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 המשרד מנכ"ל הקדמה: 

משרד הכלכלה והתעשייה

 עמית לנג

 וצעדי כלים של רחבה תקש באמצעות הישראלי המשק לש כלכלי לקידום פועל והתעשייה הכלכלה שרדמ
 ,דהמשר לשתלוועפוה תיוסמכוה,םילהכ יןבבוילשההוומםיכנפבתאבהמו תידהמשר הדובעהתינתכ ת.יונידמ
 והחדשנות, הפריון שיפור תוך הישראלי, המשק של כלכלית לצמיחה להוביל נועדה המצרפית שהשפעתם ךכ

הרחבת מעגל ההשתתפות בשוק העבודה ועידוד התעשייה, ההשקעות והתחרות.

 על- מעמיקה וחשיבה מובנה תכנון של פרי היא 2016 לשנת והתעשייה הכלכלה משרד של העבודה תכנית 
תמונת בחינת תוך בוצע התכנית גיבוש הקרובות. לשנים רדהמש של הפעולה וכיווני היעדים המטרות, ודותא

המצב במשק לצד השווקים הגלובליים והתאמת צעדי מדיניות המשכיים וחדשים לאור המגמות השונות. 

באמצעות והחדשנות התחרותיות הפריון, ושיפור צמיחה מנועי פיתוח המשך היא המשרד של מרכזית מטרה 
 קידום תעשייה תחרותית, משיכת השקעות, הגדלת היקף הייצוא ויצירת שיתופי פעולה בינלאומיים. 

 תלמשיכ נקיםמע מתן תבאמצעו תאז ,תאומיהל תדיפוהע אזורי של כלכלי תוחפי היא תספנו תדימשר טרהמ
 כלכלי לחיזוק תכנית גיבוש התעשייה, באזורי יזמים עבור פיתוח עלויות סבסוד הפריפריה, לאזורי שקעותה

של הצפון והמשך הפעילות במסגרת החלטות הממשלה השונות לפיתוח כלכלי-חברתי של הדרום.

 פעולות ביצוע על-ידי זאת במשק, התחרות ולהגברת המחיה יוקר להורדת לפעול ממשיך המשרד בנוסף, 
 הנטל להקלת לפעול המשרד ימשיך ועוד, זאת תחרותי. משק וליצירת הענפית הריכוזיות להפחתת אקטיביות

 חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים. תוך לעסקים תומכת סביבה הרגולטורי וליצירת

 ברצוני להודות לכל מי שלקח חלק במאמצי התכנון, ואני מאחל לכולנו שנת עשייה פורה ומוצלחת.

 בברכה,

 עמית לנג
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- משרד הכלכלה והתעשייה 2016 מדדים מרכזיים לשנת 

2016 2014 2009 

2016 2014 2008 

2016 2014 2008 

2016 2014 2008 

2016 2011 

 מגמה

ברמת 1 OECD -ה למדינות ביחס ישראל מיקום
לנפש1 -2421התוצר

15 | 2020 

 מגמה

2225-64 בגילאי התעסוקה -71%76.2%שיעור
76.5% | 2020 

 מגמה

3325-64 -23.4%33.2%שיעור תעסוקת נשים ערביות בגילאי
41% | 2020 

 מגמה

4425-64 -40.4%45.2%שיעור תעסוקת גברים חרדים בגילאי
63% | 2020 

 מגמה

בין 5 ביחס OECD -הפער בין ישראל לממוצע ה
-16.1%רמת המחירים לתוצר לנפש )סל מייצג(5

0% | 2020 

1 
2 
3 
4 

 .PPP תואםדולרים, מב ,OECDת ה-דינוס למנפש ביחתוצר לת הברמ אלדירוג ישר
תי.ס, ממוצע שנתוני הלמ"ב לפי נטיין, חישואקש דיאם ליעתבה
תי.ס, ממוצע שנתוני הלמ"ב לפי נטיין, חישואקש דיאם ליעתבה
תי.ס, ממוצע שנתוני הלמ"ב לפי נטיין, חישואקש דיאם ליעתבה
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משרד הכלכלה והתעשייה

2016 2014 

6 
רמת פריון העבודה במשק הישראלי )תוצר לשעת

ובהתאמה במחירי 2010 עבודה(, )בדולרים,
6 )PPP-$34.70ל-

$45.90 | 2025 

2016 2014 2010 

היקף ייצוא הסחורות להודו ולסין )במיליוני 7
יהלומים(7 ללא -3,413.73,568דולרים,

7,000 | 2020 

2016 2010 

8 
לעניין היחס בין פריון OECD -הפער בין ישראל ל

עובדים בהם 10-50 שמועסקים בעסקים העבודה
עובדים8 -5.3%לעסקים שמועסקים בהם יותר מ-50

0% | 2030

 מגמה

 מגמה

 מגמה

5 

6 

8 

253  | 

סל תא ומשקפים אומייםהל תבונומהחש נגזרים תהפרטי הצריכה נינתו .OECDה- תמדינו של סליח אלבישר סהיח תהשווא-2020ל- היעד
 ,ךוניהח ,תואיברהיומתח ייכונ אחרל צרכןלםיירהמח דדמלשיללהכ לסמה תיצכמח םיללכו הזדדמיבי)רכ במשק םיטפרהלשעצהממו היכצרה
 אם.תדד זה בהדכן מתן לעני , ועל כןניםת לשלוש שאח OECDב- דכניםתענים אלו מתובורה(. נתחדיור והה

את הפריון במשק.בין-משרדי להעלת הת הצוובודסיום ע אחרדכן לתעד זה צפוי לה- יע OECDת ה-דינוהיעד הוא להגיע לממוצע מ
 ס.ני למ"נתו

בינוניים.נים וטסקים קסיוע לעת לסוכנובוד של הועי OECDסומי ה-מקור: פר
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 2016 מטרות ויעדים לשנת 

תאמתו לצרכים המתקדמים שלפות בשוק העבודה וההרחבת מעגל ההשתת
 המשק

 סוקהבתע ת נמוךתפותבעלות שיעור הש תסיואוכלו ב: שילו1.1 דיע

 תייםאיכו דהבות מקומות עדלת הביקוש ויצירת להגתיותש ת: יציר1.2 דיע

 תו לשוקאמתתיו והתוח מיומנויותוך פי נושי,אל ההון האטנצית ומיצוי פובותלד השדו: עי1.3 דיע

 דהבוהע

טנת הפערים הכלכליים והחברתיים במשק הישראליהק
 תאומית הלדיפותי של אזורי העברנוף כלכלי-חתוח ומי: פי2.1 דיע

 תוח הכלכלי האזורי של מחוז הצפוןדום הפי: קי2.2 דיע

 ב מועסקיםבקר תת הרווחה הכלכלידלבמשק והג ת השוויוןבר: הג2.3 דיע

תת יוקר המחיה והגברת התחרות במשק הישראליהפח
 תית משק תחרות ויצירנפית העת הריכוזיונ: הקט3.1 דיע

 תהליכיים סמיםטורי והסרת חטל רגולנ ת, הפחתטיוב הרגולציה 3.2: דיע

 נים והעוסקיםסחר ההוגן לשם הגנה על זכויות הצרכדום המ: קי3.3 דיע

 בעולם תייםבשווקים משמעו בוא או ייצור למקובלטלות על יית המות החוקיודרישות התאמ: ה3.4 דיע

תעשייה, במסחר ובשירותיםפיתוח מנועי צמיחה ושיפור התחרותיות והחדשנות ב
 במשק ת הפריוןדלת והגתיותחרודום הת לשם קיד החדשנודו: עי4.1 דיע

 את-קיימדמת ובתק, מתתיתחרו תעשייה דום: קי4.2 דיע

 ת המשקתית לצמיחתשתי כאיכואנושי מיומן ו תוח הון: פי4.3 דיע

 תחיםתפבשווקים גלובליים מ תת הפעילובר: הג4.4 דיע

 תיםבשירותעשייה וב את היקף וגיוון הייצו: הגדל4.5 דיע

 נוףאומיים ומינלבי ת שיתופי פעולהת משקיעים זרים, יצירת משיכאמצעוב די המשקדום יע: קי4.6 דיע

 רכש גומלין

 תייםסוקתע, כלכליים וטים משקייםבהיב ת חירוםת ענפי המשק לשעת ומוכנו: היערכו.4 דיע

 בישראל תת מו"פ הפועלוטוברות מוב חבקר ת ייצורתוח של פעילוד הפידו: עי4.8 דיע

1 

2 

3 

4 
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משרד הכלכלה והתעשייה

טנים והבינונייםחיזוק העסקים הק 5
 נונייםביטנים ונים של עסקים קתזרים המזומ ת לאשראי ולהון ושיפורנגישו סמית חסר: ה5.1 דיע

 טי על עסקיםטל הביורוקרת הנתטורי והפחת העומס הרגול: הקל5.2 דיע

 ת של העסקיםתחרות, היעילות וכושר הדשנו, החאל הפריוןטנציבמימוש פו סיוע 5.3: דיע

 תםתחותפסקים חדשים ולהת להקמה של עתומכ תתיתש ת: יציר5.4 דיע

טיחותות העובד ושמירה על בהגנה על זכויו
 דיםדעות לזכויות עובת האכיפה ושיפור המו: העמק6.1 דיע

 תיסוקתעטחון הביסוקה והתעב תדמנויות שוויון ההזבר: הג6.2 דיע

 תתיסוקת התעת והבריאוטיחוב: שיפור ה6.3 דיע

 במשק דהבוסי עת יחדר: הס6.4 דיע

טובת כלל אזרחי המדינהדיניות המשרד לטבי של מפור השירות ויישום מישי
 דת המשרדבובע תדשנותייעלות וחתוך ה ,ת לציבור: שיפור השירו 1. דיע

 תיב-מערכסנכרון רת וטמעה של ראייה כוללבוש וה: גי 2. דיע

: דיע  תומכים תיםדי מתן שירותיהן על-יטרות מבהשג דת המשרדוסיוע ליחי 3.

 נהדיאזרחי המ ת כללטובד לת המשרניודיבי של מטת ויישום מי: שיפור השירו 4. דיע
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 עיקרי תכנית העבודה 

תקדמיםפות בשוק העבודה והתאמתו לצרכים המהרחבת מעגל ההשתת 1
 של המשק

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תוצאה:

25-64 ה בגילאיהתעסוק וריעש
76.2% 
(2014( 

--12/202076.5% 

חרדים בגילאי גברים תעסוקת שיעור
25-64 

45.3% 
(2014( 

--12/202063.0% 

ערביות בגילאי נשים תעסוקת שיעור
25-64 

33.2% 
(2014( 

--12/202041.0% 

 שילוב אוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות נמוך בתעסוקה 1.1: יעד

 מרכזיות: משימות
■

■ 

■ 

■ 

■ 

 מרכזי הכוון תעסוקתיים למגזר המיעוטים 21 הפעלת
 הקמה והפעלה של מרכזי פיתוח תעסוקתיים לאוכלוסייה החרדית

 ויות בתעסוקה( לשילוב אנשים עם מוגבלOSCהקמת תחנת שירות אחת )
 הפעלת שירותי סיוע ליזמים ולעסקים קטנים ובינוניים במזרח ירושלים

 הפעלת קרן הלוואות לנשים יזמיות מהחברה הערבית
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משרד הכלכלה והתעשייה

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

במרכזי ההכוון במגזר המיעוטים -8,086-9,00012/2016משתתפים

ההכוון התעסוקתי בירושלים מרכז הרחבת
העיר לשילוב תעסוקתי של תושבים במזרח

-12/2016 ג--

התעסוקתי והפיתוח מרכזי ההכוון
 לאוכלוסיה החרדית

10-1212/2016-

במרכזי ההכוון והפיתוח משתתפים
 התעסוקתי לאוכלוסייה החרדית

8,200-9,00012/2016-

לשילוב אנשים עם OSC מרכז הפעלת
 מוגבלויות בתעסוקה

-5/2016- ג-

במזרח ירושלים שאובחנו לקבלת יזמים
הסוכנות לעסקים קטנים  שירותי סיוע של

ובינוניים
--9012/2016-

שקיבלו תמיכה מקרן ההלוואות עסקים
לנשים יזמיות9

1,1005001,00012/2016-

מדדי תוצאה:
 ה בעבודה של המשתתפיםהשמה יעורש

 התעסוקתי למגזר הכווןבמרכזי ה
 10םהמיעוטי

2015 ערך במועדמועד סיום Q2Q4 ערך

53.6%-45%12/2016-

ת.ת צפוי לרדאוספר ההלוו, ועל כן מאות יעלהסכום ההלוו
 העבודה. משוק יותר המרוחקות לאוכלוסיות שירות נותנת הזמן עם וכן העבודה( בשוק שילוב רק )ולא הקידום תחום על גובר דגש שמה התכנית 10

257 2016 תנשלהודבעתכנית  | 

9 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
   

 דלת הביקוש ויצירת מקומות עבודה איכותייםת תשתיות להגיציר 1.2: יעד

 מרכזיות: משימות
■

■

■

■ 

■ 

מתן תמיכה למעסיקים באמצעות הקצאות תחרותיות במסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים
 בעסקים בישראל 

 הפעלת מסלול שכר גבוה באזורי הפריפריה
 הפעלת מסלול לעידוד העסקת סטודנטים מקרב האוכלוסייה הערבית בענפי התעשייה עתירת

 הידע
 הפעלת מסלול להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות

 תמיכה בביצוע התאמות במקומות עבודה להעסקת עובדים עם מוגבלות

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 שקיבלו תמיכה במסגרת מסלול תחברו
 ם בישראללקליטת עובדים נוספים בעסקי

80-9012/2016-

שאושרו במסלולי שכר גבוה מפעלים
בפריפריה

--412/2016-

שקיבלו תמיכה במסגרת מפעלים
מסלול לעידוד העסקת סטודנטים מקרב

הערבית בענפי התעשייה  האוכלוסייה
 עתירת הידע

--2512/2016-

העסקת אנשים עם שאושרו במסלול חברות
 מוגבלויות

--2012/2016-

התאמות שקיבלו תמיכה לביצוע מעסיקים
להעסקת עובדים עם מוגבלויות

21011021012/2016-

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תוצאה:

 שנקלטו במשרות חדשות בשכר יםדובע
 הגבו

--20012/2016-

שנוצרו כתוצאה מהפעלת משרות חדשות
ההשקעות  מסלולי התעסוקה של מרכז

1,500-2,75012/2016-
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משרד הכלכלה והתעשייה

 פיתוח מיומנויותיו טנציאל ההון האנושי תוךד השתלבות ומיצוי פועידו 1.3: יעד
 והתאמתו לשוק העבודה

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■

 במטרה להקל על מעסיקים קטנים ובינוניים במימושו 11עדכון נוהל "כיתה במפעל"
 הגדלה של היקף ההכשרות המקצועיות המתוקצבות בדגש על מקצועות עתירי תשתיות

 12הפעלת תכנית "טובים לתעשייה" לשנה"ל תשע"ו והיערכות להפעלת התכנית בשנה"ל תשע"ז

 ליווי מקצועי בהפעלת תכנית הכשרה בחניכות, המשלבת בין לימודים עיוניים לעבודה מעשית
 הרחבת תכנית שוברים להכשרה מקצועית לדורשי עבודה ולאוכלוסיות מיוחדות

 13פתיחת בית-ספר לנוער ערבי במזרח ירושלים

 פיתוח תכניות לימודים חדשות במשותף עם מעסיקים ומכללות
 הרחבה של תהליך האקרדיטציה בין מקצועות צבאיים למקצועות אזרחיים

 +45 גיבוש תכנית לעידוד תעסוקה לגילאי

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

-12/2016 ג--
הכשרה14 חדשים בקורסי -2,5008992,80012/2016תלמידים

שקיבלו תמיכה במסגרת התכנית סטודנטים
"טובים לתעשייה"

40-5412/2016-

שיבוצעו במסלול הכשרה מקצועית קורסים
 בחניכות

--1012/2016-

לשוברים שאושרו -3,0001,6003,20012/2016בקשות

לנוער ערבי במזרח פתיחת בית-הספר
ירושלים

-4/2016- ג-

בהכשרה מקצועית שיחודשו תכניות לימוד
 ויעודכנו

--10412/2016-

לימוד חיצוניות שייבדקו, על-פי תכניות
דרישת צה"ל

-449012/2016-

 דשהח ה במפעל"הל "כיתשל נו פעלהה

11 
12 
13 

תעסוקה.ב תבהכשרו תתפיםת המשב אטרה לשלת מפעל במסגרבמ סי הכשרה מקצועיתבה קור בריםת שמועניתכ אבמפעל" הי תה"כי
ת.אומית הלדיפואזורי העב תעשייה טכנולוגיה במפעליסה ודטים בוגרים להננטודס תבהשמ תמוךת לדתעשייה" מיועבים לטו" תתכני

1 ת ממשלהתוקף החלטמ .33של הממשלה ה- 5
 בפועל. ביצועת הא דוקבנן. יש לתוכא הערך שהו 2015 ערך 14

259 2016 תנשלהודבעתכנית  | 



 

 

    

 
 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

טנת הפערים הכלכליים והחברתיים במשק הישראליהק 2

דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תוצאה:

59.7% 
(2013( 

--12/202060.0% 

בין מדד אי-השוויון )ג'יני( לפני היחס
תשלומי העברה ומסים בישראל לערכו

OECD-הממוצע במדינות ה

102.6% 
(2012( 

--12/2020100% 

ג'יני לאי-שוויון בקרב משפחות מדד
העברה ומסים16 בישראל, לפני תשלומי

0.479 
(2013( 

--12/20200.467 

ה מתוך סךנסות מעבודהכה של חלקן
 15התחתון החמישון ההכנסות הממוצע של 

 פיתוח ומינוף כלכלי-חברתי של אזורי העדיפות הלאומית 2.1: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■

■ 

■ 

■

■ 

■ 

■

 מתן תמיכה להקמה ולהרחבה של מפעלים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון
 הפעלת מסלול שכר גבוה בירושלים

 גיבוש תכנית אב לאזורי התעשייה בישראל
 קידום, שיווק ואכלוס אזורי תעשייה באזורי העדיפות הלאומית

 שדרוג אזורי התעשייה ביישובי עוטף עזה
 הפעלת תכנית סיוע לעסקים במסגרת הפרויקט "מעבר צה"ל לנגב"

 הפעלת תכנית "מסחר מקוון" לטובת חיזוק עסקים קטנים ובינוניים מיישובי הדרום ועוטף עזה
 (2025 קידום השילוב של צעירים בסיכון ביישובי הדרום בתעסוקה )מתוקף החלטת ממשלה

 תחתון.דים המצויים בחמישון הבת עות לזכויודעות גוברבילו למואכיפה יות הברבהנחה ששינויי החוק להג 15
 (.2012 ת)של שנ OECDת ה-דינות להגיע לערך הממוצע של מעל-מנ 16
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משרד הכלכלה והתעשייה

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

78-8012/2016-

שקיבלו תמיכה במסגרת מסלול שכר חברות
גבוה יעודי לירושלים

--412/2016-

התעשייה בישראל תכנית אב לאזורי -8/2016 ג--גיבוש

מודל ניהול משותף באזורי תעשייה -12/2016 ג-- יישום

שנערך להם תכנון לשיפור תעשייה אזורי
 תחבורה ציבורית

--312/2016-

ביישובי עוטף עזה שהחלו תעשייה אזורי
הציבוריות התשתיות בהם פעולות לשדרוג

--312/2016-

שהופנו לקבלת כלי סיוע במסגרת עסקים
הפרויקט "מעבר צה"ל לנגב"

