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 שר הכלכלה הקדמה: 
חה״כ נפתלי בנט

דומולקי דיהמשר החזון עם דאח בקנה העולים דהמשר דיויע תטרוממ נגזרת 2014 תלשנ דהבוהע תכנית 
 תתחרוה דדוועי הפריון שיפור ,אנושיה ההון טיפוח תוך וצמיחה, תדשנוח בתילנ הישראלי המשק של 

 בעולם. בילותת המוהכלכלו 15 בין בהת הכלכלה הישראלית ולשלתרונות יטרה לשמר אתוך ממ

 תוךמ דהמשר דיויע תטרומ דותאו דשתמחו בהלחשי תףמשו דימשר אמץמ לאחר גובשה דהבוהע תתכני
 אים:בדגשים הסים לאנו מייח תהאו בהת הרבוהחשי

 וגברים תביוער נשים של תתפותההש שיעורי תהעלא כך בתוךו דההעבו בשוק ותתפתההש מעגל תהרחב
 המשק כלל של תיחבר כלכלי לחיזוק מקור יהווה תעסוקהה במעגל אלו תסיואוכלו של בןשילו דים.חר

 הנו תםסוקתע שיעור שכיום אלו תסיובאוכלו הגלום תיהמשמעו הצמיחה טנציאלפו ומימוש אליהישר
סייה.תר האוכלות ביחס ליתינמוך משמעו

 .במשק ותהתחר תוהגבר יההמחי יוקר תורדלה תיהממשל המאמץ של תהחני דבחו דעומ דהמשר כן, כמו 
תהליךמכחלקתי.תחרומשקתויציר תנפיהע בריכוזיות בקהמא נוהיהמחייהביוקרבקהמאשלמרכזי טבהי

סף,בנו תומכת. תסקיע בהביס תליציר שאיפה מתוך הרגולציה בלטיו דיייעו דיע עיניו דלנג שם דהמשר זה 
 דאחוכ בישראלית בכלכלה תימשמעו כגורם בםומיצו בינונייםוה טניםהק סקיםהע לחיזוק פועלים אנו 

 ממנועי הצמיחה שלה.

 ישראל של ובהיצמ כך: תוךוב י,הישראל המשק של יחההצמ יועמנ וקיזח הנה תספנו תדימשר טרהמ
 בבקר תדשניחתתרבו תטמעהתבטול כלים מגוון מציגה 2014 תלשנ דהבוהעתתכני ,ותדשנח תכמעצמ

יוכחינ כמערך יולוגי-טכנהמקצוע וךהחינ וקחיז הנו נוסף דגש ת.חדישו תוטכנולוגיו תיזמו דדועי סקים,ע
 יןדו-סהו במרחב וותילפע את ירלהגב דליע לו שם דהמשר כן, כמו תעשייה.וה המשק צרכי תא ההולם 

 דידה פעולה תוףשי של תוהיכול אלו תדינומ מול בסחר הקיים תיהמשמעו טנציאלהפו של הראיה תוךמ
 אלי.ת המשק הישרת לצמיחתיתרומה מהו תרוםל

 שהוצגו כפי תדיוהמשר תטרוהמ למימוש דיםצע של בפועל המימוש את מהווה המוצגת דהבוהע תתכני
 ת,דשנוח ביתילנ תהישראלי הכלכלה תבלהו תא יאפשר דהמשר חזון אורל זו דהבוע תתכני מימוש אן.כ

 צמיחה ושגשוג.

 בברכה,

 י בנטתלפחה״כ נ
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 מנכ״ל המשרד הקדמה: 
עמית לנג

2014. הריני מתכבד להגיש לפניכם את תכנית העבודה המשרדית לשנת 

 מתוך מותווה זה תהליך במשרדנו. וחדשני ארוך תכנון תהליך שקפתמ לפניכם המוגשת העבודה תכנית 
 התכנון האסטרטגי ארוך הטווח של המשרד המגדיר את חזון המשרד ולאורו את מטרות ויעדי המשרד.

 שיפור האנושי, ההון וחטיפ תוך וצמיחה, חדשנות לנתיב ליהישרא המשק של לקידומו מתמדת שאיפה תוךמ
 ,2014 עבודה לתכניות ההנהלה דגשי בדבר מחודשת חשיבה המשרד הנהלת קיימה התחרות, ועידוד פריוןה

 הדגשים אשר הוגדרו על ידי הנהלת המשרד הנם:

 הרחבת מעגל ההשתתפות בשוק העבודה .א

 חדשנות ופריון .ב

 יוקר המחיה .ג

 טיוב הרגולציה .ד

 הגברת הפעילות במרחב הודו סין .ה

 חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים .ו

קידום החינוך המקצועי טכנולוגי .ז

יתרונותיו ולניצ תוך ישראליה המשק של בשגשוגו משמעותית דרך אבן הווהמ הללו מהדגשים אחד כל 
 הוטמעו אלו דגשים הבינלאומיים. בשווקים והן יהמקומ בשוק הן הקיימות הכלכליות וההזדמנויות היחסיים 

 במטרות ויעדי המשרד ולאורן התבקשו היחידות השונות לתכנן את פעילותן בשנת העבודה הנוכחית.

המשרד. עובדי כלל עם היוועצות של חדשני לךמה שרדנובמ השנה התקיים תכנון,ה מתהליך כחלק נוסףב
 רעיונות ולהציע השנתי התכנון בתהליך חלק ליטול בדיםהעו לכלל אפשרנו מקוונת פלטפורמה באמצעות 

ביחס לכיווני הפעולה המרכזיים של המשרד.

עסקו אשר עגולים שולחנות סביב אינטנסיבית עבודה תבמתכונ עבודה ניותתכ כנס השנה קיימנו כן, כמו 
 ביצירת תכנים בפועל למימוש הדגשים המשרדיים. 

בהתייעצות שהועלו כפי חדשות ותפיסות נותרעיו הוטמעו המקיף, התכנון תהליך תוצרי עיבודי אחרל
 2014. המשרדית ובכנס תכניות העבודה בתכניות העבודה לשנת 

 עבודה לתכנית הובילו המשרד, ויעדי מטרות תלהשג המחודשת החשיבה לצד המשרדיים התכנון אמצימ
 איכותית לטובת חיזוק יכולתנו לספק לאזרחי ישראל את הבסיס לכלכלה איתנה, צומחת וברת-קיימא.

בברכה,

 עמית לנג 



 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 2014 לשנת מדדים מרכזיים לעבודת המשרד

 מגמה 20132014

1125-64 בגילאי שיעור התעסוקה
75.1%-

76.5% | 2020 

2125-64 נשים ערביות בגילאי שיעור תעסוקת
30.5%-

41% | 2020 

3125-64 גברים חרדים בגילאי שיעור תעסוקת
44.5%-

63% | 2020 

ביחס בין מחירי4 OECD-ישראל לממוצע ה  הפער בין
-16.02%הצריכה הפרטית לשכר ברוטו2

0% | 2020 

הסחורות להודו ולסין במיליוני דולרים5  היקף יצוא
-3,768)ללא יהלומים(3

7,000 | 2020 

 בסיס על חושב הבסיס ערך אקשטיין. פרופסור בראשות ההתעסוק מדיניות נתלבחי הוועדה מיעדי נגזר ההתעסוק לשיעור המשרדי דהיע .1
 נתוני למ”ס.

 כמחצית כוללים הז מדד )רכיבי במשק םהפרטי של הממוצע ההצריכ סל את םומשקפי םהלאומיי החשבונותמ נגזרים הפרטית הצריכה נינתו .2
 ה(.הדיור והתחבור החינוך, הבריאות, ם לצרכן לאחר ניכוי תחומידד המחיריהכללי של מ הסלמ
 נתוני למ”ס. .3
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מגמה 2014 2013 

בתעשייה )ערך מוסף לעובד)64  רמת הפריון
63,996-

82,247 | 2020 

מכלל7 בעסקים קטנים ובינוניים5  שיעור המועסקים
-56.7% המועסקים במשק

68.3% | 2020 

בעסקים בהם מועסקים 820-49 שיעור הפריון
-63.2% עובדים, מתוך הפריון במשק

91.6% | 2020 

 .2020 נתעד לש TOP 15דינות ה-ה(. היעד הינו השוואת ישראל לממוצע מ)כח קניי PPP ם מותאם. בדולרי4
 עובדים. 250המעסיקים פחות מ- ם. עסקי5
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 2014 מטרות ויעדי המשרד לשנת 

הרחבת מעגל ההשתתפות בשוק העבודה
וך בתעסוקהנמ תתתפור הששילוב אוכלוסיות בעלות שיעו :1.1 יעד 

ות עבודהמקומ תציריקוש ויב: יצירת תשתיות להגדלת ה1.2 יעד 

 העבודה תוך פיתוח מיומנותיו והתאמת כישוריו ון האנושי בשוק: עידוד השתלבות והשבחת הה1.3 יעד 

תת יוקר המחיה והגברת התחרות במשק הישראליהפח
ת משק תחרותיענפית ויציר: הקטנת הריכוזיות ה2.1 יעד 

 חסמים תהליכיים י והסרתטורהרגולציה, הפחתת נטל רגול : טיוב2.2 יעד 

 כנים והעוסקיםזכויות הצר לום המסחר ההוגן לשם הגנה ע: קיד2.3 יעד

תעשייה, במסחר ובשירותיםפיתוח מנועי צמיחה ושיפור התחרותיות והחדשנות ב
לת הפריון במשקלשם קידום התחרותיות והגד תד החדשנו: עידו3.1 יעד 

אותית, מתקדמת וברת קיימ: קידום תעשייה תחר3.2 יעד 

תקדמים של המשקטכנולוגי בהתאמה לצרכים המקצועי-: קידום החינוך המ3.3 יעד 

ודו-סיןפעילות במרחב הת ה: הגבר3.4 יעד 

ון היצוא בתעשייה ובשירותים: הגדלת היקף וגיו3.5 יעד 

ומייםם ויצירת שיתופי פעולה בינלאמשיכת משקיעים זרי :3.6 יעד 

יפות הלאומיתלאזורי העד ותתוח תשתיות ומשיכת השקע: פי3.7 יעד 

 קתייםם ותעסוהיבטים משקיים כלכליית חירום בשק לשעהיערכות ומוכנות ענפי המ :3.8 יעד 

1

2

3
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טנים והבינונייםחיזוק העסקים הק
ות לאשראי והוןחסמי נגיש ת: הסר4.1 יעד 

קרטי על עסקיםהנטל הבירו גולטורי והפחתתת העומס הר: הקל4.2 יעד 

 ת של העסקיםוכושר התחרו עילותדשנות, היאל הפריון, הח: סיוע במימוש פוטנצי4.3 יעד 

טיחותות העובד ושמירה על בהגנה על זכויו
דיםלזכויות עוב ור המודעות: העמקת האכיפה ושיפ5.1 יעד 

תיתעסוקעבודה והביטחון הב : הגברת שוויון ההזדמנויות5.2 יעד 

 יתבעבודה והבריאות התעסוקת ת: שיפור הבטיחו5.3 יעד 

טובת כלל אזרחי המדינהדיניות המשרד לטבי של מפור השירות ויישום מישי
 ירות לציבורשרד ושיפור הש: התייעלות בעבודת המ6.1 דיע

4

5
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 העבודה תכנית עיקרי 

ההשתתפות בשוק העבודה הרחבת מעגל 1

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

 25-64 בגילאי התעסוקה שיעור

 25-64 נשים ערביות בגילאי תתעסוק יעורש

 25-64 ם בגילאידיגברים חר תוקתעס יעורש

76.5% 12/2020 75.1% - 75.1% 

41% 12/2020 30.5% - 30.5% 

63% 12/2020 44.5% - 44.5% 

 בתעסוקה בעלות שיעור השתתפות נמוך שילוב אוכלוסיות 1.1: עדי

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 הקמת וניהול מרכזי הכוון תעסוקתי במגזר המיעוטים■
 הפעלת פרוייקט “אשבל״ להכשרת סטודנטים מהמגזר הבדואי ללימודי הנדסאות■
 הפעלת מרכזי הכוון תעסוקתי בירושלים ובבני ברק ומרכזי פיתוח תעסוקתיים לאוכלוסייה החרדית■
 הפעלת תכנית למקבלי פטור משירות במסגרת השוויון בנטל )תכנית “הלכה ומעשה״(■
 הכשרה מקצועית של גברים חרדים במכללות טכנולוגיות■
  הקמת יחידות הכוון תעסוקתי ליוצאי אתיופיה■

■ 

■ 

■ 

 ( לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקהOne Stop Centerהקמת תחנת שירות אחת )■
  סיוע למעסיקים באיוש משרות על ידי אנשים עם מוגבלות במקום העבודה■
 גיבוש תכנית ממשלתית לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה■

דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 םשיקומו במגזר המיעוטי תעסוקה מרכזי 

 םהכוון במגזר המיעוטיבמרכזי ה משתתפים

המגזר הבדואי שיקלטומ סטודנטים
 הנדסאים בתכנית “אשבל״ להכשרת 

 נה״ל תשע״הבש

 )מפת״ח( פיתוח תעסוקתיים מרכזי
 ה החרדית שיופעלולאוכלוסיי

 תכנית למקבלי פטור משירות במסגרת תהפעל

- 12/2014 21 18 15 

- 12/2014 7,105 3,360 5,515 

- 10/2014 100 - 60 

- 12/2014 8 - 6 

 ה״(ה ומעשנטל )תכנית “הלכהשוויון ב

 6לאוכלוסיה החרדית שיוקמו עסקים מרכזי

- ג 12/2014 

- 8/2014 4 - -

 ם בצפת, מודיעין עילית, בני ברק וירושלים.לאוכלוסיית החרדי םמרכזי עסקי 4 היפתחם לצפויי 2014 נת. בש6
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 הם במכללותשיחלו בלימודי חרדים גברים
 נה״ל תשע״הנולוגיות בשטכ

 ליוצאי אתיופיה הכוון תעסוקתי יחידות
 7שיוקמו

ם עםלשילוב אנשי OSC מרכז הפעלת

- 12/2014 280 - 280 

9 12/2016 5 - -

 המוגבלות בתעסוק

ם מעל חודשם מוגבלות המאיישיע עובדים
 המשרות שנוצרו בסיוע מרכזי התמיכה את 

 םלמעסיקי

 ם עםתכנית ממשלתית לשילוב אנשי גיבוש

- ג 12/2014 

- 12/2014 200 100 -

 המוגבלות בתעסוק
- ג 12/2014 

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 ם במרכזיהמשתתפי ה בקרבההשמ שיעור
 םהתעסוקתי במגזר המיעוטי הכווןה

בהכשרת מבוגרים בקרב חדשים תלמידים
נמוך השתתפות האוכלוסיות בעלות שיעור 

 ההעבוד בשוק 

- 12/2014 40% - 40% 

- 12/2014 10,600 - 10,573 

 ת הביקוש ויצירת מקומות עבודהלהגדל יצירת תשתיות 1.2: יעד

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

■ 

  מתן תמיכה למעסיקים באמצעות הקצאות תחרותיות במסלולי תעסוקה■
 מתן תמיכה להקמת והרחבת מפעלים במסגרת מסלול מענקים■
 הפעלת מסלול תעסוקה לגברים חרדים פטורי גיוס■
  רכישת שירותים מאנשים עם מוגבלות והעסקת מתמחים עם מוגבלות ע״י משרדי ממשלה וגופים■

 ציבוריים

 3 היפתחל עתידות 2015 נתבש ורחובות. הנתני ם,ירושלי ,חדרה שבע, בבאר אתיופיה ליוצאי הכוון יחידות 5 היפתחל צפויות 2014 נתבש .7
 .2016 נתה להיפתח בשעתיד נוספת בחיפה ה. יחידת הכווןנוספות באשדוד, בית שמש ובפתח תקוו יחידות הכוון
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 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 תחרותיות במסלולי תעסוקה הקצאות
 שיפורסמו

 ה להשתתף במסלולישהגישו בקש חברות
 תעסוקה

 נתמכות במסגרת מסלול תעסוקה חברות

 הרחבת מפעליםהקמת ול בקשות
 שהתקבלו

 ם שאושרולהקמת והרחבת מפעלי בקשות

 השתתפו במסלול להעסקת גבריםש חברות
 ם פטורי גיוסחרדי

 שאושרו במסלול להעסקת גברים חברות
 ם פטורי גיוסחרדי

 דיעם מוגבלות שיועסקו ע״י משר מתמחים
 ממשלה וגופים ציבוריים

 ם מוגבלות שיקלטו במגזרע עובדים
 הציבורי בתקן

2 2/2015 1 - 2 

200 2/2015 100 - 200 

120 2/2015 60 - 80 

- 12/2014 110 60 108 

- 12/2014 80 40 63 

- 12/2014 30 - -

- 12/2014 10 - -

- 12/2014 20 10 3 

- 12/2014 10 4 -

דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 נוצרות בפריפריהה חדשות משרות 
 השקעות )מסלול ה מפעילות מרכזכתוצא

 מענקים+מסלול תעסוקה(
- 12/2014 6,350 - 6,000 

 והשבחת ההון האנושי בשוק העבודה תוך פיתוח מיומנותיו ד השתלבותעידו 1.3: יעד
 והתאמת כישוריו

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

 קליטת ילדים במעונות ובמשפחתונים וקביעת דרגת סבסוד לשנת תשע״ד■
  מתן הכרה ע״י המשרד למעונות יום■
 הכשרת דורשי עבודה מקרב כלל האוכלוסייה על פי צרכי המשק בקורסים מתוקצבים■

■ 

■ 

■ 

■ 

 OJTהכשרה מקצועית של עובדים לצרכי התעשייה במסלולי לימוד כיתה במפעל ו-■
 גיוס והכשרת עובדים במפעלים בהקמה בדרום הארץ■
  הפעלת תכנית “עתידים לתעשייה״ במתכונת מחודשת■
 הפעלת פיילוט להכשרת מקצועית בענף היהלומים, בדגש על האוכלוסייה החרדית■
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Q4 Q2  דועערך במ וםיד סמוע 2013 ערך מדדי תפוקה:

- 8/2014 123,000 - 123,196 

- 12/2014 100 - -

- 12/2014 1,750 - 1,706 

- 12/2014 630 - 576 

- 12/2014 514 - 350 

- 12/2014 340 - -

- 12/2014 190 - -

- 12/2014 5 2 -

Q4 Q2 

- 12/2014 75% - 73% 

- 8/2014 85,000 - 85,068 

 ם, במשפחתוניםנות יום במעוהשוהי ילדים
 םניהרוובצ

 נוי ולהרחבהשקיבלו תמיכה לבי יום מעונות
 2014 נתה בשממשרד הכלכל

 בעלי סמל מעון יום מעונות

 ה מתוקצביםבקורסי הכשר תלמידים
 דה על פים לדורשי עבוהכשרת יונפתחו בש

 צרכי המשק

 OJT בכיתות במפעל ובמסלול לומדים

 ם בהקמה בדרוםשייקלטו במפעלי עובדים
 הארץ

 שיקבלו תמיכה במסגרת תכנית סטודנטים
 “עתידים לתעשייה״

 םשיופעלו בענף היהלומי הכשרה קורסי

 דועערך במ וםיד סמוע 2013 ערך :תוצאה מדדי

 הכשרה ה בקרב בוגרי קורסיהשמה שיעור
 מקצועית

 ם במעונות יוםהים שושילדיה בית משקי
 םניובמשפחתו
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תת יוקר המחיה והגברת התחרות במשק הישראליהפח 2

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

 ביחסOECDבין ישראל לממוצע ה- הפער
 הפרטית לשכר ברוטו בין מחירי הצריכה

0% 12/2020 16.02% - 16.02% 

 הקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק תחרותי 2.1: יעד

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 ריכוז ועדה בין-משרדית בנושא הסרת חסמי ייבוא■
  יצירת תשתית חוקית להקמת בנק קואופרטיבי / אגודות אשראי שיתופיות, שיהוו אלטרנטיבה■

 לשירותי הבנקאות העומדים לרשות משקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים בארץ
 הנפקת אישורים למעבדות מכוח חוק התקנים■
 הנפקת אישורים חדשים לשיווק מוצרים תוך שימוש בקוד יצרן■
 ליווי עסקים קטנים ובינוניים בהתמודדות במכרזים ציבוריים■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

הגשתןהמלצות להסרת חסמי ייבוא ו גיבוש
 ההממשל לאישור 

 טיוטת חוק ליצירת תשתית חוקית העברת

- ג 12/2014 

3/2015  - -  ג-

- 12/2014 26 - 26 

- 12/2014 300 240 -

 הקמת בנק קואופרטיבי/אגודות אשראיל
 םשיתופיות לאישור משרד המשפטי

 ם מכוח חוקשיונפקו עבורן אישורי מעבדות
 םניהתק

 ם תוךם לשיווק מוצריחדשי אישורים
 שימוש בקוד יצרן

 הנגשת רכש ציבוריתכנית סיוע “ הפעלת
 לעסקים קטנים״

- ג 12/2014 
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 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :חההצל מדדי 

 הכלכלה ם מוביל משרדאות ישירים מהלכים
- 8הלהפחתת יוקר המחיי 12/2014 6 - -

 טיוב הרגולציה, הפחתת נטל רגולטורי והסרת חסמים תהליכיים 2.2: יעד

 משימות מרכזיות:
 צמצום ביורוקרטיה בהליך רישוי חברות כוח אדם ושירותים■■
■ 

■ 

 ( בתחום הלשכות הפרטיות בחוק שירות התעסוקהRIAביצוע הערכת רגולציה )■
  אישור רביזיות של תקנים רשמיים והכרזת/הסרת רשמיות של תקנים קיימים■

■ 

■ 

■ 

 9יצירת מדד “עשיית עסקים״ ברמת הרשויות המקומיות■

 השלמת מיפוי רגולציות אשר בסמכות המשרד■
 יצירת תשתית מכס אשר עתידה להקל הליכים לאזרח מול רשות המיסים■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 הנדרשת וקיצור המסמכים כמות הפחתת
 הליך רישוי חברות כ״אמשך זמן הטיפול ב

 םושירותי

RIA הליךממצאים ומסקנות מ גיבוש

- ג 12/2014 

הפרטיות בחוק הלשכות שיבוצע בתחום
 ההתעסוק שירות 

 ה של תקניםשנכנסו לתהליך ריביזי תקנים
 םרשמיי

 ם״ ברמת הרשויותמדד “עשיית עסקי צירתי

3/2015 - -  ג-

- 12/2014 100 50 95 

- ג- 3/2014 - המקומית, הבודק את תפיסת העסק על
 ם מול הרשות המקומיתהקיימי הממשקים 

 הרגולציות אשר בסמכות מיפוי הגשת
 המשרד

תשתית מכס להקלת הליכים הפעלת

- ג- 4/2014 -

 םהמיסי לאזרח מול רשות
- ג 12/2014 

דההוע עבודת באמצעות התקינה, בתחומי היתר בין בישראל המחייה יוקר להפחתת הובילל םמטרת אשר מהלכים מוביל ההכלכל משרד .8
 .הם על ידי קבינט יוקר המחייהמובלי ם, בתיקון מכסות יבוא ובמהלכיהיבוא הרגולטורית במסגרת צו יבוא חופשי, במסגרת ועדת 

 .DB ם –ם קבועיהעסקים עפ”י פרמטרי הבוחן את מידת קלות עשיית דד דומה למדד ארצי. מ9
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 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

