמל רפס יתבב ןוצר תועיבש ירקס תכירע

	 םיקסעה תבוטל השדחה הידמה לע תוססובמה םירלולס םינופלטל תויצקלפא חותיפנטקהו םיםיינוניבה תימגדמו תבשחוממל התכיפה תועצמאב םיאבוימה םימולהיה לש הרקבה תטיש לועיי
	 םיקסעה תבוטל השדחה הידמה לע תוססובמה םירלולס םינופלטל תויצקלפא חותיפנטקהו םיםיינוניבה תימגדמו תבשחוממל התכיפה תועצמאב םיאבוימה םימולהיה לש הרקבה תטיש לועיי


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 תמלשה תכנות אפליקציות לאייפון 
	 תמלשה תכנות אפליקציות לאייפון 

	ולאנדרואיד עבור הסוכנות לעסקים קטנים יינוניבום 
	ולאנדרואיד עבור הסוכנות לעסקים קטנים יינוניבום 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	רועיש הבקרות הממוחשבות על יבוא והחזר יץראל םימולה 
	רועיש הבקרות הממוחשבות על יבוא והחזר יץראל םימולה 
	28 

	-12/2012 25% -
	-12/2012 25% -
	-


	םילעפמ המשתתפים בתכנית איכות לילגב היישעתב תונייוצמו 
	םילעפמ המשתתפים בתכנית איכות לילגב היישעתב תונייוצמו 

	-12/2012 35 -34 
	-12/2012 35 -34 

	יעיקשמלםירז ם 
	יעיקשמלםירז ם 
	28 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	-
	-
	-
	-
	12/2012 
	9,400 
	9,270 
	9,190 

	-
	-
	12/2012 
	4 
	2 
	-

	-
	-
	12/2012 
	150 
	-
	102 



	םיספט ”הדרוהל“ םיידרשמ שיועברו ןווקמ יביטקארטניא טמרופל 
	םיספט ”הדרוהל“ םיידרשמ שיועברו ןווקמ יביטקארטניא טמרופל 

	שדח תוליעפה
	שדח תוליעפה

	:
	 ידדמ האצות

	, 
	, 
	 רועיש הנרשמים למעונות יום

	משפחתונים
	משפחתונים


	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	Figure
	וצהרונים דרך האינטרנט מתוך כלל ימשרנהם 
	וצהרונים דרך האינטרנט מתוך כלל ימשרנהם 
	וצהרונים דרך האינטרנט מתוך כלל ימשרנהם 

	-
	-
	-
	12/2012 
	20% 
	-
	10% 

	-
	-
	12/2015 
	20 
	-
	72 

	-
	-
	12/2012 
	50% 
	-
	22% 

	-
	-
	12/2012 
	30% 
	-
	10% 

	-
	-
	12/2012 
	90% 
	-
	-

	7.2: OECD
	7.2: OECD
	דעי 
	קמעהרשמה תוליעפה תבחרהו ת-ה ןוגרא לומ תיד



	ךשמ לופיטה ןמז בהענקת דרגות תמיכה להורים שילדיהם במעונות ומשפחתונים ימי()ם 
	ךשמ לופיטה ןמז בהענקת דרגות תמיכה להורים שילדיהם במעונות ומשפחתונים ימי()ם 

	30 
	רועיש השיחות שייענו במוקד הטלפוני ךות )לואלט( עדימ ןתמל 
	תוינש 

	(
	רועיש הצמצום במשך זמן ההמתנה בתחנות המכס לשחרור יהלומים 
	לעומת שנה)תמדוק 

	רועיש הרשיונות המחודשים שנשלחו מל תיטמוטואאו םיסדנהילכירדם 
	רועיש הרשיונות המחודשים שנשלחו מל תיטמוטואאו םיסדנהילכירדם 


	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■■OECD
	- הדובעה תצובק לש םירצומ תוחיטב אשונב לארשי תנידמב בשומ ןוגרא 