5020040012/2016-

שהונגשו לעסקים במסגרת מכרזים
הפרויקט "מעבר צה"ל לנגב"

50255012/2016-

שקיבלו סיוע במסגרת תכנית  עסקים
הסיוע  "מסחר מקוון", כחלק משירותי

למינוף הדרום ועוטף עזה
50022044012/2016-

עקרונות וליווי צעדים לקידום גיבוש
הדרום השילוב של צעירים בסיכון ביישובי

 בתעסוקה
 ג 12/2017---

 ה לצורך הקמה אושקיבלו תמיכ יםמפעל
 הרחבה

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תוצאה:

55.8% 
(2014( 

--12/202562.2% 

שנוצרו בפריפריה כתוצאה משרות חדשות
מהתמיכה בהקמה והרחבה מפעלים
הון החוק לעידוד השקעות במסגרת

2,110-2,25012/2016-

בשכר גבוה, שנוצרו כתוצאה משרות
 ממסלול התעסוקה בירושלים

--8012/2016-

 ה בפריפריה )מחוזות צפוןהתעסוק וריעש
 17ודרום(

 הפיח ,זמרכ ,א"ת תוזוח)מ תוזוהמח ארבש עצוהממ הוקסעתה ורעילש םודרהו ןופצה תוזוחבמ הוקסעתה ורעיש תא תווהשל אוה דעיה 1
 וירושלים(.
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 פוןקידום הפיתוח הכלכלי האזורי של מחוז הצ 2.2: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■ 

■

 גיבוש הפרק הכלכלי בתכנית לפיתוח כלכלי-חברתי של הצפון
 החלת הגדלת המענק לעידוד השקעות בצפון הארץ, תוך השוואה למענק המוגדל באזור הדרום

 צמצום זיהום האוויר והפחתת סיכונים סביביתיים באזור מפרץ חיפה
ביצוע פיילוט למיזם משותף עם מכללה אקדמית באזור הצפון להשמת סטודנטים במקצועות

 טכנולוגיים 

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 נית לפיתוחהכלכלי בתכ הפרק ושיבג
- ג- הגשתו לאישורכלכלי-חברתי של הצפון ו 3/2016 -

 ההממשל

 המענק האפשרי לעידוד וריעת שתקר
 הון בצפון, תוך השוואתו לשיעור השקעות

 18םנק בדרוהמע

 ה שחתמו עלבאזור מפרץ חיפ יםפעלמ
 הסבת דוודים לגז טבעיהתחייבות ל

 ם המשותףשישתתפו במיז יםדנטסטו
 םם במקצועות טכנולוגיילהשמת סטודנטי

- 12/2016 30% - 20% 

15 12/2017 5 - -

- 12/2016 20 - -

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תוצאה:

 19בצפון הארץ יםועסקמ

 הצפון בין ממוצע השכר לשכיר במחוז היחס
 20למחוז מרכז

439,000
597,000 12/2025 - -

(2013( 

85% 12/2025 - - 70% 

 אוצר.ת עם שר הת משותפסמכות שבתיקון חקיקה ראשיב נהתמו 18
 תי של הצפון.ברתוח כלכלי-חת לפיתכניב בו, והוצ2025 תדים עד לשנהיע 19
 תי של הצפון.ברתוח כלכלי-חת לפיתכניב בו, והוצ2025 תדים עד לשנהיע 20
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משרד הכלכלה והתעשייה

 דלת הרווחה הכלכלית בקרב מועסקיםהגברת השוויון במשק והג 2.3: יעד

 מרכזיות: משימות
■

■ 

■

■ 

 אכיפת זכויות עובדים בחברות שמירה, אבטחה וניקיון
 קליטת ילדים במעונות יום ובמשפחתונים וקביעת דרגות סבסוד לשנת הלימודים תשע"ו

 הרחבת היצע מעונות היום על-ידי תמיכה בבינוי ובהרחבה של מעונות יום
 גיבוש מסלול תעסוקה לטובת העסקת יוצאי אתיופיה במשרות איכותיות במשק

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

200-25012/2016-

השוהים במעונות היום, בצהרונים ילדים
ובמשפחתונים21

141,035 
 )תשע"ה(

--8/2016
150,000 
 )תשע"ו(

שיקבלו תמיכה לבינוי ולהרחבה יום מעונות
הכלכלה22  ממשרד

300-36012/2017400 

מסלול תעסוקה להעסקת יוצאי  פרסום
 אתיופיה במשרות איכותיות

-12/2016 ג--

 ה, אבטחה ונקיון שייבדקושמיר תחברו
 םה של זכויות עובדילצורך ביצוע אכיפ

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תוצאה:

 ם,היו ם במעונותששהות ילדיה תיי הבמשק
 ם מסובסדת כחלקהצהרונים והמשפחתוני

 המסגרות היצע הרחבתמ
117,862-125,00012/2016-

 די רווחה".כולל "יל 21
 .2012 תטבר משנד מצדמ 22
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הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות במשק הישראלי 3

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תוצאה:

 ביחס בין OECDבין ישראל לממוצע ה- פערה
 23נפשמחירי הצריכה הפרטית לתוצר ל

16.1% 
(2011( 

--12/20200% 

 ת ויצירת משק תחרותית הריכוזיות הענפיטנהק 3.1: יעד

 מרכזיות: משימות
■

■

■ 

■ 

■ 

 יצירת מסלול חדש לתמרוץ מפעלי תעשייה, שיביא להגדלת התחרות בענפים שהתחרות בהם
 קטנה או מועטה

 בחינה של הקמת שוקי איכריים קואופרטיביים לשיווק תוצרת חקלאית ישירה מהמגדלים
 החקלאיים

 הפעלת ארגון קניות לקמעונאים קטנים בישראל לשם הפחתת עלויות ברכישת שירותים וטובין
 הקמת אתר אינטרנט, המרכז את המידע הנדרש על הייבוא המסחרי והאישי

 מתן סיוע למאגדים חקלאיים לתמיכה ביזמים ועסקים קטנים בענף החקלאות

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

ה,מסלול חדש לתמרוץ מפעלי תעשיי ירתיצ
 התחרות במשק שיביא להגדלת 

-12/2016 ג--

אסטרטגיה להקמת שוקי איכרים  גיבוש
קואופרטיביים בהלימה לצורכי שטח

-12/2016 ג--

תכנית ארגון קניות לקמעונאים  הפעלת
קטנים בישראל לשם הפחתת עלויות

 ברכישת שירותים וטובין
-12/2016 ג--

אתר אינטרנט ייעודי לריכוז כלל הפעלת
המידע על ייבוא )מסחרי ואישי( לטובת

היבואנים  ציבור
-6/2016- ג-

שקיבלו סיוע דרך סניפי מאגדים חקלאיים
 המעוף

7-1512/2016-

 תכמחצי כוללים זה דדמ בי)רכי במשק טיםהפר של הממוצע הצריכה סל את ומשקפים אומייםהל תבונומהחש נגזרים תטיהפר הצריכה ניתונ 23
 לשלוש תאח OECDב- דכניםתעמ אלו תוניםנ תחבורה(.וה דיורה החינוך, ,אותבריה תחומי ניכוי לאחר לצרכן המחירים דדמ של הכללי סלמה

 אם.דד זה בהתדכן מאפשר לע , ועל כןניםש
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משרד הכלכלה והתעשייה

 טיוב הרגולציה, הפחתת נטל רגולטורי והסרת חסמים תהליכיים 3.2: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■ 

■

■ 

■

■ 

■ 

 ביצוע טיוב רגולציה בחוקי עבודה לשם הפחתת הנטל הרגולטורי
 ביצוע תהליך הפחתת נטל רגולטורי בהליך רישום הנדסאים וטכנאים

 הפחתת הרגולציה בייבוא בתחום אישורי "תקן לא חל"
 העברת מוצרים מקבוצת בדיקות מחמירה לקבוצת בדיקה מקילה יותר, תוך ביצוע ניהול סיכונים,

 במטרה להקל על היבואנים
 שינוי הוראות הממונה על התקינה בדבר העברה מתצהיר להצהרה וקביעת המנגנון.

 בניית תכנית לאכיפת תקנים רשמיים בשווקים, המבוססת על הערכת סיכונים, לאור הקלות
 בבדיקות ייבוא אישי ושינוי חוק התקנים

 סיוע להתמודדות רגולטורית בהקמת מתקני קוגנרציה במפעלי תעשייה
 24ביצוע תהליכים להערכת השפעות הרגולציה על רגולציה חדשה

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

-253-512/2016הליך טיוב רגולציהם יבוצע תה בהעבוד יחוק

נטל רגולטורי בתהליך פרסוםדו"ח הפחתת
הנדסאים וטכנאים הרישום של

-12/2016 ג--

נטל רגולטורי בייבוא פרסוםדו"ח הפחתת
 בתחום "תקן לא חל"

-12/2016 ג--

הבדיקה המעודכן של קבוצות הסיווג פרסום
של תקנים רשמיים בייבוא והחלתו על

היבואנים
-12/2016 ג--

הממונה על של עדכון הוראות פרסום
הענקת אישור תקן רשמי התקינה בדבר

-12/2016 ג--

תכנית אכיפת תקנים רשמיים הפעלת
בשווקים, המבוססת על מודל להערכת סיכונים

-12/2016 ג--

הקמה של מתקני קוגנרציה קטנים הסדרת
מגה-ואט(26 16  )עד

-12/2016 ג--

הרגולציה שיבוצעו השפעת -2-312/2016הערכות

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תוצאה:

 12/201925%--- הביורוקרטי הפחתה בנטלה יעורש

 .33של הממשלה ה- 2118'סת ממשלה מטאם להחלתבה 24
 נוחה.דה ומבות ענוער וחוק שעות הדבונשים, חוק ע תדבודם, חוק עסוקה, חוק קבלני כוח-אתעת החוק שירו 25
 ת ממשלה.טבהחל תנהביצוע המשימה מו 26
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 דום המסחר ההוגן לשם הגנה על זכויות הצרכנים והעוסקיםקי 3.3: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■

 OIMLקידום חוק למשקולות ומידות בהתאמה לחוקים המקובלים בעולם ועל-פי המלצות ה-

 אכיפת דיוק מכשירי שקילה במשק
 אכיפת דיוק מונים בתחום הדלק במשק

 ביצוע ביקורות על מחירי הגבינות בהתאם למחיר שנקבע במכרזי המכסות
 ביצוע ביקורות לאכיפת צרכנות הוגנת

 ביצוע ביקורות בחנויות ספרים כחלק מיישום חוק הסופרים
קביעת מחירי מוצרים הנתונים תחת פיקוח באחריות משרד הכלכלה על-פי חוק פיקוח מחירי

 מצרכים ושירותים 

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 המידות על-המשקלות ו הצעת חוק ורישא
 הידי ועדת השרים לענייני חקיק

-12/2016 ג--

ראשוניים ואימותים מחדש של אימותים
 מכשירי שקילה

12,6715,75111,31412/201611,314 

ראשוניים ואימותים מחדש של אימותים
מונים בתחום הדלק

8,5954,2988,59512/20168,595 

שיבוצעו לבדיקת מחירי הגבינות ביקורות
 המיובאות

20515030012/2016300 

לבחינת מחיר מרבי והפקעת מחיר  3,0001,5003,00012/20163,000ביקורות

שיבוצעו בחנויות ספרים כחלק ביקורות
מיישום חוק הסופרים

20010020012/2016200 

המחירים על מוצרים מפוקחים קביעת
המשרד, תוך שמירה על איזון בין  שבאחריות

הצרכנים, היצרנים והמשווקים
-12/2016 ג--
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משרד הכלכלה והתעשייה

 דרישות החוקיות המוטלות על ייבוא או ייצור למקובל בשווקיםהתאמת ה 3.4: יעד
 משמעותיים בעולם

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■

■ 

■

 הנהגת מדיניות ייבוא חדשה בתחום התקשורת האלחוטית
 תיקון צו ייבוא חופשי במטרה לקבוע הגבלת זמן למתן אישור לייבוא אישי

 ביצוע הקלות ביורוקרטיות ליבואנים בתחום החקלאות, באמצעות ביטול כפל רגולטורי והפחתת
 דרישות רגולציה מיותרות

 הנהגת מדיניות חדשה בתחום האנרגיה, שמטרתה אימוץ רגולציה בינלאומית והפחתת חסמים
 מדידת הערך הכספי של הפחתת הנטל הביורוקרטי בצו ייבוא חופשי בתחום התחבורה,

 בהתבסס על ניסיון בינלאומי

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תפוקה: מדדי

 ם התקשורתהייבוא בתחו ותייני מדושינ
 םם למקובל בעולהאלחוטית בהתא

-12/2016 ג--

בצו ייבוא חופשי להגבלת אישור התיקון
 הזמן למתן אישור לייבוא אישי

-6/2016- ג-

ברגולציה ליבואנים בתחום ביצוע הקלות
 החקלאות

-3/2016- ג-

בתחום האנרגיה תיקוני חקיקה  ביצוע
במטרה לאמץ מדיניות חדשה בתחום

 הייבוא
-12/2016 ג--

הפחתת הכספי של הערך כימות
הביורוקרטיה בצו ייבוא חופשי בתחום

התחבורה
-3/2016- ג-

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תוצאה: מדדי

הממוצע למתן רישיון ליבואנים בתחום הזמן
התקשורת )בימים(

60-1412/2016-

הממוצע לשחרור משלוח ייבוא מזון הזמן
 רגיל )בימים(

14-112/2016-
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תעשייה, במסחר ובשירותיםפיתוח מנועי צמיחה ושיפור התחרותיות והחדשנות ב 4

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תוצאה: דדימ

21 
(2014( 

--12/202021 

העבודה במשק הישראלי )תוצר פריון רמת
2010  לשעת עבודה(, )בדולרים, במחירי

27 (PPP-ובהתאמה ל

34.7 
(2014( 

--12/202045.90 

)במיליארדי דולרים(28 היקף הייצוא
98.71 
(2014( 

--12/2020135 

)במיליארדי דולרים(29 ייצוא שירותים היקף
35.37 
(2014( 

--12/202042.2 

)במיליארדי דולרים( תעשייתי ייצוא היקף
46.74 
(2014( 

--12/202067.2 

למדינות שלישראל יש עמן שיעור הייצוא
הייצוא  הסכמי אזור סחר חופשי מתוך כלל

 הישראלי

66% 
(2013( 

--12/202080% 

 OECDדינות ה-ישראל ביחס למ וםיקמ

 ברמת תוצר לנפש

 דלת הפריון במשקד החדשנות לשם קידום התחרותיות והגעידו 4.1: יעד

 מרכזיות: משימות
■

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■

■ 

■ 

■

 הקמת רשות לאומית לחדשנות טכנולוגית 
 עידוד חדשנות מוכוונת אתגרי סקטור ציבורי

 קידום תעשיית הסייבר הישראלית בשיתוף "ישראל דיגיטלית"
 חיזוק התשתית הפיסית העומדת בפני חברות הזנק

 הפעלת מערך החממות הטכנולוגיות
 הרחבת פעילות המכינה למו"פ בתעשייה

 גיבוש מסלול המעודד חברות מובילות בתעשייה לבצע פרויקטי מו"פ אתגריים ופורצי דרך לשם
 הובלה גלובלית

 הפעלת מאגדים לקידום התעשייה הישראלית באמצעות חיזוק החדשנות הטכנולוגית
 30גיבוש מסלול לעידוד הפריון בענפי המשק

 הקמת מרכז חדשנות להצגת תעשיות ישראליות חדשניות

 ת הפריון.בין-משרדי להעלאת הת הצוובודסיום ע אחרדכן לתעד זה צפוי לה. יעOECDת ה-דינוד הוא להגיע לממוצע מהיע 2
 .2020 תד שנע 2009 תת ערך הייצוא משנבר כהכפלבע בעד נקהיע 28
 סך הייצוא. תוךתים מא השירוסי הממוצע של ייצוד הייצוא הכולל ועל חלקו היחס יעסיב בר עלבע בעד זה נקיע 29

דרשים ליישומה.נתיים הספתו תקניםבים ות משאדבהעמ תתניהמשימה מו
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משרד הכלכלה והתעשייה

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תפוקה: דדימ

 6/2016- ג-

חדשנות שפעלו ברשות הלאומית זירות
לחדשנות טכנולוגית

23512/2016-

לעידוד חדשנות מוכוונת אתגרי פרויקטים
דיגטלית" "ישראל עם בשיתוף ציבורי סקטור

-61212/2016-

תכנית המשך לתכנית "קידמ"ה" השקת
הסייבר31  כחלק מחיזוק אשכול

-2/2016- ג-

חדשנות שהשתתפו בפיילוט מעבדות
הזנק הפיסית בחברות התשתית לחיזוק

--512/2016-

הטכנולוגיות שאושרו בחממות -80408012/2016תכניות מו"פ

המשתתפות במכינה למו"פ חברות
בתעשייה

35255012/2016-

המעודד חברות מובילות מסלול השקת
 בתעשייה לבצע פרויקטי מו"פ אתגריים

-12/2016 ג--

הטכנולוגית32 החדשנות לעידוד -12121412/2016מאגדים

מרכז מבקרים להצגת תעשיות הקמת
 חדשניות

 ג 5/2017---

 הרשות הלאומית לחדשנות תפעילו תילתח
 נולוגיתטכ

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תוצאה: דדימ

4.21% 
(2013( 

--12/20174.48% 

הלאומית למו"פ ישראל בהוצאה מיקום
אזרחי כאחוז מהתמ"ג מתוך מדינות

34OECD-ה

1 
(2013( 

-112/2016-

הפטנטים למיליון ישראל במספר מיקום
נפש שנרשמו בארה"ב35

5 
(2015( 

-412/2016-

 33התוצרה במו"פ אזרחי מההשקע שיעור

 בר.סיינת הבתחום הג תאליתעשייה הישרת הדום יכולות לקיניתכ אדמ"ה" היתכנית "קי 31
 ת.תיסורתעשייה המד ייעודי לדים יפעל מאגאגתוך הממ 32
 200(. תת השיא )שנד הינו להגיע לרמהיע 33
 ביל.היעד הינו שימור מיקומנו המו 34
 דם.נו לחזור למיקום הקוד הידירוג. היעאחד ב דה מקוםא ירהי 2013 תבשנ בעולם, תביעיאל רדורגה ישר בהןנים שאחר כמה של 35
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 דמת ובת-קיימאדום תעשייה תחרותית, מתקקי 4.2: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■

■ 

 ביצוע מחקר לפיתוח הערך המקומי בתעשיות הפקת גז טבעי
 תמיכה בחיבור ושימוש התעשייה בגז טבעי

 הפעלת תכנית ייעוץ להתייעלות בחומרי גלם ומשאבים לתעשייה
 ליווי סביבתי לאזורי תעשייה על-פי תפיסת פיתוח בר-קיימא

 עידוד חברות מים ואנרגיה ישראליות לשימוש בכלי האיחוד האירופי במסגרת תכנית "הורייזן"
 הגדרת כללי מקור להגדרה של מהו "מוצר ישראלי" לצרכים של רכש ציבורי וקבלת העדפות