 נהישראליים שיאמצו גם תקי תקנים
 אמריקאית

 הליך הם יופעלם לגבירשמיי תקנים
 10םהסרת רשמיותפורמאלי ל

 11םהליכים רגולטורי הם טויבוב תחומים

 ם משטרשיועברו לקבוצות ע תקנים
 12בדיקות מקל

- 12/2014 50 - -

- 12/2014 60 - -

- 12/2014 4 - -

- 12/2014 65 - -

 דום המסחר ההוגן לשם הגנה על זכויות הצרכנים והעוסקיםקי 2.3: יעד

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

  ביצוע ביקורות לאכיפת צרכנות הוגנת ובדיקת מוצרים עפ״י תקן■
 אכיפת דיוק מכשירי שקילה במשק■
 אכיפת דיוק מונים בתחום הדלק במשק■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 הוגנת )סימון לאכיפת צרכנות ביקורות
 נתהגטובין, הצגת מחיר, הפקעת מחיר ו
 הצרכן( וביקורת מחירים עפ״י תקן

 ם מסוכנים, אימות זהב()צעצועי

 של ראשונים ואימותים מחדש אימותים
 המכשירי שקיל

 של ראשונים ואימותים מחדש אימותים
 דלקם הם בתחומוני

- 12/2014 81,538 35,377 70,387 

- 12/2014 14,467 7,234 14,424 

- 12/2014 11,789 5,894 12,167 

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

הגינותם כי רמת הם הסבוריניהצרכ שיעור
 הההיא גבו בשוק המזון בישראל 

- 12/2014 33% - 32.3% 

 ני יבוא ולהוזיל מחירים.ם ביבוא, לקצר זמהוריד חסמים טכניי. במטרה ל10
 והבריאות הבטיחות הלומינ והמחוזות תעשיות הלמינ ומידות, המשקולות על הממונה ה,האכיפו הסדרהה נהלמי ביחידות הרגולציה טיוב .11

 התעסוקתית על ידי איתור וביטול רגולציות בתחומים.
אישור הענקת דברב ההתקינ על ההממונ הוראות לפי ההבדיק לקבוצות מחדש הטובין חלוקת לצורך קבוצות( 4) םהתקני רשימת בחינת .12

 בהן ,3ו- 2 לקבוצות םמוצרי / םתקני העברת באמצעות םהמיובאי הטובין של ביבוא ההקל נההי ההמטר חופשי. יבוא לצו םבהתא רשמי תקן 
 היבואן. הוא על סמך הצהרת םשחרור המוצרי
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ובשירותים
 , במסחרדשנות בתעשייהתיות והחפור התחרופיתוח מנועי צמיחה ושי 3

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 של ישראל במדד החדשנות דירוגה
)Global Innovation Index( 

- 12/2014 14 - 14 

 ניהודו ולסין במיליויצוא הסחורות ל יקףה
 ם(ם )ללא יהלומידולרי

 ה )ערך מוסף לעובד(,בתעשיי הפריון רמת
 PPP ם מותאםדולריב

 היצוא למדינות עימן לישראל יש שיעור
הסכמי אס״ח )אזורי סחר חופשיים(, מתוך

 הישראלי כלל היצוא 

 ם המדופלמיםהנדסאיה שיעור

7,000 12/2020 - - 3,767 

82,247 12/2020 63,996 - 63,996 

80% 12/2020 - - 65% 

71% 12/2018 41% - 41% 

 פריון במשקתחרותיות והגדלת הד החדשנות לשם קידום העידו 3.1: יעד

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

  עידוד מחקר לפיתוח מוצרים תחרותיים בתעשייה■
 קידום תעשיית הסייבר הישראלית באמצעות אישור תכניות מו״פ במסגרת תכנית קידמ״ה■
 הפעלת מסלול מו״פ עסקי בחקלאות■

■ 

■ 

■ 

 חממות ליזמות טכנולוגית 22אישור תכניות מו״פ ב-■
 עידוד פיתוח טכנולוגיה גנרית והגברת שיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה )מסלולי מגנ״ט(■
 יצירת מסלול חדש במסגרת חוק עידוד השקעות הון בנושא חדשנות פיריון והשבחת הון אנושי■

■ 

■ 

■ 

 Medical Devicesגיבוש תכנית אופרטיבית ליצירת סביבות חדשנות בתחום המזון ו-■
  הפעלת כלי תמיכה ליישום טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחום המים■
 הקמת מרכז חדשנות■
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 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 הסייבר סקיוריטי ם תעשייתבתחו תכניות
 השיאושרו במסלול קידמ״

 ה עםמסלול חדש בשיתוף פעול הפעלת

- 12/2014 25 - 25 

 משרד החקלאות למו״פ עסקי בחקלאות

 חדשות שיאושרו בחממות מו״פ תכניות
 נולוגיותהטכ

 13נ״טשיאושרו בתכנית מג מאגדים

מסלול חדש במסגרת חוק עידוד גיבוש
 נות פיריוןהון בנושא חדש השקעות 

 והשבחת הון אנושי והעברתו לאישור
 םם הרלוונטיהגורמי

 תכנית אופרטיבית ליצירת סביבות גיבוש

- ג 12/2014 

- 12/2014 63 17 63 

- 12/2014 12 - 12 

- ג 12/2014 

- ג Medicalהמזון ו- נות בתחוםחדש 12/2014 
Devices 

 ם,ם רשות המיתכנית משותפת ע הפעלת
 דיהטמעת טכנולוגיות ישראליות בתאגיל

 םמי

 מרכז מבקרים להצגת תעשיות הקמת

- ג 12/2014 

 חדשניות
- ג 12/2014 

דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :חההצל מדדי

 לפיתוח מוצרים תחרותיים מו״פ תכניות 
- 14שיקבלו תמיכה 12/2014 600 270 656 

התשתית את ולחזק לבנות הינו התכנית יעד הישראלית. ההתעשיי םלקידו הראשי דעןהמ של הסיוע ממסלולי אחד ההינ מגנ״ט תכנית .13
 של םחדשי דורות לפיתוח לסייע שעשויות דרך ופורצות חדשניות נולוגיותבטכ הוא העיסוק עיקר ה.פעול דרכי במספר בתעשייה, הטכנולוגית 

 המוצר הקיימים. ו/או לשדרג את קווי קווי מוצר
 צפוי הז מספר ההשנ במהלך נוסף תקציב ויתקבל במידה כך, לצורך שהתקבל לתקציב םבהתא נוהי תמיכה שיקבלו ״פהמו ניותתכ מספר .14

 התאם.נית תעודכן בהתכם הקודמות וניה בששקר לעלות כפי
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 דמת וברת קיימאדום תעשייה תחרותית, מתקקי 3.2: יעד 

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 אישור תכניות מו״פ בתעשייה המסורתית■
  אישור תכניות מו״פ בתחומי סביבה, מים, אנרגיה מתחדשת, תחליפי נפט וביוטכנולוגיה באמצעות■

 קרן המו״פ
 עידוד חברות מים ישראליות לשימוש בכלי האיחוד האירופי במסגרת תכנית הורייזן■
 גיבוש מדיניות לאומית בתחום ענף המיחזור■
 השתתפות בגיוס משתתפים וארגון כנסים במסגרת שבוע האנרגיה■
  ביצוע סדנאות וקורסים להעדפת תוצרת “כחול-לבן״ בבתי ספר■

דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 שיאושרו לתעשייה מו״פ תכניות 
 המעורבתהמסורתית ו

 בתחומי סביבה, מים, אנרגיה מו״פ תכניות
 נולוגיהמתחדשת, תחליפי נפט וביוטכ
 שיאושרו באמצעות קרן המו״פ

 לחשיפת כלי האיחוד האירופי פעילויות
 ני חברות מיםנית הורייזן בפבמסגרת תכ

 ישראליות

 נושא פיתוחהמשרד ב דתעמ גיבוש

- 12/2014 130 20 144 

- 12/2014 108 20 116 

- 12/2014 4 3 -

 תעשיית מיחזור

 בכנס “ביו-פיול״ במסגרת שבוע משתתפים
 הנרגיהא

הממשלה בועידת ראש זרים משתתפים
 הנרגיהא במסגרת שבוע 

 שישתתפו בכנס חשמל זרות חברות
 הנרגיהא במסגרת שבוע

 להעדפת תוצרת הארץ וקורסים סדנאות
 15בבתי ספר

- ג 12/2014 

- 12/2014 150 - 140 

- 12/2014 100 - 150 

- 12/2014 20 - -

- 08/2014 4,800 3,600 3,600 

עם הכרות תוך הארץ תוצרת העדפת לערכי לחנך נאותהסד מטרת חיצוני. זכיין ידי על ספר בבתי םוקורסי נאותסד מבצע לבן כחול המט .15
התיכונים הספר בבתי ם.הביניי ובחטיבות םיסודיי ספר בבתי בעיקר הספר בית ילדי לכל נגניהפ בימי מבוצעות נאותהסד .הישראלית התעשייה 
 32 הינו דבוד קורס משך הספר, בבתי לכיתות ההעשר קורסי 150 נההש יבוצעו כך על נוסף כיתה. עבור לרוב דק’ 90 נותב סדנאות מתבצעות 

 שעות לימוד.
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 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

 הטבעי ם לגזהמחוברי תעשייתיים צרכנים

 המים בתחום מייצאות חברות

 ם לתו מיוצר בישראלהרשומי עסקים

- 12/2014 24 - 18 

- 12/2014 230 - 200 

- 12/2014 1,000 - 800 

 דמים של המשקהמקצועי-טכנולוגי בהתאמה לצרכים המתק קידום החינוך 3.3: יעד

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

 הפעלת פרוייקט למניעת נשירה בבתי הספר לנוער■
 הפעלת פרוייקט “רקיע״ - הכשרת בנות לקראת גיוס למקצועות טכנולוגיים■

■ 

■ 

■ 

 16הפעלת מיזם משותף “נוער שותה מים ודעת״■

 פיתוח והפעלת תכנית להסבת אקדמאים ערבים להיי-טק■
 הפעלת תכנית למצטיינים חרדים בעולם ההיי-טק )“תלפיות לחרדים״(■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 נשירה ניעתשישתתפו בפרוייקט למ כיתות
 נוערבבתי הספר ל

 שיפתחו במסגרת פרוייקט “רקיע״ כיתות

 נתית של מיזםדו״ח סיכום פעילות ש פקתה

- 8/2014 142 - 142 

- 12/2014 7 - 8 

 ה מים ודעת״משותף “נוער שות

 ם ערביםדמאיתכנית להסבת אק הפעלת

- ג 12/2014 

 17היי-טקל

 ם בעולםדינית למצטיינים חרתכ הפעלת
 18ם״(היי-טק )“תלפיות לחרדיה

- ג 12/2014 

- ג 12/2014 

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 נוך המקצועי-טכנולוגיהחי תלמידי

 הסטודנטים השמה שלה שיעור
 ם לתעשייה״נית “עתידים בתכהמשתתפי

27,000 12/2020 13,500 - 13,500 

90% 12/2015 - - 80% 

 ובשאיפה נולוגיהטכ היבטה על בדגש הישראלית, המים נותלמצוי נוערה את המקרבת חינוך ניתתכ הפעלתל םהמי רשות םע משותף םמיז .16
 המים. המשך בתחוםלייצר את דור ה

 אקדמאים. 75כ- הם ישתתפו סה״כדמאים להיי-טק בהכשרה במיזם להסבת אק ה מחזורינו לפתוח חמישהי 2014 נתנון בשהתכ .17
 .2014 נתהפעיל את התכונית עד סוף שהתכנון הינו ל המכרז טרם פורסם ועל כן בשלב זה .18
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 סיןבמרחב הודו- הגברת הפעילות 3.4: יעד 

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 הכנת סקר כדאיות משותף לבחינת הסכם אס״ח עם סין■
  חתימה על הסכם אס״ח עם הודו■
 הקמת חוות הדגמה בהודו וסין■
 הפעלת קרן לקידום היצוא להודו-סין■
 הפעלת פרוייקט עיר מים חכמה בסין■
  תמיכה וקידום שיתוף פעולה בינלאומי במו״פ תעשייתי מול הודו ופרובינציות בסין■
 עידוד חברות ישראליות ליצוא להודו ולסין וביצוע פעולות לחיזוק מותג ישראל במדינות אלו■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 הסכם סקר כדאיות משותף לבחינת הכנת
 אס״ח

 נות הודו וסיןדיהתשתית שיוקמו במ מאגדי

 של חברות ישראליות שייפתחו / נציגויות
 יבוססו בהודו ובסין

- ג 12/2014 

2 12/2015 - - -

50 12/2016 - - 25 

 ם חכמה בסיןעיר מי הקמת

 ה עםלתכנית מו״פ בשיתוף פעול אישורים
 הודו ועם פרובינציות בסין

 היצוא הישראלי שיבוצעו לקידום פעילויות
 להודו וסין

12/2015 - -  ג-

- 12/2014 12 - 6 

- 12/2014 130 62 110 

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 לסין יצואנים

 להודו יצואנים

1,800 12/2020 - - 1,500 

1,550 12/2020 - - 1,300 
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 בתעשייה ובשירותים וגיוון היצוא הגדלת היקף 3.5: יעד 

 משימות מרכזיות:
  חתימה על הסכמי אס״ח עם קולומביה, אוקראינה וקוריאה■■
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 19קידום היצוא הישראלי בשווקים הבינלאומיים■

 שדרוג הסכם האס״ח עם קנדה■
  שילוב חברות ישראליות בפרוייקטים באמצעות קרן סקרי היתכנות■
 בחינת כדאיות הסכם אס״ח עם רוסיה■
 WTOהשתתפות במו״מ פלורילטרלי בנושאי שירותים מול המדינות החברות בארגון הסחר העולמי-■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

- 12/2014 565 310 500 

- 12/2014 4 - -

 היצוא םלקידו פעילויות

 הסכם שיוכנסו למסגרת חדשים נושאים
 הם קנדהאס״ח ע

 הסכם סקר כדאיות משותף לבחינת ביצוע
 אס״ח עם רוסיה

- ג 12/2014 

- ג םהשירותי ם בתחוםעל הסכ חתימה 12/2014 

דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 םחדשי אס״ח הסכמי 

 שייחתמו בתחום אס״ח חדשים הסכמי
 םהשירותי

 הגידול בייצוא של חברות ישראליות היקף
 נו ע״י קרן סקריבמסגרת פרוייקטים שמומ

 היתכנות )במיליוני ש״ח(

 )עסקאות( שבוצעו כתוצאה הצלחה סיפורי
 הל סחר חוץמפעילות מינ

 נלאומייםם ביזכיות של חברות במכרזי ףיקה

 הייצוא בעקבות חתימה על גידול שיעור
 הם קולומבים אס״ח עהסכ

 הייצוא בעקבות חתימה על גידול שיעור
 נההסכם אס״ח עם אוקראי

 הייצוא בעקבות חתימה על גידול שיעור
 הסכם אס״ח עם קוריאה

4 12/2020 - - 1 

3 12/2016 - - 1 

- 12/2014 300 - 240 

- 12/2014 100 - 62 

500 12/2016 - - 330 

25% 12/2018 - - -

5% 12/2016 - - -

40% 12/2017 - - -

המגיעות ומשלחות שונות במדינות לביקור היוצאות משלחות- כגון היצוא לעידוד םהמסחריי םנספחיה דיי על המבוצעות הפעילויות מספר .19
 נולוגיה בחברות ועוד.ם משקיעים, ימי טכם ע״ל, מפגשים בישראל ובחוה, ארגון פגישות בתערוכות, ביקורי בכירים ממשלתיים ועסקייארצ
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 בינלאומיים זרים ויצירת שיתופי פעולה משיכת משקיעים 3.6: יעד 

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

  איתור ופנייה יזומה לחברות זרות לקידום השקעות זרות בתחומים שונים בתעשייה הישראלית■
 מיקוד הצרכים ואיתור טכנולוגיות ישראליות מתאימות לחברות וגורמים זרים■
 קידום שיתופי פעולה בינלאומיים בתחומי המים והאנרגיה המתחדשת■
  בניית מודל תעדוף לפניות משקיעים זרים■
 הפעלת תכנית להקמת מרכזי מו״פ פיננסי של חברות זרות רב-לאומיות בישראל■
 עידוד שיתוף פעולה במו״פ בין חברות ישראליות לתאגידים גלובאליים■
  חתימת הסכמים דו-לאומיים לשיתוף פעולה במו״פ עם מדינות זרות■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 ם השקעותעימן נפגשו לצורך קידו חברות
 ם בתעשייה הישראליתם שוניזרות בתחומי

 ה תהליך למיקוד הצרכיםנעש עימן חברות
 ואיתור טכנולוגיות ישראליות מתאימות

 נה לשיתופי פעולהעל כוו הצהרות
 הושגו בתחומים שהסכמים והבינלאומיי

 נרגיה המתחדשתהאם והמי

 ניות משקיעיםהמודל לתעדוף פ הפעלת

- 12/2014 140 67 135 

- 12/2014 60 28 60 

- 12/2014 4 2 5 

 זרים

 הקימו בישראלש מו״פ פיננסיים מרכזי
 חברות זרות רב-לאומיות

 ה במו״פחדשים לשיתוף פעול הסכמים
 םם רב-לאומיידים תאגישייחתמו ע

 ם שיחתמו עםדו-לאומיים חדשי הסכמים
 ה במו״פמדינות זרות לשיתוף פעול

- ג 12/2014 

- 12/2014 2 - 2 

- 12/2014 4 - 7 

- 12/2014 4 - 6 

דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 שישקיעו בישראל כתוצאה זרות חברות 
 מפעילות המשרד

 שיעתיקו את מרכזי בינלאומיות חברות
 הן לישראלהייצור של

- 12/2014 5 - 3 

2 12/2015 - - -
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 לאזורי העדיפות הלאומית ומשיכת השקעות פיתוח תשתיות 3.7: יעד 

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח צפון הארץ■
 הקצאת מגרשים לתעשייה באזורי עדיפות לאומית■
  שדרוג אזורי תעשייה ומלאכה ותיקים■
  גיבוש תכנית לליווי משקיעים/עסקים המעוניינים להקים עסקים/לפעול בפריפריה■
 הפעלת מסלול שכר גבוה באזורי הפריפריה■
 גיבוש מדיניות בנושא אזורי פיתוח, הארכת התוספת השניה לחוק עידוד להשקעות הון■

( מתחום התעשייהGMאישור תכניות מו״פ במרכזי פרויקטים בפריפריה של חברות רב לאומיות )■■
 המסורתית 

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 תכנית עבודה אסטרטגית לפיתוח גיבוש
 צפון הארץ

 שישודרגו תעשייה אזורי

התכנית לליווי משקיעים/ הפעלת

12/2015 - -  ג-

- 12/2014 7 - -

- ג 12/2014 

- 12/2014 3 - -

 ם עסקים/לפעולהקים לניהמעוניי עסקים
 בפריפריה

 שיאושרו במסלול שכר גבוה מפעלים
 הבפריפרי

 הארכת תוקף ה מוסכמת עלהחלט העברת
 הון ה לחוק לעידוד השקעותנייהתוספת הש

- ג 12/2014 

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 שיוקמו או יועתקו לפריפריה עסקים

 ם שישווקו לתעשייהחדשי דונמים
 הבפריפרי

- 12/2014 40 - -

- 12/2014 400 200 600 
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 דותו בפני משבריםועמי הכלכלי של המשק הישראלי ת חוסנוטחהב 3.8: יעד 

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

■ 

 ביצוע תרגיל משרדי להגברת המוכנות לשעת חירום בתרחיש נשק בלתי קונבנציונאלי■
 ביצוע תרגיל תיאום גיוס אנשי מילואים שעובדים במפעלים חיוניים■
 עריכת ביקורות כוננות ותרגילים במפעלים חיוניים וברשויות מקומיות לנושא כח אדם בשעת חירום■
  כתיבת נוהל “פת לחם״ המסדיר את אספקת סל מזון חיוני למקלטים בעת תרחישי חירום■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 נותהמוכ תרגיל משרדי להגברת קיום
 לשעת חירום בתרחיש נשק בלתי

 נאלינציוקונב

 ם מילואיםם הועדה לתאותרגיל ע קיום

- ג- 3/2014 -

 ם מיוחד ארציבשירות מילואי

 כוננות שיערכו במפעלים חיוניים ביקורות
 וברשויות מקומיות לנושא כח אדם בשעת

 םחרו

- ג- 3/2014 -

- 12/2014 1,520 760 1,520 

- ג נוהל “פת לחם״ אישור 12/2014 

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

- במשק חיוניים מפעלים 12/2014 9,500 - 9,126 
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טנים והבינונייםהק חיזוק העסקים 4

68.3% 12/2020 56.7% - 56.7% 

91.6% 12/2020 63.2% - 63.2% 

- 12/2014 4,000 2,000 -

- 12/2014 3 - -

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 ם ובינונייםם בעסקים קטניהמועסקי שיעור
 עובדים(250המעסיקים פחות מ- ם)עסקי
 המועסקים במשק מכלל

ם ביןם מועסקיההפריון בעסקים ב שיעור
הפריון במשק עובדים מתוך 20-49

 נגישות לאשראי והון הסרת חסמי 4.1: יעד 

 משימות מרכזיות:
  תפעול שוטף של קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה■■
■ 

■ 

■ 

■ 

 20הקמת קרן פרייבט אקוויטי■

 מתן תמיכה לנשים יזמיות מהחברה הערבית■
 גיבוש תכנית להפעלת קרן הלוואות/מענקים למגזר הבדואי בנגב■
 הפעלת תכנית “מאיץ עסקי״ לקידום עסקים קטנים במגזר המיעוטים■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 נו בוועדות האשראיהלוואה שידול בקשות

 קרן פרייבט אקוויטי לסיוע לעסקים הפעלת
 םקטנים ובינוניי

 ם למגזרקרן הלוואות/מענקי הפעלת
 דואי בנגבהב

המאיץ העסקי שישתתפו בתכנית עסקים
 הערבי במגזר 

- ג 12/2014 

- ג 10/2014 

 ה של עסקים בינוניים.הון צמיח. הקמת קרן להשקעה ב20
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 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

 ם קטניםהעסקי לעסקי האשראי סך
 ם בערבות מדינה )במליארדי ₪(נונייובי

 שיקבלו הלוואה לפתיחת עסק מקרן נשים
 הערבי המגזרם יזמיות מנשיהלוואה לה

- 12/2014 4 - 2 

- 12/2014 1,000 500 1,000 

 טי על עסקיםהבירוקר טלפחתת הנהרגולטורי וה הקלת העומס 4.2: יעד

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

 הפעלת תכנית ליווי לעסקים ויזמים בהתמודדות עם חסמים בירוקרטים■
 הבאה לאישור של החוק לעידוד עסקים קטנים ובינוניים ע״י הכנסת■
 מתן סיוע למפעלים קטנים בתחום הבטיחות והבריאות בעבודה■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 תכנית סיוע לליווי עסקים ויזמים הפעלת
 םם חסמים בירוקרטיבהתמודדות ע

 שיקבלו סיוע בתחום קטנים מפעלים
 ההבריאות בעבודהבטיחות ו

- ג 12/2014 

- 12/2014 1,000 500 1,000 

דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 החוק לעידוד עסקים של לאישור הבאה 
 ם ע״י הכנסתקטנים ובינוניי

- ג 12/2014 
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וכושר התחרות של העסקים טנציאל הפריון, החדשנות, היעילותפו סיוע במימוש 4.3: יעד 