	■■ 
	■■ 

	■■OECD ■■OECD ■■RIAOECD■■LEED OECD 
	■■OECD ■■OECD ■■RIAOECD■■LEED OECD 
	-ה ןוגרא לומ דרשמה תודיחי תוליעפל בייחמ ידרשמ הדובע להונ שוביג
	-ה רובע תינוכית לע הרשכה תודוא רקס עוציב
	( היצלוגר תכרעהל םיידרשמ םיטולייפ תלעפה
	-ה לדומל םאתהב )
	-ה תדעוו תרגסמב תוליעפ
	-ה לש

	OECD 
	תונידמה לכ ןיב םיפדמהמ ודרוהש םינכוסמ םירצומ לע עדימ תפלחהל ןונגנמ לש המקה תלבוהרבחהתו -ב


	ירוזא-ילכלכ חותיפ םודיקל 
	ירוזא-ילכלכ חותיפ םודיקל 
	ירוזא-ילכלכ חותיפ םודיקל 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2011
	2011
	 ךרע 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	 
	 
	 םויק המושב הרביעי של קבוצת עבודה
	-

	OECD 
	בנושא בטיחות מוצרים בישראל
	בנושא בטיחות מוצרים בישראל

	ג 
	ג 

	-6/2012 
	תלעפה מנגנון להחלפת מידע על מוצרים
	תלעפה מנגנון להחלפת מידע על מוצרים

	OECD 
	 ןיב - םינכוסמ תונידמה -ב תורבחה 

	ג 
	ג 

	-12/2012 
	“”
	תשגה מחקר 
	קלינטק בנגב
	בשיתוף עם

	LEED OECD 
	יחמומיב ם-ה תדעוומ םיימואלנ
	-המ

	-
	גג 
	גג 

	-6/2012 
	-”
	ןוכדע צו היבוא 
	הכללת כימיקלים עפ
	י

	OECD 
	 -ה תושירדו תונמא 

	-
	גג 
	גג 

	-12/2012 

	-
	-
	-
	-
	12/2012 
	26 
	-
	25 

	-
	-
	12/2012 
	2 
	-
	2 

	-
	-
	12/2012 
	2 
	-
	-



	RIA 
	תודיחי דרשמה המשתתפות בפיילוט -ה

	רושיא נוהל עבודה משרדי לפעילות יחידות 
	רושיא נוהל עבודה משרדי לפעילות יחידות 

	OECD
	רשמה-ה ןוגרא לומ ד
	29 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	Table
	TR
	חייודת ש-ה לומ הדובע תינכות וגיצהOECD

	-
	-
	12/2012 
	5 
	-
	-
	לש םיטקיורפ יופימ תללוכה דעווהוא/ו ה

	TR
	 תצובק הדובעה יחיל תיטנוולרההד 

	מב ךרעעוד
	מב ךרעעוד
	עומס דיםו
	Q4 
	Q2
	ךרע 2011
	ידדמ האצות:


	OECD 
	 םירקחמ םיידועיי -ה ןוגרא עצביש 
	ימוחתב לארשיבדרשמה תוירחאבש ם 

	-
	-
	-
	-
	12/2012 
	3 
	-
	3 

	-
	-
	12/2012 
	3 
	-
	2 

	-
	-
	12/2012 
	6 
	-
	2 



	OECD 
	םיעוריא םימוזי שיפיקו יחידות המשרד מול -ה ןוגרא 
	תוליעפ ימוחתבם

	/ OECD 
	 תודיחי המשתמשות בהמלצות 
	מסקנות -ה ירקחממ 
	לצורך עיצוב ויישוםיחיה תוינידמהד 



	7.3: 
	7.3: 
	דעי 
	הו שוביגל הנבומ ןונכתו תללוכ הייאר לש העמטךורא חווט:תויזכרמ תומישמ 

	■
	■
	■
	ורחבייש םייזכרמ םימוחתב תילכלכ - תיתרבח שמוח תינכת שוביגל יגטרטסא ךילהת םויק


	:
	 ידדמ האצות

	2011
	2011
	 ךרע 


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד


	 דרשמ ימוחתב ת”מתהייזכרמ םם 
	 דרשמ ימוחתב ת”מתהייזכרמ םם 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2012 

	שדח תוליעפה
	שדח תוליעפה