 והטבות מגופים ממשלתיים ומוסדיים
 גיבוש תכנית להסרת חסמים במשק הגז הטבעי לשימושי התעשייה

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תפוקה: מדדי

-12/2016- ג-

שיקבלו מענק עבור עלויות חיבור חברות
 ושימוש בגז טבעי

30-3012/2016-

הייעוץ שסיימו את תכנית מפעלים
להתייעלות בחומרי גלם ובמשאבים

 לתעשייה
--712/2016-

בירוחם להטמעת אלמנטים פיילוט הפעלת
 בני-קיימא באזורי התעשייה

-12/2016 ג--

של חברות קלינטק ישראליות הגשות
 במסגרת כלי האיחוד האירופי

60347012/2016-

כללי מקור להגדרת מוצר ישראלי -12/2016 ג-- גיבוש

 המקומי החקר בנושא פיתוח הערך וםפרס
 בתעשיות הפקת גז טבעי

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תוצאה: דדימ

 360.57%התוצר התעשייתי בישראל צמיחת וריעש
(2014( 

-1.61%12/2016-

 (.OECDב- תבממוצע מדינובארץ ו ב ממוצע זההבר )קצאחר המשבשנים של תי הממוצעב השנבקצ היעד הוא לצמוח לפחות כמו 36
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משרד הכלכלה והתעשייה

 ת המשקפיתוח הון אנושי מיומן ואיכותי כתשתית לצמיח 4.3: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■

■

■

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 פתיחת בתי-ספר מקצועיים לנוער במודל צמוד מפעל בשיתוף מעסיקים מובילים במשק
 הפעלת תכנית "עתידים לתעשייה" לעידוד הכשרת סטודנטים למקצועות טכנולוגיים

 שנות לימוד 12 מעקב אחר יישום ההכרה בבוגרי בתי-הספר לנוער כבוגרי
 הפעלת תכנית הכוון להשכלה גבוהה במגזר המיעוטים

 הפעלת תכנית "תלפיות" לחרדים לעידוד מצוינות בתחום ההיי-טק במגזר החרדי
 הכשרת גברים חרדים במכללות הטכנולוגיות

 הפעלת פרויקט "אשבל" להכשרת סטודנטים מהמגזר הבדווי ללימודי הנדסאים
 הרחבת מערך יחידות ההכוון התעסוקתי ליוצאי אתיופיה

 חלוקת שוברים להכשרה מקצועית להורים יחידים וליוצאי אתיופיה ומעקב אחר מימושם
 הפעלת קורסי הכשרה מקצועית ותכניות מצטיינים לאקדמאים יוצאי אתיופיה

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תפוקה: דדימ

צמודי מפעל לנוער -3-6/2016-בתי-ספר

התכנית שקיבלו תמיכה במסגרת סטודנטים
"עתידים לתעשייה"

180-18012/2016-

הכוון להשכלה גבוהה בתכנית משתתפים
במגזר המיעוטים

1,313-1,20012/2016-

תכנית "תלפיות" לחרדים לעידוד הפעלת
החרדי מצוינות בתחום ההיי-טק במגזר

-12/2016 ג--

הלומדים במכללות סטודנטיםחרדים
הטכנולוגיות

280-35012/2016350 

הלומדים לימודי הבדווי מהמגזר סטודנטים
 הנדסאות

85-1009/2016100 

הכוון תעסוקתי ליוצאי אתיופיה יחידות
שיופעלו37

7-1212/201612 

שטופלו על-ידי מרכזי ההכוון ליוצאי פונים
אתיופיה38

400-1,22012/20183,140 

להכשרה מקצועית שיחולקו להורים שוברים
יחידים וליוצאי אתיופיה

20020043612/2016-

שלקחו חלק בתכנית מצטיינים אקדמאים
 ליוצאי אתיופיה

--6012/2016-

 תשעה מרכזים. במועד יהיה בל, הערךתקת אאם ל ת ממשלה.טתלוי בהחל דבר. הערך במועטד מצדמ 3
 בר.טד מצדמ 38
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דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תוצאה: דדימ

 12/2071%--41% ם המדופלמיםהנדסאיה שיעור 

ערבים שיושמו במקומות עבודה אקדמאים
התלת-שנתית לשילוב התכנית בעקבות

בתעשייה עתירת הידע
250-60012/20171,000 

 הגברת הפעילות בשווקים גלובליים מתפתחים 4.4: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■

■

■ 

■ 

■

 קידום חתימה על הסכמי אזורי סחר חופשי עם הודו וסין
 תמיכה בהקמת נציגויות שיווקיות בהודו, בסין וביפן לשם קידום הייצוא למדינות אלו באמצעות

 קרן "כסף חכם"
 קידום הייצוא הישראלי למדינות מתפתחות ומשיכת השקעות זרות מהן, על-ידי חיזוק הקשרים

 העסקיים מולן ברמת הממשלה והתעשייה
 גיבוש תשתית ליצירת קשרים בינלאומיים עם קואופרטיבים במדינות יעד לייצוא הישראלי

 הפעלת פרויקט "עיר מים חכמה" בסין
 הרחבת שיתוף פעולה במו"פ עם סין

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תפוקה: מדדי

הוגן עם הודו על הסכם אזור סחר -12/2016 ג--חתימה

הסכם אזור סחר הוגן במשא ומתן על פתיחה
עם סין

-12/2016 ג--

של חברות שייפתחו בהודו,  נציגויות חדשות
 סין ויפן שיתמכו על-ידי קרן "כסף חכם"

--2512/2016-

שיפתחו במדינות נספחויות החדשות
 מתפתחות

--312/2016-

המרכז העסקי בשנגחאי -12/2016 ג--הפעלת

הייצוא שבוצעו באסיה, לקידום פעילויות
הלטינית ובאפריקה באמריקה

303-33912/2016-

פלטפורמה ליצירת שיתופי פעולה עם גיבוש
קואופרטיבים במדינות יעד לייצוא ישראלי

-12/2016 ג--

עיר מים חכמה בסין  ג 9/2017---הקמת

מו"פ בשיתוף פעולה עם סין שיוגשו -50306012/2016תכניות
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משרד הכלכלה והתעשייה

דועערך במ וםיד סמוע Q4 Q2 2015 ערך תוצאה: דדימ

4,000 12/2020 - -
2,575 
(2014( 

3,000 12/2020 - -
993 

(2014( 

3,360 12/2020 - -
2,077.2 
(2014( 

1,047
1,256 12/2020 - -

(2013( 100,000 

1,088
1,305 12/2020 - -

(2013( 100,000 

1,266
1,519 12/2020 - -

(2013( 

- 12/2016 50 - 25 

- 12/2016  ג

- 12/2016  ג

- 12/2016 25 - -

 ם,הסחורות לסין )במיליוני דולרי ואיצי יקףה
 ללא יהלומים(

 ניהסחורות להודו )במיליו אייצו ףיקה
 דולרים, ללא יהלומים(

 הלטינית ההסחורות לאמריק ואיציףיקה
 הלומים(ם, ללא י)במיליוני דולרי

 העולה על ם לסין בסכוםהמייצאי יצואנים
םדולרי

 העולה על דו בסכוםהום להמייצאי אניםיצו
םדולרי

 הלטינית הם לאמריקהמייצאי יצואנים 
םדולרי 100,000 העולה על בסכום

 של חברות ישראליות תווייגנצ
 שנפתחו/בוססו בהודו ובסין

 ם הודוהוגן ע ם אזור סחרעל הסכ ימהתח

 הסכם אזור סחר הוגן במשא ומתן על יחהתפ
 ם סיןע

 נהחדשות של חברות שתיפתח תיויגונצ
 בהודו, בסין וביפן, בתמיכת קרן "כסף חכם"
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 דלת היקף וגיוון הייצוא בתעשייה ובשירותיםהג 4.5: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■

■

■

■

 יצירת מסלול משולב חדש להגדלת הייצוא בשיתוף מרכז ההשקעות ומינהל סחר חוץ
 קידום הייצוא הישראלי בשווקים הבינלאומיים

 הקמת מרכזי הדגמה מסחריים בשוקי היעד, שישמשו אבן שואבת ללקוחות פוטנציאליים
 מהאזור

השתתפות במשא ומתן פלורי-לטרלי בנושאי שירותים מול המדינות החברות בארגון הסחר
 WTO העולמי 

 שילוב חברות ישראליות בפרויקטים באמצעות קרן סקרי היתכנות
הפעלת תכנית "כסף חכם", המסייעת לחברות לחדור לשווקים חדשים, תוך מתן סיוע מימוני

 וליווי של הנספחים המסחריים 

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תפוקה: מדדי

 חדש בשיתוף מרכז ולבמסלול מש
 ההשקעות ומינהל סחר חוץ להגדלת הייצוא

-12/2016 ג--

הנספחויות שבוצעו על-ידי פעילויות
הישראלי39 הייצוא המסחריות בחו"ל לעידוד

570-64012/2016-

מסחריים בשוקי היעד הדגמה -2-312/2016 מרכזי

אזור סחר חופשי חדשים שייחתמו הסכמי
השירותים  בתחום

--312/2016-

הנתמכות בקרן סקרי החברות שיעור
היתכנות שתזכינה בפרויקטים40

---12/201720% 

שהגישו בקשה לתמיכה במסגרת חברות
תכנית "כסף חכם"

70-10012/2016-

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תוצאה: דדימ

 המשתתפות בתכנית "כסף החברות וריעש
 הייצוא ם" אשר הגדילו אתחכ

---12/201835% 

)עסקות( שבוצעו כתוצאה סיפורי הצלחה
מפעילות מינהל סחר חוץ

48-6112/2016-

תועיהמג תולחומש תנווש תונידבמ וריקבל תואצויה תולחמש-ןוכג ,אוצייהדודיעלםייחרסהמ םיחפסנהידי-לעתועצובהמ תויוליעפה פרסמ 39
 ד.ת ועוברונולוגיה בח, ימי טכ, מפגשים עם משקיעיםאל ובחו״לבישר תיים ועסקייםביקורי בכירים ממשל ,תתערוכוב תארגון פגישו ארצה, 

 2014-201. , לשניםתיב-שנדד הנו רהמ 40
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משרד הכלכלה והתעשייה

 קידום יעדי המשק באמצעות משיכת משקיעים זרים, יצירת שיתופי פעולה 4.6: יעד
 בינלאומיים ומינוף רכש גומלין

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■ 

■

■ 

■ 

■ 

■ 

 גיבוש מדיניות ממשלתית למשיכת השקעות זרות
 ביצוע כנסי משקיעים זרים בחו"ל למשיכת השקעות וקידום כלכלת ישראל

 קידום השקעות זרות בסקטור המים והאנרגיה
Mass שיתוף פעולה עם המאיץ הבינלאומי challenge 

 ביסוס, פיתוח וחיזוק של תעשיית המים הישראלית בקליפורניה
 שיווק ומיתוג מדינת ישראל כיעד להשקעות זרות

 הכוונה ומינוף של תכניות מימוש רכש גומלין לקידום השקעות איכותיות
 השתתפות ב"תהליך קימברלי": תהליך בינלאומי בין מדינות הסוחרות ביהלומי גלם

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תפוקה: דדימ

 ם לאומייםמדיניות ויעדי ת מסמךתיבכ
 להשקעות זרות

-6/2016- ג-

המדיניות למשיכת השקעות  אישור מסמך
זרות בממשלה

-12/2016 ג--

המשקיעים שהתקיימו -212/2016--כנסי

זרים שהגישו מועמדות סטארט-אפים
הפעולה עם  להשתתפות בתכנית שיתוף

המאיץ הבינלאומי
--1012/2016-

Doing Business in Isarel חוברת -3/2016- ג-פרסום

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תוצאה: מדדי

 זרות בחברות ישראליות בתחומי תוהשקע
 הגז והנפט נרגיה,המים, הא

--312/2016-

המים של חברות ישראליות בשוק עסקות
בקליפורניה

-41012/2016-

השקעות חוץ בישראל מהתמ"ג41 שיעור
4.05% 
(2013( 

-4.17%12/2016-

 (.2011ת )נים האחרונובש תסימלינו לחזור לרמה המקהיעד הי 41
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 פי המשק לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכלייםת ומוכנות ענהיערכו 4.7: יעד
 ותעסוקתיים

 מרכזיות: משימות
■

■

■

■ 

■ 

 עריכת ביקורות כוננות ותרגילים במפעלים חיוניים וברשויות מקומיות לנושא כוח-אדם
 16 ביצוע תרגיל "משק איתן"

 קליטת מפעלים חיוניים חדשים ובחינת המפעלים המוכרים כחיוניים
 ביצוע תרגילים וביקורות כוננות ברשויות המקומיות בתחום המזון

 ביצוע פעולות להיערכות מעונות יום לשעת חירום

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תפוקה: דדימ

 נערכו במפעלים חיונייםנות שכונ ותביקור
 וברשויות מקומיות לנושא כ"א

-7581,53012/2016-

16 תרגיל "משק איתן"  5/2016- ג-ביצוע

בודקות במפעלים חיוניים -1402044105/2016ועדות

החירום וביקורות כוננות שהתקיימו תרגילי
המקומיות בתחום המזון  ברשויות

2001091875/2016-

חירום שנערכו במעונות יום -2-6/2016-תרגילי

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תוצאה: דדימ

-9,295-9,29512/2016 ם במשקחיוניי פעליםמ

 2016 תנשה לדובת עינכת | 276



  

 
 

 

 

 
 

   

 
  

 
  

 
 

   

   

משרד הכלכלה והתעשייה

 טות מו"פ הפועלות בישראלעידוד פיתוח פעילות ייצור בקרב חברות מו 4.8: יעד

 מרכזיות: משימות
■

■ 

■ 

 גיבוש תכנית פעולה למימוש פרויקטים שבוצעו במסגרות המדען הראשי ויישומם במסגרת
 הקמת מפעלי תעשייה והפעלתם

 (s'MNCביצוע כנס משקיעים לחברות בינלאומיות הפועלות בישראל )
 (s'MNCמינוף והרחבת ההשקעות של החברות הבינלאומיות הפועלות בישראל )

דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תפוקה: מדדי

-12/2016 ג--

בינלאומיות שהשתתפו בכנס חברות
(MNC's( המשקיעים

--1209/2016-

עבודה ממוקדות, שהוכנו בשיתוף תכניות
הכלכליים, לכל חברה רב-לאומית הנספחים

בעלת עניין להשקעה בארץ
-61212/2016-

ה למימוש פרויקטיםתכנית פעול גיבוש
 הראשי ויישומם שבוצעו במסגרות המדען 

 םה והפעלתבמסגרת הקמת מפעלי תעשיי

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תוצאה: מדדי

 השקיעו בישראלרב-לאומיות ש תוחבר
 השקעות זרותדה לה מפעילות היחיכתוצא

 ה תעשייתיושיתוף פעול
--212/2016-
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טנים והבינונייםחיזוק העסקים הק 5

 פור תזרים המזומנים של עסקיםהסרת חסמי נגישות לאשראי ולהון ושי 5.1: יעד
 קטנים ובינוניים

 מרכזיות: משימות
■

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 תפעול שוטף של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
 הפעלה שוטפת של קרן השקעות פרטית לתמיכה בעסקים קטנים ובינוניים דרך ההון העצמי

 הקמת חברה ייעודית למתן אשראי חוץ-בנקאי לעסקים קטנים
 הקמת קרן הלוואות ליזמים אתיופים

 הקמת קרן לעסקים במצוקה
 קידום נושא מימון ההמונים במדינת ישראל ככלי עזר לגיוס אשראי בעסקים קטנים ובינוניים

 קידום קרנות הון צמיחה סחירות להזרמת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תפוקה: דדימ

 הקרן בערבות הלוואה באמצעותל תובקש
 נה שתידונה בוועדות האשראידימ

6,0003,0006,00012/2016-

לגוף מנהל לחברה ייעודית יציאה במכרז
למתן אשראי חוץ-בנקאי לעסקים קטנים

ובינוניים
-7/2016 ג--

להקמת קרן הלוואות ליזמים יציאה במכרז
אתיופים ולהפעלתה

-12/2016 ג--

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תוצאה: דדימ

 הקטנים ההלוואות לעסקים וריעש
 הבנקים לסקטור הלוואות ם מסךניינוהביו

 42העסקי

47.3% 
(2014( 

-44.3%12/2016-

העסקי לעסקים קטנים סך האשראי
ובינוניים בערבות מדינה )במיליארדי ש"ח(

5-512/2016-

הלוואות לפתיחת עסק מקרן שיקבלו נשים
הערבי ההלוואה לנשים יזמיות מהמגזר

1,0005001,00012/2016-

 תחתון שיש לשמרו.נת הרף הבחיב נוהערך הצפוי הי 42
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משרד הכלכלה והתעשייה

 טי על עסקיםתת הנטל הביורוקרטורי והפחת העומס הרגולהקל 5.2: יעד

 מרכזיות: משימות
 יצירת מנגנון להחזרים בגין עובדים המשרתים במילואים ■
 קידום הצעת חוק מוסר התשלומים ■
 קידום הצעת חוק לעידוד עסקים קטנים ובינוניים ■
 פיתוח מנגנון דמי אבטלה לעצמאים ■
 בניית מדד לבחינת רמת הידידותיות של הרשויות המקומיות לעסקים קטנים ובינוניים שבתחומן ■

Q4 ערך תפוקה: דדימ Q2  דועערך במ וםיד סמוע 2015

 המשרתים םהחזרים לעובדי ןתוח מנגנויפ
 ה על מקורותה להסכמהגעם ובמילואי
 המימון

-12/2016 ג--

התשלומים העלאתהצעת חוק בעניין מוסר
 לאישור הכנסת

-12/2016 ג--

הלאומי לתשלום בביטוח מנגנון פיתוח
דמי אבטלה לעצמאים ושינוי חוק הביטוח

הלאומי בהתאם
-12/2016 ג--

"עשיית עסקים" ברמת הרשויות יצירת מדד
 המקומיות

-7/2016 ג--

Q4 ערך מדדי הצלחה: Q2  דועערך במ וםיד סמוע 2015

 החוק לעידוד עסקים של ורישלא הבאה
 ם על-ידי הכנסתניינום וביניקט

-12/2016 ג--

התשלומים החוק למוסר של הבאה לאישור
 על-ידי הכנסת

-12/2016 ג--
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 טנציאל הפריון, החדשנות, היעילות וכושר התחרות שלסיוע במימוש פו 5.3: יעד
 העסקים

 מרכזיות: משימות
■

■ 

■ 

■ 

 גיבוש תכנית להעלאת פריון העבודה בקרב עסקים קטנים ובינוניים בענפי התעשייה המסורתית
 והמעורבת

 הפעלת מערך "מעוף" ושירותי סיוע נוספים לעסקים קטנים ובינוניים
 הפעלת תכנית "יוזמים עסק" עבור יזמים מאוכלוסיות ייחודיות