 משימות מרכזיות:
 אישור תכניות מו״פ במסלול סיוע לחברות מתחילות■■
■ 

■ 

 21הפעלת תכנית “מאיץ עסקי״ )מקצה כללי(■

 הפעלת תכנית סיוע לעסקים במסגרת הפרויקט “מעבר צה״ל לנגב״■
■ 

■ 

 בהערכת סקטור העסקים הקטנים והבינוניים בישראל OECDשיתוף פעולה עם ארגון ה-■
 גיבוש תכנית סיוע לשדרוג חזיתות מרכזים מסחריים■

דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 נה במסגרת מסלולשתאושר מו״פ תכניות 
 ה לחברות מתחילותתמיכ

 נית המימון “מאיץ עסקי״תכ הפעלת

- 12/2014 85 - 89 

 ה כללי()מקצ

 ם במסגרתנגשו לעסקישיו מכרזים
 נגב״ה״ל להפרויקט “מעבר צ

 השתתפות במכרזיםהופנו לשאותרו ו יםעסק
 נגב״במסגרת הפרויקט “מעבר צה״ל ל

 התכנית “מעבר שיבוצעו לשיווק כנסים
 נגב״ה״ל לצ

 שיופנו לקבלת כלי סיוע במסגרת עסקים
 נגב״ה״ל להפרויקט “מעבר צ

 העסקים חוברת להערכת סקטור פרסום

- ג 12/2014 

- 12/2014 40 20 30 

- 12/2014 200 100 107 

- 12/2014 2 - -

- 12/2014 50 25 13 

 ניים בישראל בשיתוף עםנוהקטנים והבי
 OECDה-

 נית לשדרוג חזיתות מרכזיםתכ הפעלת

12/2015 - -  ג-

 םמסחריי
- ג 12/2014 

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 דישיפתחו בסיוע של מוק חדשים עסקים
 השטח

הבינוניות שיקבלוהחברות הקטנות ו שיעור
 הנתמכות החברות תמיכה מתוך סך 

 םנקיבמסלול מע

- 12/2014 1,500 750 -

- 12/2014 80% - -

 קטנים לעסקים שיאפשר סיוע מערך יצירת ע”י םהשירותי םובתחו המסורתית התעשייה בתחומי םעסקי לעודד ההינ התכנית מטרת .21
ושיווקי עסקי ניהולי, ניסיון בעלות חברות בין פעולה שיתופי במסגרת םפעילות להרחבת שיתרמו פרויקטים לבצע התפתחות, בשלבי ם,ניינוובי

 עסקים 10 עד לבחור אישור יקבלו שייבחרו םהמפעילי ה.צמיח פוטנציאל בעלי םמתפתחי םעסקי לבין ם’()‘מפעילי מוכחת ננסיתפי ויכולת 
(cherry-pickingשעומדי )נציאל צמיחה משמעותי.ם פוטהקורא ולה נקבעו בקולם שם בתנאי 
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טיחותוב ת העובד ושמירה עלזכויו הגנה על 5

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

 ה מתוך סךנסות מעבודהכשל ה חלקן
 התחתון החמישון של נסות הממוצעהכה

60% 12/2020 51% - 51% 

 ושיפור המודעות לזכויות עובדים העמקת האכיפה 5.1: יעד

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

  הוצאת בקשות וצווים למסירת נתונים ממעסיקים ובקשות לקבלת נתונים בדבר אפליה במקום■
 העבודה

 ניהול הליכים משפטיים תקדימיים קיימים בסוגיות של שוויון הזדמנויות בעבודה■
 סיום טיפול בתיקי חקירה בדבר הפרות/עברות על חוקי עבודה■
 ניהול מערך אכיפה כמענה לתלונות ואכיפה ייזומה בדגש על אוכלוסיות חלשות ובעלי שכר נמוך■
  אכיפת פעילות של הרשויות המקומיות בתחזוקת מתקנים למשחקי ילדים■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

שיופעלו למסירת נתונים צווים/בקשות
 ממעסיקים ובקשות לקבלת נתונים

 בסוגיות של שוויון משפטיים הליכים
 הייתה מעורבות םה בהנויות בעבודהזדמ

 של המשרד

 בדבר הפרות/עברות על חוקי חקירה תיקי
 הטיפול הם יסתייםעבודה ב

 נותה לתלום חדשים כמענדקינב מעסיקים
ה יזומה )בדגש על אוכלוסיות חלשותואכיפ

 נמוך( ובעלי שכר 

 ם למשחקינימדגמיות של מתק בדיקות
 ילדים שיבוצעו

- 12/2014 36 18 36 

- 12/2014 20 - 30 

- 12/2014 2,900 1,400 2,808 

- 12/2014 3,762 1,722 2,272 

- 12/2014 120 30 100 
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 התעסוקתי טחוןדה והבידמנויות בעבוההז הגברת שוויון 5.2: יעד 

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

  בניית הכשרה למעסיקים בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה■
 קידום הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה כרשות עצמאית■
  שיתוף פעולה עם מעסיקים בנושא הטמעת שוויון ורב-גוניות בעבודה■
 מתן חוות דעת משפטיות תקדימיות בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה■
  יציאה בקמפיין ציבורי בנושאי שוויון הזדמנויות בעבודה■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 נושאב הכשרות למחזור הראשון ביצוע
 דהשוויון הזדמנויות בעבו

 נושא שוויוןשעברו הכשרה ב מעסיקים
 דההזדמנויות בעבו

נציבותהמדינה את ה נציבות לאישור הגשה

- ג 12/2014 

 הזדמנויות כרשות עצמאית לשוויון

 הטמעת שוויון נושאשקיבלו ייעוץ ב חברות
 דהניות בעבוורבגו

 ם בוצע פרויקט משותףעימ מעסיקים
 הניות בעבודבנושא הטמעת שוויון ורב-גו

 נושאמשפטיות תקדימיות ב דעת חוות
 דה שיכתבושוויון הזדמנויות בעבו

 נושא שוויוןקמפיין ציבורי ב ביצוע

- ג 12/2014 

 דההזדמנויות בעבו
- ג 12/2014 

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי

 נסה ברוטונשים בהכם לבין גברי הפער
 דהלשעת עבו

- 12/2014 30 - 30 

- 12/2014 8 4 -

- 12/2014 3 - -

- 12/2014 20 10 20 

12% 12/2020 17% - 17% 
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 תיתבעבודה והבריאות התעסוק טיחותשיפור הב 5.3: יעד 

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

  ביצוע ביקורי פיקוח ואכיפה יזומים בענף התעשייה■
  ביצוע ביקורי פיקוח ואכיפה יזומים בענף הבנייה■
  יישום תקנות תכנית “ניהול בטיחות״■
 הפעלת קמפיין פרסום בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה באמצעי התקשורת השונים■
 בניית תכנית עבודה רב שנתית ליישום מסקנות “ועדת אדם״: הועדה הציבורית בתחום הבטיחות■

 והבריאות התעסוקתית

דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 הבענף התעשיי פיקוח ביקורי 

 הבנייה בענף פיקוח ביקורי

- 12/2014 5,830 2,912 5,710 

- 12/2014 5,200 2,584 5,085 

 התכנית “ניהול בטיחות״ יישום

 הבטיחות ם בתחומיקמפיין פרסו הפעלת
 ההבריאות בעבודו

ה רב שנתית ליישוםתכנית עבוד בניית

- ג 12/2014 

- ג 12/2014 

הבטיחות מסקנות “ועדת אדם״ בתחום
 התעסוקתית והבריאות 

12/2015 - -  ג-
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טובת כלל אזרחי המדינהדיניות המשרד לטבי של מפור השירות ויישום מישי 6

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך :תוצאה מדדי 

 השירות הכלכלה בקטגוריית משרד ציון
 בדוח ממשל זמין

- 12/2014 82.2% - 82.2% 

 התייעלות בעבודת המשרד ושיפור השירות לציבור 6.1: יעד

 משימות מרכזיות:
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

  הפעלת מוקד מידע ואתר אינטרנט במסגרת התכנית למקבלי פטור משירות במסגרת השוויון בנטל■
 )“הלכה ומעשה״(

 פיתוח אפליקציות לטלפונים חכמים בתחומי מעונות היום ופניות ציבור■
 הפעלת מערך מוקדי שטח חדשים■
  קליטת שאלוני הרשמה וקביעת דרגות זכאות עבור מעונות יום ומשפחתונים לשנה״ל תשע״ד■

 באמצעות מוקד טלאול
  הנפקת רישיונות תקפים עבור בעלי הרישיונות בענפי ההנדסה והאדריכלות■

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 מוקד מידע ואתר אינטרנט הפעלת
 במסגרת התכנית למקבלי פטור משירות

 ה״(ה ומעשבמסגרת השוויון בנטל )“הלכ

 ם שיפותחום חכמינילטלפו אפליקציות

- ג 12/2014 

- 12/2014 2 - 1 

 דשיםמערך מוקדי שטח ח הפעלת

 עבור מעונות יום הרשמה שאלוני
 דרגות זכאות םומשפחתונים שיקלטו ע

 הנרשמים למעונות יום שיעור
 ומשפחתונים דרך אתר האינטרנט

 נפקו עבור בעלישיו תקפים רשיונות
 האדריכלותה והנדסהרישיונות בענפי ה

- ג 12/2014 

- 3/2014 - 90,000 85,000 

- 8/2014 60% - 43% 

- 12/2014 9,800 9,700 9,800 
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 תכנית עתירת תקציב
 יוםיצע מעונות ההרחבת ה
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תיאור התכנית

על הנטל בהפחתת הצורך הודגשו טרכטנברג”( )“וועדת חברתי-כלכלי לשינוי הוועדה בדו”ח 
שני ביציאת בתמיכה והצורך החברתיים השירותים של והנגשה הוזלה באמצעות הביניים מעמד 

 היצע הרחבת על הוועדה המליצה אלה, יעדים להשיג מנת על העבודה. לשוק במשפחה ההורים 
4088. חלטה. המלצה זו התקבלה על ידי הממשלה בהחיר מפוקחמעונות היום במ

כלל של הצמיחה פוטנציאל לשיפור במשפחה, ההורים של תעסוקה לעידוד דתמיוע התכנית 
הרך. בגיל לילדים הורים על המוטל הכלכלי הנטל ולצמצום ההזדמנויות שוויון להגדלת המשק, 

 שכר סבסוד המעונות, היצע הרחבת היום, מעונות על לפיקוח חוק הצעת אישור כוללת התכנית 
 הלימוד במעונות וחיזוק מערך הפיקוח וההכשרה של האגף למעונות יום.

 החלטות ממשלה:

- שינוי בסדר העדיפויות בתקציב המדינה לשנת 8.1.2012 מיום 4088 טת ממשלה מס.החל .א
 וי חברתי-כלכליויישום דו״ח הוועדה לשינ 2012



   

 

  
 

 

 

 תקציב: )תקציב נטו, במיליוני ₪(

”כסה 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 בינוי מעונות יום 
 חדשים

 לתקינה התאמות

סבסוד ילדים
 במעונות 

 החדשים שייבנו

העמקת
השתתפות 

המדינה בשכ”ל 
 במעונות 
 הקיימים

חיזוק מערכי
הפיקוח, 

 ההכשרה 
 וההדרכה

 סה”כ

 1שלבי התארגנות

1,000 125 225 220 230 100 100 

700 150 145 100 80 100 125 

1,483 445 445 310 180 80 23 

480 80 80 80 80 80 80 

430 75 75 75 75 65 65 

4,093 875 970 785 645 425 393 

 וםיד סמוע

 2הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ישורא

 נתם לתקים, בהתאם ובטיחותיים, פיזיידרטים פדגוגייתקנות מכוח החוק לעניין סטנ תקנתה
 הפעלתום למתן סמלי מעון ונחיות הקיימות כיודם )לרבות יחס מטפלת-ילדים( והכוח א

 3בפיקוח

 ם שיטת התמיכותם, במקונוי מעונות חדשיה בבים לתמיכנוהל להקצאת משאבי אישור

 4ההקצאת תקציב להתאמות בתקינ נוהל גיבוש סיום

12/2014 

12/2014 

3/2014

12/2014 

 למטפלות, שנתית רב הכשרה תכנית ובניית היום מעונות על הפיקוח מערך להעמקת חיצוניות מבדקות הפעלת :בוצעו שכבר התארגנות שלבי .1
 .םהלות ומפקחים ממשלתיימנ

 .3/2014ה לעבור לאישור הכנסת ב-החוק. הצעת החוק צפוי הצעת דיונים בין משרדיים על םה מתקיימים אל. בימי2
 ה מלאה במסגרת חוק הפיקוח.נות יוסדרו בצור. התק3
 דר במסגרת חוק הפיקוח.. יוס4
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די תפוקהמד
דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך 

שקיבלו תמיכה לבינוי ולהרחבה יום מעונות
)2012 )ערך מצטבר משנת

136-23512/2014-

השוהים במערכת מעונות היום  ילדים
והמשפחתונים5

95,645-95,000
8/2014 

 )תשע”ד(
-

ששהותם במעונות היום  ילדים
ובמשפחתונים מסובסדת6

76,458-77,000
8/2014 

 )תשע”ד(
-

המעונות שילדיהן שוהים במערכת  אימהות
והמשפחתונים7

85,068-85,000
8/2014 

 )תשע”ד(
-

המוכרים ע”י בעלי סמל מעון, מעונותיום
הכלכלה  משרד

1,706-1,75012/2014-

הנרשמים למעונות יום, משפחתונים  שיעור
 וצהרונים דרך אתר האינטרנט מתוך כלל

הנרשמים
43%-60%

8/2014 
 )תשע”ד(

-

זמן הטיפול בהענקת דרגות זכאות  משך
עבור מעונות יום ומשפחתונים להורים

)בימים(
19-7

8/2014 
 )תשע”ד(

-

 מספר הגבלת על יותר רב דגש לשים מתכוון םיו למעונות האגף הקרובה הבשנ .2013 נתבש שהיו לערכים םדומי 2014ל- םהצפויי םהערכי .5
 ערכים האגף הצופ הכול בסך כן ועל ם,בה הילדים מספר את הורידל עלול אשר דבר המטפלות, ומספר המותרת ההתפוס לפי נותבמעו םדיהיל

 דשים.הח המעונות נייתם בשל בדיהבאות צפוי גידול במספר היל ם. בשניםניהש ם ביןדומי
 . כאמור לעיל.6
. כאמור לעיל.7

 משרד ישראל, מקרקעי הלמנ המקומי, השלטון מרכז ם(,תקציבי ואגף הכללי החשב) האוצר משרד נוך,החי משרד :בתכנית נוספים םגורמי- 
 המשפטי לממשלה. היועץ השיכון,הבינוי ו
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 תכנית עתירת תקציב
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 יעור התעסוקהבכוח העבודה וש
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תיאור התכנית

לשינוי הוועדה להמלצות בהתאם ,4193 ממשלה החלטת התקבלה 29.01.2012 ביום 
 )לשנים חומש תכנית תופעל כי נקבע הממשלה בהחלטת טרכטנברג”(. )“ועדת חברתיכלכלי-

השוויון אי רמת וצמצום המשק כלל של הצמיחה פוטנציאל שיפור שמטרתה (2012-2016
העלאת הערבית, האוכלוסייה בקרב התעסוקה שיעור העלאת באמצעות חברתיים,ה והפערים 

 תעסוקת ועידוד העבודה חוקי של האכיפה הגברת ,מוגבלות עם אנשים בקרב התעסוקה שיעור 
 חידים.הורים י

 החלטות ממשלה:

- הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה 29.1.2012 מיום 4193 טת ממשלה מס.החל .א
 ושיעור התעסוקה

 2010-2020 – הצבת יעדי תעסוקה לשנים 15.7.2010 מיום 1994 טת ממשלה מס.החל .ב



   

 

 תקציב )תקציב נטו, במיליוני ₪(

2016 2015 2014 2013 2012 

153 53 48 33 16 3 

45 9 9 9 9 9 

36 9 9 8 7 3 

46 10 10 10 9 7 

20 6 6 4 3 1 

730 145 155 175 140 115 

 משימה יד אחראמשר
 ”כסה

”חבמלש

 משרד 
הכלכלה

מרכזי  2 של הרחבה
 הכוון

5555525

של תכנית  הפעלה
 הכשרה להשכלה 

 גבוהה
2345620

מעונות יום  סבסוד
לבנות האוכלוסייה 
 הערבית העובדות 

 במשרה חלקית

1518272847135

לעידוד  תכנית
 הביקוש לעובדים בני 
 האוכלוסייה הערבית

707075351250

מספר הגדלת 
 מ. החינוך + 

התלמידות בחינוך
מ. הכלכלה

 הטכנולוגי

 תכנית אשת הרחבת
מ. הרווחה

 חיל

 יסוד לבנות השכלת
מ. החינוך

 האוכלוסייה הערבית

 שפה למתנדבי לימודי מנהלת
 השירות

השירות האזרחי-
 האזרחי-

לאומי לאומי

 לימודי הרחבת 
מ. הבריאות

 הסיעוד

 כסה”

 הבא. . ראה הרחבה בעמוד1
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 דוד הביקוש לעובדיםתקציב התכנית לעי

 חלוקה תקציבית במלש”ח
 ”כסה שם המשימה

2016 2015 2014 2013 2012 

24 - 10 9 5 -

50 - 30 17 3 -

26 - - 11.7 10.4 3.9 

150 - 24 30 30 66 

250 

העסקה מקרב האוכלוסייה עידוד
 הערבית בענפי התעשייה עתירת 

 הידע והסבת אקדמאים לתעשייה זו

 במימון הסעות עובדים סיוע
 מיישובים ערבים למקומות התעסוקה

 קטנים ובינוניים עסקים עידוד
 ונגישות לאשראי במגזר

 באזורי תעשייה ופינוי פיתוח השלמות
 מטרידים

 עבור התכנית לעידוד תקציב סה”כ
- הביקוש לעובדים בני האוכלוסייה 64 67.7 48.4 69.9 

 מלש”ח
 התעסוקה הערבית ולשיפור תשתיות

שלבי התארגנות

 עידוד העסקת סטודנטים מקרב האוכלוסייה הערבית בענפי התעשייה עתירת הידע 
 וםיד סמוע

 2והסבת אקדמאים לתעשייה זו

 6/2014 היי-טקהסבת אקדמאים לתכנית ל הפעלת

 וםיד סמוע סיוע במימון הסעות עובדים מיישובים ערביים למקומות תעסוקה

 9/2014 הל נסיעותהפעלת נום גוף חיצוני לם עעל הסכ תימהח

 וםיד סמוע ייעודיים לפינוי מטרדים השלמת פיתוח באזורי תעשייה קיימים ופיתוח אזורי תעשייה

 ה ותעשיותם פינוי בתי מלאכם לשה ביישובי מיעוטיהקמת אזורי תעשייתכנית ל גיבוש
 םמזהמות מאזורי מגורי

9/2014 

 .2013 נתה בשהיי-טק גובשם להסבת אקדמאים ערבי. התכנית ל2
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די תפוקהמד

 שני מרכזי הכוון תעסוקתי הרחבת 
 2013 ערך

 דועערך במ וםיד סמוע 3Q4 Q2למגזר הערבי

 הכווןלמרכזי ה חדשים פונים

 ההכוון ם עם מרכזידישעוב מעסיקים

 ם מרכזים עדיאסטרטגיים שעוב מעסיקים
 הכווןה

 הכווןם למרכזי הניהפו מתוך מושמים

- 12/2014 1,200 600 1,783 

- 12/2014 100 - 160 

- 12/2014 12 - 6 

- 12/2014 540 - 1,220 

 2013 ערך תעסוקתי להשכלה גבוהה הכוון

 הכוון תעסוקתי ם תופעל תכניתבה מרכזים

Q4 Q2 דועערך במ וםיד סמוע

 ההה גבוהשכלל

 ם בתכנית להכווןחדשי משתתפים
 ההה גבוהשכלתעסוקתי ל

 שישתלבו במסלול פעילים משתתפים
 נה מכניסתםהמשך תוך ש אקדמי או לימודי

 ניתלתכ

 ם או מועסקים בתתמובטלי אקדמאים
 תעסוקה שיעברו תהליך השמה ו/או הסבה

 הכווןבמרכזי ה

 השיושמו לעבוד אקדמאים

12 12/2016 8 - -

960 12/2015 - - -

576 12/2016 - - -

30 12/2015 - - -

24 12/2016 - - -

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך מעונות יום סבסוד

הים במערכתהמגזר הערבי השומ ילדים
 םניהמשפחתום והיו מעונות 

 ם במעונותהותהערבי שש מהמגזר ילדים
 ם מסובסדתניהיום ובמשפחתו

5,800 - 5,473
8/2014

-
 )תשע”ד(

5,200 - 5,006
8/2014

-
 )תשע”ד(

בפתרון םהעוסקי םנושאי מגוון יקיפו אלו םמרכזי ה.תעסוק מרכזי 2 להרחיב הוחלט הערבית באוכלוסייה נמוךה םהמועסקי לשיעור נהכמע .3
 ם כיום.הקיימי םהסיר את החסמיהעבודה, וינסו ל התעסוקה, כולל טיפול בפרט מחפש בעיות 
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Q4 Q2 
 החינוך הטכנולוגי בקרב בנות הרחבת

 2013 ערך
במגזר הערבי

 דועערך במ וםיד סמוע

8/2014
-  חדשות תלמידות

 )תשע”ד(

 דות מצטברתלמי מספר
8/2017

1,050
 )תשע”ז(

העסקת סטודנטים מקרב עידוד
 2013 ערך האוכלוסייה הערבית בענפי התעשייה 

עתירת הידע והסבת אקדמאים לתעשייה זו

 ההיי-טק שישתלבו בתעשיית סטודנטים

 דועערך במ וםיד סמוע

 ה ממסלול סטודנטים של מרכזכתוצא
 השקעות )מצטבר(

 הסבת אקדמאיםבמיזם ל הכשרה מחזורי
 היי-טקל

 להיי-טקדמאיםאקהסבתלםבמיזיםפתתמש

 ם הסבתם במיזהקורסי הצלחה אתב יםייממס
 היי-טקהאקדמאים ל

 היי-טקל האקדמאים הסבת םבמיז מושמים

 במימון הסעות עובדים מיישובים סיוע
 2013 ערך

ערביים למקומות תעסוקה

 ם התעסוקהם למקוהסעתש מועסקים

 דועערך במ וםיד סמוע

 דתמסובס

 יזמות להקמת עסקים קטנים עידוד

5,000 12/2016 300 - -

 2013 ערך
ובינוניים

 דועערך במ וםיד סמוע

 הקרן שיקבלו הלוואה במסגרת נשים
 המשותפת

 בתכנית מאיץ עסקי משתתפים

 4בתכנית “יוזמים עסק” משתתפים

נית “יוזמיםשיוקמו בעקבות תכ עסקים
 4 עסק” 

200 - 200 

400 - 200 

Q4 Q2 

600 12/2016 200 - -

15 12/2016 5 - -

225 12/2016 75 - -

180 12/2016 60 - -

135 12/2017 - - -

Q4 Q2 

Q4 Q2 

- 12/2014 1,000 500 1,000 

- 12/2014 3 - -

- 12/2014 - - 480 

- 12/2014 - - 192 

. יעודכן כתלות בתקציב.4
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 פיתוח באזורי תעשייה קיימים השלמת 
 2013 ערך ייעודיים לפינוי ופיתוח אזורי תעשייה

מטרדים
Q4 Q2 דועערך במ וםיד סמוע 

 ה במגזרששווקו באזורי התעשיי דונמים
 םהמיעוטי

די תוצאהמד

- 12/2014 80 - 213 

 דועערך במ וםיד סמוע 2013Q4 Q2 ערך

 הערבי הכוון למגזרה במרכזי הההשמ שיעור

 ה שלההשתלבות בהשכלה גבוה שיעור
 נית להכווןם בתכם הפעיליהמשתתפי

 הה גבוההשכלתעסוקתי ל

ההה גבוהשתלבות בהשכלה שיעור
 נדרשים במשק מתוך במקצועות 
 ההה גבוהשכלם בהמשתלבי

 םהשמה של האקדמאיה שיעור

ם ערביותתעסוקת נשי שיעור
 25-64 בגילאי 

 25-64 ם בגילאיתעסוקת גברים ערבי שיעור

- 12/2014 50% - 68% 

60% 12/2015 - - -

80% 12/2015 - - -

80% 12/2018 - - -

5 41.0% 12/2020 - - 30.5% 

5 78% 12/2020 - -
74.1% 
)2012( 

 .15/07/2010 בתאריך 1994 החלטת ממשלההוגדרו בם ליעדי אקשטיין כפי ש. בהתא5
המיסים(. , רשותהכללי, אגף תקציבים הרווחה, משרד האוצר )החשב החינוך, משרד , משרדהבריאות משרד :נית- גורמים נוספים בתכ
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	 הגיצמ ןווגמ םילכ לוטבתהעמטת וברתתחינשדת רקבב ע,םיקס יעודד ומזית ויגולונכטות ושידח.ת שגד ףסונ ונה זיחקו ניחהךו עוצקמהנכט-יגולוי ךרעמכ ניחכוי םלוהה את יכרצ קשמה הו.היישעת ומכ ,ןכ רשמהד םש ול עילד בגהלרי תא עפליתוו בחרמב והס-ודןי מךות היארה לש ופהלאיצנט ועמשמהית םייקה רחסב לומ מונידת ולא לוכיהות לש ישףות הלועפ הדיד לםורת והמ המורתיתחימצל תרשיה קשמה ת.ילא 

	ינכתת עהובהד תגצומה הווהמ תא שומימה לעופב לש עצםיד שומימל מהורטת רשמהוידת יפכ וגצוהש כ.ןא שומימ ינכתת עובהד וז לרוא ןוזח רשמהד רשפאי את והלבת הלכלכה ילארשיהת נליתיב חונשד,ת .גושגשו החימצ 
	ינכתת עהובהד תגצומה הווהמ תא שומימה לעופב לש עצםיד שומימל מהורטת רשמהוידת יפכ וגצוהש כ.ןא שומימ ינכתת עובהד וז לרוא ןוזח רשמהד רשפאי את והלבת הלכלכה ילארשיהת נליתיב חונשד,ת .גושגשו החימצ 

	,הכרבב 
	,הכרבב 
	,הכרבב 

	נ כ״החפלתטנב י 
	נ כ״החפלתטנב י 



	 :המדקה דרשמה ל״כנמ 
	 :המדקה דרשמה ל״כנמ 
	 :המדקה דרשמה ל״כנמ 
	 :המדקה דרשמה ל״כנמ 

	גנל תימע
	גנל תימע

	.2014
	 תנשל תידרשמה הדובעה תינכת תא םכינפל שיגהל דבכתמ ינירה 

	 תינכת הדובעה תשגומה םכינפל מתפקש ךילהת ןונכת ךורא ינשדחו .ונדרשמב ךילהת הז הוותומ ךותמ .דרשמה ידעיו תורטמ תא ורואלו דרשמה ןוזח תא רידגמה דרשמה לש חווטה ךורא יגטרטסאה ןונכתה מךות הפיאש תדמתמ ומודיקל לש קשמה ארשיהיל ביתנל תונשדח ,החימצו ךות פיטחו ןוהה ,ישונאה רופיש 
	 תינכת הדובעה תשגומה םכינפל מתפקש ךילהת ןונכת ךורא ינשדחו .ונדרשמב ךילהת הז הוותומ ךותמ .דרשמה ידעיו תורטמ תא ורואלו דרשמה ןוזח תא רידגמה דרשמה לש חווטה ךורא יגטרטסאה ןונכתה מךות הפיאש תדמתמ ומודיקל לש קשמה ארשיהיל ביתנל תונשדח ,החימצו ךות פיטחו ןוהה ,ישונאה רופיש 

	2014, . . .. . .
	הןוירפ דודיעו ,תורחתה המייק תלהנה דרשמה הבישח תשדוחמ רבדב ישגד הלהנהה תוינכתל הדובע 
	:םנה דרשמה תלהנה ידי לע ורדגוה רשא םישגדה א
	הדובעה קושב תופתתשהה לגעמ תבחרה ב
	ןוירפו תונשדח ג
	 היחמה רקוי ד
	היצלוגרה בויט ה
	ןיס ודוה בחרמב תוליעפה תרבגה ו
	 םיינוניבהו םינטקה םיקסעה קוזיח 

	. 
	ז
	יגולונכט יעוצקמה ךוניחה םודיק לכ דחא םישגדהמ וללה מהווה ןבא ךרד תיתועמשמ וגושגשב לש קשמה הילארשי ךות צינלו ויתונורתי םייסחיה תויונמדזההו תוילכלכה תומייקה ןה קושב מוקמהי ןהו םיקוושב .םיימואלניבה םישגד ולא ועמטוה .תיחכונה הדובעה תנשב ןתוליעפ תא ןנכתל תונושה תודיחיה ושקבתה ןרואלו דרשמה ידעיו תורטמב 

	בףסונ קלחכ ךילהתמ ה,ןונכת םייקתה הנשה מבונדרש המךל ינשדח לש תוצעוויה םע ללכ ידבוע .דרשמה תועצמאב המרופטלפ תנווקמ ונרשפא ללכל ועהםידב לוטיל קלח ךילהתב ןונכתה יתנשה עיצהלו תונויער .דרשמה לש םייזכרמה הלועפה ינוויכל סחיב
	בףסונ קלחכ ךילהתמ ה,ןונכת םייקתה הנשה מבונדרש המךל ינשדח לש תוצעוויה םע ללכ ידבוע .דרשמה תועצמאב המרופטלפ תנווקמ ונרשפא ללכל ועהםידב לוטיל קלח ךילהתב ןונכתה יתנשה עיצהלו תונויער .דרשמה לש םייזכרמה הלועפה ינוויכל סחיב

	 ומכ ,ןכ ונמייק הנשה סנכ כתתוינ הדובע נוכתמבת הדובע תיביסנטניא ביבס תונחלוש םילוגע רשא וקסע
	 ומכ ,ןכ ונמייק הנשה סנכ כתתוינ הדובע נוכתמבת הדובע תיביסנטניא ביבס תונחלוש םילוגע רשא וקסע

	 .2014 
	 .םיידרשמה םישגדה שומימל לעופב םינכת תריציב לרחא ידוביע ירצות ךילהת ןונכתה ,ףיקמה ועמטוה ויערתונ תוסיפתו תושדח יפכ ולעוהש תוצעייתהב תנשל הדובעה תוינכתב הדובעה תוינכת סנכבו תידרשמה

	מיצמא ןונכתה םיידרשמה דצל הבישחה תשדוחמה גשהלת תורטמ ידעיו ,דרשמה וליבוה תינכתל הדובע .אמייק-תרבו תחמוצ ,הנתיא הלכלכל סיסבה תא לארשי יחרזאל קפסל ונתלוכי קוזיח תבוטל תיתוכיא 
	מיצמא ןונכתה םיידרשמה דצל הבישחה תשדוחמה גשהלת תורטמ ידעיו ,דרשמה וליבוה תינכתל הדובע .אמייק-תרבו תחמוצ ,הנתיא הלכלכל סיסבה תא לארשי יחרזאל קפסל ונתלוכי קוזיח תבוטל תיתוכיא 

	,הכרבב גנל תימע 
	,הכרבב גנל תימע 



	2014 
	2014 
	דרשמה תדובעל םייזכרמ םידדמ תנשל 

	20132014 המגמ 1125-64יאליגבהקוסעתה רועיש75.1%-76.5% | 2020 2125-64יאליגב תויברע םישנתקוסעת רועיש30.5%-41% | 2020 3125-64יאליגב םידרח םירבגתקוסעת רועיש44.5%-63% | 2020 4יריחמ ןיב סחיבOECD-ה עצוממל לארשיןיב רעפה 2וטורב רכשל תיטרפה הכירצה16.02%-0% | 2020 5םירלוד ינוילימב ןיסלו ודוהל תורוחסהאוצי ףקיה 3)םימולהי אלל(3,768-7,000 | 2020 
	1. 
	1. 
	1. 
	עיהד ידרשמה רועישל קוסעתהה רזגנ ידעימ הדעווה יחבלתנ תוינידמ קוסעתהה תושארב רוספורפ .ןייטשקא ךרע סיסבה בשוח לע סיסב .ס”מל ינותנ 


	2. 
	2. 
	ותנינ הכירצה תיטרפה םירזגנ מתונובשחה יימואלהם יפקשמום תא לס כירצהה עצוממה לש יטרפהם קשמב יביכר( דדמ זה םיללוכ תיצחמכ מלסה מ לש יללכהיריחמה דדימוחת יוכינ רחאל ןכרצל ם ,תואירבה ,ךוניחה רובחתהו רוידה.)ה 



	3. 
	.ס”מל ינותנ 

	המגמ
	המגמ
	המגמ
	המגמ

	2014 2013 

	64(דבועל ףסומ ךרע( היישעתבןוירפה תמר 63,996-82,247 | 2020 7ללכמ5םיינוניבו םינטק םיקסעבםיקסעומה רועיש קשמב םיקסעומה 56.7%-68.3% | 2020 820-49 םיקסעומ םהב םיקסעבןוירפה רועישקשמב ןוירפה ךותמ ,םידבוע 63.2%-91.6% | 2020 
	4PPP TOP 15 2020. 5250 
	4PPP TOP 15 2020. 5250 
	ירלודב .םאתומ ם 
	יינק חכ(מ עצוממל לארשי תאוושה וניה דעיה .)ה-ה תוניד
	של דעתנ 
	יקסע .ם -מ תוחפ םיקיסעמה
	.םידבוע 

	2014 
	תינכתעבדוהלשנת 




	2014 
	2014 
	 תנשל דרשמה ידעיו תורטמ 

	הדובעה קושב תופתתשהה לגעמ תבחרה
	הדובעה קושב תופתתשהה לגעמ תבחרה
	הדובעה קושב תופתתשהה לגעמ תבחרה
	הדובעה קושב תופתתשהה לגעמ תבחרה

	1.1: 1.21.3
	 דעי 
	ועיש תולעב תויסולכוא בוליששה רופתתת מנהקוסעתב ךו דעי 
	ה תלדגהל תויתשת תריצי :ביו שוקיריצת מוקמהדובע תו דעי 
	הה תחבשהו תובלתשה דודיע :קושב ישונאה ןו וירושיכ תמאתהו ויתונמוימ חותיפ ךות הדובעה 


	חפהילארשיה קשמב תורחתה תרבגהו היחמה רקוי תת
	חפהילארשיה קשמב תורחתה תרבגהו היחמה רקוי תת
	חפהילארשיה קשמב תורחתה תרבגהו היחמה רקוי תת

	2.12.22.3
	 דעי 
	ה תויזוכירה תנטקה :ריציו תיפנעיתורחת קשמ ת דעי 
	בויט : לוגר לטנ תתחפה ,היצלוגרהרוטתרסהו י םייכילהת םימסח דעי 
	דיק :ע הנגה םשל ןגוהה רחסמה םול רצה תויוכזםיקסועהו םינכ 



	ב תונשדחהו תויתורחתה רופישו החימצ יעונמ חותיפםיתורישבו רחסמב ,היישעת
	ב תונשדחהו תויתורחתה רופישו החימצ יעונמ חותיפםיתורישבו רחסמב ,היישעת
	ב תונשדחהו תויתורחתה רופישו החימצ יעונמ חותיפםיתורישבו רחסמב ,היישעת
	ב תונשדחהו תויתורחתה רופישו החימצ יעונמ חותיפםיתורישבו רחסמב ,היישעת

	3.13.23.33.43.53.6: 3.73.8: 
	 דעי 
	ודיע :ונשדחה דת דגהו תויתורחתה םודיק םשלקשמב ןוירפה תל דעי 
	רחת היישעת םודיק :מייק תרבו תמדקתמ ,תיתוא דעי 
	מה ךוניחה םודיק :-יעוצקמה םיכרצל המאתהב יגולונכטקשמה לש םימדקת דעי 
	רבגה :ה תה בחרמב תוליעפןיס-ודו דעי 
	ויגו ףקיה תלדגה :םיתורישבו היישעתב אוציה ןו דעי 
	ירז םיעיקשמ תכישמאלניב הלועפ יפותיש תריציו םםיימו דעי 
	יפ :עקשה תכישמו תויתשת חותתו דעה ירוזאלתימואלה תופי דעי 
	מה יפנע תונכומו תוכרעיהעשל קשב םוריח תיילכלכ םייקשמ םיטביהוסעתו םםייתק 


	1
	2
	3

	קה םיקסעה קוזיחםיינוניבהו םינט
	קה םיקסעה קוזיחםיינוניבהו םינט
	קה םיקסעה קוזיחםיינוניבהו םינט
	קה םיקסעה קוזיחםיינוניבהו םינט

	4.14.24.3
	 דעי 
	רסה :ת שיגנ ימסחןוהו יארשאל תו דעי 
	לקה :רה סמועה תתתחפהו ירוטלוג וריבה לטנהםיקסע לע יטרק דעי 
	יצנטופ שומימב עויס :חה ,ןוירפה לאיה ,תונשדתוליע ורחתה רשוכוםיקסעה לש ת 



	ויוכז לע הנגהב לע הרימשו דבועה תותוחיט
	ויוכז לע הנגהב לע הרימשו דבועה תותוחיט
	ויוכז לע הנגהב לע הרימשו דבועה תותוחיט
	ויוכז לע הנגהב לע הרימשו דבועה תותוחיט

	5.15.25.3
	 דעי 
	פישו הפיכאה תקמעה :תועדומה רו בוע תויוכזלםיד דעי 
	תויונמדזהה ןויווש תרבגה : בה ןוחטיבהו הדובעקוסעתית דעי 
	וחיטבה רופיש :ת תקוסעתה תואירבהו הדובעבתי 

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

	6.1
	עיד 
	מה תדובעב תולעייתה :שה רופישו דרשרוביצל תורי 


	4
	5
	6 


	 ירקיע תינכת הדובעה 
	 ירקיע תינכת הדובעה 
	 ירקיע תינכת הדובעה 

	1
	1
	Figure
	 לגעמ תבחרה הדובעה קושב תופתתשהה

	:
	:
	 ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	25-64 25-64 25-64 
	רועיש הקוסעתה יאליגב 
	שרועי קוסעתת יאליגב תויברע םישנ 
	שרועי סעתקות רח םירבגידיאליגב ם 

	76.5% 
	76.5% 
	76.5% 
	12/2020 
	75.1% 
	-
	75.1% 

	41% 
	41% 
	12/2020 
	30.5% 
	-
	30.5% 

	63% 
	63% 
	12/2020 
	44.5% 
	-
	44.5% 


	Figure



	:1.1
	:1.1
	ידע 
	 תויסולכוא בוליש ךומנ תופתתשה רועיש תולעב הקוסעתב :תויזכרמ תומישמ 

	■ ■ ■ ■ ■ ■ 
	■
	■
	םיטועימה רזגמב יתקוסעת ןווכה יזכרמ לוהינו תמקה 

	■
	תואסדנה ידומילל יאודבה רזגמהמ םיטנדוטס תרשכהל ״לבשא“ טקייורפ תלעפה 

	■
	תידרחה הייסולכואל םייתקוסעת חותיפ יזכרמו קרב ינבבו םילשוריב יתקוסעת ןווכה יזכרמ תלעפה 

	■
	)״השעמו הכלה“ תינכת( לטנב ןויוושה תרגסמב תורישמ רוטפ ילבקמל תינכת תלעפה 

	■
	תויגולונכט תוללכמב םידרח םירבג לש תיעוצקמ הרשכה 

	■
	היפויתא יאצויל יתקוסעת ןווכה תודיחי תמקה 
	 


	■ ■ ■ 
	■One Stop Center
	■One Stop Center
	( תחא תוריש תנחת תמקה
	הקוסעתב תולבגומ םע םישנא בולישל ) 

	■
	הדובעה םוקמב תולבגומ םע םישנא ידי לע תורשמ שויאב םיקיסעמל עויס 
	 

	■
	הקוסעתב תולבגומ םע םישנא בולישל תיתלשממ תינכת שוביג 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	 יזכרמ הקוסעת יטועימה רזגמב ומוקישם םיפתתשמ ה יזכרמביטועימה רזגמב ןווכהם םיטנדוטס מוטלקיש יאודבה רזגמה
	 יזכרמ הקוסעת יטועימה רזגמב ומוקישם םיפתתשמ ה יזכרמביטועימה רזגמב ןווכהם םיטנדוטס מוטלקיש יאודבה רזגמה

	 תרשכהל ״לבשא“ תינכתב םיאסדנה 
	 תרשכהל ״לבשא“ תינכתב םיאסדנה 

	שבה״עשת ל״הנ יזכרמ םייתקוסעת חותיפ )ח״תפמ( ייסולכואלולעפויש תידרחה ה 
	שבה״עשת ל״הנ יזכרמ םייתקוסעת חותיפ )ח״תפמ( ייסולכואלולעפויש תידרחה ה 

	לעפהת תרגסמב תורישמ רוטפ ילבקמל תינכת 
	לעפהת תרגסמב תורישמ רוטפ ילבקמל תינכת 

	-
	-
	-
	-
	12/2014 
	21 
	18 
	15 

	-
	-
	12/2014 
	7,105 
	3,360 
	5,515 

	-
	-
	10/2014 
	100 
	-
	60 

	-
	-
	12/2014 
	8 
	-
	6 



	Figure
	Figure
	ב ןויוושהכלה“ תינכת( לטנשעמו ה)״ה יזכרמ םיקסע ומקויש תידרחה היסולכואל
	ב ןויוושהכלה“ תינכת( לטנשעמו ה)״ה יזכרמ םיקסע ומקויש תידרחה היסולכואל
	6 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 
	-8/2014 4 -
	-


	םירבג םידרח ידומילב ולחישתוללכמב םה 
	םירבג םידרח ידומילב ולחישתוללכמב םה 
	םירבג םידרח ידומילב ולחישתוללכמב םה 

	כטשב תויגולונה״עשת ל״הנ תודיחי יתקוסעת ןווכה היפויתא יאצויל ומקויש
	כטשב תויגולונה״עשת ל״הנ תודיחי יתקוסעת ןווכה היפויתא יאצויל ומקויש
	7 

	OSC 
	תלעפה זכרמ 
	ישנא בולישלםע ם


	-12/2014 280 -280 9 
	12/2016 5 -
	12/2016 5 -
	-


	Figure
	קוסעתב תולבגומה םידבוע עישייאמה תולבגומ םשדוח לעמ ם
	קוסעתב תולבגומה םידבוע עישייאמה תולבגומ םשדוח לעמ ם
	קוסעתב תולבגומה םידבוע עישייאמה תולבגומ םשדוח לעמ ם

	 תא הכימתה יזכרמ עויסב ורצונש תורשמה יקיסעמלם שוביג ישנא בולישל תיתלשממ תינכתםע ם 
	 תא הכימתה יזכרמ עויסב ורצונש תורשמה יקיסעמלם שוביג ישנא בולישל תיתלשממ תינכתםע ם 

	ג 
	ג 


	-12/2014 
	-12/2014 200 100 
	-

	קוסעתב תולבגומה 
	קוסעתב תולבגומה 
	קוסעתב תולבגומה 

	ג 
	ג 


	-12/2014 
	62014 4 
	62014 4 
	שב .תנ 
	ייופצל םחתפיה 
	יקסע יזכרמם ידרחה תייסולכואל.םילשוריו קרב ינב ,תיליע ןיעידומ ,תפצב ם 




	:
	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	 ךרע 


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

	רועיש משההברקב ה יפתתשמהיזכרמב ם 
	רועיש משההברקב ה יפתתשמהיזכרמב ם 

	הןווכה יטועימה רזגמב יתקוסעתהם םידימלת םישדח ברקב םירגובמ תרשכהב רועיש תולעב תויסולכואה תופתתשה ךומנ קושב דובעהה 
	הןווכה יטועימה רזגמב יתקוסעתהם םידימלת םישדח ברקב םירגובמ תרשכהב רועיש תולעב תויסולכואה תופתתשה ךומנ קושב דובעהה 


	-12/2014 40% -40% -12/2014 10,600 -10,573 
	Figure



	:1.2
	:1.2
	:1.2
	דעי 
	 תויתשת תריצי לדגהלהדובע תומוקמ תריציו שוקיבה ת :תויזכרמ תומישמ 


	■ ■ ■ ■ 
	■
	■
	הקוסעת ילולסמב תויתורחת תואצקה תועצמאב םיקיסעמל הכימת ןתמ 
	 

	■
	םיקנעמ לולסמ תרגסמב םילעפמ תבחרהו תמקהל הכימת ןתמ 

	■
	סויג ירוטפ םידרח םירבגל הקוסעת לולסמ תלעפה 

	■
	םיפוגו הלשממ ידרשמ י״ע תולבגומ םע םיחמתמ תקסעהו תולבגומ םע םישנאמ םיתוריש תשיכר 
	 םיירוביצ 

	7. 20145, 20153 2016. 
	שבתנ 
	 תויופצ לחתפיה 
	 תודיחי ןווכה יאצויל היפויתא ראבב ,עבש הרדח
	ילשורי,ם ינתנה .תובוחרו שבתנ 
	 תודיתע לחתפיה 
	ןווכה תודיחי ווקת חתפבו שמש תיב ,דודשאב תופסונןווכה תדיחי .ה הפיחב תפסונ דיתעשב חתפיהל התנ 

	2014 
	תינכתעבדוהלשנת 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	2013
	 ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 


	תואצקה הקוסעת ילולסמב תויתורחת 
	תואצקה הקוסעת ילולסמב תויתורחת 

	ומסרופיש תורבח שקב ושיגהשילולסמב ףתתשהל ה הקוסעת 
	ומסרופיש תורבח שקב ושיגהשילולסמב ףתתשהל ה הקוסעת 

	תורבח הקוסעת לולסמ תרגסמב תוכמתנ 
	תורבח הקוסעת לולסמ תרגסמב תוכמתנ 

	תושקב לו תמקהםילעפמ תבחרה ולבקתהש תושקב ילעפמ תבחרהו תמקהלורשואש ם תורבח שםירבג תקסעהל לולסמב ופתתשה 
	תושקב לו תמקהםילעפמ תבחרה ולבקתהש תושקב ילעפמ תבחרהו תמקהלורשואש ם תורבח שםירבג תקסעהל לולסמב ופתתשה 

	ידרחסויג ירוטפ ם 
	ידרחסויג ירוטפ ם 

	תורבח םירבג תקסעהל לולסמב ורשואש ידרחסויג ירוטפ ם םיחמתמ רשמ י״ע וקסעויש תולבגומ םעיד 
	תורבח םירבג תקסעהל לולסמב ורשואש ידרחסויג ירוטפ ם םיחמתמ רשמ י״ע וקסעויש תולבגומ םעיד 