 הפעלת מרכזי עסקים לליווי מקצועי ועסקי ליזמים בראשית דרכם

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תפוקה: מדדי

התכנית שקיבלו סיוע במסגרת תחברו
 ניתנוהביה והקטנ לעידוד הפריון בתעשייה 

--2012/2016-

ועסקים קטנים ובינוניים שאובחנו  יזמים
 לקבלת שירותי סיוע

-5,00010,00012/2016-

"יוזמים עסק" מאוכלוסיות ייחודיות קבוצות
שתיפתחנה

200-14012/2016-

פעילים -4-612/2016מרכזי עסקים

דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך תוצאה: מדדי

היחס בין לעניין OECDבין ישראל ל- פערה
 50-10 הםפריון בעסקים שמועסקים ב

 ם יותרם בהם שמועסקיעובדים לעסקי
םעובדי 50מ-

5.3% 
(2010( 

--12/20300% 

לעניין התרומה OECD-בין ישראל ל הפער
50-10 לתוצר בעסקים שמועסקים בהם
עובדים לעסקים שמועסקים בהם יותר

עובדים מ-50

4.1% 
(2010( 

--12/20300% 

נטו החדשות המשרות של החלק היחסי
במשק מעסקים קטנים חדשים )עד חמש

 שנים(

78% 
(2014( 

-70%12/2016-

הקטנים והבינוניים העסקים שיעור
שנפתחים ביחס לכלל העסקים במדינה

15.5% 
(2012( 

-15.5%12/2016-
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משרד הכלכלה והתעשייה

 תחותםתית תומכת להקמה של עסקים חדשים ולהתפיצירת תש 5.4: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 הכנת תכנית לעסקים חדשים, ובכלל זה יצירת כלים לעסקים חדשים והקלות רגולטוריות
 הקמת צוות בין-משרדי לבחינת הקלות בתשלומי אגרות לעסקים חדשים

 תיקון חוק התכנון והבנייה להקלה על הקמת עסקים חדשים
 ביצוע תיקוני חקיקה בתחום יחסי עבודה ודיני עבודה להקלה על הקמת עסקים חדשים

 קביעת הקלות ברגולציה לעסקים חדשים
 בניית מדריכי רגולציה ממשלתיים ליזמים ולעסקים חדשים

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 היזמות םשל תכנית לקידו והפעלה ירהיצ
 םהחדשי העסקיםו

-12/2016 ג--

לשר האוצר בדבר פטור העברת המלצות
והנחות באגרות לעסקים חדשים

-3/2016- ג-

תזכיר חוק בנושא תיקון חוק התכנון הפצת
והבנייה להקלה על הקמת עסקים חדשים

-7/2016 ג--

ברגולציה לעסקים חדשים קביעת הקלות
במפרטים אחידים ובתכניות חומש

-12/2016 ג--

לרגולציה ממשלתית ליזמים יצירת מדריך
ולעסקים חדשים

-12/2016 ג--
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טיחותות העובד ושמירה על בהגנה על זכויו 6

 העמקת האכיפה ושיפור המודעות לזכויות עובדים 6.1: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■ 

■

■

■ 

 ניהול מערך אכיפה כמענה לתלונות ואכיפה יזומה בדגש על אוכלוסיות חלשות ובעלי שכר נמוך
 מיקוד אכיפה בקרב אוכלוסית העובדים הזרים

 הוצאת בקשות וצווים למסירת נתונים ממעסיקים בדבר אפליה במקום העבודה
 קבלת החלטות בבקשות להיתרים מכוח חוק עבודת נשים

 ביצוע קמפיין ממוקד למגזר הערבי אודות זכויות עובדים, במסגרתו יועלה אתר האינטרנט
 החדש מתורגם במלואו לערבית

 ניהול מערך אכיפה כמענה לתלונות ואכיפה יזומה בדגש על אוכלוסיות חלשות ובעלי שכר נמוך

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

נבדקים חדשים כמענה לתלונות מעסיקים
ואכיפה יזומה )בדגש על אוכלוסיות חלשות

נמוך(  ובעלי שכר
3,4001,7003,40012/2016-

המעסיקים מהמגזר הערבי שנבדקו שיעור
מסך המעסיקים הנבדקים

10%-12%12/2016-

המעסיקים מהמגזר החרדי שנבדקו שיעור
מסך המעסיקים הנבדקים

5%-5%12/2016-

מעסיקי עובדים זרים שנבדקו מסך שיעור
המעסיקים הנבדקים

20%-20%12/2016-

וצווים שהוגשו למעסיקים למסירת בקשות
העבודה  נתונים בדבר אפליה במקום

20306012/2016-

הבקשות שניתנו מכוח חוק עבודת שיעור
ימים 35-30 נשים, שטופלו בתוך

90%-90%12/2016-

הערבי למגזר -6/2016- ג-ביצוע קמפיין
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משרד הכלכלה והתעשייה

 טחון התעסוקתית בתעסוקה והבית שוויון ההזדמנויוהגבר 6.2: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■

■ 

■ 

 הפקת קמפיין ייעודי לעובדים מהאוכלוסייה הערבית בנושאי שוויון הזדמנויות בעבודה
 בנייה ופרסום של מדד הגיוון בעסקים, המבוסס על נתוני ייצוג והשתכרות של נשים וערבים

 העברת הדרכות והכשרות למעסיקים
 מתן חוות דעת משפטיות תקדימיות בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה

 התערבות ברשות בית-הדין או בית-משפט בהליכים משפטיים )ידיד בית-הדין(

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

--100%12/2016-

הגיוון הפקה ופרסום של מדד כתיבה,
בעסקים

-12/2016 ג--

הכשרה בנושא שוויון הזדמנויות,  קורסי
שיועברו למעסיקים ולנציגי איגודי עובדים

10-2012/2016-

משפטיות תקדימיות בנושא דעת חוות
הזדמנויות בעבודה שנכתבו  שוויון

6-1012/2016-

נציבות מנוהלים שמעורבת בהם תיקים
שוויון הזדמנויות בעבודה

--812/2016-

 ניות לנציבות שוויוןהגידול בפ וריעש
 םה על רקע לאונויות בעבודהזדמ
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 תיתטיחות והבריאות התעסוקשיפור הב 6.3: יעד

 מרכזיות: משימות
■

■ 

■

■ 

■ 

 קידום הבטיחות בענף הבנייה באמצעות הכשרת כוח-אדם מקצועי בענף וטיפול במתקנים
 עתירי סיכון

 עדכוני חקיקה ותקנות לטובת טיוב תהליכי הרגולציה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית
 טיפול מערכתי במפעלי חיתוך שיש מעובד הגורמים לתחלואת סיליקוזיס, על-מנת להבטיח

 התאמתם לדרישות התקן
 ביצוע ביקורי פיקוח ואכיפה יזומים לבחינת הבטיחות במקומות העבודה

 הגברת האכיפה במקומות עבודה מפירי חוק

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

הבנייה43 הפיקוח שבוצעו בענף -6,3252,3005,02012/2016ביקורי

שעודכנו בתחום הבטיחות והבריאות תקנות
 התעסוקתית

--1012/2016-

חיתוך שיש מעובד שקיבלו סיוע מפעלי
להתאמת מערך החיתוך לעמידה בדרישות

 התקן
--3012/2016-

הפיקוח שבוצעו בענף התעשייה -5,8002,3004,62012/2016ביקורי

הפיקוח שבוצעו בענף החקלאות -27814029012/2016ביקורי

להכשרות מנהלי עבודה הכנת תשתית
בבנייה לעבודה בגובה

 ג 12/2018---

 הסדרת יחסי העבודה במשק 6.4: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■ 

■ 

 יישוב סכסוכי עבודה קיבוציים
 רישום הסכמים קיבוציים במשק

 הוצאת צווי הרחבה מכוחם של הסכמים קיבוציים
 הסברת זכויות עבודה של עובדים ומעסיקים

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

עבודה קיבוציים שטופלו -1507515012/2016סכסוכי

קיבוציים שנרשמו -22012525012/2016הסכמים

הרחבה שהוצאו -2-212/2016צווי

 דם.אבכוח-ה דהת מיריבעביקורי הפיקוח נו ספרבמ דההירי 43
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משרד הכלכלה והתעשייה

טובת כלל אזרחי המדינהדיניות המשרד לטבי של מפור השירות ויישום מישי 7

 דשנות בעבודת המשרדשיפור השירות לציבור, תוך התייעלות וח 7.1: יעד

 מרכזיות: משימות
■ 

■ 

■ 

■

■ 

 הקמת אתר אינטרנט להצגת מכלול הנושאים הרלוונטיים לאזרח בהיבטי תעסוקה
 הקמת מרכז שירות וסיוע בהסרת חסמים למשקיעים זרים

 ביצוע פיילוט לבחינות מתוקשבות לצורך קיצור זמן ההמתנה ושמירה על טוהר הבחינות
 בניית מערכת למדרוג בתי-ספר עסקיים

 שיפור הגשת ערכות הרשמה למעונות יום באמצעות האינטרנט והסלולר

 דועערך במ וםיד סמוע 2015Q4 Q2 ערך מדדי תפוקה:

 הנושאים נט להצגת מכלולנטראי תרת אייעל
 ם לאזרח בהיבטי תעסוקההרלוונטיי

-3/2016- ג-

ממשלתיים ואנשי קשר שנפתח עמם גופים
ערוץ ישיר להקלה בחסמים של משקיעים

זרים
-10-6/2016-

והמלצות מתפעול הפיילוט גיבוש מסקנות
 לבחינות מתוקשבות

-12/2016 ג--

של אתר למדרוג בתי-ספר העלאה לאוויר
עסקיים

-12/2016 ג--

הרשמה למעונות יום ערכות הגשת
האינטרנט והסלולר  באמצעות

-12/2016 ג--

הטיפול בהענקת דרגות להורים )בימים( -2.4-2.48/2016זמן
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 תכנית עתירת תקציב
 יום מעונות היצע הרחבת



 

 
 
           

 
 
 
 

             

 תיאור התכנית

דמעמ על טלנה תתחפהב ורךהצ דגשוה (נברג"טטרכ תדעוו)" י-כלכלתיברח יונלשי דהעווה חו"דב
 האימהות ביציאת בתמיכה והצורך חברתייםה השירותים של והנגשה הוזלה באמצעות הביניים 

 במחיר היום מעונות היצע הרחבת על הוועדה המליצה אלה, יעדים להשיג על-מנת העבודה. לשוק
4088. ח. המלצה זו התקבלה על-ידי הממשלה בהחלטה מס'מפוק

את להגדיל המשק, כלל של הצמיחה פוטנציאל את לשפר נשים, תעסוקת לעודד מיועדת התכנית 
הרך. בגיל ילדים בהם שיש הבית משקי על המוטל הכלכלי הנטל את ולצמצם ההזדמנויות שוויון 

משרד של סמל בעלי במסגרות השוהים ילדים סבסוד המעונות, היצע הרחבת כוללת התכנית 
 חוק הצעת ואישור יום למעונות ףהאג של וההכשרה חהפיקו מערך חיזוק והתעסוקה, הכלכלה 

 ח על מעונות היום.לפיקו

 החלטות ממשלה

- מתאריך 4088 מס' ממשלה החלטת .א המדינה בתקציב העדיפויות בסדר שינוי 8/1/2012
 ח הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי )ועדת טרכטנברג(ויישום דו 2012 לשנת 
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משרד הכלכלה והתעשייה

 1תקציב )תקציב נטו, במיליוני ₪(

 משימה

 םם חדשינות יומעו יינוב

 הלתקינ ותתאמה

סה"כ 201220132014201520162017

2002002002002001,000 

700 150 145 100 80 100 125 

החדשים שיבנו ילדים במעונות  23801803104451,038סבסוד

 45 45 45 135 תוספתי השתתפות תהעמק
 353570 משרדיהמדינה בשכר לימוד

 הכשרההפיקוח, ה מערכי וקיזח
 הדרכהוה

355 75 75 75 65 65 

 4935255806858651503,298סה"כ

 2שלבי התארגנות

 וםיד סמוע

 3הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ורישא

 התאםם, פיסיים ובטיחותיים, בדרטים פדגוגייתקנות מכוח החוק לעניין סטנ תתקנה
 הקיימות כיום למתן סמלי מעון הנחיותהם )לרבות יחס מטפלת-ילדים( ונת כוח-אדלתקי

 4הפעלתו בפיקוחו

12/2016 

12/2016 

הקצאת תקציב להתאמות בתקינה5 נוהל גיבוש  12/2016סיום

1 
2

3 

4 
5 

ת הממשלה.טתוך החלנים מתונבלה זו הם הטב ב המוצגיםתקציני התונ
היום תמעונו על הפיקוח מערך תלהעמק תחיצוניו דקותבמ תהפעל אמצעות:ב הפיקוח, מערך לחיזוק דהמשר בוצעו: ברשכ תנותארגה בישל

 חדשים, מעונות בבינוי לתמיכה משאבים להקצאת נוהל אישור ממשלתיים, ולמפקחים למנהלות למטפלות, רב-שנתית הכשרה תכנית ובניית 
 ת.תמיכוטת הבמקום שי

בותנכ ניםאחרוה דשיםבחו נה.אשור אהלקרי תהברהע לשם יקהחק ניניילע השרים תדבווע אושרהש ,הפיקוח חוק תטטיו בשגי דהמשר
 ת.נסנים בכדיות כמקשה אחת לנותקת החוק והטטיו תבמטרה להביא א נות החוקתק

ת חוק הפיקוח.סגרבמ בצורה מלאה דרוסנות יוהתק
ת חוק הפיקוח.סגרבמ דרסיו
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מדדי תפוקה

 2015 ערך 
Q4 Q2 דועערך במ וםיד סמוע 

 "ה(תשע)

 נוי ולהרחבהשקיבלו תמיכה לבי יום תמעונו
 2012) נת)ערך מצטבר מש

 ם,היו ם במערכת מעונותהיהשו יםדיל
 םניהמשפחתום והרוניהצ

 ם,היו ששהותם במערכת מעונות דיםיל

141,035150,000 

400 12/2017 360 - 300 

8/2016 
--

 )תשע"ו(

 ם מסובסדתניהמשפחתום והרוניהצ

דים על-יבעלי סמל מעון, המוכרי יום תמעונו
 הכלכלה משרד 

 ם, למשפחתוניםנות יוהנרשמים למעו וריעש
 ולצהרונים דרך אתר האינטרנט מתוך כלל

97,000 - 97,243
8/2016

-
 )תשע"ו(

- 10/2016 2,210 - 2,086 

8/2016 
86% - 86%-

)תשע"ו(
 םהנרשמי

 משרד ישראל, מקרקעי רשות המקומי, השלטון מרכז תקציבים(, ואגף הכללי )החשב האוצר משרד החינוך, משרד בתכנית: נוספים גורמים-
 טי לממשלה.בינוי והשיכון, היועץ המשפה
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2016

 תכנית עתירת תקציב
 יעור ההשתתפותהגדלת ש

 בכוח העבודה ושיעור התעסוקה
 ימגזר הערבב



 

 
            
            
 

 

     

 

 
 

 

 

 תיאור התכנית

2016 2015 2014 2013 2012 

20 6 5 4 3 2 

250 35 75 70 70 

506.5 84.5 97 127.5 104 93.5 

-יכלכל יונילש הדעווה תומלצלה םאתהב ,4193 'סמ המשלמ תטחלה קבלהתה 29/01/2012 םובי
 (2016-2012 )לשנים חומש תכנית תופעל כי נקבע, הממשלה בהחלטת טרכטנברג"(. )"ועדת חברתי

 החברתיים והפערים אי-השוויון רמת וצמצום המשק כלל של הצמיחה פוטנציאל שיפור שמהותה
 ברקב הקוסעתה רועיש תאלעה ,תיברעה הייסולכואה ברקב הקוסעתה רועיש תאלעה תועצמאב

בלויות, הגברת האכיפה של חוקי העבודה ועידוד תעסוקת הורים יחידים.אנשים עם מוג

החלטות ממשלה 

- מתאריך 4193 מס' ממשלה החלטת   העבודה בכוח ההשתתפות שיעור הגדלת 29/1/2012
 ושיעור התעסוקה

 תקציב )תקציב נטו, במיליוני ₪(

 "כסה תיד הכלכלה בתכנתקציב משר

הכוון שני מרכזי 5555525הרחבת

 הכשרה של תכנית הפעלה 
 ההה גבוהשכלל

מעונות יום לבנות סבסוד
הערבית העובדות  האוכלוסייה

במשרה חלקית
1518272847135 

 הביקוש לעובדים דלעידו תיתכנ
 ה הערביתבני האוכלוסיי

מספר התלמידות בחינוך הגדלת
 הטכנולוגי

1.5816.52426.576.5 

 "כסה
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משרד הכלכלה והתעשייה

 תיתקציב התכנ
 יםדובוש לעיקד הבדוילע

 "כסה 2012 2013 2014 2015 2016

העסקה מקרב עידוד
הערבית בענפי  האוכלוסייה

התעשייה עתירת הידע
----1414 

 ם בתעשייהדמאיאק תהשמ
 עתירת ידע

10 3.4 3.3 3.3 - -

עובדים מיישובים ערבים הסעות
 למקומות התעסוקה

---50-150 

 ם ובינונייםעסקים קטני דוידע
 ונגישות לאשראי במגזר

26 - - 11.7 10.4 3.9 

פיתוח באזורי תעשייה השלמות
ופינוי מטרידים

66303024-150 

התכנית תקציב עבור סה"כ
 נילעידוד הביקוש לעובדים ב

 ה הערבית ולשיפורהאוכלוסיי
 תשתיות התעסוקה

 מדדי תפוקה

250 - 64 67.7 48.4 69.9 

יהערב י למגזרתוקתעס וןי הכות שני מרכזהרחב

 ההכוון דשים( למרכזי)ח יםונפ

 ההכוון הפונים למרכזי מתוך יםושממ
 )מצטבר(

2015 ערך במועדמועד סיום Q2Q4 ערך

1,340-1,20012/2016-

- 12/2016 1,596 - 1,056 

וההי להשכלה גבתתעסוק ןווהכ

 נית הכווןהם תכשפועלת ב מרכזים 
 ההתעסוקתי להשכלה גבו

 הכוון תעסוקתיבתכנית ל יםדשים חפתתמש
 ההה גבוהשכלל

2015 ערך במועדמועד סיום Q2Q4 ערך

13-1312/2016-

- 12/2016 1,300 750 1,046 

או מועסקים בתת- מובטלים אקדמאים
תעסוקה, שעברו תהליך השמה ו/או הסבה

במרכזי ההכוון
--39012/2016-

ת.בוריבורה הציתחת מערך הבבורה לשם הרחתחבר למשרד הב ליישום הפעילות הועתקציה
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Q4 Q2  דועערך במ וםיד סמוע 2015 ערך וםי תד מעונוסבסו

26,344-6,300
8/2016 

 )תשע"ו(
-

הים במערכתהמגזר הערבי השומ דיםיל
 םניהמשפחתום והיו מעונות 

 ת במגזרי בקרב בנווגולוך הטכנינהח הרחבת
 דועערך במ וםיד סמוע 2015 ערך

יהערב

 )מצטבר( תדויתלמ

 ייהים מקרב האוכלוסדנטת סטוד העסקדויע

961 
 )תשע"ה(

-1,200
8/2016 

 )תשע"ז(
-

 דועערך במ וםיד סמוע

 נפי התעשייההערבית בע האוכלוסייה
 עתירת הידע

 הסבת אקדמאיםבמיזם ל יםתפתמש
 להיי-טק

 2015 ערך תדע והסבת היירייה עתתעשפי הת בעניהערב
וייה זתעשאים לדמאק

 ה במסגרתשקיבלו תמיכ יםפעלמ
ם מקרבמסלול לעידוד העסקת סטודנטי

--2512/2016-

במיזם להסבת אקדמאים מחזורי הכשרה
 להייטק )מצטבר(

7-1212/201718 

ם במיזםהקורסי את ים בהצלחהימימס
 האקדמאים להייטק )מצטבר( הסבת 

האקדמאים להייטק הסבת במיזם  מושמים
 )מצטבר(

281-60012/20171,000 

 דועערך במ וםיד סמוע 2015 ערך יםיים ובינונים קטנת להקמת עסקיזמו דוידע

 הקרן ה במסגרתשקיבלו הלווא יםנש
 המשותפת

Q4 Q2 

Q4 Q2 

1,800 12/2017 1,200 - 600 

360 12/2017 240 - 130 

Q4 Q2 

1,1005001,00012/2016-

 .2016 ארת יום - ינונואגף למעוני הנתו תשע"ה, דיםנת הלימובש תסגרובמ דיםיל
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משרד הכלכלה והתעשייה