	םיירוביצ םיפוגו הלשממ םידבוע ערזגמב וטלקיש תולבגומ ם ןקתב ירוביצה 
	םיירוביצ םיפוגו הלשממ םידבוע ערזגמב וטלקיש תולבגומ ם ןקתב ירוביצה 

	2 
	2 
	2/20151 -2 200 
	2/2015 100 -200 120 
	2/2015 60 -80 -12/2014 110 60 108 -12/2014 80 40 63 -12/2014 30 -
	-

	-12/2014 10 -
	-

	-12/2014 20 10 3 
	-12/2014 10 4 
	-


	Figure
	Figure
	Figure

	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	 תורשמ תושדח ההירפירפב תורצונ אצותכזכרמ תוליעפמ ה לולסמ( תועקשה )הקוסעת לולסמ+םיקנעמ 
	 תורשמ תושדח ההירפירפב תורצונ אצותכזכרמ תוליעפמ ה לולסמ( תועקשה )הקוסעת לולסמ+םיקנעמ 

	-12/2014 6,350 -6,000 
	-12/2014 6,350 -6,000 

	Figure



	:1.3 
	:1.3 
	דעי 
	ודיעתובלתשה ד ויתונמוימ חותיפ ךות הדובעה קושב ישונאה ןוהה תחבשהו וירושיכ תמאתהו 

	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 
	:תויזכרמ תומישמ 

	■ ■ ■ 
	■
	■
	ד״עשת תנשל דוסבס תגרד תעיבקו םינותחפשמבו תונועמב םידלי תטילק 

	■
	םוי תונועמל דרשמה י״ע הרכה ןתמ 
	 

	■
	םיבצקותמ םיסרוקב קשמה יכרצ יפ לע הייסולכואה ללכ ברקמ הדובע ישרוד תרשכה 


	■ ■ ■ ■ 
	■OJT 
	■OJT 
	-ו לעפמב התיכ דומיל ילולסמב היישעתה יכרצל םידבוע לש תיעוצקמ הרשכה

	■
	ץראה םורדב המקהב םילעפמב םידבוע תרשכהו סויג 

	■
	תשדוחמ תנוכתמב ״היישעתל םידיתע“ תינכת תלעפה 
	 

	■
	תידרחה הייסולכואה לע שגדב ,םימולהיה ףנעב תיעוצקמ תרשכהל טולייפ תלעפה 



	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013 
	 ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 


	-8/2014 123,000 -123,196 
	-12/2014 100 --12/2014 1,750 -1,706 -12/2014 630 -576 -12/2014 514 -350 
	-

	-12/2014 340 --12/2014 190 --12/2014 5 2 
	-
	-
	-

	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	-12/2014 75% -73% -8/2014 85,000 -85,068 
	םידלי יהושהועמב םוי תונםינותחפשמב ,ם 
	םידלי יהושהועמב םוי תונםינותחפשמב ,ם 
	םידלי יהושהועמב םוי תונםינותחפשמב ,ם 

	2014 
	צבוורהינם תונועמ םוי יבל הכימת ולביקשהבחרהלו יונ לכלכה דרשממשב התנ 

	תונועמ םוי ןועמ למס ילעב םידימלת רשכה יסרוקבםיבצקותמ ה 
	תונועמ םוי ןועמ למס ילעב םידימלת רשכה יסרוקבםיבצקותמ ה 

	OJT 
	שב וחתפנוי תרשכהובע ישרודל םיפ לע הד קשמה יכרצ םידמול לולסמבו לעפמב תותיכב 
	םידבוע ילעפמב וטלקיישםורדב המקהב ם 

	ץראה 
	ץראה 

	םיטנדוטס תינכת תרגסמב הכימת ולבקיש ״היישעתל םידיתע“ יסרוק הרשכה ימולהיה ףנעב ולעפוישם 
	םיטנדוטס תינכת תרגסמב הכימת ולבקיש ״היישעתל םידיתע“ יסרוק הרשכה ימולהיה ףנעב ולעפוישם 


	Figure
	Figure


	:
	:
	:
	ידדמ האצות

	2013 
	 ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	רועיש המשהיסרוק ירגוב ברקב ה הרשכה 
	רועיש המשהיסרוק ירגוב ברקב ה הרשכה 

	תיעוצקמ יקשמ תיב הידלישוש םיהםוי תונועמב ם ותחפשמבוינם 
	תיעוצקמ יקשמ תיב הידלישוש םיהםוי תונועמב ם ותחפשמבוינם 


	Figure
	2014 
	2014 
	תינכתעבדוהלשנת 




	2 
	2 
	Figure
	חפהילארשיה קשמב תורחתה תרבגהו היחמה רקוי תת

	:
	:
	 ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	OECD
	רעפה -ה עצוממל לארשי ןיב
	סחיב הכירצה יריחמ ןיב וטורב רכשל תיטרפה 

	0%12/2020 16.02% -16.02% 
	0%12/2020 16.02% -16.02% 

	Figure



	:2.1 
	:2.1 
	דעי 
	יתורחת קשמ תריציו תיפנעה תויזוכירה תנטקה :תויזכרמ תומישמ 

	■ ■ 
	■ ■ ■ 
	■
	■
	אוביי ימסח תרסה אשונב תידרשמ-ןיב הדעו זוכיר 

	■
	הביטנרטלא ווהיש ,תויפותיש יארשא תודוגא / יביטרפואוק קנב תמקהל תיקוח תיתשת תריצי 
	 ץראב םיינוניבו םינטק םיקסעלו תיב יקשמ תושרל םידמועה תואקנבה יתורישל 

	■
	םינקתה קוח חוכמ תודבעמל םירושיא תקפנה 

	■
	ןרצי דוקב שומיש ךות םירצומ קווישל םישדח םירושיא תקפנה 

	■
	םיירוביצ םיזרכמב תודדומתהב םיינוניבו םינטק םיקסע יוויל 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	שוביג ו אוביי ימסח תרסהל תוצלמהןתשגה
	שוביג ו אוביי ימסח תרסהל תוצלמהןתשגה

	 רושיאל לשממהה תרבעה תיקוח תיתשת תריציל קוח תטויט 
	 רושיאל לשממהה תרבעה תיקוח תיתשת תריציל קוח תטויט 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 
	3/2015 --
	-

	ג 
	ג 

	-12/2014 26 -26 -12/2014 300 240 
	-


	Figure
	ליארשא תודוגא/יביטרפואוק קנב תמקה 
	ליארשא תודוגא/יביטרפואוק קנב תמקה 

	יטפשמה דרשמ רושיאל תויפותישם תודבעמ ירושיא ןרובע וקפנוישקוח חוכמ ם קתהינם 
	יטפשמה דרשמ רושיאל תויפותישם תודבעמ ירושיא ןרובע וקפנוישקוח חוכמ ם קתהינם 

	םירושיא ישדחירצומ קווישל םךות ם ןרצי דוקב שומיש תלעפה “ עויס תינכתירוביצ שכר תשגנה 
	םירושיא ישדחירצומ קווישל םךות ם ןרצי דוקב שומיש תלעפה “ עויס תינכתירוביצ שכר תשגנה 

	״םינטק םיקסעל 
	״םינטק םיקסעל 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 



	:
	:
	:
	 ידדמ לצההח

	2013
	 ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	םיכלהמ םירישי תואדרשמ ליבומ ם הלכלכה ייחמה רקוי תתחפהלה
	םיכלהמ םירישי תואדרשמ ליבומ ם הלכלכה ייחמה רקוי תתחפהלה
	8 

	8.. 9DB. 
	8.. 9DB. 
	 דרשמ לכלכהה ליבומ םיכלהמ רשא תרטמם לליבוה תתחפהל רקוי הייחמה לארשיב ןיב רתיה ימוחתב ,הניקתה תועצמאב תדובע עוההד תדעו תרגסמב ,ישפוח אובי וצ תרגסמב תירוטלוגרה אוביהיכלהמבו אובי תוסכמ ןוקיתב ,ם ילבומהייחמה רקוי טניבק ידי לע םה
	מ .יצרא דדמל המוד דד תיישע תולק תדימ תא ןחובה ירטמרפ י”פע םיקסעהיעובק ם– ם 



	-12/2014 6 -
	-



	:2.2 
	:2.2 
	:2.2 
	דעי 
	םייכילהת םימסח תרסהו ירוטלוגר לטנ תתחפה ,היצלוגרה בויט :תויזכרמ תומישמ 


	■
	■
	■
	םיתורישו םדא חוכ תורבח יושיר ךילהב היטרקורויב םוצמצ 


	■ ■ 
	■RIA
	■RIA
	( היצלוגר תכרעה עוציב
	הקוסעתה תוריש קוחב תויטרפה תוכשלה םוחתב ) 

	■
	םימייק םינקת לש תוימשר תרסה/תזרכהו םיימשר םינקת לש תויזיבר רושיא 
	 


	■ ■ ■ 
	■9 
	■9 
	תוימוקמה תויושרה תמרב ״םיקסע תיישע“ דדמ תריצי

	■
	דרשמה תוכמסב רשא תויצלוגר יופימ תמלשה 

	■
	םיסימה תושר לומ חרזאל םיכילה לקהל הדיתע רשא סכמ תיתשת תריצי 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	 ךרע 


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

	תתחפה תומכ םיכמסמה רוציקו תשרדנה 
	תתחפה תומכ םיכמסמה רוציקו תשרדנה 

	RIA
	ב לופיטה ןמז ךשמא״כ תורבח יושיר ךילה יתורישום שוביג מ תונקסמו םיאצממךילה 

	ג 
	ג 


	-12/2014 
	םוחתב עצוביש תוכשלה קוחב תויטרפה
	םוחתב עצוביש תוכשלה קוחב תויטרפה
	םוחתב עצוביש תוכשלה קוחב תויטרפה

	 תוריש קוסעתהה םינקת יזיביר ךילהתל וסנכנשםינקת לש ה יימשרם 
	 תוריש קוסעתהה םינקת יזיביר ךילהתל וסנכנשםינקת לש ה יימשרם 

	יתריצ יקסע תיישע“ דדמתויושרה תמרב ״ם 
	יתריצ יקסע תיישע“ דדמתויושרה תמרב ״ם 

	3/2015--
	-

	ג 
	ג 


	-12/2014 100 50 95 
	Figure
	-
	-
	ג 
	ג 


	-3/2014 
	-

	לע קסעה תסיפת תא קדובה ,תימוקמה םיקשממה ימייקהתימוקמה תושרה לומ ם תשגה יופימ תוכמסב רשא תויצלוגרה 
	לע קסעה תסיפת תא קדובה ,תימוקמה םיקשממה ימייקהתימוקמה תושרה לומ ם תשגה יופימ תוכמסב רשא תויצלוגרה 
	לע קסעה תסיפת תא קדובה ,תימוקמה םיקשממה ימייקהתימוקמה תושרה לומ ם תשגה יופימ תוכמסב רשא תויצלוגרה 

	דרשמה תלעפה םיכילה תלקהל סכמ תיתשת
	דרשמה תלעפה םיכילה תלקהל סכמ תיתשת

	-
	ג 
	ג 


	-4/2014 
	-

	תושר לומ חרזאל יסימהם 
	תושר לומ חרזאל יסימהם 
	תושר לומ חרזאל יסימהם 

	ג 
	ג 


	-12/2014 
	2014
	2014
	תינכתעבדוהלשנת 




	:
	:
	 ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	םינקת יקת םג וצמאיש םיילארשיהנ 
	םינקת יקת םג וצמאיש םיילארשיהנ 

	תיאקירמא םינקת יימשריבגל םלעפוי םה ךילה ל ילאמרופתוימשר תרסהם
	תיאקירמא םינקת יימשריבגל םלעפוי םה ךילה ל ילאמרופתוימשר תרסהם
	10 

	םימוחת בוביוט םה ירוטלוגר םיכילהם
	םימוחת בוביוט םה ירוטלוגר םיכילהם
	11 
	םינקת ע תוצובקל ורבעוישרטשמ ם לקמ תוקידב
	12 

	-
	-
	-
	-
	12/2014 
	50 
	-
	-

	-
	-
	12/2014 
	60 
	-
	-

	-
	-
	12/2014 
	4 
	-
	-

	-
	-
	12/2014 
	65 
	-
	-






	:2.3 
	:2.3 
	דעי 
	יקםיקסועהו םינכרצה תויוכז לע הנגה םשל ןגוהה רחסמה םוד :תויזכרמ תומישמ 

	■ ■ ■ 
	■
	■
	ןקת י״פע םירצומ תקידבו תנגוה תונכרצ תפיכאל תורוקיב עוציב 
	 

	■
	קשמב הליקש ירישכמ קויד תפיכא 

	■
	קשמב קלדה םוחתב םינומ קויד תפיכא 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	תורוקיב תונכרצ תפיכאל ןומיס( תנגוה ו ריחמ תעקפה ,ריחמ תגצה ,ןיבוטגהתנ ןקת י״פע םיריחמ תרוקיבו )ןכרצה יעוצעצ()בהז תומיא ,םינכוסמ ם 
	תורוקיב תונכרצ תפיכאל ןומיס( תנגוה ו ריחמ תעקפה ,ריחמ תגצה ,ןיבוטגהתנ ןקת י״פע םיריחמ תרוקיבו )ןכרצה יעוצעצ()בהז תומיא ,םינכוסמ ם 

	םיתומיא שדחמ םיתומיאו םינושאר לש 
	םיתומיא שדחמ םיתומיאו םינושאר לש 

	ליקש ירישכמה םיתומיא שדחמ םיתומיאו םינושאר לש ינומוחתב םה םקלד 
	ליקש ירישכמה םיתומיא שדחמ םיתומיאו םינושאר לש ינומוחתב םה םקלד 

	-
	-
	-
	-
	12/2014 
	81,538 
	35,377 
	70,387 

	-
	-
	12/2014 
	14,467 
	7,234 
	14,424 

	-
	-
	12/2014 
	11,789 
	5,894 
	12,167 



	Figure
	Figure


	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	רועיש כרצהינירובסה םה תמר יכ םתוניגה לארשיב ןוזמה קושב ובג איההה 
	רועיש כרצהינירובסה םה תמר יכ םתוניגה לארשיב ןוזמה קושב ובג איההה 

	-12/2014 33% -32.3% 
	-12/2014 33% -32.3% 

	Figure
	10
	ל הרטמב .יינכט םימסח דירוהמז רצקל ,אוביב ם.םיריחמ ליזוהלו אובי ינ 

	11.
	11.
	11.
	 בויט היצלוגרה תודיחיב ימלהנ ההרדסה ופיכאה,ה הנוממה לע תולוקשמה ,תודימו נימלה תוישעת תוזוחמהו נימולה תוחיטבה תואירבהו .םימוחתב תויצלוגר לוטיבו רותיא ידי לע תיתקוסעתה 


	12.(4 / 2 3, 
	12.(4 / 2 3, 
	 תניחב תמישר ינקתהם 
	 )תוצובק ךרוצל תקולח ןיבוטה שדחמ תוצובקל קידבהה יפל תוארוה נוממהה לע ניקתהה ברבד תקנעה רושיא ןקת ימשר אתהבם וצל אובי .ישפוח רטמהה יההנ לקהה אוביב לש ןיבוטה יאבוימהם תועצמאב תרבעה ינקתם
	ירצומם תוצובקל 
	-ו
	ןהב ירצומה רורחשם תרהצה ךמס לע אוה .ןאוביה 



	םיתורישבו
	םיתורישבו




	3 
	3 
	3 
	ישו החימצ יעונמ חותיפורחתה רופחהו תויתהיישעתב תונשדרחסמב , 


	:
	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	 ךרע 


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

	הגוריד תונשדחה דדמב לארשי לש 
	הגוריד תונשדחה דדמב לארשי לש 


	)Global Innovation Index( 
	-12/2014 14 -14 
	הףקי ל תורוחסה אוציוילימב ןיסלו ודוהינ 
	הףקי ל תורוחסה אוציוילימב ןיסלו ודוהינ 
	הףקי ל תורוחסה אוציוילימב ןיסלו ודוהינ 

	PPP 
	ירלודימולהי אלל( ם)ם תמר ןוירפה יישעתב,)דבועל ףסומ ךרע( ה בירלודםאתומ ם 

	רועיש שי לארשיל ןמיע תונידמל אוציה ךותמ ,)םיישפוח רחס ירוזא( ח״סא ימכסה אוציה ללכ ילארשיה 
	רועיש שי לארשיל ןמיע תונידמל אוציה ךותמ ,)םיישפוח רחס ירוזא( ח״סא ימכסה אוציה ללכ ילארשיה 

	רועיש היאסדנהםימלפודמה ם 
	רועיש היאסדנהםימלפודמה ם 


	7,000 
	7,000 
	7,000 
	12/2020 
	-
	-
	3,767 

	82,247 
	82,247 
	12/2020 
	63,996 
	-
	63,996 

	80% 
	80% 
	12/2020 
	-
	-
	65% 

	71%
	71%
	12/2018 
	41% 
	-
	41% 


	Figure



	:3.1 
	:3.1 
	:3.1 
	דעי 
	ודיעה םודיק םשל תונשדחה דה תלדגהו תויתורחתקשמב ןוירפ :תויזכרמ תומישמ 


	■ ■ ■ 
	■
	■
	היישעתב םייתורחת םירצומ חותיפל רקחמ דודיע 
	 

	■
	ה״מדיק תינכת תרגסמב פ״ומ תוינכת רושיא תועצמאב תילארשיה רבייסה תיישעת םודיק 

	■
	תואלקחב יקסע פ״ומ לולסמ תלעפה 


	■ ■ ■ 
	■22 
	■22 
	-ב פ״ומ תוינכת רושיא
	תיגולונכט תומזיל תוממח 

	■
	)ט״נגמ ילולסמ( היישעתל הימדקאה ןיב הלועפ ףותיש תרבגהו תירנג היגולונכט חותיפ דודיע 

	■
	ישונא ןוה תחבשהו ןויריפ תונשדח אשונב ןוה תועקשה דודיע קוח תרגסמב שדח לולסמ תריצי 


	■ ■ ■ 
	■Medical Devices 
	■Medical Devices 
	-ו ןוזמה םוחתב תונשדח תוביבס תריציל תיביטרפוא תינכת שוביג

	■
	םימה םוחתב תוינשדח תוילארשי תויגולונכט םושייל הכימת ילכ תלעפה 
	 

	■
	תונשדח זכרמ תמקה 

	2014 
	תינכתעבדוהלשנת 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	2013
	 ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 


	Figure
	תוינכת וחתבתיישעת ם יטירויקס רבייסה ״מדיק לולסמב ורשואישה תלעפה לועפ ףותישב שדח לולסמםע ה 
	תוינכת וחתבתיישעת ם יטירויקס רבייסה ״מדיק לולסמב ורשואישה תלעפה לועפ ףותישב שדח לולסמםע ה 

	-12/2014 25 -25 
	-12/2014 25 -25 

	תואלקחב יקסע פ״ומל תואלקחה דרשמ 
	תואלקחב יקסע פ״ומל תואלקחה דרשמ 

	תוינכת פ״ומ תוממחב ורשואיש תושדח כטהתויגולונ םידגאמ גמ תינכתב ורשואישט״נ
	תוינכת פ״ומ תוממחב ורשואיש תושדח כטהתויגולונ םידגאמ גמ תינכתב ורשואישט״נ
	13 
	שוביג דודיע קוח תרגסמב שדח לולסמ

	 תועקשה שדח אשונב ןוהןויריפ תונ רושיאל ותרבעהו ישונא ןוה תחבשהו ימרוגהיטנוולרה םם 
	 תועקשה שדח אשונב ןוהןויריפ תונ רושיאל ותרבעהו ישונא ןוה תחבשהו ימרוגהיטנוולרה םם 

	שוביג תוביבס תריציל תיביטרפוא תינכת 
	שוביג תוביבס תריציל תיביטרפוא תינכת 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 
	-12/2014 63 17 63 -12/2014 12 -12 

	Figure
	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 

	Medical 
	שדחםוחתב תונ -ו ןוזמה

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 

	Devices 
	תלעפה ע תפתושמ תינכתימה תושר ם,ם 
	תלעפה ע תפתושמ תינכתימה תושר ם,ם 

	ליגאתב תוילארשי תויגולונכט תעמטהיד ימם תמקה תוישעת תגצהל םירקבמ זכרמ 
	ליגאתב תוילארשי תויגולונכט תעמטהיד ימם תמקה תוישעת תגצהל םירקבמ זכרמ 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 

	תוינשדח 
	תוינשדח 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 


	:
	:
	ידדמ לצההח

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	 תוינכת פ״ומ םייתורחת םירצומ חותיפל הכימת ולבקיש
	 תוינכת פ״ומ םייתורחת םירצומ חותיפל הכימת ולבקיש
	14 

	-12/2014 600 270 656 
	-12/2014 600 270 656 

	Figure
	13.
	13.
	13.
	 תינכת ט״נגמ ניהה דחא ילולסממ עויסה לש מהןעד ישארה ודיקלם יישעתהה .תילארשיה דעי תינכתה וניה תונבל קזחלו תא תיתשתה תיגולונכטה ,היישעתב רפסמב יכרד לועפ.ה רקיע קוסיעה אוה כטבתויגולונ תוינשדח תוצרופו ךרד תויושעש עייסל חותיפל תורוד ישדחם לש רצומ יווק יווק תא גרדשל וא/ו .םימייקה רצומה 


	14.
	14.
	 רפסמ כתתוינ ומהפ״ ולבקיש הכימת יהונ אתהבם ביצקתל לבקתהש ךרוצל ,ךכ הדימב לבקתיו ביצקת ףסונ ךלהמב נשהה רפסמ זה יופצ יפכ תולעל רקששב הינו תומדוקה םכתהב ןכדועת תינ.םאתה 






	:3.2 
	:3.2 
	:3.2 
	 דעי 
	יקקתמ ,תיתורחת היישעת םודאמייק תרבו תמד :תויזכרמ תומישמ 


	■ ■ 
	■ ■ ■ ■ 
	■
	■
	תיתרוסמה היישעתב פ״ומ תוינכת רושיא 

	■
	תועצמאב היגולונכטויבו טפנ יפילחת ,תשדחתמ היגרנא ,םימ ,הביבס ימוחתב פ״ומ תוינכת רושיא 
	 פ״ומה ןרק 

	■
	ןזיירוה תינכת תרגסמב יפוריאה דוחיאה ילכב שומישל תוילארשי םימ תורבח דודיע 

	■
	רוזחימה ףנע םוחתב תימואל תוינידמ שוביג 

	■
	היגרנאה עובש תרגסמב םיסנכ ןוגראו םיפתתשמ סויגב תופתתשה 

	■
	רפס יתבב ״ןבל-לוחכ“ תרצות תפדעהל םיסרוקו תואנדס עוציב 
	 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	 ךרע 


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

	 תוינכת פ״ומ היישעתל ורשואיש 
	 תוינכת פ״ומ היישעתל ורשואיש 

	ו תיתרוסמהתברועמה תוינכת פ״ומ היגרנא ,םימ ,הביבס ימוחתב כטויבו טפנ יפילחת ,תשדחתמהיגולונ פ״ומה ןרק תועצמאב ורשואיש 
	ו תיתרוסמהתברועמה תוינכת פ״ומ היגרנא ,םימ ,הביבס ימוחתב כטויבו טפנ יפילחת ,תשדחתמהיגולונ פ״ומה ןרק תועצמאב ורשואיש 