דועערך במ וםיד סמוע 2015 ערך
 יםימייה קיתעש וריוח באזיתפ תהשלמ

יםדי מטרינופיים לדיעויה ייתעש יורוח אזתפיו

 הם עבודותשמתבצעות ב יהיתעש וריאז
 פיתוח

 דתם עבוה בהשהסתיימ ייהתעש וריאז
 השדרוג

מדדי תוצאה:

 הערבי הכוון למגזרה במרכזי הההשמ וריעש

 ם הפעילים שישתלבוהמשתתפי וריעש
 בלימודים אקדמאיים או לימודי המשך תוך

 הכוון תעסוקתינה מכניסתם לתכנית לש
 ההה גבוהשכלל

 םההשמה של האקדמאי וריעש

 25-64 נשים ערביות בגילאי תעסוקת שיעור

 25-64 ם בגילאיתעסוקת גברים ערבי וריעש

ט.סם ורהא, כפר קסכנין ,ת, ערערה, כפר-כנאנצר דה-מכר,'די, גאחםאל פ אום
בה.א וערא, ירכאל גרבייה באקה 

העבודה. משוק יותר המרוחקות לאוכלוסיות שירות נותנת הזמן עם וכן העבודה( בשוק שילוב רק )ולא הקידום תחום על גובר דגש שמה התכנית 
15/0. אריךתב 1994'סת ממשלה מטבהחל דרוטיין, כפי שהוגאקש דיתאם ליעבה /2010 
15/0. אריךתב 1994'סת ממשלה מטבהחל דרו, כפי שהוגטייןאקש דיתאם ליעבה /2010

,הרווחה דמשר החינוך, דמשר ,תאוהברי דמשר ,תיברח לשוויון במשרד טיםהמיעו מגזר של כלכלי תוחלפי תהרשו ת:ניבתכ ספיםנו גורמים 
 סים(.ת המי, רשותקציבים אגף ב הכללי,אוצר )החשד המשר

- 12/2016 

Q4 Q2 

38 - 8 

- 12/2016 43 - -

 דועערך במ וםיד סמוע

- 12/2016 

Q4 Q2 

545% -

 2015 ערך

54% 

- 12/2016 60% - 60% 

80% 12/2018 80% - 80% 

33.2%641.0% 12/2020 - -
(2014( 

75.4%778% 12/2020 - -
(2014( 

3
4
5 
6 

-
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	יפ :ןוה חות ו ןמוימ ישונאוכיאכ יתשתחימצל תיתקשמה ת עיד 
	גה :רבוליעפה תת מ םיילבולג םיקוושבפתםיחת עיד 
	לדגה :וצייה ןוויגו ףקיה תא בו היישעתורישבםית עיד 
	יק :עי םודקשמה יד בועצמאכישמ תריצי ,םירז םיעיקשמ תהלועפ יפותיש ת יבלנימו םיימואףונ 

	4.4.8
	ןילמוג שכר עיד 
	וכרעיה :ונכומו תעשל קשמה יפנע תםוריח ת ביהבםייקשמ םיטו םיילכלכ ,עתקוסםיית עיד 
	יע :ודיפה דוליעפ לש חותרוציי ת רקבח בומ תורבוטולעופה פ"ומ תת לארשיב 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	קה םיקסעה קוזיחםיינוניבהו םינט
	קה םיקסעה קוזיחםיינוניבהו םינט

	5.15.2 :5.35.4
	עיד 
	ה :רסח תימס ושיגנרופישו ןוהלו יארשאל ת מוזמה םירזתק םיקסע לש םינו םינטיבםיינונ עיד 
	לקה :לוגרה סמועה תחפהו ירוטתנה תרקורויבה לטםיקסע לע יט עיד
	 עויס ופ שומימביצנטןוירפה לאחה ,ונשדה רשוכו תוליעיה ,תורחתםיקסעה לש ת עיד 
	ריצי :ת שתיתת כמותע לש המקהל תהלו םישדח םיקספתוחתםת 

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

	6.16.26.36.4
	עיד 
	קמעה :ומה רופישו הפיכאה תבוע תויוכזל תועדםיד עיד 
	גה :רבזהה ןויווש תויונמדת בעתהו הקוסיבה ןוחטעתקוסית עיד 
	ה רופיש :בוחיטואירבהו תעתה תקוסיתת עיד 
	סה :רדחי תע יסובהד קשמב 

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

	.1 , .2  :.3 .4 
	עיד 
	ורישה רופיש :רוביצל ת
	ה ךותחו תולעייתונשדת עבובדרשמה תד עיד 
	יג :הו שובללוכ הייאר לש העמטו תר ןורכנסכרעמ-בית עיד
	יחיל עויסודרשמה תד גשהבמ תורטי-לע ןהיתוריש ןתמ ידםית םיכמות עיד 
	ורישה רופיש :ימ םושייו תטמ לש יבידוינרשמה תל דבוטללכ ת מה יחרזאידהנ 

	255 | 2016 
	תינכתעבדוהלשנת 

	6 
	7 

	 הדובעה תינכת ירקיע 
	 הדובעה תינכת ירקיע 
	 הדובעה תינכת ירקיע 

	Sect
	Figure

	1 
	תתשהה לגעמ תבחרהמה םיכרצל ותמאתהו הדובעה קושב תופםימדקתקשמה לש 
	תתשהה לגעמ תבחרהמה םיכרצל ותמאתהו הדובעה קושב תופםימדקתקשמה לש 

	:האצות ידדמ
	:האצות ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 


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


	25-64
	שעירו קוסעתהיאליגב ה 

	76.2% (2014( --12/202076.5% יאליגב םידרחםירבגתקוסעתרועיש25-64 45.3% (2014( --12/202063.0% יאליגב תויברעםישנתקוסעתרועיש25-64 33.2% (2014( --12/202041.0% 
	:1.1 
	דעי 
	הקוסעתב ךומנ תופתתשה רועיש תולעב תויסולכוא בוליש תומישמ :תויזכרמ 
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	21OSC
	תלעפה 
	 םיטועימה רזגמל םייתקוסעת ןווכה יזכרמ תידרחה הייסולכואל םייתקוסעת חותיפ יזכרמ לש הלעפהו המקה ( תחא תוריש תנחת תמקה
	לבגומ םע םישנא בולישל )הקוסעתב תויו םילשורי חרזמב םיינוניבו םינטק םיקסעלו םימזיל עויס יתוריש תלעפה תיברעה הרבחהמ תוימזי םישנל תואוולה ןרק תלעפה 

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	םיטועימה רזגמב ןווכהה יזכרמבםיפתתשמ8,086-9,00012/2016-םילשוריב יתקוסעתה ןווכההזכרמתבחרהריעהחרזמב םיבשות לש יתקוסעת בולישל--ג 12/2016-יתקוסעתהחותיפהוןווכהה יזכרמתידרחה היסולכואל 10-1212/2016-חותיפהו ןווכהה יזכרמבםיפתתשמתידרחה הייסולכואל יתקוסעתה 8,200-9,00012/2016-םע םישנא בולישלOSCזכרמתלעפההקוסעתב תויולבגומ -ג -5/2016-תלבקל ונחבואש םילשורי חרזמבםימזיםינטק םיקסעל תונכוסהלש עויס יתוריש םיינוניבו--9012/2016-תואוולהה ןרקמ הכימת ולביקשםיקסע9תוימזי םישנל1,1005001,00012/2016-
	:האצות ידדמ
	:האצות ידדמ

	שרועי המשהםיפתתשמה לש הדובעב ה ה יזכרמבןווכה רזגמל יתקוסעתה יטועימהם
	שרועי המשהםיפתתשמה לש הדובעב ה ה יזכרמבןווכה רזגמל יתקוסעתה יטועימהם
	10 

	2015ךרע Q2Q4 םויס דעומדעומב ךרע53.6%-45%12/2016-
	וולהה םוכסהלעי תואמ ןכ לעו ,וולהה רפסואדרל יופצ ת.ת
	וולהה םוכסהלעי תואמ ןכ לעו ,וולהה רפסואדרל יופצ ת.ת

	10
	 תינכתה המש שגד רבוג לע םוחת םודיקה אלו( קר בוליש קושב )הדובעה ןכו םע ןמזה תנתונ תוריש תויסולכואל תוקחורמה רתוי קושמ .הדובעה 

	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 


	:1.2 
	דעי 
	ריציגהל תויתשת תםייתוכיא הדובע תומוקמ תריציו שוקיבה תלד תומישמ :תויזכרמ 
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	םיפסונ םידבוע תטילקל עויס לולסמב תויתורחת תואצקה תועצמאב םיקיסעמל הכימת ןתמ לארשיב םיקסעב הירפירפה ירוזאב הובג רכש לולסמ תלעפה תריתע היישעתה יפנעב תיברעה הייסולכואה ברקמ םיטנדוטס תקסעה דודיעל לולסמ תלעפה עדיה תויולבגומ ילעב םישנא תקסעהל לולסמ תלעפה תולבגומ םע םידבוע תקסעהל הדובע תומוקמב תומאתה עוציבב הכימת 
	םיפסונ םידבוע תטילקל עויס לולסמב תויתורחת תואצקה תועצמאב םיקיסעמל הכימת ןתמ לארשיב םיקסעב הירפירפה ירוזאב הובג רכש לולסמ תלעפה תריתע היישעתה יפנעב תיברעה הייסולכואה ברקמ םיטנדוטס תקסעה דודיעל לולסמ תלעפה עדיה תויולבגומ ילעב םישנא תקסעהל לולסמ תלעפה תולבגומ םע םידבוע תקסעהל הדובע תומוקמב תומאתה עוציבב הכימת 

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	ורבחת לולסמ תרגסמב הכימת ולביקש יקסעב םיפסונ םידבוע תטילקללארשיב ם 
	ורבחת לולסמ תרגסמב הכימת ולביקש יקסעב םיפסונ םידבוע תטילקללארשיב ם 

	80-9012/2016-הובג רכש ילולסמב ורשואשםילעפמהירפירפב--412/2016-תרגסמב הכימת ולביקשםילעפמברקמ םיטנדוטס תקסעה דודיעל לולסמהיישעתה יפנעב תיברעההייסולכואה עדיה תריתע --2512/2016-םע םישנא תקסעהלולסמב ורשואשתורבחתויולבגומ --2012/2016-תומאתהעוציבל הכימת ולביקשםיקיסעמתויולבגומ םע םידבוע תקסעהל21011021012/2016-
	:האצות ידדמ
	:האצות ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	עבודםי רכשב תושדח תורשמב וטלקנש ובגה 
	עבודםי רכשב תושדח תורשמב וטלקנש ובגה 

	--20012/2016-תלעפהמ האצותכ ורצונשתושדח תורשמתועקשההזכרמ לש הקוסעתה ילולסמ 1,500-2,75012/2016-
	:1.3 
	דעי 
	ודיעופ יוצימו תובלתשה דךות ישונאה ןוהה לאיצנט ויתויונמוימ חותיפ הדובעה קושל ותמאתהו 

	תומישמ :תויזכרמ 
	תומישמ :תויזכרמ 
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	45+ 
	"לעפמב התיכ" להונ ןוכדע
	11 
	ושומימב םיינוניבו םינטק םיקיסעמ לע לקהל הרטמב תויתשת יריתע תועוצקמ לע שגדב תובצקותמה תויעוצקמה תורשכהה ףקיה לש הלדגה ז"עשת ל"הנשב תינכתה תלעפהל תוכרעיהו ו"עשת ל"הנשל "היישעתל םיבוט" תינכת תלעפה
	12 
	תישעמ הדובעל םיינויע םידומיל ןיב תבלשמה ,תוכינחב הרשכה תינכת תלעפהב יעוצקמ יוויל תודחוימ תויסולכואלו הדובע ישרודל תיעוצקמ הרשכהל םירבוש תינכת תבחרה םילשורי חרזמב יברע רעונל רפס-תיב תחיתפ
	13 
	תוללכמו םיקיסעמ םע ףתושמב תושדח םידומיל תוינכת חותיפ םייחרזא תועוצקמל םייאבצ תועוצקמ ןיב היצטידרקאה ךילהת לש הבחרה יאליגל הקוסעת דודיעל תינכת שוביג 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	--ג 12/2016-14הרשכהיסרוקב םישדחםידימלת2,5008992,80012/2016-תינכתה תרגסמב הכימת ולביקשםיטנדוטס"היישעתל םיבוט"40-5412/2016-תיעוצקמ הרשכה לולסמב ועצובישםיסרוקתוכינחב --1012/2016-ורשואש םירבושלתושקב3,0001,6003,20012/2016-חרזמב יברע רעונלרפסה-תיב תחיתפםילשורי-ג -4/2016-ושדוחיש תיעוצקמ הרשכהבדומיל תוינכתונכדועיו --10412/2016-יפ-לע ,וקדבייש תוינוציח דומילתוינכתל"הצ תשירד-449012/2016-
	ההלעפ ונ לשתיכ" לה"לעפמב ה חהשד 
	ההלעפ ונ לשתיכ" לה"לעפמב ה חהשד 

	11 12 13 
	11 12 13 

	"15 33.
	יכ"הת יה "לעפמבא כתינעומש תםירב רוק הבתיעוצקמ הרשכה יס מברגסמב לעפמ תלשל הרטא בשמה תםיפתת ורשכהבת ב.הקוסעתינכתת 
	וטל םיבעוימ "היישעתדל תךומת משהבת סדוטננהל םירגוב םיטדו הסילעפמב היגולונכט היישעת בעה ירוזאופידלה תימוא.תמטלחה ףקותהלשממ ת 
	-ה הלשממה לש

	142015 
	 ךרע 
	והש ךרעה אכותל שי .ןנבקוד אה תעוציב .לעופב 

	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 


	2 
	קהילארשיה קשמב םייתרבחהו םיילכלכה םירעפה תנט
	קהילארשיה קשמב םייתרבחהו םיילכלכה םירעפה תנט

	:האצות ידדמ
	:האצות ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	59.7% (2013( --12/202060.0% ינפל )יני'ג( ןויוושה-יא דדמ ןיבסחיהוכרעל לארשיב םיסמו הרבעה ימולשתOECD-ה תונידמב עצוממה102.6% (2012( --12/2020100% תוחפשמ ברקב ןויווש-יאל יני'גדדמ16םיסמו הרבעהימולשת ינפל ,לארשיב0.479 (2013( --12/20200.467 
	ןקלח לש הכהדובעמ תוסנךס ךותמ ה לש עצוממה תוסנכהה ןושימחה ןותחתה
	ןקלח לש הכהדובעמ תוסנךס ךותמ ה לש עצוממה תוסנכהה ןושימחה ןותחתה
	15 

	Sect
	Figure

	:2.1 
	דעי 
	תימואלה תופידעה ירוזא לש יתרבח-ילכלכ ףונימו חותיפ תומישמ :תויזכרמ 
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	ןוה תועקשה דודיעל קוחה תרגסמב םילעפמ לש הבחרהלו המקהל הכימת ןתמ 
	ןוה תועקשה דודיעל קוחה תרגסמב םילעפמ לש הבחרהלו המקהל הכימת ןתמ 

	םילשוריב הובג רכש לולסמ תלעפה 
	םילשוריב הובג רכש לולסמ תלעפה 

	לארשיב היישעתה ירוזאל בא תינכת שוביג 
	לארשיב היישעתה ירוזאל בא תינכת שוביג 

	תימואלה תופידעה ירוזאב היישעת ירוזא סולכאו קוויש ,םודיק 
	תימואלה תופידעה ירוזאב היישעת ירוזא סולכאו קוויש ,םודיק 

	הזע ףטוע יבושייב היישעתה ירוזא גורדש 
	הזע ףטוע יבושייב היישעתה ירוזא גורדש 

	"בגנל ל"הצ רבעמ" טקיורפה תרגסמב םיקסעל עויס תינכת תלעפה 
	"בגנל ל"הצ רבעמ" טקיורפה תרגסמב םיקסעל עויס תינכת תלעפה 

	הזע ףטועו םורדה יבושיימ םיינוניבו םינטק םיקסע קוזיח תבוטל "ןווקמ רחסמ" תינכת תלעפה 
	הזע ףטועו םורדה יבושיימ םיינוניבו םינטק םיקסע קוזיח תבוטל "ןווקמ רחסמ" תינכת תלעפה 

	2025) 
	הלשממ תטלחה ףקותמ( הקוסעתב םורדה יבושייב ןוכיסב םיריעצ לש בולישה םודיק 

	15 16 OECD 2012.) 
	גהל קוחה ייונישש החנהברבה תוי הפיכאומל וליברבוג תועדויוכזל תוע תבה ןושימחב םייוצמה םיד.ןותחת 
	נמ-לעמ לש עצוממה ךרעל עיגהל תוניד-ה ת
	נש לש(ת 

	260 2016 
	| תכניע תבודל השנת 

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	78-8012/2016-רכש לולסמ תרגסמב הכימת ולביקשתורבחםילשוריל ידועי הובג--412/2016-לארשיב היישעתהירוזאל בא תינכתשוביג--ג 8/2016-היישעת ירוזאב ףתושמ לוהינ לדומםושיי --ג 12/2016-רופישל ןונכת םהל ךרענשהיישעתירוזאתירוביצ הרובחת --312/2016-ולחהש הזע ףטוע יבושייבהיישעתירוזאתוירוביצהתויתשתהגורדשל תולועפ םהב--312/2016-תרגסמב עויס ילכ תלבקל ונפוהשםיקסע"בגנל ל"הצ רבעמ" טקיורפה5020040012/2016-תרגסמב םיקסעל ושגנוהשםיזרכמ"בגנל ל"הצ רבעמ" טקיורפה50255012/2016-תינכת תרגסמב עויס ולביקשםיקסע עויסהיתורישמ קלחכ ,"ןווקמ רחסמ" הזע ףטועו םורדה ףונימל50022044012/2016-םודיקל םידעצ יווילו תונורקעשוביגם
	לעפמםי כימת ולביקשוא המקה ךרוצל ה הבחרה 
	לעפמםי כימת ולביקשוא המקה ךרוצל ה הבחרה 

	:האצות ידדמ
	:האצות ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	55.8% (2014( --12/202562.2% האצותכ הירפירפב ורצונשתושדח תורשמםילעפמ הבחרהו המקהב הכימתהמןוהתועקשה דודיעל קוחהתרגסמב2,110-2,25012/2016-האצותכ ורצונש ,הובג רכשבתורשמםילשוריב הקוסעתה לולסממ --8012/2016-
	שעירו קוסעתהןופצ תוזוחמ( הירפירפב ה )םורדו
	שעירו קוסעתהןופצ תוזוחמ( הירפירפב ה )םורדו
	17 