	תויוליעפ יפוריאה דוחיאה ילכ תפישחל כת תרגסמבפב ןזיירוה תינםימ תורבח ינ תוילארשי 
	תויוליעפ יפוריאה דוחיאה ילכ תפישחל כת תרגסמבפב ןזיירוה תינםימ תורבח ינ תוילארשי 

	שוביג מעתד ב דרשמהחותיפ אשונ 
	שוביג מעתד ב דרשמהחותיפ אשונ 


	-
	-
	-
	12/2014 
	130 
	20 
	144 

	-
	-
	12/2014 
	108 
	20 
	116 

	-
	-
	12/2014 
	4 
	3 
	-


	Figure
	רוזחימ תיישעת 
	רוזחימ תיישעת 
	רוזחימ תיישעת 

	םיפתתשמ עובש תרגסמב ״לויפ-ויב“ סנכב אהיגרנה םיפתתשמ םירז שאר תדיעוב הלשממה
	םיפתתשמ עובש תרגסמב ״לויפ-ויב“ סנכב אהיגרנה םיפתתשמ םירז שאר תדיעוב הלשממה

	 עובש תרגסמב אהיגרנה 
	 עובש תרגסמב אהיגרנה 

	תורבח תורז למשח סנכב ופתתשיש עובש תרגסמב אהיגרנה תואנדס םיסרוקו ץראה תרצות תפדעהל 
	תורבח תורז למשח סנכב ופתתשיש עובש תרגסמב אהיגרנה תואנדס םיסרוקו ץראה תרצות תפדעהל 

	רפס יתבב
	רפס יתבב
	15 

	ג 
	ג 


	-12/2014 
	-12/2014 150 -140 -12/2014 100 -150 -12/2014 20 --08/2014 4,800 3,600 3,600 
	-

	Figure
	Figure
	15. . 9015032 
	15. . 9015032 
	טמה לוחכ ןבל עצבמ דסתואנ יסרוקום יתבב רפס לע ידי ןייכז .ינוציח תרטמ דסהתואנ ךנחל יכרעל תפדעה תרצות ץראה ךות תורכה םע היישעתה תילארשיה
	דסהתואנ תועצובמ ימיב פהינגנ לכל ידלי תיב רפסה רקיעב יתבב רפס יידוסים תוביטחבו ייניבה.ם יתבב רפסה םינוכיתה תועצבתמ תואנדס בתונ 
	 ’קד בורל רובע .התיכ ףסונ לע ךכ ועצובי שההנ 
	 יסרוק רשעהה תותיכל יתבב ,רפסה ךשמ סרוק דובד וניה 
	.דומיל תועש 

	2014
	תינכתעבדוהלשנת 




	:
	:
	 ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 


	םינכרצ םייתיישעת ירבוחמהזגל ם יעבטה תורבח תואציימ םוחתב םימה םיקסע ימושרהלארשיב רצוימ ותל ם 
	םינכרצ םייתיישעת ירבוחמהזגל ם יעבטה תורבח תואציימ םוחתב םימה םיקסע ימושרהלארשיב רצוימ ותל ם 

	-12/2014 24 -18 -12/2014 230 -200 -12/2014 1,000 -800 
	-12/2014 24 -18 -12/2014 230 -200 -12/2014 1,000 -800 



	:3.3
	:3.3
	דעי 
	 ךוניחה םודיק קתמה םיכרצל המאתהב יגולונכט-יעוצקמהקשמה לש םימד :תויזכרמ תומישמ 

	■ ■ 
	■
	■
	רעונל רפסה יתבב הרישנ תעינמל טקייורפ תלעפה 

	■
	םייגולונכט תועוצקמל סויג תארקל תונב תרשכה - ״עיקר“ טקייורפ תלעפה 


	■ ■ ■ 
	■16 
	■16 
	״תעדו םימ התוש רעונ“ ףתושמ םזימ תלעפה

	■
	קט-ייהל םיברע םיאמדקא תבסהל תינכת תלעפהו חותיפ 

	■
	)״םידרחל תויפלת“( קט-ייהה םלועב םידרח םינייטצמל תינכת תלעפה 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	תותיכ מל טקייורפב ופתתשישתעינ הרישנ ל רפסה יתבברעונ תותיכ ״עיקר“ טקייורפ תרגסמב וחתפיש התקפ ש תוליעפ םוכיס ח״ודםזימ לש תיתנ 
	תותיכ מל טקייורפב ופתתשישתעינ הרישנ ל רפסה יתבברעונ תותיכ ״עיקר“ טקייורפ תרגסמב וחתפיש התקפ ש תוליעפ םוכיס ח״ודםזימ לש תיתנ 

	-8/2014 142 -142 -12/2014 7 -8 
	-8/2014 142 -142 -12/2014 7 -8 

	Figure
	תוש רעונ“ ףתושמ״תעדו םימ ה תלעפה קא תבסהל תינכתיאמדםיברע ם 
	תוש רעונ“ ףתושמ״תעדו םימ ה תלעפה קא תבסהל תינכתיאמדםיברע ם 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 

	לקט-ייה
	לקט-ייה
	17 
	תלעפה כתרח םינייטצמל תינידםלועב ם 

	הידרחל תויפלת“( קט-ייה)״ם
	הידרחל תויפלת“( קט-ייה)״ם
	18 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 
	ג 
	ג 

	-12/2014 



	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	ידימלת יחהיגולונכט-יעוצקמה ךונ רועיש הלש המשה םיטנדוטסה יפתתשמהכתב םידיתע“ תינ״היישעתל ם 
	ידימלת יחהיגולונכט-יעוצקמה ךונ רועיש הלש המשה םיטנדוטסה יפתתשמהכתב םידיתע“ תינ״היישעתל ם 

	27,000 12/2020 13,500 -13,500 90% 12/2015 --80% 
	Figure
	16. 
	זימם ףתושמ עם תושר ימהם לתלעפה כתתינ ךוניח תברקמה תא הרעונ יוצמלתונ םימה ,תילארשיה שגדב לע הטביה כטהיגולונ הפיאשבו ה רוד תא רציילםוחתב ךשמה .םימה 

	17. 2014 75 
	כתהשב ןונתנ 
	יהשימח חותפל ונירוזחמ ה קא תבסהל םזימב הרשכהב קט-ייהל םיאמדכ״הס ופתתשי םה -כ
	.םיאמדקא 

	18.2014. 
	 הז בלשב ןכ לעו םסרופ םרט זרכמה ל וניה ןונכתהש ףוס דע תינוכתה תא ליעפהתנ 




	:3.4
	:3.4
	:3.4
	 דעי 
	 תוליעפה תרבגה -ודוה בחרמבןיס :תויזכרמ תומישמ 


	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
	■
	■
	ןיס םע ח״סא םכסה תניחבל ףתושמ תויאדכ רקס תנכה 

	■
	■
	■
	ודוה םע ח״סא םכסה לע המיתח 

	 
	 


	■
	■
	ןיסו ודוהב המגדה תווח תמקה 



	■
	ןיס-ודוהל אוציה םודיקל ןרק תלעפה 

	■
	ןיסב המכח םימ ריע טקייורפ תלעפה 

	■
	ןיסב תויצניבורפו ודוה לומ יתיישעת פ״ומב ימואלניב הלועפ ףותיש םודיקו הכימת 
	 

	■
	ולא תונידמב לארשי גתומ קוזיחל תולועפ עוציבו ןיסלו ודוהל אוציל תוילארשי תורבח דודיע 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	 ךרע 


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

	תנכה תניחבל ףתושמ תויאדכ רקס םכסה 
	תנכה תניחבל ףתושמ תויאדכ רקס םכסה 

	ח״סא ידגאמ מב ומקויש תיתשתהידןיסו ודוה תונ תויוגיצנ / וחתפייש תוילארשי תורבח לש 
	ח״סא ידגאמ מב ומקויש תיתשתהידןיסו ודוה תונ תויוגיצנ / וחתפייש תוילארשי תורבח לש 

	ןיסבו ודוהב וססובי 
	ןיסבו ודוהב וססובי 

	ג 
	ג 


	-12/2014 
	2 12/2015 --50 12/2016 --25 
	-

	תמקה ימ ריעןיסב המכח ם 
	תמקה ימ ריעןיסב המכח ם 
	תמקה ימ ריעןיסב המכח ם 

	םירושיא לועפ ףותישב פ״ומ תינכתלםע ה ןיסב תויצניבורפ םעו ודוה תויוליעפ םודיקל ועצוביש ילארשיה אוציה 
	םירושיא לועפ ףותישב פ״ומ תינכתלםע ה ןיסב תויצניבורפ םעו ודוה תויוליעפ םודיקל ועצוביש ילארשיה אוציה 

	ןיסו ודוהל 
	ןיסו ודוהל 

	12/2015 --
	-

	ג 
	ג 


	-12/2014 12 -6 -12/2014 130 62 110 
	Figure


	:
	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	 ךרע 


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

	םינאוצי ןיסל םינאוצי ודוהל 
	םינאוצי ןיסל םינאוצי ודוהל 


	1,800 12/2020 --1,500 1,550 12/2020 --1,300 
	2014
	2014
	תינכתעבדוהלשנת 





	:3.5
	:3.5
	 דעי 
	 ףקיה תלדגה אוציה ןוויגו םיתורישבו היישעתב :תויזכרמ תומישמ 

	■
	■
	■
	האירוקו הניארקוא ,היבמולוק םע ח״סא ימכסה לע המיתח 
	 


	■ ■ ■ ■ ■ 
	■19 
	■19 
	םיימואלניבה םיקוושב ילארשיה אוציה םודיק

	■
	הדנק םע ח״סאה םכסה גורדש 

	■
	תונכתיה ירקס ןרק תועצמאב םיטקייורפב תוילארשי תורבח בוליש 
	 

	■■WTO 
	היסור םע ח״סא םכסה תויאדכ תניחב 
	-ימלועה רחסה ןוגראב תורבחה תונידמה לומ םיתוריש יאשונב ילרטלירולפ מ״ומב תופתתשה


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	2013
	 ךרע 


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

	-12/2014 565 310 500 -12/2014 4 -
	-


	Figure
	תויוליעפ ודיקלם אוציה 
	תויוליעפ ודיקלם אוציה 

	םיאשונ םישדח תרגסמל וסנכויש םכסה ע ח״סאהדנק םה עוציב תניחבל ףתושמ תויאדכ רקס םכסה 
	םיאשונ םישדח תרגסמל וסנכויש םכסה ע ח״סאהדנק םה עוציב תניחבל ףתושמ תויאדכ רקס םכסה 

	היסור םע ח״סא 
	היסור םע ח״סא 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 

	המיתח כסה לעםוחתב ם יתורישהם 
	המיתח כסה לעםוחתב ם יתורישהם 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 



	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	 ימכסה ח״סא ישדחם 
	 ימכסה ח״סא ישדחם 

	ימכסה םישדח ח״סא םוחתב ומתחייש יתורישהם ףקיה תוילארשי תורבח לש אוצייב לודיגה 
	ימכסה םישדח ח״סא םוחתב ומתחייש יתורישהם ףקיה תוילארשי תורבח לש אוצייב לודיגה 

	מומש םיטקייורפ תרגסמבירקס ןרק י״ע ונ 
	מומש םיטקייורפ תרגסמבירקס ןרק י״ע ונ 

	)ח״ש ינוילימב( תונכתיה ירופיס החלצה האצותכ ועצובש )תואקסע( נימ תוליעפמץוח רחס לה 
	)ח״ש ינוילימב( תונכתיה ירופיס החלצה האצותכ ועצובש )תואקסע( נימ תוליעפמץוח רחס לה 

	הקיף יזרכמב תורבח לש תויכזיב םםיימואלנ 
	הקיף יזרכמב תורבח לש תויכזיב םםיימואלנ 

	רועיש לודיג לע המיתח תובקעב אוצייה כסהע ח״סא םיבמולוק םה רועיש לודיג לע המיתח תובקעב אוצייה 
	רועיש לודיג לע המיתח תובקעב אוצייה כסהע ח״סא םיבמולוק םה רועיש לודיג לע המיתח תובקעב אוצייה 

	יארקוא םע ח״סא םכסההנ רועיש לודיג לע המיתח תובקעב אוצייה האירוק םע ח״סא םכסה 
	יארקוא םע ח״סא םכסההנ רועיש לודיג לע המיתח תובקעב אוצייה האירוק םע ח״סא םכסה 

	412/2020 --1 
	412/2020 --1 
	3 12/2016 --1 
	-12/2014 300 -240 
	-12/2014 100 -62 500 12/2016 --330 25% 12/2018 --
	-

	5% 12/2016 --
	-

	40%12/2017 --
	-


	Figure
	Figure
	19.
	 רפסמ תויוליעפה תועצובמה לע ייד היחפסנם יירחסמהם דודיעל אוציה ןוגכ 

	-
	-
	-

	תוחלשמ תואצויה רוקיבל תונידמב תונוש תוחלשמו תועיגמה
	תוחלשמ תואצויה רוקיבל תונידמב תונוש תוחלשמו תועיגמה


	צראייקסעו םייתלשממ םיריכב ירוקיב ,תוכורעתב תושיגפ ןוגרא ,הוחבו לארשיב םישגפמ ,ל״ע םכט ימי ,םיעיקשמ ם.דועו תורבחב היגולונ 
	צראייקסעו םייתלשממ םיריכב ירוקיב ,תוכורעתב תושיגפ ןוגרא ,הוחבו לארשיב םישגפמ ,ל״ע םכט ימי ,םיעיקשמ ם.דועו תורבחב היגולונ 




	:3.6
	:3.6
	:3.6
	 דעי 
	 םיעיקשמ תכישמ הלועפ יפותיש תריציו םירז םיימואלניב :תויזכרמ תומישמ 


	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
	■
	■
	תילארשיה היישעתב םינוש םימוחתב תורז תועקשה םודיקל תורז תורבחל המוזי היינפו רותיא 
	 

	■
	םירז םימרוגו תורבחל תומיאתמ תוילארשי תויגולונכט רותיאו םיכרצה דוקימ 

	■
	תשדחתמה היגרנאהו םימה ימוחתב םיימואלניב הלועפ יפותיש םודיק 

	■
	םירז םיעיקשמ תוינפל ףודעת לדומ תיינב 
	 

	■
	לארשיב תוימואל-בר תורז תורבח לש יסנניפ פ״ומ יזכרמ תמקהל תינכת תלעפה 

	■
	םיילאבולג םידיגאתל תוילארשי תורבח ןיב פ״ומב הלועפ ףותיש דודיע 

	■
	תורז תונידמ םע פ״ומב הלועפ ףותישל םיימואל-וד םימכסה תמיתח 
	 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	 ךרע 


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

	תורבח ודיק ךרוצל ושגפנ ןמיעתועקשה ם 
	תורבח ודיק ךרוצל ושגפנ ןמיעתועקשה ם 

	ימוחתב תורזינוש םתילארשיה היישעתב ם תורבח ןמיע שענםיכרצה דוקימל ךילהת ה תומיאתמ תוילארשי תויגולונכט רותיאו 
	ימוחתב תורזינוש םתילארשיה היישעתב ם תורבח ןמיע שענםיכרצה דוקימל ךילהת ה תומיאתמ תוילארשי תויגולונכט רותיאו 

	תורהצה ווכ לעהלועפ יפותישל הנ יימואלניבהו םימכסהש םימוחתב וגשוה ימהו םאהתשדחתמה היגרנ 
	תורהצה ווכ לעהלועפ יפותישל הנ יימואלניבהו םימכסהש םימוחתב וגשוה ימהו םאהתשדחתמה היגרנ 

	תלעפה פ ףודעתל לדומהםיעיקשמ תוינ 
	תלעפה פ ףודעתל לדומהםיעיקשמ תוינ 


	-
	-
	-
	12/2014 
	140 
	67 
	135 

	-
	-
	12/2014 
	60 
	28 
	60 

	-
	-
	12/2014 
	4 
	2 
	5 


	Figure
	םירז 
	םירז 
	םירז 

	יזכרמ םייסנניפ פ״ומ שלארשיב ומיקה תוימואל-בר תורז תורבח םימכסה לועפ ףותישל םישדחפ״ומב ה 
	יזכרמ םייסנניפ פ״ומ שלארשיב ומיקה תוימואל-בר תורז תורבח םימכסה לועפ ףותישל םישדחפ״ומב ה 

	ע ומתחיישיגאת םידיימואל-בר םם םימכסה ישדח םיימואל-ודםע ומתחיש ם לועפ ףותישל תורז תונידמפ״ומב ה 
	ע ומתחיישיגאת םידיימואל-בר םם םימכסה ישדח םיימואל-ודםע ומתחיש ם לועפ ףותישל תורז תונידמפ״ומב ה 

	ג 
	ג 


	-12/2014 
	-
	-
	-
	12/2014 
	2 
	-
	2 

	-
	-
	12/2014 
	4 
	-
	7 

	-
	-
	12/2014 
	4 
	-
	6 


	Figure


	:
	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	 ךרע 


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

	 תורבח תורז האצותכ לארשיב ועיקשיש 
	 תורבח תורז האצותכ לארשיב ועיקשיש 

	דרשמה תוליעפמ תורבח תוימואלניב יזכרמ תא וקיתעיש לש רוצייהלארשיל ןה 
	דרשמה תוליעפמ תורבח תוימואלניב יזכרמ תא וקיתעיש לש רוצייהלארשיל ןה 


	-12/2014 5 -3 2 
	12/2015 --
	12/2015 --
	-


	Figure
	2014
	2014
	תינכתעבדוהלשנת 





	:3.7
	:3.7
	 דעי 
	 תויתשת חותיפ תועקשה תכישמו תימואלה תופידעה ירוזאל :תויזכרמ תומישמ 

	■ ■ ■ ■ ■ ■ 
	■
	■
	ץראה ןופצ חותיפל תיגטרטסא תינכת שוביג 

	■
	תימואל תופידע ירוזאב היישעתל םישרגמ תאצקה 

	■
	םיקיתו הכאלמו היישעת ירוזא גורדש 
	 

	■
	הירפירפב לועפל/םיקסע םיקהל םיניינועמה םיקסע/םיעיקשמ יווילל תינכת שוביג 
	 

	■
	הירפירפה ירוזאב הובג רכש לולסמ תלעפה 

	■
	ןוה תועקשהל דודיע קוחל הינשה תפסותה תכראה ,חותיפ ירוזא אשונב תוינידמ שוביג 


	■
	■GM
	■GM
	( תוימואל בר תורבח לש הירפירפב םיטקיורפ יזכרמב פ״ומ תוינכת רושיא
	היישעתה םוחתמ ) תיתרוסמה 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	שוביג חותיפל תיגטרטסא הדובע תינכת 
	שוביג חותיפל תיגטרטסא הדובע תינכת 

	ץראה ןופצ ירוזא היישעת וגרדושיש תלעפה /םיעיקשמ יווילל תינכתה
	ץראה ןופצ ירוזא היישעת וגרדושיש תלעפה /םיעיקשמ יווילל תינכתה

	12/2015 --
	12/2015 --
	-

	ג 
	ג 

	-12/2014 7 -
	-

	ג 
	ג 

	-12/2014 
	-12/2014 3 -
	-


	םיקסע יינועמהינל םיקהלועפל/םיקסע ם 
	םיקסע יינועמהינל םיקהלועפל/םיקסע ם 

	הירפירפב םילעפמ הובג רכש לולסמב ורשואיש ירפירפבה 
	הירפירפב םילעפמ הובג רכש לולסמב ורשואיש ירפירפבה 

	תרבעה טלחהלע תמכסומ ה ףקות תכראה 
	תרבעה טלחהלע תמכסומ ה ףקות תכראה 

	שה תפסותהיינתועקשה דודיעל קוחל ה ןוה 
	שה תפסותהיינתועקשה דודיעל קוחל ה ןוה 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 



	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	םיקסע הירפירפל וקתעוי וא ומקויש םימנוד ישדחהיישעתל וקוושיש ם ירפירפבה 
	םיקסע הירפירפל וקתעוי וא ומקויש םימנוד ישדחהיישעתל וקוושיש ם ירפירפבה 

	-12/2014 40 --12/2014 400 200 600 
	-12/2014 40 --12/2014 400 200 600 
	-


	Figure



	:3.8 
	:3.8 
	:3.8 
	 דעי 
	בהחטונסוח ת ילארשיה קשמה לש ילכלכה ימעוםירבשמ ינפב ותוד :תויזכרמ תומישמ 


	■ ■ ■ ■ 
	■
	■
	ילאנויצנבנוק יתלב קשנ שיחרתב םוריח תעשל תונכומה תרבגהל ידרשמ ליגרת עוציב 

	■
	םיינויח םילעפמב םידבועש םיאולימ ישנא סויג םואית ליגרת עוציב 

	■
	םוריח תעשב םדא חכ אשונל תוימוקמ תויושרבו םיינויח םילעפמב םיליגרתו תוננוכ תורוקיב תכירע 

	■
	םוריח ישיחרת תעב םיטלקמל ינויח ןוזמ לס תקפסא תא רידסמה ״םחל תפ“ להונ תביתכ 
	 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	 ךרע 


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

	םויק תרבגהל ידרשמ ליגרת כומהתונ 
	םויק תרבגהל ידרשמ ליגרת כומהתונ 

	יתלב קשנ שיחרתב םוריח תעשל בנוקויצנילאנ םויק ע ליגרתואתל הדעוה םםיאולימ ם 
	יתלב קשנ שיחרתב םוריח תעשל בנוקויצנילאנ םויק ע ליגרתואתל הדעוה םםיאולימ ם 

	-
	ג 
	ג 


	-3/2014 
	-

	יאולימ תורישביצרא דחוימ ם תורוקיב םיינויח םילעפמב וכרעיש תוננוכ תעשב םדא חכ אשונל תוימוקמ תויושרבו ורחם 
	יאולימ תורישביצרא דחוימ ם תורוקיב םיינויח םילעפמב וכרעיש תוננוכ תעשב םדא חכ אשונל תוימוקמ תויושרבו ורחם 
	יאולימ תורישביצרא דחוימ ם תורוקיב םיינויח םילעפמב וכרעיש תוננוכ תעשב םדא חכ אשונל תוימוקמ תויושרבו ורחם 

	-
	ג 
	ג 


	-3/2014 
	-

	-12/2014 1,520 760 1,520 
	Figure
	רושיא ״םחל תפ“ להונ 
	רושיא ״םחל תפ“ להונ 
	רושיא ״םחל תפ“ להונ 

	ג 
	ג 


	-12/2014 


	:
	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	 ךרע 


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

	םילעפמ םיינויח קשמב 
	םילעפמ םיינויח קשמב 


	-12/2014 9,500 -9,126 
	2014
	2014
	תינכתעבדוהלשנת 





	4
	4
	Figure
	 םיקסעה קוזיח קהםיינוניבהו םינט

	68.3% 12/2020 56.7% -56.7% 91.6%12/2020 63.2% -63.2% 
	68.3% 12/2020 56.7% -56.7% 91.6%12/2020 63.2% -63.2% 
	-12/2014 4,000 2,000 
	-12/2014 4,000 2,000 
	-

	-12/2014 3 -
	-



	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	250
	רועיש יקסעומהינטק םיקסעב םםיינוניבו ם יקסע(ם -מ תוחפ םיקיסעמה
	)םידבוע ללכמ קשמב םיקסעומה 

	רועיש ב םיקסעב ןוירפההיקסעומ םןיב ם
	רועיש ב םיקסעב ןוירפההיקסעומ םןיב ם

	20-49 
	ךותמ םידבוע קשמב ןוירפה
	ךותמ םידבוע קשמב ןוירפה
	ךותמ םידבוע קשמב ןוירפה