	1 ", , 
	היעד הוא לשהוות את שיערו התעסקוה מבחוזות הצפון והרדום שליערו התעסקוה ממהוצע שברא חמהוזות מ(חוזות ת
	א
	כרמז
	חיפה .)םילשוריו 

	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 


	Sect
	Figure

	:2.2 
	דעי 
	צה זוחמ לש ירוזאה ילכלכה חותיפה םודיקןופ תומישמ :תויזכרמ 

	■ ■ ■ ■
	■ ■ ■ ■

	ןופצה לש יתרבח-ילכלכ חותיפל תינכתב ילכלכה קרפה שוביג םורדה רוזאב לדגומה קנעמל האוושה ךות ,ץראה ןופצב תועקשה דודיעל קנעמה תלדגה תלחה הפיח ץרפמ רוזאב םייתיביבס םינוכיס תתחפהו ריוואה םוהיז םוצמצ תועוצקמב םיטנדוטס תמשהל ןופצה רוזאב תימדקא הללכמ םע ףתושמ םזימל טולייפ עוציב םייגולונכט 
	ןופצה לש יתרבח-ילכלכ חותיפל תינכתב ילכלכה קרפה שוביג םורדה רוזאב לדגומה קנעמל האוושה ךות ,ץראה ןופצב תועקשה דודיעל קנעמה תלדגה תלחה הפיח ץרפמ רוזאב םייתיביבס םינוכיס תתחפהו ריוואה םוהיז םוצמצ תועוצקמב םיטנדוטס תמשהל ןופצה רוזאב תימדקא הללכמ םע ףתושמ םזימל טולייפ עוציב םייגולונכט 

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	גבישו קרפה כתב ילכלכהחותיפל תינ 
	גבישו קרפה כתב ילכלכהחותיפל תינ 

	ו ןופצה לש יתרבח-ילכלכרושיאל ותשגה 
	ו ןופצה לש יתרבח-ילכלכרושיאל ותשגה 

	-
	-
	ג 
	ג 

	-3/2016 
	-


	לשממהה רקתש תעירו דודיעל ירשפאה קנעמה 
	לשממהה רקתש תעירו דודיעל ירשפאה קנעמה 

	תועקשה רועישל ותאוושה ךות ,ןופצב ןוה עמהורדב קנם
	תועקשה רועישל ותאוושה ךות ,ןופצב ןוה עמהורדב קנם
	18 
	מלעפםי פיח ץרפמ רוזאבלע ומתחש ה 

	ל תובייחתהיעבט זגל םידווד תבסה וטסטנדםי זימב ופתתשישףתושמה ם יטנדוטס תמשהלייגולונכט תועוצקמב םם 
	ל תובייחתהיעבט זגל םידווד תבסה וטסטנדםי זימב ופתתשישףתושמה ם יטנדוטס תמשהלייגולונכט תועוצקמב םם 

	-
	-
	-
	-
	12/2016 
	30% 
	-
	20% 

	15 
	15 
	12/2017 
	5 
	-
	-

	-
	-
	12/2016 
	20 
	-
	-



	:האצות ידדמ
	:האצות ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	מקסעוםי ץראה ןופצב
	מקסעוםי ץראה ןופצב
	19 

	סחיה זוחמב ריכשל רכשה עצוממ ןיב ןופצה זכרמ זוחמל
	סחיה זוחמב ריכשל רכשה עצוממ ןיב ןופצה זכרמ זוחמל
	20 

	439,000
	439,000
	439,000
	597,00012/2025 -
	-


	(2013( 85% 12/2025 --70% 

	18 19 202520 2025
	ומתהנ בישאר הקיקח ןוקיתבש תוכמספתושמ תה רש םע ת.רצוא 
	עיהנשל דע םידת 
	צוהו ,וב בינכתיפל תח-ילכלכ חותרב.ןופצה לש ית 
	עיהנשל דע םידת 
	צוהו ,וב בינכתיפל תח-ילכלכ חותרב.ןופצה לש ית 

	262 2016 
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	Figure
	:2.3 
	דעי 
	גהו קשמב ןויוושה תרבגהםיקסעומ ברקב תילכלכה החוורה תלד תומישמ :תויזכרמ 

	■■ ■■ 
	■■ ■■ 
	ןויקינו החטבא ,הרימש תורבחב םידבוע תויוכז תפיכא ו"עשת םידומילה תנשל דוסבס תוגרד תעיבקו םינותחפשמבו םוי תונועמב םידלי תטילק םוי תונועמ לש הבחרהבו יוניבב הכימת ידי-לע םויה תונועמ עציה תבחרה קשמב תויתוכיא תורשמב היפויתא יאצוי תקסעה תבוטל הקוסעת לולסמ שוביג 
	ןויקינו החטבא ,הרימש תורבחב םידבוע תויוכז תפיכא ו"עשת םידומילה תנשל דוסבס תוגרד תעיבקו םינותחפשמבו םוי תונועמב םידלי תטילק םוי תונועמ לש הבחרהבו יוניבב הכימת ידי-לע םויה תונועמ עציה תבחרה קשמב תויתוכיא תורשמב היפויתא יאצוי תקסעה תבוטל הקוסעת לולסמ שוביג 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	200-25012/2016-םינורהצב ,םויה תונועמב םיהושהםידלי21םינותחפשמבו141,035 )ה"עשת( --8/2016150,000 )ו"עשת( הבחרהלו יוניבל הכימת ולבקישםויתונועמ22הלכלכהדרשממ 300-36012/2017400 יאצוי תקסעהל הקוסעת לולסמםוסרפ תויתוכיא תורשמב היפויתא --ג 12/2016-
	ורבחת רימשוקדבייש ןויקנו החטבא ,ה פיכא עוציב ךרוצלידבוע תויוכז לש הם 
	ורבחת רימשוקדבייש ןויקנו החטבא ,ה פיכא עוציב ךרוצלידבוע תויוכז לש הם 

	:האצות ידדמ
	:האצות ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	קשמבה יית הידלי תוהששתונועמב ם ויה,ם ינותחפשמהו םינורהצהקלחכ תדסבוסמ ם מתבחרה עציה תורגסמה 
	קשמבה יית הידלי תוהששתונועמב ם ויה,ם ינותחפשמהו םינורהצהקלחכ תדסבוסמ ם מתבחרה עציה תורגסמה 

	117,862-125,00012/2016-
	21 22 2012. 
	לי" ללוכ."החוור יד 
	מדצמ דנשמ רבטת 

	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 


	3 
	ילארשיה קשמב תורחתה תרבגהו היחמה רקוי תתחפה
	ילארשיה קשמב תורחתה תרבגהו היחמה רקוי תתחפה

	:האצות ידדמ
	:האצות ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	OECD 
	הרעפ -ה עצוממל לארשי ןיב
	ןיב סחיב ל רצותל תיטרפה הכירצה יריחמשפנ
	23 

	16.1% (2011( --12/20200% 
	16.1% (2011( --12/20200% 
	Figure

	:3.1 
	דעי 
	קהנטיפנעה תויזוכירה תיתורחת קשמ תריציו ת תומישמ :תויזכרמ 

	■
	■
	■
	■ ■ ■ 

	םהב תורחתהש םיפנעב תורחתה תלדגהל איביש ,היישעת ילעפמ ץורמתל שדח לולסמ תריצי הטעומ וא הנטק םילדגמהמ הרישי תיאלקח תרצות קווישל םייביטרפואוק םיירכיא יקוש תמקה לש הניחב םייאלקחה ןיבוטו םיתוריש תשיכרב תויולע תתחפה םשל לארשיב םינטק םיאנועמקל תוינק ןוגרא תלעפה ישיאהו ירחסמה אובייה לע שרדנה עדימה תא זכרמה ,טנרטניא רתא תמקה תואלקחה ףנעב םינטק םיקסעו םימזיב הכימתל םייאלקח םידגאמל עויס ןתמ 
	םהב תורחתהש םיפנעב תורחתה תלדגהל איביש ,היישעת ילעפמ ץורמתל שדח לולסמ תריצי הטעומ וא הנטק םילדגמהמ הרישי תיאלקח תרצות קווישל םייביטרפואוק םיירכיא יקוש תמקה לש הניחב םייאלקחה ןיבוטו םיתוריש תשיכרב תויולע תתחפה םשל לארשיב םינטק םיאנועמקל תוינק ןוגרא תלעפה ישיאהו ירחסמה אובייה לע שרדנה עדימה תא זכרמה ,טנרטניא רתא תמקה תואלקחה ףנעב םינטק םיקסעו םימזיב הכימתל םייאלקח םידגאמל עויס ןתמ 

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	ציתרי יישעת ילעפמ ץורמתל שדח לולסמ,ה תלדגהל איביש קשמב תורחתה 
	ציתרי יישעת ילעפמ ץורמתל שדח לולסמ,ה תלדגהל איביש קשמב תורחתה 

	--ג 12/2016-םירכיא יקוש תמקהל היגטרטסאשוביג חטש יכרוצל המילהב םייביטרפואוק--ג 12/2016-םיאנועמקל תוינק ןוגרא תינכתתלעפה תויולע תתחפה םשל לארשיב םינטקןיבוטו םיתוריש תשיכרב --ג 12/2016-ללכ זוכירל ידועיי טנרטניא רתאתלעפהתבוטל )ישיאו ירחסמ( אוביי לע עדימהםינאוביהרוביצ -ג -6/2016-יפינס ךרד עויס ולביקשםייאלקח םידגאמףועמה 7-1512/2016-
	23 ,OECD 
	נותינ הכירצה רפהיטת םירזגנ שחהמונובת להםיימוא םיפקשמו תא לס הכירצה עצוממה לש רפהםיט קשמב יכר(יב מדד הז םיללוכ יצחמכת המלס יללכה לש מדד םיריחמה ןכרצל רחאל יוכינ ימוחת הירבתוא
	 ,ךוניחה הרויד הו.)הרובחת נםינות ולא מעתםינכד -ב
	חאת שולשל שםינןכ לעו , על רשפאמ ןכדתהב הז דד.םא 

	264 2016 
	| תכניע תבודל השנת 

	Figure
	:3.2 
	דעי 
	םייכילהת םימסח תרסהו ירוטלוגר לטנ תתחפה ,היצלוגרה בויט תומישמ :תויזכרמ 

	■ ■ ■ ■
	■ ■ ■ ■
	■ ■
	■ ■ 
	ירוטלוגרה לטנה תתחפה םשל הדובע יקוחב היצלוגר בויט עוציב םיאנכטו םיאסדנה םושיר ךילהב ירוטלוגר לטנ תתחפה ךילהת עוציב "לח אל ןקת" ירושיא םוחתב אובייב היצלוגרה תתחפה ,םינוכיס לוהינ עוציב ךות ,רתוי הליקמ הקידב תצובקל הרימחמ תוקידב תצובקמ םירצומ תרבעה םינאוביה לע לקהל הרטמב .ןונגנמה תעיבקו הרהצהל ריהצתמ הרבעה רבדב הניקתה לע הנוממה תוארוה יוניש תולקה רואל ,םינוכיס תכרעה לע תססובמה ,םיקוושב םיימשר םינקת תפיכאל תינכת תיינב םינקתה קוח יונישו ישיא אוביי תוקידבב היישעת ילעפמב היצרנגוק ינקתמ תמקהב תירוטלוגר תודדומתהל עויס השדח היצלוגר לע היצלוגרה תועפשה תכרעהל םיכילהת עוציב
	ירוטלוגרה לטנה תתחפה םשל הדובע יקוחב היצלוגר בויט עוציב םיאנכטו םיאסדנה םושיר ךילהב ירוטלוגר לטנ תתחפה ךילהת עוציב "לח אל ןקת" ירושיא םוחתב אובייב היצלוגרה תתחפה ,םינוכיס לוהינ עוציב ךות ,רתוי הליקמ הקידב תצובקל הרימחמ תוקידב תצובקמ םירצומ תרבעה םינאוביה לע לקהל הרטמב .ןונגנמה תעיבקו הרהצהל ריהצתמ הרבעה רבדב הניקתה לע הנוממה תוארוה יוניש תולקה רואל ,םינוכיס תכרעה לע תססובמה ,םיקוושב םיימשר םינקת תפיכאל תינכת תיינב םינקתה קוח יונישו ישיא אוביי תוקידבב היישעת ילעפמב היצרנגוק ינקתמ תמקהב תירוטלוגר תודדומתהל עויס השדח היצלוגר לע היצלוגרה תועפשה תכרעהל םיכילהת עוציב
	24 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	קוחי דובעהב הת עצובי םהיצלוגר בויט ךילה
	קוחי דובעהב הת עצובי םהיצלוגר בויט ךילה
	25

	3-512/2016-ךילהתב ירוטלוגר לטנתתחפה ח"ודםוסרפםיאנכטו םיאסדנהלש םושירה--ג 12/2016-אובייב ירוטלוגר לטנתתחפה ח"ודםוסרפ"לח אל ןקת" םוחתב --ג 12/2016-הקידבהתוצובק לש ןכדועמהגוויסהםוסרפלע ותלחהו אובייב םיימשר םינקת לשםינאוביה--ג 12/2016-לע הנוממהתוארוה ןוכדע לשםוסרפימשר ןקת רושיא תקנעהרבדב הניקתה--ג 12/2016-םיימשר םינקת תפיכא תינכתתלעפהםינוכיס תכרעהל לדומ לע תססובמה ,םיקוושב--ג 12/2016-םינטק היצרנגוק ינקתמ לש המקהתרדסה26)טאו-הגמ16דע( --ג 12/2016-ועצוביש היצלוגרהתעפשהתוכרעה2-312/2016-
	:האצות ידדמ
	:האצות ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	שרועי הלטנב התחפה יטרקורויבה 
	שרועי הלטנב התחפה יטרקורויבה 

	---12/201925% 
	24 
	24 

	'2118 33. 
	הבתלחהל םאטמ הלשממ תס
	-ה הלשממה לש

	25 26 
	וריש קוחה תעתא-חוכ ינלבק קוח ,הקוסע קוח ,םדובדת ע קוח ,םישנובדה תועש קוחו רעונע תובמו הד.החונ 
	ומ המישמה עוציבהנת לחהבט.הלשממ ת 

	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 


	:3.3 
	דעי 
	יקםיקסועהו םינכרצה תויוכז לע הנגה םשל ןגוהה רחסמה םוד תומישמ :תויזכרמ 
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	OIML 
	-ה תוצלמה יפ-לעו םלועב םילבוקמה םיקוחל המאתהב תודימו תולוקשמל קוח םודיק
	קשמב הליקש ירישכמ קויד תפיכא קשמב קלדה םוחתב םינומ קויד תפיכא תוסכמה יזרכמב עבקנש ריחמל םאתהב תוניבגה יריחמ לע תורוקיב עוציב תנגוה תונכרצ תפיכאל תורוקיב עוציב םירפוסה קוח םושיימ קלחכ םירפס תויונחב תורוקיב עוציב יריחמ חוקיפ קוח יפ-לע הלכלכה דרשמ תוירחאב חוקיפ תחת םינותנה םירצומ יריחמ תעיבק םיתורישו םיכרצמ 

	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	אשירו קוח תעצה ו תולקשמה-לע תודימה קיקח יניינעל םירשה תדעו ידיה 
	אשירו קוח תעצה ו תולקשמה-לע תודימה קיקח יניינעל םירשה תדעו ידיה 

	--ג 12/2016-לש שדחמ םיתומיאו םיינושארםיתומיאהליקש ירישכמ 12,6715,75111,31412/201611,314 לש שדחמ םיתומיאו םיינושארםיתומיאקלדה םוחתב םינומ8,5954,2988,59512/20168,595 תוניבגה יריחמ תקידבל ועצובישתורוקיבתואבוימה 20515030012/2016300 ריחמ תעקפהו יברמ ריחמ תניחבלתורוקיב3,0001,5003,00012/20163,000 קלחכ םירפס תויונחב ועצובישתורוקיבםירפוסה קוח םושיימ20010020012/2016200 םיחקופמ םירצומ לע םיריחמהתעיבקןיב ןוזיא לע הרימש ךות ,דרשמהתוירחאבש םיקוושמהו םינרציה ,םינכרצה--ג 12/2016-
	Figure
	:3.4 
	דעי 
	ה תמאתהםיקוושב לבוקמל רוציי וא אוביי לע תולטומה תויקוחה תושירד םלועב םייתועמשמ 

	תומישמ :תויזכרמ 
	תומישמ :תויזכרמ 
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	תיטוחלאה תרושקתה םוחתב השדח אוביי תוינידמ תגהנה ישיא אובייל רושיא ןתמל ןמז תלבגה עובקל הרטמב ישפוח אוביי וצ ןוקית תתחפהו ירוטלוגר לפכ לוטיב תועצמאב ,תואלקחה םוחתב םינאוביל תויטרקורויב תולקה עוציב תורתוימ היצלוגר תושירד םימסח תתחפהו תימואלניב היצלוגר ץומיא התרטמש ,היגרנאה םוחתב השדח תוינידמ תגהנה ,הרובחתה םוחתב ישפוח אוביי וצב יטרקורויבה לטנה תתחפה לש יפסכה ךרעה תדידמ ימואלניב ןויסינ לע ססבתהב 
	תיטוחלאה תרושקתה םוחתב השדח אוביי תוינידמ תגהנה ישיא אובייל רושיא ןתמל ןמז תלבגה עובקל הרטמב ישפוח אוביי וצ ןוקית תתחפהו ירוטלוגר לפכ לוטיב תועצמאב ,תואלקחה םוחתב םינאוביל תויטרקורויב תולקה עוציב תורתוימ היצלוגר תושירד םימסח תתחפהו תימואלניב היצלוגר ץומיא התרטמש ,היגרנאה םוחתב השדח תוינידמ תגהנה ,הרובחתה םוחתב ישפוח אוביי וצב יטרקורויבה לטנה תתחפה לש יפסכה ךרעה תדידמ ימואלניב ןויסינ לע ססבתהב 
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	ידדמ :הקופת

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	נישודמ ינייתו וחתב אובייהתרושקתה ם אתהב תיטוחלאהלועב לבוקמל םם 
	נישודמ ינייתו וחתב אובייהתרושקתה ם אתהב תיטוחלאהלועב לבוקמל םם 

	--ג 12/2016-תלבגהל ישפוח אוביי וצבןוקיתה רושיאישיא אובייל רושיא ןתמל ןמזה -ג -6/2016-םוחתב םינאוביל היצלוגרבתולקה עוציבתואלקחה -ג -3/2016-היגרנאה םוחתבהקיקח ינוקיתעוציב םוחתב השדח תוינידמ ץמאל הרטמבאובייה --ג 12/2016-תתחפהלש יפסכהךרעהתומיכםוחתב ישפוח אוביי וצב היטרקורויבההרובחתה-ג -3/2016-
	ידדמ :האצות
	ידדמ :האצות
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	2015
	 ךרע 



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


	םוחתב םינאוביל ןוישיר ןתמל עצוממהןמזה)םימיב( תרושקתה60-1412/2016-ןוזמ אוביי חולשמ רורחשל עצוממהןמזה)םימיב( ליגר 14-112/2016-
	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 