	Figure



	:4.1
	:4.1
	 דעי 
	 ימסח תרסה ןוהו יארשאל תושיגנ :תויזכרמ תומישמ 

	■
	■
	■
	הנידמה תוברעב םיינוניבו םינטק םיקסעל תואוולה ןרק לש ףטוש לועפת 
	 


	■ ■ ■ ■ 
	■20 
	■20 
	יטיווקא טביירפ ןרק תמקה

	■
	תיברעה הרבחהמ תוימזי םישנל הכימת ןתמ 

	■
	בגנב יאודבה רזגמל םיקנעמ/תואוולה ןרק תלעפהל תינכת שוביג 

	■
	םיטועימה רזגמב םינטק םיקסע םודיקל ״יקסע ץיאמ“ תינכת תלעפה 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	תושקב לודיש האוולהיארשאה תודעווב ונ תלעפה םיקסעל עויסל יטיווקא טביירפ ןרק 
	תושקב לודיש האוולהיארשאה תודעווב ונ תלעפה םיקסעל עויסל יטיווקא טביירפ ןרק 

	יינוניבו םינטקם תלעפה יקנעמ/תואוולה ןרקרזגמל ם 
	יינוניבו םינטקם תלעפה יקנעמ/תואוולה ןרקרזגמל ם 

	בהבגנב יאוד םיקסע תינכתב ופתתשיש יקסעה ץיאמה רזגמב יברעה 
	בהבגנב יאוד םיקסע תינכתב ופתתשיש יקסעה ץיאמה רזגמב יברעה 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 
	ג 
	ג 

	-10/2014 

	20
	ב העקשהל ןרק תמקה .חימצ ןוה.םיינוניב םיקסע לש ה 



	:
	:
	:
	 ידדמ האצות

	2013
	 ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	ךס יארשאה יקסעל יקסעהםינטק ם 
	ךס יארשאה יקסעל יקסעהםינטק ם 

	יבויינונ)₪ ידראילמב( הנידמ תוברעב ם םישנ ןרקמ קסע תחיתפל האוולה ולבקיש הל האוולהישנמ תוימזי םרזגמה יברעה 
	יבויינונ)₪ ידראילמב( הנידמ תוברעב ם םישנ ןרקמ קסע תחיתפל האוולה ולבקיש הל האוולהישנמ תוימזי םרזגמה יברעה 


	-12/2014 4 -2 -12/2014 1,000 500 1,000 
	Figure


	:4.2
	:4.2
	:4.2
	דעי 
	 סמועה תלקה הו ירוטלוגרהנה תתחפלט רקוריבהםיקסע לע יט :תויזכרמ תומישמ 


	■ ■ ■ 
	■
	■
	םיטרקוריב םימסח םע תודדומתהב םימזיו םיקסעל יוויל תינכת תלעפה 

	■
	תסנכה י״ע םיינוניבו םינטק םיקסע דודיעל קוחה לש רושיאל האבה 

	■
	הדובעב תואירבהו תוחיטבה םוחתב םינטק םילעפמל עויס ןתמ 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	 ךרע 


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

	תלעפה םימזיו םיקסע יווילל עויס תינכת 
	תלעפה םימזיו םיקסע יווילל עויס תינכת 

	ע תודדומתהביטרקוריב םימסח םם םילעפמ םינטק םוחתב עויס ולבקיש ו תוחיטבהדובעב תואירבהה 
	ע תודדומתהביטרקוריב םימסח םם םילעפמ םינטק םוחתב עויס ולבקיש ו תוחיטבהדובעב תואירבהה 

	ג 
	ג 


	-12/2014 
	-12/2014 1,000 500 1,000 
	Figure


	:
	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	 ךרע 


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

	 האבה רושיאל לש םיקסע דודיעל קוחה 
	 האבה רושיאל לש םיקסע דודיעל קוחה 

	יינוניבו םינטקתסנכה י״ע ם 
	יינוניבו םינטקתסנכה י״ע ם 

	ג 
	ג 


	-12/2014 
	2014
	2014
	תינכתעבדוהלשנת 





	:4.3 
	:4.3 
	 דעי 
	שומימב עויס ופתוליעיה ,תונשדחה ,ןוירפה לאיצנט םיקסעה לש תורחתה רשוכו:תויזכרמ תומישמ 

	■
	■
	■
	תוליחתמ תורבחל עויס לולסמב פ״ומ תוינכת רושיא 


	■ ■ 
	■21 
	■21 
	)יללכ הצקמ( ״יקסע ץיאמ“ תינכת תלעפה

	■
	״בגנל ל״הצ רבעמ“ טקיורפה תרגסמב םיקסעל עויס תינכת תלעפה 


	■ ■ 
	■OECD 
	■OECD 
	-ה ןוגרא םע הלועפ ףותיש
	לארשיב םיינוניבהו םינטקה םיקסעה רוטקס תכרעהב 

	■
	םיירחסמ םיזכרמ תותיזח גורדשל עויס תינכת שוביג 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	 תוינכת פ״ומ רשואתשלולסמ תרגסמב הנ כימתתוליחתמ תורבחל ה תלעפה כת״יקסע ץיאמ“ ןומימה תינ 
	 תוינכת פ״ומ רשואתשלולסמ תרגסמב הנ כימתתוליחתמ תורבחל ה תלעפה כת״יקסע ץיאמ“ ןומימה תינ 

	-12/2014 85 -89 
	-12/2014 85 -89 

	Figure
	צקמ()יללכ ה 
	צקמ()יללכ ה 

	םיזרכמ וישיקסעל ושגנתרגסמב ם צ רבעמ“ טקיורפהל ל״ה״בגנ קסעםי ו ורתואשל ונפוהםיזרכמב תופתתשה 
	םיזרכמ וישיקסעל ושגנתרגסמב ם צ רבעמ“ טקיורפהל ל״ה״בגנ קסעםי ו ורתואשל ונפוהםיזרכמב תופתתשה 

	ל ל״הצ רבעמ“ טקיורפה תרגסמב״בגנ 
	ל ל״הצ רבעמ“ טקיורפה תרגסמב״בגנ 

	םיסנכ קווישל ועצוביש רבעמ“ תינכתה צל ל״ה״בגנ םיקסע תרגסמב עויס ילכ תלבקל ונפויש 
	םיסנכ קווישל ועצוביש רבעמ“ תינכתה צל ל״ה״בגנ םיקסע תרגסמב עויס ילכ תלבקל ונפויש 

	צ רבעמ“ טקיורפהל ל״ה״בגנ םוסרפ רוטקס תכרעהל תרבוח םיקסעה 
	צ רבעמ“ טקיורפהל ל״ה״בגנ םוסרפ רוטקס תכרעהל תרבוח םיקסעה 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 
	-
	-
	-
	12/2014 
	40 
	20 
	30 

	-
	-
	12/2014 
	200 
	100 
	107 

	-
	-
	12/2014 
	2 
	-
	-

	-
	-
	12/2014 
	50 
	25 
	13 



	Figure
	Figure
	OECD 
	יבהו םינטקהונםע ףותישב לארשיב םיינ -ה
	תלעפה כתםיזכרמ תותיזח גורדשל תינ 

	12/2015 --
	12/2015 --
	-

	ג 
	ג 


	יירחסמם 
	יירחסמם 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 



	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	םיקסע םישדח קומ לש עויסב וחתפישיד 
	םיקסע םישדח קומ לש עויסב וחתפישיד 

	חטשה רועיש ו תונטקה תורבחהולבקיש תוינוניבה ךס ךותמ הכימת תורבחה תוכמתנה עמ לולסמביקנם 
	חטשה רועיש ו תונטקה תורבחהולבקיש תוינוניבה ךס ךותמ הכימת תורבחה תוכמתנה עמ לולסמביקנם 

	-12/2014 1,500 750 -12/2014 80% -
	-12/2014 1,500 750 -12/2014 80% -
	-
	-


	21.10 (cherry-picking
	 תרטמ תינכתה ניהה דדועל יקסעם ימוחתב היישעתה תיתרוסמה וחתבום יתורישהם י”ע תריצי ךרעמ עויס רשפאיש םיקסעל םינטק יבווניינ,ם יבלשב ,תוחתפתה עצבל םיטקיורפ ומרתיש תבחרהל תוליעפם תרגסמב יפותיש הלועפ ןיב תורבח תולעב ןויסינ ,ילוהינ יקסע יקווישו תלוכיו יפתיסננ תחכומ יליעפמ‘()’ם ןיבל יקסעם יחתפתמם ילעב לאיצנטופ חימצ.ה יליעפמהם ורחבייש ולבקי רושיא רוחבל דע 
	םיקסע 
	ידמועש )יאנתב םש םלוקב ועבקנ הלו ארוקהטופ ם.יתועמשמ החימצ לאיצנ 

	290 2014
	| תכניע תבודל השנת 




	5
	5
	5
	Figure
	 לע הנגה ויוכזלע הרימשו דבועה ת בותוחיט


	:
	:
	:
	 ידדמ האצות

	2013
	 ךרע 


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

	ןקלח ה לשכהדובעמ תוסנךס ךותמ ה הכהעצוממה תוסנ לש ןושימחה ןותחתה 
	ןקלח ה לשכהדובעמ תוסנךס ךותמ ה הכהעצוממה תוסנ לש ןושימחה ןותחתה 


	60%12/2020 51% -51% 
	Figure



	:5.1
	:5.1
	:5.1
	דעי 
	 הפיכאה תקמעה םידבוע תויוכזל תועדומה רופישו :תויזכרמ תומישמ 


	■ 
	■ ■ ■ ■ 
	■
	■
	םוקמב הילפא רבדב םינותנ תלבקל תושקבו םיקיסעממ םינותנ תריסמל םיווצו תושקב תאצוה 
	 הדובעה 

	■
	הדובעב תויונמדזה ןויווש לש תויגוסב םימייק םיימידקת םייטפשמ םיכילה לוהינ 

	■
	הדובע יקוח לע תורבע/תורפה רבדב הריקח יקיתב לופיט םויס 

	■
	ךומנ רכש ילעבו תושלח תויסולכוא לע שגדב המוזיי הפיכאו תונולתל הנעמכ הפיכא ךרעמ לוהינ 

	■
	םידלי יקחשמל םינקתמ תקוזחתב תוימוקמה תויושרה לש תוליעפ תפיכא 
	 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	 ךרע 


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

	/
	תושקב
	םיווצ םינותנ תריסמל ולעפוישםינותנ תלבקל תושקבו םיקיסעממ םיכילה םייטפשמ ןויווש לש תויגוסב מדזהדובעב תויונהב הם תוברועמ התייה דרשמה לש 

	יקית הריקח יקוח לע תורבע/תורפה רבדב 
	יקית הריקח יקוח לע תורבע/תורפה רבדב 

	ב הדובעםייתסי םה לופיטה םיקיסעמ בניקדנעמכ םישדח םולתל התונ פיכאותושלח תויסולכוא לע שגדב( המוזי ה רכש ילעבו )ךומנ 
	ב הדובעםייתסי םה לופיטה םיקיסעמ בניקדנעמכ םישדח םולתל התונ פיכאותושלח תויסולכוא לע שגדב( המוזי ה רכש ילעבו )ךומנ 

	תוקידב קתמ לש תוימגדמיניקחשמל ם ועצוביש םידלי 
	תוקידב קתמ לש תוימגדמיניקחשמל ם ועצוביש םידלי 


	-
	-
	-
	12/2014 
	36 
	18 
	36 

	-
	-
	12/2014 
	20 
	-
	30 

	-
	-
	12/2014 
	2,900 
	1,400 
	2,808 

	-
	-
	12/2014 
	3,762 
	1,722 
	2,272 

	-
	-
	12/2014 
	120 
	30 
	100 


	Figure
	2014 
	2014 
	תינכתעבדוהלשנת 





	:5.2
	:5.2
	 דעי 
	 ןויווש תרבגה זההובעב תויונמדיבהו הדןוחט יתקוסעתה :תויזכרמ תומישמ 

	■ ■ ■ ■ ■ 
	■
	■
	■
	■
	הדובעב תויונמדזה ןויווש אשונב םיקיסעמל הרשכה תיינב 

	 
	 


	■
	■
	תיאמצע תושרכ הדובעב תויונמדזה ןויוושל תוביצנה םודיק 



	■
	■
	■
	הדובעב תוינוג-ברו ןויווש תעמטה אשונב םיקיסעמ םע הלועפ ףותיש 

	 
	 


	■
	■
	הדובעב תויונמדזה ןויווש אשונב תוימידקת תויטפשמ תעד תווח ןתמ 



	■
	הדובעב תויונמדזה ןויווש יאשונב ירוביצ ןייפמקב האיצי 
	 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	עוציב ןושארה רוזחמל תורשכה באשונ 
	עוציב ןושארה רוזחמל תורשכה באשונ 

	ובעב תויונמדזה ןויוושהד 
	ובעב תויונמדזה ןויוושהד 

	םיקיסעמ ב הרשכה ורבעשןויווש אשונ ובעב תויונמדזההד השגה רושיאל תוביצנ ה תא הנידמהתוביצנ
	םיקיסעמ ב הרשכה ורבעשןויווש אשונ ובעב תויונמדזההד השגה רושיאל תוביצנ ה תא הנידמהתוביצנ

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 

	Figure
	ןויוושל תיאמצע תושרכ תויונמדזה 
	ןויוושל תיאמצע תושרכ תויונמדזה 

	תורבח ב ץועיי ולביקשאשונ ןויווש תעמטה וגברוובעב תוינהד םיקיסעמ מיעףתושמ טקיורפ עצוב ם 
	תורבח ב ץועיי ולביקשאשונ ןויווש תעמטה וגברוובעב תוינהד םיקיסעמ מיעףתושמ טקיורפ עצוב ם 

	וג-ברו ןויווש תעמטה אשונבדובעב תוינה 
	וג-ברו ןויווש תעמטה אשונבדובעב תוינה 

	תווח תעד ב תוימידקת תויטפשמאשונ ובעב תויונמדזה ןויוושובתכיש הד עוציב ב ירוביצ ןייפמקןויווש אשונ 
	תווח תעד ב תוימידקת תויטפשמאשונ ובעב תויונמדזה ןויוושובתכיש הד עוציב ב ירוביצ ןייפמקןויווש אשונ 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 

	Figure
	ובעב תויונמדזההד 
	ובעב תויונמדזההד 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 



	:
	:
	ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	רעפה ירבג ןיבל םכהב םישנוטורב הסנ ובע תעשלהד 
	רעפה ירבג ןיבל םכהב םישנוטורב הסנ ובע תעשלהד 

	Figure
	-12/2014 30 -30 
	-12/2014 30 -30 
	-
	-
	-
	12/2014 
	8 
	4 
	-

	-
	-
	12/2014 
	3 
	-
	-

	-
	-
	12/2014 
	20 
	10 
	20 


	12% 12/2020 17% -17% 




	:5.3 
	:5.3 
	:5.3 
	 דעי 
	בה רופישתוחיט קוסעתה תואירבהו הדובעבתית :תויזכרמ תומישמ 


	■ ■ ■ ■ ■ 
	■
	■
	היישעתה ףנעב םימוזי הפיכאו חוקיפ ירוקיב עוציב 
	 

	■
	היינבה ףנעב םימוזי הפיכאו חוקיפ ירוקיב עוציב 
	 

	■
	״תוחיטב לוהינ“ תינכת תונקת םושיי 
	 

	■
	םינושה תרושקתה יעצמאב הדובעב תואירבהו תוחיטבה ימוחתב םוסרפ ןייפמק תלעפה 

	■
	תוחיטבה םוחתב תירוביצה הדעוה :״םדא תדעו“ תונקסמ םושייל תיתנש בר הדובע תינכת תיינב
	 תיתקוסעתה תואירבהו 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	 ךרע 


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

	 ירוקיב חוקיפ יישעתה ףנעבה ירוקיב חוקיפ ףנעב היינבה 
	 ירוקיב חוקיפ יישעתה ףנעבה ירוקיב חוקיפ ףנעב היינבה 


	-12/2014 5,830 2,912 5,710 -12/2014 5,200 2,584 5,085 
	Figure
	םושיי ״תוחיטב לוהינ“ תינכתה תלעפה וסרפ ןייפמקימוחתב ם תוחיטבה 
	םושיי ״תוחיטב לוהינ“ תינכתה תלעפה וסרפ ןייפמקימוחתב ם תוחיטבה 
	םושיי ״תוחיטב לוהינ“ תינכתה תלעפה וסרפ ןייפמקימוחתב ם תוחיטבה 

	ודובעב תואירבהה תיינב דובע תינכתםושייל תיתנש בר ה
	ודובעב תואירבהה תיינב דובע תינכתםושייל תיתנש בר ה

	ג 
	ג 


	-12/2014 
	ג 
	ג 
	ג 


	-12/2014 
	םוחתב ״םדא תדעו“ תונקסמ תוחיטבה תואירבהו תיתקוסעתה 
	םוחתב ״םדא תדעו“ תונקסמ תוחיטבה תואירבהו תיתקוסעתה 
	םוחתב ״םדא תדעו“ תונקסמ תוחיטבה תואירבהו תיתקוסעתה 

	12/2015 --
	-

	ג 
	ג 

	2014
	תינכתעבדוהלשנת 





	6 
	6 
	Figure
	ישימ םושייו תורישה רופמ לש יבטל דרשמה תוינידהנידמה יחרזא ללכ תבוט

	:
	:
	 ידדמ האצות

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	ןויצ דרשמ תיירוגטקב הלכלכה תורישה ןימז לשממ חודב 
	ןויצ דרשמ תיירוגטקב הלכלכה תורישה ןימז לשממ חודב 

	-12/2014 82.2% -82.2% 
	-12/2014 82.2% -82.2% 

	Figure



	:6.1 
	:6.1 
	דעי 
	רוביצל תורישה רופישו דרשמה תדובעב תולעייתה :תויזכרמ תומישמ 

	■ 
	■ ■ ■ 
	■ 
	■
	■
	לטנב ןויוושה תרגסמב תורישמ רוטפ ילבקמל תינכתה תרגסמב טנרטניא רתאו עדימ דקומ תלעפה 
	 )״השעמו הכלה“( 

	■
	רוביצ תוינפו םויה תונועמ ימוחתב םימכח םינופלטל תויצקילפא חותיפ 

	■
	םישדח חטש ידקומ ךרעמ תלעפה 

	■
	ד״עשת ל״הנשל םינותחפשמו םוי תונועמ רובע תואכז תוגרד תעיבקו המשרה ינולאש תטילק 
	 לואלט דקומ תועצמאב 

	■
	תולכירדאהו הסדנהה יפנעב תונוישירה ילעב רובע םיפקת תונוישיר תקפנה 
	 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	תלעפה טנרטניא רתאו עדימ דקומ 
	תלעפה טנרטניא רתאו עדימ דקומ 

	תורישמ רוטפ ילבקמל תינכתה תרגסמב כלה“( לטנב ןויוושה תרגסמבשעמו ה)״ה תויצקילפא ופלטלינימכח םוחתופיש ם 
	תורישמ רוטפ ילבקמל תינכתה תרגסמב כלה“( לטנב ןויוושה תרגסמבשעמו ה)״ה תויצקילפא ופלטלינימכח םוחתופיש ם 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 
	-12/2014 2 -1 

	Figure
	תלעפה ח חטש ידקומ ךרעמםישד 
	תלעפה ח חטש ידקומ ךרעמםישד 

	ינולאש המשרה םוי תונועמ רובע ע וטלקיש םינותחפשמום תואכז תוגרד רועיש םוי תונועמל םימשרנה 
	ינולאש המשרה םוי תונועמ רובע ע וטלקיש םינותחפשמום תואכז תוגרד רועיש םוי תונועמל םימשרנה 

	טנרטניאה רתא ךרד םינותחפשמו תונוישר םיפקת וישילעב רובע וקפנ ה יפנעב תונוישירהסדנהו התולכירדאה 
	טנרטניאה רתא ךרד םינותחפשמו תונוישר םיפקת וישילעב רובע וקפנ ה יפנעב תונוישירהסדנהו התולכירדאה 

	ג 
	ג 
	ג 

	-12/2014 
	-
	-
	-
	3/2014 
	-
	90,000 
	85,000 

	-
	-
	8/2014 
	60% 
	-
	43% 

	-
	-
	12/2014 
	9,800 
	9,700 
	9,800 



	Figure
	Figure





	ביצקת תריתע תינכת 
	ביצקת תריתע תינכת 
	ביצקת תריתע תינכת 
	ביצקת תריתע תינכת 

	ה תבחרהה תונועמ עציםוי 
	ה תבחרהה תונועמ עציםוי 


	295 | 2014 תנשלהדובעתינכת
	תינכתה רואית
	תינכתה רואית
	תינכתה רואית

	.4088
	 ח”ודב הדעווה יונישל ילכלכ-יתרבח תדעוו“( )”גרבנטכרט ושגדוה ךרוצה תתחפהב לטנה לע דמעמ םייניבה תועצמאב הלזוה השגנהו לש םיתורישה םייתרבחה ךרוצהו הכימתב תאיציב ינש םירוהה החפשמב קושל .הדובעה לע תנמ גישהל םידעי ,הלא הצילמה הדעווה לע תבחרה עציה מב םויה תונועמחקופמ ריחהב הלשממה ידי לע הלבקתה וז הצלמה .הטלח 

	 תינכתה עוימתד דודיעל הקוסעת לש םירוהה ,החפשמב רופישל לאיצנטופ החימצה לש ללכ ,קשמה תלדגהל ןויווש תויונמדזהה םוצמצלו לטנה ילכלכה לטומה לע םירוה םידליל ליגב .ךרה תינכתה תללוכ רושיא תעצה קוח חוקיפל לע תונועמ ,םויה תבחרה עציה ,תונועמה דוסבס רכש .םוי תונועמל ףגאה לש הרשכההו חוקיפה ךרעמ קוזיחו תונועמב דומילה 
	 תינכתה עוימתד דודיעל הקוסעת לש םירוהה ,החפשמב רופישל לאיצנטופ החימצה לש ללכ ,קשמה תלדגהל ןויווש תויונמדזהה םוצמצלו לטנה ילכלכה לטומה לע םירוה םידליל ליגב .ךרה תינכתה תללוכ רושיא תעצה קוח חוקיפל לע תונועמ ,םויה תבחרה עציה ,תונועמה דוסבס רכש .םוי תונועמל ףגאה לש הרשכההו חוקיפה ךרעמ קוזיחו תונועמב דומילה 
	 תינכתה עוימתד דודיעל הקוסעת לש םירוהה ,החפשמב רופישל לאיצנטופ החימצה לש ללכ ,קשמה תלדגהל ןויווש תויונמדזהה םוצמצלו לטנה ילכלכה לטומה לע םירוה םידליל ליגב .ךרה תינכתה תללוכ רושיא תעצה קוח חוקיפל לע תונועמ ,םויה תבחרה עציה ,תונועמה דוסבס רכש .םוי תונועמל ףגאה לש הרשכההו חוקיפה ךרעמ קוזיחו תונועמב דומילה 



	:הלשממ תוטלחה 
	:הלשממ תוטלחה 
	:הלשממ תוטלחה 

	. 40888.1.2012 2012 
	א
	לחה.סמ הלשממ תט 
	 םוימ 
	תנשל הנידמה ביצקתב תויופידעה רדסב יוניש -
	נישל הדעווה ח״וד םושייוילכלכ-יתרבח יו 