	4 
	ב תונשדחהו תויתורחתה רופישו החימצ יעונמ חותיפםיתורישבו רחסמב ,היישעת
	ב תונשדחהו תויתורחתה רופישו החימצ יעונמ חותיפםיתורישבו רחסמב ,היישעת

	מידד :האצות
	מידד :האצות

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	21 (2014( --12/202021 רצות( ילארשיה קשמב הדובעהןוירפתמר2010יריחמב ,םירלודב( ,)הדובע תעשל 27 (PPP-ל המאתהבו34.7 (2014( --12/202045.90 28)םירלוד ידראילימב(אוצייה ףקיה98.71 (2014( --12/2020135 29)םירלוד ידראילימב(םיתוריש אוצייףקיה35.37 (2014( --12/202042.2 )םירלוד ידראילימב(יתיישעתאוצייףקיה46.74 (2014( --12/202067.2 ןמע שי לארשילש תונידמלאוצייה רועישאוצייהללכ ךותמ ישפוח רחס רוזא ימכסה ילארשיה 66% (2013( --12/202080% 
	OECD 
	מקיםו מל סחיב לארשי-ה תוניד
	שפנל רצות תמרב 

	Sect
	Figure

	:4.1 
	דעי 
	ודיעגהו תויתורחתה םודיק םשל תונשדחה דקשמב ןוירפה תלד תומישמ :תויזכרמ 
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	 תיגולונכט תונשדחל תימואל תושר תמקה 
	 תיגולונכט תונשדחל תימואל תושר תמקה 

	ירוביצ רוטקס ירגתא תנווכומ תונשדח דודיע 
	ירוביצ רוטקס ירגתא תנווכומ תונשדח דודיע 

	"תילטיגיד לארשי" ףותישב תילארשיה רבייסה תיישעת םודיק 
	"תילטיגיד לארשי" ףותישב תילארשיה רבייסה תיישעת םודיק 

	קנזה תורבח ינפב תדמועה תיסיפה תיתשתה קוזיח 
	קנזה תורבח ינפב תדמועה תיסיפה תיתשתה קוזיח 

	תויגולונכטה תוממחה ךרעמ תלעפה 
	תויגולונכטה תוממחה ךרעמ תלעפה 

	היישעתב פ"ומל הניכמה תוליעפ תבחרה 
	היישעתב פ"ומל הניכמה תוליעפ תבחרה 

	םשל ךרד יצרופו םיירגתא פ"ומ יטקיורפ עצבל היישעתב תוליבומ תורבח דדועמה לולסמ שוביג 
	םשל ךרד יצרופו םיירגתא פ"ומ יטקיורפ עצבל היישעתב תוליבומ תורבח דדועמה לולסמ שוביג 

	תילבולג הלבוה 
	תילבולג הלבוה 

	תיגולונכטה תונשדחה קוזיח תועצמאב תילארשיה היישעתה םודיקל םידגאמ תלעפה 
	תיגולונכטה תונשדחה קוזיח תועצמאב תילארשיה היישעתה םודיקל םידגאמ תלעפה 

	קשמה יפנעב ןוירפה דודיעל לולסמ שוביג
	קשמה יפנעב ןוירפה דודיעל לולסמ שוביג
	30 

	תוינשדח תוילארשי תוישעת תגצהל תונשדח זכרמ תמקה 
	תוינשדח תוילארשי תוישעת תגצהל תונשדח זכרמ תמקה 

	2 OECD28 2009 2020. 29 
	עיהמ עצוממל עיגהל אוה דוניד-ה ת
	עי .הל יופצ הז דעתל ןכדרחא ע םויסדובווצה תה תאלעהל ידרשמ-ןיב.ןוירפה ת 
	עיהקנ דעב עבלפכהכ רבנשמ אוצייה ךרע תת 
	ענש דת 
	עיקנ הז דעב עבלע רב ביסעי סחיה וקלח לעו ללוכה אוצייה דוציי לש עצוממה יסורישה אמ םיתךות .אוצייה ךס 

	ומ המישמהינתת מעהבדאשמ תו םיבםינקת ותפסה םייתנ.המושייל םישרד
	ומ המישמהינתת מעהבדאשמ תו םיבםינקת ותפסה םייתנ.המושייל םישרד

	מידד :הקופת
	מידד :הקופת

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	-ג -6/2016 תימואלה תושרב ולעפש תונשדחתוריזתיגולונכט תונשדחל23512/2016-ירגתא תנווכומ תונשדח דודיעלםיטקיורפ"תילטגידלארשי"םעףותישבירוביצרוטקס-61212/2016-"ה"מדיק" תינכתל ךשמה תינכתתקשה31רבייסהלוכשא קוזיחמ קלחכ -ג -2/2016-טולייפב ופתתשהש תונשדחתודבעמקנזהתורבחב תיסיפהתיתשתהקוזיחל--512/2016-תויגולונכטהתוממחב ורשואשפ"ומ תוינכת80408012/2016-פ"ומל הניכמב תופתתשמהתורבחהיישעתב35255012/2016-תוליבומ תורבח דדועמהלולסמתקשהםיירגתא פ"ומ יטקיורפ עצבל היישעתב --ג 12/2016-32תיגולונכטהתונשדחהדודיעלםידגאמ12121412/2016-תוישעת תגצהל םירקבמ זכרמתמקהתוינשדח ---5/2017 ג 
	חתלית וליעפת תונשדחל תימואלה תושרה כטתיגולונ 
	חתלית וליעפת תונשדחל תימואלה תושרה כטתיגולונ 

	מידד :האצות
	מידד :האצות

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	4.21% (2013( --12/20174.48% פ"ומל תימואלההאצוהב לארשיםוקימתונידמ ךותמ ג"מתהמ זוחאכ יחרזא34OECD-ה1 (2013( -112/2016-ןוילימל םיטנטפהרפסמב לארשיםוקימ35ב"הראב ומשרנש שפנ5 (2015( -412/2016-
	רועיש עקשההמ יחרזא פ"ומב הרצותה
	רועיש עקשההמ יחרזא פ"ומב הרצותה
	33 

	31 32 33 .)200 34 35 2013 
	יק" תינכתיה "ה"מדא כתיניקל תולוכי םודה תרשיה היישעתילאת גה םוחתבה תנייס.רב 
	ממה ךותגאגאמ לעפי םידל ידועיי דמה היישעתרוסית.ת 
	עיהמרל עיגהל וניה דנש( אישה תת 
	ומה ונמוקימ רומיש וניה דעיה.ליב 
	לש המכ רחאש םינןהב רשי הגרודר לאיעיבת ,םלועב נשבת 
	יהרי אםוקמ הד ב דחאעיה .גורידיה דוקה םוקימל רוזחל ונ.םד 

	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 


	Sect
	Figure

	:4.2 
	דעי 
	יקקתמ ,תיתורחת היישעת םודאמייק-תבו תמד תומישמ :תויזכרמ 
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	יעבט זג תקפה תוישעתב ימוקמה ךרעה חותיפל רקחמ עוציב יעבט זגב היישעתה שומישו רוביחב הכימת היישעתל םיבאשמו םלג ירמוחב תולעייתהל ץועיי תינכת תלעפה אמייק-רב חותיפ תסיפת יפ-לע היישעת ירוזאל יתביבס יוויל "ןזיירוה" תינכת תרגסמב יפוריאה דוחיאה ילכב שומישל תוילארשי היגרנאו םימ תורבח דודיע תופדעה תלבקו ירוביצ שכר לש םיכרצל "ילארשי רצומ" והמ לש הרדגהל רוקמ יללכ תרדגה םיידסומו םייתלשממ םיפוגמ תובטהו היישעתה ישומישל יעבטה זגה קשמב םימסח תרסהל תינכת שוביג 
	יעבט זג תקפה תוישעתב ימוקמה ךרעה חותיפל רקחמ עוציב יעבט זגב היישעתה שומישו רוביחב הכימת היישעתל םיבאשמו םלג ירמוחב תולעייתהל ץועיי תינכת תלעפה אמייק-רב חותיפ תסיפת יפ-לע היישעת ירוזאל יתביבס יוויל "ןזיירוה" תינכת תרגסמב יפוריאה דוחיאה ילכב שומישל תוילארשי היגרנאו םימ תורבח דודיע תופדעה תלבקו ירוביצ שכר לש םיכרצל "ילארשי רצומ" והמ לש הרדגהל רוקמ יללכ תרדגה םיידסומו םייתלשממ םיפוגמ תובטהו היישעתה ישומישל יעבטה זגה קשמב םימסח תרסהל תינכת שוביג 

	ידדמ :הקופת
	ידדמ :הקופת

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	-ג -12/2016-רוביח תויולע רובע קנעמ ולבקישתורבחיעבט זגב שומישו 30-3012/2016-ץועייהתינכת תא ומייסשםילעפמםיבאשמבו םלג ירמוחב תולעייתהלהיישעתל --712/2016-םיטנמלא תעמטהל םחוריבטולייפתלעפההיישעתה ירוזאב אמייק-ינב --ג 12/2016-תוילארשי קטנילק תורבח לשתושגהיפוריאה דוחיאה ילכ תרגסמב 60347012/2016-ילארשי רצומ תרדגהל רוקמ יללכשוביג --ג 12/2016-
	סרפםו ךרעה חותיפ אשונב רקחה ימוקמה יעבט זג תקפה תוישעתב 
	סרפםו ךרעה חותיפ אשונב רקחה ימוקמה יעבט זג תקפה תוישעתב 

	מידד :האצות
	מידד :האצות

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	שעירו תחימצ לארשיב יתיישעתה רצותה
	שעירו תחימצ לארשיב יתיישעתה רצותה
	36

	0.57% (2014( -1.61%12/2016-
	0.57% (2014( -1.61%12/2016-

	36OECD.) 
	 ומכ תוחפל חומצל אוה דעיה צקבנשה בעצוממה ית לש םינשבשמה רחאצק( רבההז עצוממ ב ו ץראבונידמ עצוממבת -ב

	Figure
	:4.3 
	דעי 
	חימצל תיתשתכ יתוכיאו ןמוימ ישונא ןוה חותיפקשמה ת תומישמ :תויזכרמ 
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	קשמב םיליבומ םיקיסעמ ףותישב לעפמ דומצ לדומב רעונל םייעוצקמ רפס-יתב תחיתפ םייגולונכט תועוצקמל םיטנדוטס תרשכה דודיעל "היישעתל םידיתע" תינכת תלעפה ירגובכ רעונל רפסה-יתב ירגובב הרכהה םושיי רחא בקעמ 
	 דומיל תונש םיטועימה רזגמב ההובג הלכשהל ןווכה תינכת תלעפה ידרחה רזגמב קט-ייהה םוחתב תוניוצמ דודיעל םידרחל "תויפלת" תינכת תלעפה תויגולונכטה תוללכמב םידרח םירבג תרשכה םיאסדנה ידומילל יוודבה רזגמהמ םיטנדוטס תרשכהל "לבשא" טקיורפ תלעפה היפויתא יאצויל יתקוסעתה ןווכהה תודיחי ךרעמ תבחרה םשומימ רחא בקעמו היפויתא יאצוילו םידיחי םירוהל תיעוצקמ הרשכהל םירבוש תקולח היפויתא יאצוי םיאמדקאל םינייטצמ תוינכתו תיעוצקמ הרשכה יסרוק תלעפה 


	מידד :הקופת
	מידד :הקופת

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	רעונל לעפמ ידומצרפס-יתב-3-6/2016-תינכתהתרגסמב הכימת ולביקשםיטנדוטס"היישעתל םידיתע"180-18012/2016-ההובג הלכשהל ןווכהתינכתבםיפתתשמםיטועימה רזגמב1,313-1,20012/2016-דודיעל םידרחל "תויפלת" תינכתתלעפהידרחהרזגמב קט-ייהה םוחתב תוניוצמ--ג 12/2016-תוללכמב םידמולהםידרחםיטנדוטסתויגולונכטה280-35012/2016350 ידומיל םידמולהיוודבהרזגמהמםיטנדוטסתואסדנה 85-1009/2016100 היפויתא יאצויל יתקוסעת ןווכהתודיחי37ולעפויש7-1212/201612 יאצויל ןווכהה יזכרמ ידי-לע ולפוטשםינופ38היפויתא400-1,22012/20183,140 םירוהל וקלוחיש תיעוצקמ הרשכהלםירבושהיפויתא יאצוילו םידיחי20020043612/2016-םינייטצמ תינכתב קלח וחקלשםיאמדקאהיפויתא יאצויל --6
	3 38 
	מדצמ דטעומב ךרעה .רבד לחהב יולתט.הלשממ ת ל םאא תקתךרעה ,לב היהי דעומב .םיזכרמ העשת 
	מדצמ דט.רב 

	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 


	מידד :האצות
	מידד :האצות

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	 רועיש היאסדנהםימלפודמה ם 
	 רועיש היאסדנהםימלפודמה ם 

	41%--12/2071% הדובע תומוקמב ומשויש םיברעםיאמדקאבולישל תיתנש-תלתהתינכתהתובקעבעדיה תריתע היישעתב250-60012/20171,000 
	Sect
	Figure

	:4.4 
	דעי 
	םיחתפתמ םיילבולג םיקוושב תוליעפה תרבגה תומישמ :תויזכרמ 
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	ןיסו ודוה םע ישפוח רחס ירוזא ימכסה לע המיתח םודיק תועצמאב ולא תונידמל אוצייה םודיק םשל ןפיבו ןיסב ,ודוהב תויקוויש תויוגיצנ תמקהב הכימת "םכח ףסכ" ןרק םירשקה קוזיח ידי-לע ,ןהמ תורז תועקשה תכישמו תוחתפתמ תונידמל ילארשיה אוצייה םודיק היישעתהו הלשממה תמרב ןלומ םייקסעה ילארשיה אוצייל דעי תונידמב םיביטרפואוק םע םיימואלניב םירשק תריציל תיתשת שוביג ןיסב "המכח םימ ריע" טקיורפ תלעפה ןיס םע פ"ומב הלועפ ףותיש תבחרה 
	ןיסו ודוה םע ישפוח רחס ירוזא ימכסה לע המיתח םודיק תועצמאב ולא תונידמל אוצייה םודיק םשל ןפיבו ןיסב ,ודוהב תויקוויש תויוגיצנ תמקהב הכימת "םכח ףסכ" ןרק םירשקה קוזיח ידי-לע ,ןהמ תורז תועקשה תכישמו תוחתפתמ תונידמל ילארשיה אוצייה םודיק היישעתהו הלשממה תמרב ןלומ םייקסעה ילארשיה אוצייל דעי תונידמב םיביטרפואוק םע םיימואלניב םירשק תריציל תיתשת שוביג ןיסב "המכח םימ ריע" טקיורפ תלעפה ןיס םע פ"ומב הלועפ ףותיש תבחרה 

	ידדמ :הקופת
	ידדמ :הקופת

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	ודוה םע ןגוהרחס רוזא םכסה לעהמיתח--ג 12/2016-ןגוה רחס רוזא םכסהלע ןתמו אשמבהחיתפןיס םע--ג 12/2016-,ודוהב וחתפייש תורבח לשתושדח תויוגיצנ "םכח ףסכ" ןרק ידי-לע וכמתיש ןפיו ןיס --2512/2016-תונידמב וחתפישתושדחה תויוחפסנתוחתפתמ --312/2016-יאחגנשב יקסעה זכרמהתלעפה--ג 12/2016-,היסאב ועצובש אוצייהםודיקלתויוליעפהקירפאבו תיניטלההקירמאב303-33912/2016-םע הלועפ יפותיש תריציל המרופטלפשוביגילארשי אוצייל דעי תונידמב םיביטרפואוק--ג 12/2016-ןיסב המכח םימ ריעתמקה---9/2017 ג ושגויש ןיס םע הלועפ ףותישב פ"ומתוינכת50306012/2016-
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד



	Q4 Q2
	Q4 Q2
	Q4 Q2
	2015
	ךרע 


	מידד :האצות
	מידד :האצות

	4,000 
	4,000 
	4,000 
	4,000 
	12/2020 
	-
	-
	2,575 (2014( 

	3,000 
	3,000 
	12/2020 
	-
	-
	993 (2014( 

	3,360
	3,360
	12/2020 
	-
	-
	2,077.2 (2014( 


	1,047
	1,256 12/2020 -
	-

	(2013( 
	100,000 
	1,088
	1,30512/2020 -
	-

	(2013( 
	100,000 
	1,266
	1,266
	1,519 12/2020 -
	-


	(2013( -12/2016 50 -25 
	-12/2016
	ג 
	ג 

	-12/2016
	ג 
	ג 

	-12/2016 25 -
	-


	הףקי יציאו ירלוד ינוילימב( ןיסל תורוחסה,ם 
	הףקי יציאו ירלוד ינוילימב( ןיסל תורוחסה,ם 

	)םימולהי אלל הקיף וצייא וילימב( ודוהל תורוחסהינ )םימולהי אלל ,םירלוד 
	)םימולהי אלל הקיף וצייא וילימב( ודוהל תורוחסהינ )םימולהי אלל ,םירלוד 

	הקיףיציאו קירמאל תורוחסהה תיניטלה ירלוד ינוילימב(י אלל ,ם)םימולה םינאוצי יאציימהםוכסב ןיסל ם לע הלועה 
	הקיףיציאו קירמאל תורוחסהה תיניטלה ירלוד ינוילימב(י אלל ,ם)םימולה םינאוצי יאציימהםוכסב ןיסל ם לע הלועה 

	ירלודם
	ירלודם
	ירלודם


	וציםינא יאציימהל םוהםוכסב וד לע הלועה 
	וציםינא יאציימהל םוהםוכסב וד לע הלועה 

	ירלודם
	ירלודם
	ירלודם


	 םינאוצי יאציימהקירמאל םה תיניטלה 
	 םינאוצי יאציימהקירמאל םה תיניטלה 

	100,000 
	םוכסב לע הלועה 
	ירלודםצנגייוות תוילארשי תורבח לש ןיסבו ודוהב וססוב/וחתפנש 

	חתהמי כסה לערחס רוזא ם ע ןגוהודוה ם פתהחי לע ןתמו אשמב ןגוה רחס רוזא םכסה 
	חתהמי כסה לערחס רוזא ם ע ןגוהודוה ם פתהחי לע ןתמו אשמב ןגוה רחס רוזא םכסה 

	עןיס ם צנוגיוית חתפיתש תורבח לש תושדחהנ "םכח ףסכ" ןרק תכימתב ,ןפיבו ןיסב ,ודוהב 
	עןיס ם צנוגיוית חתפיתש תורבח לש תושדחהנ "םכח ףסכ" ןרק תכימתב ,ןפיבו ןיסב ,ודוהב 

	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 

	Figure

	:4.5 
	דעי 
	גהםיתורישבו היישעתב אוצייה ןוויגו ףקיה תלד תומישמ :תויזכרמ 
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	WTO 
	ץוח רחס להנימו תועקשהה זכרמ ףותישב אוצייה תלדגהל שדח בלושמ לולסמ תריצי םיימואלניבה םיקוושב ילארשיה אוצייה םודיק םיילאיצנטופ תוחוקלל תבאוש ןבא ושמשיש ,דעיה יקושב םיירחסמ המגדה יזכרמ תמקה רוזאהמ רחסה ןוגראב תורבחה תונידמה לומ םיתוריש יאשונב ילרטל-ירולפ ןתמו אשמב תופתתשה ימלועה 
	תונכתיה ירקס ןרק תועצמאב םיטקיורפב תוילארשי תורבח בוליש ינומימ עויס ןתמ ךות ,םישדח םיקוושל רודחל תורבחל תעייסמה ,"םכח ףסכ" תינכת תלעפה םיירחסמה םיחפסנה לש יווילו 