	)₪ ינוילימב ,וטנ ביצקת( :ביצקת 
	)₪ ינוילימב ,וטנ ביצקת( :ביצקת 
	)₪ ינוילימב ,וטנ ביצקת( :ביצקת 

	2017 2016 2015 2014 2013 2012 
	2017 2016 2015 2014 2013 2012 
	הסכ”
	הסכ”

	 םוי תונועמ יוניב םישדח 
	 םוי תונועמ יוניב םישדח 

	תומאתה הניקתל 
	תומאתה הניקתל 

	םידלי דוסבס
	םידלי דוסבס

	 תונועמב 
	 תונועמב 

	ונבייש םישדחה 
	ונבייש םישדחה 

	תקמעה תופתתשה ל”כשב הנידמה תונועמב םימייקה 
	תקמעה תופתתשה ל”כשב הנידמה תונועמב םימייקה 

	יכרעמ קוזיח ,חוקיפה הרשכהה הכרדההו 
	יכרעמ קוזיח ,חוקיפה הרשכהה הכרדההו 

	כ”הס 
	כ”הס 



	תונגראתה יבלש
	תונגראתה יבלש
	תונגראתה יבלש
	1 

	1,000125 225 220 230 100 100 700
	150 145 100 80 100 125 1,483445 445 310 180 80 23 
	48080 80 80 80 80 80 
	43075 75 75 75 65 65 
	4,093 875 970 785 645 425 393 
	עומס דיםו 
	עומס דיםו 
	עומס דיםו 

	ארושי תוטועפל םוי תונועמ לע חוקיפה קוח תעצה
	ארושי תוטועפל םוי תונועמ לע חוקיפה קוח תעצה
	2 
	התנקת נטס ןיינעל קוחה חוכמ תונקתייגוגדפ םיטרדייזיפ ,םייתוחיטבו םאתהב ,םיקתל םתנ 

	א חוכהו )םידלי-תלפטמ סחי תוברל( םדויכ תומייקה תויחנו ןועמ ילמס ןתמל םותלעפה חוקיפב
	א חוכהו )םידלי-תלפטמ סחי תוברל( םדויכ תומייקה תויחנו ןועמ ילמס ןתמל םותלעפה חוקיפב
	3 
	רושיא יבאשמ תאצקהל להונכימתל םיבב הישדח תונועמ יונוקמב ,םתוכימתה תטיש ם םויס שוביג להונ ניקתב תומאתהל ביצקת תאצקהה
	4 

	1.:. 23/2014. 34
	1.:. 23/2014. 34
	1.:. 23/2014. 34
	1.:. 23/2014. 34
	 יבלש תונגראתה רבכש ועצוב
	 תלעפה תוקדבמ תוינוציח תקמעהל ךרעמ חוקיפה לע תונועמ םויה תיינבו תינכת הרשכה בר תיתנש ,תולפטמל נמייתלשממ םיחקפמו תולהם
	ימיב .לא םימייקתמ הם לע םיידרשמ ןיב םינויד תעצה יופצ קוחה תעצה .קוחה-ב תסנכה רושיאל רובעל ה
	קתה .רוצב ורדסוי תונ.חוקיפה קוח תרגסמב האלמ ה 
	סוי ..חוקיפה קוח תרגסמב רד 





	12/2014 12/2014 3/2014
	12/2014 
	2014 
	2014 
	תינכתעבדוהלשנת 



	דמהקופת יד
	דמהקופת יד
	דמהקופת יד

	2013
	2013
	 ךרע 


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


	הבחרהלו יוניבל הכימת ולביקשםויתונועמ)2012תנשמ רבטצמ ךרע(136-23512/2014-םויה תונועמ תכרעמב םיהושהםידלי 5םינותחפשמהו95,645-95,0008/2014 )ד”עשת( -םויה תונועמב םתוהששםידלי 6תדסבוסמ םינותחפשמבו76,458-77,0008/2014 )ד”עשת( -תונועמהתכרעמב םיהוש ןהידלישתוהמיא 7םינותחפשמהו85,068-85,0008/2014 )ד”עשת( -י”ע םירכומה,ןועמ למס ילעבםויתונועמהלכלכהדרשמ 1,706-1,75012/2014-םינותחפשמ ,םוי תונועמל םימשרנהרועיש ללכ ךותמ טנרטניאה רתא ךרד םינורהצו םימשרנה43%-60%8/2014 )ד”עשת( -תואכז תוגרד תקנעהב לופיטה ןמזךשמ םירוהל םינותחפשמו םוי תונועמ רובע)םימיב(19-78/2014 )ד”עשת( -
	5. 2014 2013. 67 -:(
	יכרעהם ייופצהם -ל
	ימודם םיכרעל ויהש שבתנ 
	נשבה הבורקה ףגאה תונועמל וים ןווכתמ םישל שגד בר רתוי לע תלבגה רפסמ ליהידם ועמבתונ יפל סופתהה תרתומה רפסמו ,תולפטמה רבד רשא לולע לדירוה תא רפסמ םידליה הב,ם לעו ןכ ךסב לוכה פוצה ףגאה םיכרע ימודןיב ם שהינםינשב .ם ליה רפסמב לודיג יופצ תואבהידב לשב םתיינ תונועמה חה.םישד 
	.ליעל רומאכ . 
	.ליעל רומאכ .
	ימרוגם םיפסונ תינכתב
	 דרשמ יחה,ךונ דרשמ רצואה 
	בשחה יללכה ףגאו יביצקת,)ם זכרמ ןוטלשה ,ימוקמה נמלה יעקרקמ ,לארשי דרשמ ו יוניבה,ןוכישה ץעויה .הלשממל יטפשמה 





	ביצקת תריתע תינכת 
	ביצקת תריתע תינכת 
	ביצקת תריתע תינכת 
	ביצקת תריתע תינכת 

	ש תלדגהתופתתשהה רועי שו הדובעה חוכבהקוסעתה רועי 
	ש תלדגהתופתתשהה רועי שו הדובעה חוכבהקוסעתה רועי 


	299 | 2014 תנשלהדובעתינכת
	תינכתה רואית
	תינכתה רואית
	תינכתה רואית

	29.01.2012 4193,2012-2016),
	 םויב 
	הלבקתה תטלחה הלשממ 
	 םאתהב תוצלמהל הדעווה יונישל-ילכלכיתרבח תדעו“( .)”גרבנטכרט תטלחהב הלשממה עבקנ יכ לעפות תינכת שמוח םינשל( 
	 התרטמש רופיש לאיצנטופ החימצה לש ללכ קשמה םוצמצו תמר יא ןויוושה םירעפהו ה,םייתרבח תועצמאב תאלעה רועיש הקוסעתה ברקב הייסולכואה ,תיברעה תאלעה רועיש הקוסעתה ברקב םישנא םע תולבגומ
	 תרבגה הפיכאה לש יקוח הדובעה דודיעו תקוסעת י םירוה.םידיח 


	:הלשממ תוטלחה 
	:הלשממ תוטלחה 
	:הלשממ תוטלחה 

	. 419329.1.2012 
	א
	לחה.סמ הלשממ תט 
	 םוימ 
	הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש תלדגה -הקוסעתה רועישו 

	. 199415.7.20102010-2020 
	ב
	לחה.סמ הלשממ תט 
	 םוימ 
	 םינשל הקוסעת ידעי תבצה – 

	)₪ ינוילימב ,וטנ ביצקת( ביצקת 
	)₪ ינוילימב ,וטנ ביצקת( ביצקת 
	)₪ ינוילימב ,וטנ ביצקת( ביצקת 
	)₪ ינוילימב ,וטנ ביצקת( ביצקת 

	2016 2015 2014 2013 2012 

	153 
	153 
	153 
	53 
	48 
	33 
	16 
	3 

	45 
	45 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 

	36
	36
	9 
	9 
	8 
	7 
	3 

	46 
	46 
	10 
	10 
	10 
	9 
	7 

	20 
	20 
	6 
	6 
	4 
	3 
	1 

	730 
	730 
	145 
	155 
	175 
	140 
	115 


	רשמארחא די המישמ 
	רשמארחא די המישמ 
	רשמארחא די המישמ 

	הסכ” 
	הסכ” 

	שלמבח”
	שלמבח”


	 דרשמ הלכלכה יזכרמ2לשהבחרהןווכה 5555525 תינכת לשהלעפה הלכשהל הרשכה ההובג 2345620 םוי תונועמדוסבס הייסולכואה תונבל תודבועה תיברעה תיקלח הרשמב 1518272847135 דודיעלתינכת ינב םידבועל שוקיבה תיברעה הייסולכואה 707075351250
	 תלדגה רפסמ
	 תלדגה רפסמ
	 תלדגה רפסמ

	 + ךוניחה .מ 
	 + ךוניחה .מ 

	ךוניחב תודימלתה
	ךוניחב תודימלתה
	ךוניחב תודימלתה

	הלכלכה .מ
	הלכלכה .מ


	יגולונכטה תבחרה תשא תינכת 
	יגולונכטה תבחרה תשא תינכת 

	החוורה .מ
	החוורה .מ

	ליח תלכשה תונבל דוסי 
	ליח תלכשה תונבל דוסי 

	ךוניחה .מ
	ךוניחה .מ

	תיברעה הייסולכואה תלהנמ
	תיברעה הייסולכואה תלהנמ

	 ידומיל יבדנתמל הפש 
	 ידומיל יבדנתמל הפש 

	תורישה 
	תורישה 
	תורישה 
	תורישה 

	-יחרזאה תורישה
	-יחרזאה תורישה


	-יחרזאה 
	-יחרזאה 


	ימואל
	ימואל

	ימואל תבחרה ידומיל 
	ימואל תבחרה ידומיל 

	תואירבה .מ
	תואירבה .מ

	דועיסה ”הסכ 
	דועיסה ”הסכ 

	1
	1
	דומעב הבחרה האר . .אבה 


	2014 
	תינכתעבדוהלשנת 



	יעל תינכתה ביצקתםידבועל שוקיבה דוד 
	יעל תינכתה ביצקתםידבועל שוקיבה דוד 
	יעל תינכתה ביצקתםידבועל שוקיבה דוד 

	ח”שלמב תיביצקת הקולח 
	ח”שלמב תיביצקת הקולח 
	ח”שלמב תיביצקת הקולח 

	המישמה םש הסכ” 
	המישמה םש הסכ” 

	20162015 2014 2013 2012 
	24-109 5 
	-

	50-30173 
	-

	26--11.7 10.4 3.9 150-24303066 250 

	דודיע הייסולכואה ברקמ הקסעה תריתע היישעתה יפנעב תיברעה וז היישעתל םיאמדקא תבסהו עדיה 
	דודיע הייסולכואה ברקמ הקסעה תריתע היישעתה יפנעב תיברעה וז היישעתל םיאמדקא תבסהו עדיה 

	עויס םידבוע תועסה ןומימב 
	עויס םידבוע תועסה ןומימב 

	הקוסעתה תומוקמל םיברע םיבושיימ דודיע םיקסע םיינוניבו םינטק רזגמב יארשאל תושיגנו 
	הקוסעתה תומוקמל םיברע םיבושיימ דודיע םיקסע םיינוניבו םינטק רזגמב יארשאל תושיגנו 

	תומלשה חותיפ יוניפו היישעת ירוזאב 
	תומלשה חותיפ יוניפו היישעת ירוזאב 

	םידירטמ כ”הס ביצקת דודיעל תינכתה רובע הייסולכואה ינב םידבועל שוקיבה 
	םידירטמ כ”הס ביצקת דודיעל תינכתה רובע הייסולכואה ינב םידבועל שוקיבה 

	-64 67.7 48.4 69.9 
	-64 67.7 48.4 69.9 
	ח”שלמ 
	ח”שלמ 


	תויתשת רופישלו תיברעה הקוסעתה 
	תויתשת רופישלו תיברעה הקוסעתה 


	תונגראתה יבלש
	תונגראתה יבלש
	תונגראתה יבלש

	 עדיה תריתע היישעתה יפנעב תיברעה הייסולכואה ברקמ םיטנדוטס תקסעה דודיע 
	 עדיה תריתע היישעתה יפנעב תיברעה הייסולכואה ברקמ םיטנדוטס תקסעה דודיע 

	עומס דיםו 
	עומס דיםו 
	עומס דיםו 


	וז היישעתל םיאמדקא תבסהו
	וז היישעתל םיאמדקא תבסהו
	2 

	תלעפה ל תינכתל םיאמדקא תבסהקט-ייה 
	תלעפה ל תינכתל םיאמדקא תבסהקט-ייה 

	6/2014 
	6/2014 

	הקוסעת תומוקמל םייברע םיבושיימ םידבוע תועסה ןומימב עויס עומס דיםו 
	הקוסעת תומוקמל םייברע םיבושיימ םידבוע תועסה ןומימב עויס עומס דיםו 

	חהמית כסה לעע םל ינוציח ףוג םונ תלעפהתועיסנ לה 
	חהמית כסה לעע םל ינוציח ףוג םונ תלעפהתועיסנ לה 

	9/2014 
	9/2014 

	היישעת ירוזא חותיפו םימייק היישעת ירוזאב חותיפ תמלשה םידרטמ יוניפל םיידועיי עומס דיםו 
	היישעת ירוזא חותיפו םימייק היישעת ירוזאב חותיפ תמלשה םידרטמ יוניפל םיידועיי עומס דיםו 

	שוביג ל תינכתיישעת ירוזא תמקהיטועימ יבושייב השל םכאלמ יתב יוניפ םתוישעתו ה ירוגמ ירוזאמ תומהזמם 
	שוביג ל תינכתיישעת ירוזא תמקהיטועימ יבושייב השל םכאלמ יתב יוניפ םתוישעתו ה ירוגמ ירוזאמ תומהזמם 

	9/2014 
	9/2014 

	22013. 
	22013. 
	ל תינכתה .יברע םיאמדקא תבסהל םשבוג קט-ייהשב התנ 



	דמהקופת יד
	דמהקופת יד
	דמהקופת יד
	דמהקופת יד

	 תבחרה יתקוסעת ןווכה יזכרמ ינש 
	 תבחרה יתקוסעת ןווכה יזכרמ ינש 


	2013 
	2013 
	2013 
	ךרע 

	יברעה רזגמל
	יברעה רזגמל
	3

	3. 2
	3. 2
	עמכהנ רועישל יקסעומהם הךומנ הייסולכואב תיברעה טלחוה ביחרהל 
	 יזכרמ קוסעת.ה יזכרמם ולא ופיקי ןווגמ יאשונם יקסועהם ןורתפב תויעב שפחמ טרפב לופיט ללוכ ,הקוסעתה ל וסניו ,הדובעהימסחה תא ריסהם ימייקה.םויכ ם 



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

	םינופ םישדח ה יזכרמלןווכה םיקיסעמ בועשידיזכרמ םע ם ןווכהה םיקיסעמ בועש םייגטרטסאידע םיזכרמ ם 
	םינופ םישדח ה יזכרמלןווכה םיקיסעמ בועשידיזכרמ םע ם ןווכהה םיקיסעמ בועש םייגטרטסאידע םיזכרמ ם 

	הןווכה םימשומ ךותמ ופהינה יזכרמל םןווכה 
	הןווכה םימשומ ךותמ ופהינה יזכרמל םןווכה 


	-12/2014 1,200 600 1,783 -12/2014 100 -160 -12/2014 12 -6 -12/2014 540 -1,220 
	2013 
	2013 
	ןווכה ההובג הלכשהל יתקוסעת ךרע 
	םיזכרמ הבתינכת לעפות ם יתקוסעת ןווכה 



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

	ללכשהובג ההה 
	ללכשהובג ההה 

	םיפתתשמ ישדחןווכהל תינכתב ם ל יתקוסעתלכשהובג ההה םיפתתשמ םיליעפ לולסמב ובלתשיש 
	םיפתתשמ ישדחןווכהל תינכתב ם ל יתקוסעתלכשהובג ההה םיפתתשמ םיליעפ לולסמב ובלתשיש 

	ידומיל וא ימדקא ש ךות ךשמהםתסינכמ הנ 
	ידומיל וא ימדקא ש ךות ךשמהםתסינכמ הנ 

	כתלתינ םיאמדקא ילטבומתתב םיקסעומ וא ם הבסה וא/ו המשה ךילהת ורבעיש הקוסעת ה יזכרמבןווכה 
	כתלתינ םיאמדקא ילטבומתתב םיקסעומ וא ם הבסה וא/ו המשה ךילהת ורבעיש הקוסעת ה יזכרמבןווכה 

	םיאמדקא דובעל ומשוישה 
	םיאמדקא דובעל ומשוישה 


	12 12/2016 8 -96012/2015 --
	-
	-

	576 12/2016 --
	-

	3012/2015 --2412/2016 --
	-
	-

	2013
	2013
	דוסבס םוי תונועמ ךרע 



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

	םידלי מושה יברעה רזגמהתכרעמב םיה
	םידלי מושה יברעה רזגמהתכרעמב םיה

	 תונועמ ויהו םותחפשמהינם םידלי רזגמהמ שש יברעהתוהתונועמב ם 
	 תונועמ ויהו םותחפשמהינם םידלי רזגמהמ שש יברעהתוהתונועמב ם 

	ותחפשמבו םויהינתדסבוסמ ם 
	ותחפשמבו םויהינתדסבוסמ ם 

	5,800 -5,473
	8/2014

	-
	)ד”עשת( 
	)ד”עשת( 
	)ד”עשת( 

	5,200 -5,006
	8/2014

	-
	)ד”עשת( 
	)ד”עשת( 
	)ד”עשת( 

	2014 
	תינכתעבדוהלשנת 



	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 

	תבחרה תונב ברקב יגולונכטה ךוניחה 
	תבחרה תונב ברקב יגולונכטה ךוניחה 

	2013 
	2013 
	ךרע 


	יברעה רזגמב
	יברעה רזגמב
	יברעה רזגמב

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 


	8/2014
	8/2014
	-

	תודימלת תושדח 
	תודימלת תושדח 

	)ד”עשת( 
	)ד”עשת( 
	)ד”עשת( 


	רפסמ ימלתרבטצמ תוד 
	רפסמ ימלתרבטצמ תוד 

	8/2017
	8/2017
	1,050
	)ז”עשת( 
	)ז”עשת( 


	דודיע ברקמ םיטנדוטס תקסעה
	דודיע ברקמ םיטנדוטס תקסעה

	2013 
	 היישעתה יפנעב תיברעה הייסולכואה ךרע 
	וז היישעתל םיאמדקא תבסהו עדיה תריתעםיטנדוטס תיישעתב ובלתשיש קט-ייהה 

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


	אצותכזכרמ לש םיטנדוטס לולסממ ה 
	אצותכזכרמ לש םיטנדוטס לולסממ ה 

	)רבטצמ( תועקשה ירוזחמ הרשכה ל םזימבםיאמדקא תבסה לקט-ייה 
	)רבטצמ( תועקשה ירוזחמ הרשכה ל םזימבםיאמדקא תבסה לקט-ייה 

	שמתתפםיזימבםלתבסהקאםיאמדקט-ייהל 
	שמתתפםיזימבםלתבסהקאםיאמדקט-ייהל 

	סממייםי בתא החלצה יסרוקהזימב םתבסה ם ל םיאמדקאהקט-ייה םימשומ זימבם תבסה םיאמדקאה לקט-ייה 
	סממייםי בתא החלצה יסרוקהזימב םתבסה ם ל םיאמדקאהקט-ייה םימשומ זימבם תבסה םיאמדקאה לקט-ייה 

	עויס םיבושיימ םידבוע תועסה ןומימב 
	עויס םיבושיימ םידבוע תועסה ןומימב 

	2013 
	2013 
	ךרע 


	הקוסעת תומוקמל םייברעםיקסעומ שתעסהוקמל םהקוסעתה ם 
	הקוסעת תומוקמל םייברעםיקסעומ שתעסהוקמל םהקוסעתה ם 

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


	סבוסמתד 
	סבוסמתד 

	דודיע םינטק םיקסע תמקהל תומזי 
	דודיע םינטק םיקסע תמקהל תומזי 

	5,00012/2016 300 -
	5,00012/2016 300 -
	-

	2013 
	ךרע 


	םיינוניבו
	םיינוניבו

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


	םישנ תרגסמב האוולה ולבקיש ןרקה תפתושמה םיפתתשמ יקסע ץיאמ תינכתב 
	םישנ תרגסמב האוולה ולבקיש ןרקה תפתושמה םיפתתשמ יקסע ץיאמ תינכתב 

	םיפתתשמ ”קסע םימזוי“ תינכתב
	םיפתתשמ ”קסע םימזוי“ תינכתב
	4 
	םיקסע כת תובקעב ומקוישםימזוי“ תינ ”קסע 
	4 

	4
	4
	.ביצקתב תולתכ ןכדועי .


	200 -200 
	200 -200 
	400 -200 
	Q4 Q2 
	600
	600
	600
	12/2016 
	200 
	-
	-

	15 
	15 
	12/2016 
	5 
	-
	-

	225 
	225 
	12/2016 
	75 
	-
	-

	180 
	180 
	12/2016 
	60 
	-
	-

	135
	135
	12/2017 
	-
	-
	-




	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	-
	-
	-
	12/2014 
	1,000 
	500 
	1,000 

	-
	-
	12/2014 
	3 
	-
	-

	-
	-
	12/2014 
	-
	-
	480 

	-
	-
	12/2014 
	-
	-
	192 



	 תמלשה םימייק היישעת ירוזאב חותיפ 
	 תמלשה םימייק היישעת ירוזאב חותיפ 
	 תמלשה םימייק היישעת ירוזאב חותיפ 

	2013 
	היישעת ירוזא חותיפו יוניפל םיידועיי ךרע 
	םידרטמ



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

	םימנוד יישעתה ירוזאב וקווששרזגמב ה יטועימהם 
	םימנוד יישעתה ירוזאב וקווששרזגמב ה יטועימהם 




	דמהאצות יד
	דמהאצות יד
	דמהאצות יד
	דמהאצות יד


	-12/2014 80 -213 
	2013
	2013
	2013
	ךרע 


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

	רועיש משההה יזכרמב הרזגמל ןווכה יברעה רועיש הובג הלכשהב תובלתשההלש ה 
	רועיש משההה יזכרמב הרזגמל ןווכה יברעה רועיש הובג הלכשהב תובלתשההלש ה 

	יפתתשמהיליעפה םכתב םןווכהל תינ ל יתקוסעתלכשההובג הה רועיש הלכשהב תובלתשהובג ההה
	יפתתשמהיליעפה םכתב םןווכהל תינ ל יתקוסעתלכשההובג הה רועיש הלכשהב תובלתשהובג ההה

	 תועוצקמב ךותמ קשמב םישרדנ יבלתשמהב םלכשהובג ההה 
	 תועוצקמב ךותמ קשמב םישרדנ יבלתשמהב םלכשהובג ההה 

	25-64 
	רועיש היאמדקאה לש המשהם רועיש ישנ תקוסעתתויברע ם יאליגב 

	25-64 
	רועיש יברע םירבג תקוסעתיאליגב ם 


	-
	-
	-
	12/2014 
	50% 
	-
	68% 

	60% 
	60% 
	12/2015 
	-
	-
	-

	80%
	80%
	12/2015 
	-
	-
	-

	80% 
	80% 
	12/2018 
	-
	-
	-

	5 41.0% 
	5 41.0% 
	12/2020 
	-
	-
	30.5% 

	5 78% 
	5 78% 
	12/2020 
	-
	-
	74.1% )2012( 
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