	ידדמ :הקופת
	ידדמ :הקופת

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	שמ לולסמבלו זכרמ ףותישב שדח אוצייה תלדגהל ץוח רחס להנימו תועקשהה 
	שמ לולסמבלו זכרמ ףותישב שדח אוצייה תלדגהל ץוח רחס להנימו תועקשהה 

	--ג 12/2016-תויוחפסנהידי-לע ועצובשתויוליעפ39ילארשיהאוצייהדודיעל ל"וחב תוירחסמה570-64012/2016-דעיה יקושב םיירחסמהמגדהיזכרמ 2-312/2016-ומתחייש םישדח ישפוח רחס רוזאימכסהםיתורישהםוחתב --312/2016-ירקס ןרקב תוכמתנהתורבחהרועיש40םיטקיורפב הניכזתש תונכתיה---12/201720% תרגסמב הכימתל השקב ושיגהשתורבח"םכח ףסכ" תינכת70-10012/2016-
	מידד :האצות
	מידד :האצות

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	שעירו תורבחה ףסכ" תינכתב תופתתשמה כחתא ולידגה רשא "ם אוצייה 
	שעירו תורבחה ףסכ" תינכתב תופתתשמה כחתא ולידגה רשא "ם אוצייה 

	---12/201835% האצותכ ועצובש )תוקסע(החלצה ירופיסץוח רחס להנימ תוליעפמ48-6112/2016-
	39 -, 
	מסרפ הפעילויות מהבוצעותעל
	ידיהנספחים מהסרחייםלעידודהייצוא
	גכון

	-
	-
	שמחלות היוצאות לבקירו מבדינות שוונת שמוחלות גמהיעות
	שמחלות היוצאות לבקירו מבדינות שוונת שמוחלות גמהיעות


	, 40 .2014-201 
	 ,הצרא ושיגפ ןוגראת בוכורעתת
	לשממ םיריכב ירוקיבםייקסעו םיית רשיבל״וחבו לאםיעיקשמ םע םישגפמ ,כט ימי ,חב היגולונורבועו ת.ד 
	מהר ונה דדנש-ביתםינשל , 

	274 2016 
	| תכניע תבודל השנת 

	Figure
	:4.6 
	דעי 
	הלועפ יפותיש תריצי ,םירז םיעיקשמ תכישמ תועצמאב קשמה ידעי םודיק ןילמוג שכר ףונימו םיימואלניב 

	תומישמ :תויזכרמ 
	תומישמ :תויזכרמ 
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	Masschallenge 
	תורז תועקשה תכישמל תיתלשממ תוינידמ שוביג לארשי תלכלכ םודיקו תועקשה תכישמל ל"וחב םירז םיעיקשמ יסנכ עוציב היגרנאהו םימה רוטקסב תורז תועקשה םודיק ימואלניבה ץיאמה םע הלועפ ףותיש 
	הינרופילקב תילארשיה םימה תיישעת לש קוזיחו חותיפ ,סוסיב תורז תועקשהל דעיכ לארשי תנידמ גותימו קוויש תויתוכיא תועקשה םודיקל ןילמוג שכר שומימ תוינכת לש ףונימו הנווכה םלג ימולהיב תורחוסה תונידמ ןיב ימואלניב ךילהת :"ילרבמיק ךילהת"ב תופתתשה 


	מידד :הקופת
	מידד :הקופת

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	כביתךמסמ ת ידעיו תוינידמםיימואל ם תורז תועקשהל 
	כביתךמסמ ת ידעיו תוינידמםיימואל ם תורז תועקשהל 

	-ג -6/2016-תועקשה תכישמל תוינידמהךמסמ רושיא הלשממב תורז--ג 12/2016-ומייקתהש םיעיקשמהיסנכ--212/2016-תודמעומ ושיגהש םירזםיפא-טראטסםע הלועפהףותיש תינכתב תופתתשהל ימואלניבה ץיאמה--1012/2016-Doing Business in Isarel תרבוחםוסרפ-ג -3/2016-
	ידדמ :האצות
	ידדמ :האצות

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	עקשהות ימוחתב תוילארשי תורבחב תורז אה ,םימה,היגרנ טפנהו זגה 
	עקשהות ימוחתב תוילארשי תורבחב תורז אה ,םימה,היגרנ טפנהו זגה 

	--312/2016-םימהקושב תוילארשי תורבח לשתוקסעהינרופילקב-41012/2016-41ג"מתהמ לארשיב ץוח תועקשהרועיש4.05% (2013( -4.17%12/2016-
	41 2011.) 
	יה דעיהקמה המרל רוזחל ונילמיסת שבונורחאה םינ( ת

	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 


	:4.7 
	דעי 
	וכרעיהנע תונכומו תםיילכלכ םייקשמ םיטביהב םוריח תעשל קשמה יפ םייתקוסעתו 

	תומישמ :תויזכרמ 
	תומישמ :תויזכרמ 

	■■■■ ■ 
	■■■■ ■ 

	16 
	םדא-חוכ אשונל תוימוקמ תויושרבו םיינויח םילעפמב םיליגרתו תוננוכ תורוקיב תכירע "ןתיא קשמ" ליגרת עוציב 
	םיינויחכ םירכומה םילעפמה תניחבו םישדח םיינויח םילעפמ תטילק ןוזמה םוחתב תוימוקמה תויושרב תוננוכ תורוקיבו םיליגרת עוציב םוריח תעשל םוי תונועמ תוכרעיהל תולועפ עוציב 

	מידד :הקופת
	מידד :הקופת

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	רוקיבתו נוכש תונםיינויח םילעפמב וכרענ א"כ אשונל תוימוקמ תויושרבו 
	רוקיבתו נוכש תונםיינויח םילעפמב וכרענ א"כ אשונל תוימוקמ תויושרבו 

	-7581,53012/2016-16"ןתיא קשמ" ליגרתעוציב-ג -5/2016 םיינויח םילעפמב תוקדובתודעו1402044105/2016-ומייקתהש תוננוכ תורוקיבו םוריחהיליגרתןוזמה םוחתב תוימוקמהתויושרב 2001091875/2016-םוי תונועמב וכרענש םוריחיליגרת-2-6/2016-
	מידד :האצות
	מידד :האצות

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	מםילעפ יינויחקשמב ם 
	מםילעפ יינויחקשמב ם 

	9,295-9,29512/2016-
	9,295-9,29512/2016-

	Figure
	:4.8 
	דעי 
	ומ תורבח ברקב רוציי תוליעפ חותיפ דודיעלארשיב תולעופה פ"ומ תוט תומישמ :תויזכרמ 

	■
	■
	■ ■ 
	s'MNC) s'MNC) 
	תרגסמב םמושייו ישארה ןעדמה תורגסמב ועצובש םיטקיורפ שומימל הלועפ תינכת שוביג םתלעפהו היישעת ילעפמ תמקה ( לארשיב תולעופה תוימואלניב תורבחל םיעיקשמ סנכ עוציב
	( לארשיב תולעופה תוימואלניבה תורבחה לש תועקשהה תבחרהו ףונימ


	ידדמ :הקופת
	ידדמ :הקופת

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	--ג 12/2016-סנכב ופתתשהש תוימואלניבתורבח(MNC's( םיעיקשמה--1209/2016-ףותישב ונכוהש ,תודקוממ הדובעתוינכתתימואל-בר הרבח לכל ,םיילכלכהםיחפסנהץראב העקשהל ןיינע תלעב-61212/2016-
	שוביג לועפ תינכתםיטקיורפ שומימל ה ןעדמה תורגסמב ועצובש םמושייו ישארה יישעת ילעפמ תמקה תרגסמבתלעפהו הם 
	שוביג לועפ תינכתםיטקיורפ שומימל ה ןעדמה תורגסמב ועצובש םמושייו ישארה יישעת ילעפמ תמקה תרגסמבתלעפהו הם 

	ידדמ :האצות
	ידדמ :האצות

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	רבחות ש תוימואל-ברלארשיב ועיקשה אצותכיחיה תוליעפמ הל הדתורז תועקשה לועפ ףותישויתיישעת ה 
	רבחות ש תוימואל-ברלארשיב ועיקשה אצותכיחיה תוליעפמ הל הדתורז תועקשה לועפ ףותישויתיישעת ה 

	--212/2016-
	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 


	Sect
	Figure

	5 
	קה םיקסעה קוזיחםיינוניבהו םינט
	קה םיקסעה קוזיחםיינוניבהו םינט

	:5.1 
	דעי 
	ישו ןוהלו יארשאל תושיגנ ימסח תרסהםיקסע לש םינמוזמה םירזת רופ םיינוניבו םינטק 

	תומישמ :תויזכרמ 
	תומישמ :תויזכרמ 

	■■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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	הנידמה תוברעב םיינוניבו םינטק םיקסעל תואוולהה ןרק לש ףטוש לועפת ימצעה ןוהה ךרד םיינוניבו םינטק םיקסעב הכימתל תיטרפ תועקשה ןרק לש תפטוש הלעפה םינטק םיקסעל יאקנב-ץוח יארשא ןתמל תידועיי הרבח תמקה םיפויתא םימזיל תואוולה ןרק תמקה הקוצמב םיקסעל ןרק תמקה םיינוניבו םינטק םיקסעב יארשא סויגל רזע ילככ לארשי תנידמב םינומהה ןומימ אשונ םודיק םיינוניבו םינטק םיקסעל יארשא תמרזהל תוריחס החימצ ןוה תונרק םודיק 
	הנידמה תוברעב םיינוניבו םינטק םיקסעל תואוולהה ןרק לש ףטוש לועפת ימצעה ןוהה ךרד םיינוניבו םינטק םיקסעב הכימתל תיטרפ תועקשה ןרק לש תפטוש הלעפה םינטק םיקסעל יאקנב-ץוח יארשא ןתמל תידועיי הרבח תמקה םיפויתא םימזיל תואוולה ןרק תמקה הקוצמב םיקסעל ןרק תמקה םיינוניבו םינטק םיקסעב יארשא סויגל רזע ילככ לארשי תנידמב םינומהה ןומימ אשונ םודיק םיינוניבו םינטק םיקסעל יארשא תמרזהל תוריחס החימצ ןוה תונרק םודיק 

	מידד :הקופת
	מידד :הקופת

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	שקבות לתועצמאב האוולה תוברעב ןרקה מידיארשאה תודעווב הנודיתש הנ 
	שקבות לתועצמאב האוולה תוברעב ןרקה מידיארשאה תודעווב הנודיתש הנ 

	6,0003,0006,00012/2016-תידועיי הרבחל להנמ ףוגלזרכמב האיציםינטק םיקסעל יאקנב-ץוח יארשא ןתמלםיינוניבו--ג 7/2016-םימזיל תואוולה ןרק תמקהלזרכמב האיציהתלעפהלו םיפויתא--ג 12/2016-
	מידד :האצות
	מידד :האצות

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	שעירו םיקסעל תואוולהה םינטקה ויבהוניינךסמ ם תואוולה רוטקסל םיקנבה יקסעה
	שעירו םיקסעל תואוולהה םינטקה ויבהוניינךסמ ם תואוולה רוטקסל םיקנבה יקסעה
	42 

	47.3% (2014( -44.3%12/2016-םינטק םיקסעל יקסעהיארשאה ךס)ח"ש ידראילימב( הנידמ תוברעב םיינוניבו5-512/2016-ןרקמ קסע תחיתפל תואוולהולבקישםישניברעהרזגמהמ תוימזי םישנל האוולהה1,0005001,00012/2016-
	42 
	יה יופצה ךרעהונ ביחבה ףרה תנ.ורמשל שיש ןותחת 

	Figure
	:5.2 
	דעי 
	לקהלוגרה סמועה תחפהו ירוטרקורויבה לטנה תתםיקסע לע יט 

	תומישמ :תויזכרמ 
	תומישמ :תויזכרמ 

	■ 
	םיאולימב םיתרשמה םידבוע ןיגב םירזחהל ןונגנמ תריצי 

	■ 
	םימולשתה רסומ קוח תעצה םודיק 

	■ 
	םיינוניבו םינטק םיקסע דודיעל קוח תעצה םודיק 

	■
	 םיאמצעל הלטבא ימד ןונגנמ חותיפ 

	■ 
	ןמוחתבש םיינוניבו םינטק םיקסעל תוימוקמה תויושרה לש תויתודידיה תמר תניחבל דדמ תיינב 

	Q4Q22015 
	מידד :הקופת ךרע 
	מידד :הקופת ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	פיונגנמ חותן ידבועל םירזחהם םיתרשמה יאולימבו םעגהמכסהל התורוקמ לע ה ןומימה 
	פיונגנמ חותן ידבועל םירזחהם םיתרשמה יאולימבו םעגהמכסהל התורוקמ לע ה ןומימה 

	--ג 12/2016-םימולשתהרסומ ןיינעב קוח תעצהתאלעהתסנכה רושיאל --ג 12/2016-םולשתל ימואלהחוטיבבןונגנמחותיפחוטיבה קוח יונישו םיאמצעל הלטבא ימדםאתהב ימואלה--ג 12/2016-תויושרה תמרב "םיקסע תיישע"דדמ תריציתוימוקמה --ג 7/2016-
	Q4Q22015 
	:החלצה ידדמ ךרע 
	:החלצה ידדמ ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	האבה אלשירו לש םיקסע דודיעל קוחה טקיניבו םוניינתסנכה ידי-לע ם 
	האבה אלשירו לש םיקסע דודיעל קוחה טקיניבו םוניינתסנכה ידי-לע ם 

	--ג 12/2016-םימולשתהרסומל קוחהלשרושיאל האבהתסנכה ידי-לע --ג 12/2016-
	279 | 2016 
	תינכתעבדוהלשנת 

	Sect
	Figure

	:5.3 
	דעי 
	ופ שומימב עויסלש תורחתה רשוכו תוליעיה ,תונשדחה ,ןוירפה לאיצנט םיקסעה 

	תומישמ :תויזכרמ 
	תומישמ :תויזכרמ 

	■
	■
	■ ■ ■ 

	תיתרוסמה היישעתה יפנעב םיינוניבו םינטק םיקסע ברקב הדובעה ןוירפ תאלעהל תינכת שוביג תברועמהו םיינוניבו םינטק םיקסעל םיפסונ עויס יתורישו "ףועמ" ךרעמ תלעפה תוידוחיי תויסולכואמ םימזי רובע "קסע םימזוי" תינכת תלעפה םכרד תישארב םימזיל יקסעו יעוצקמ יווילל םיקסע יזכרמ תלעפה 
	תיתרוסמה היישעתה יפנעב םיינוניבו םינטק םיקסע ברקב הדובעה ןוירפ תאלעהל תינכת שוביג תברועמהו םיינוניבו םינטק םיקסעל םיפסונ עויס יתורישו "ףועמ" ךרעמ תלעפה תוידוחיי תויסולכואמ םימזי רובע "קסע םימזוי" תינכת תלעפה םכרד תישארב םימזיל יקסעו יעוצקמ יווילל םיקסע יזכרמ תלעפה 

	ידדמ :הקופת
	ידדמ :הקופת

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	ורבחת תרגסמב עויס ולביקש תינכתה היישעתב ןוירפה דודיעל נטקהו היבהונתינ 
	ורבחת תרגסמב עויס ולביקש תינכתה היישעתב ןוירפה דודיעל נטקהו היבהונתינ 

	--2012/2016-ונחבואש םיינוניבו םינטק םיקסעוםימזי עויס יתוריש תלבקל -5,00010,00012/2016-תוידוחיי תויסולכואמ "קסע םימזוי"תוצובקהנחתפיתש200-14012/2016-םיליעפםיקסע יזכרמ4-612/2016-
	ידדמ :האצות
	ידדמ :האצות

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	OECD 50-10 50 
	הרעפ -ל לארשי ןיב
	ןיינעל ןיב סחיהב םיקסעומש םיקסעב ןוירפםה 
	יקסעל םידבועיקסעומש םהב םרתוי ם -מ
	ידבועם

	5.3% (2010( --12/20300% המורתה ןיינעלOECD-ל לארשי ןיברעפה50-10םהב םיקסעומש םיקסעב רצותלרתוי םהב םיקסעומש םיקסעל םידבועםידבוע50-מ4.1% (2010( --12/20300% וטנתושדחהתורשמהלשיסחיה קלחהשמח דע( םישדח םינטק םיקסעמ קשמב)םינש 78% (2014( -70%12/2016-םיינוניבהו םינטקהםיקסעהרועישהנידמב םיקסעה ללכל סחיב םיחתפנש15.5% (2012( -15.5%12/2016-
	Figure
	:5.4 
	דעי 
	שת תריציפתהלו םישדח םיקסע לש המקהל תכמות תיתםתוחת תומישמ :תויזכרמ 

	Figure
	■ ■ ■ ■ ■ ■ 
	■ ■ ■ ■ ■ ■ 
	תוירוטלוגר תולקהו םישדח םיקסעל םילכ תריצי הז ללכבו ,םישדח םיקסעל תינכת תנכה םישדח םיקסעל תורגא ימולשתב תולקה תניחבל ידרשמ-ןיב תווצ תמקה םישדח םיקסע תמקה לע הלקהל היינבהו ןונכתה קוח ןוקית םישדח םיקסע תמקה לע הלקהל הדובע ינידו הדובע יסחי םוחתב הקיקח ינוקית עוציב םישדח םיקסעל היצלוגרב תולקה תעיבק םישדח םיקסעלו םימזיל םייתלשממ היצלוגר יכירדמ תיינב 
	תוירוטלוגר תולקהו םישדח םיקסעל םילכ תריצי הז ללכבו ,םישדח םיקסעל תינכת תנכה םישדח םיקסעל תורגא ימולשתב תולקה תניחבל ידרשמ-ןיב תווצ תמקה םישדח םיקסע תמקה לע הלקהל היינבהו ןונכתה קוח ןוקית םישדח םיקסע תמקה לע הלקהל הדובע ינידו הדובע יסחי םוחתב הקיקח ינוקית עוציב םישדח םיקסעל היצלוגרב תולקה תעיבק םישדח םיקסעלו םימזיל םייתלשממ היצלוגר יכירדמ תיינב 


	:הקופת ידדמ
	:הקופת ידדמ

	2015
	2015
	 ךרע 



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


	ציהרי הלעפהו ודיקל תינכת לשם תומזיה וםיקסעה ישדחהם 
	ציהרי הלעפהו ודיקל תינכת לשם תומזיה וםיקסעה ישדחהם 

	--ג 12/2016-רוטפ רבדב רצואה רשלתוצלמה תרבעהםישדח םיקסעל תורגאב תוחנהו-ג -3/2016-ןונכתה קוח ןוקית אשונב קוח ריכזתתצפהםישדח םיקסע תמקה לע הלקהל היינבהו--ג 7/2016-םישדח םיקסעל היצלוגרבתולקה תעיבקשמוח תוינכתבו םידיחא םיטרפמב--ג 12/2016-םימזיל תיתלשממ היצלוגרלךירדמ תריציםישדח םיקסעלו--ג 12/2016-
	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 


	6 
	ויוכז לע הנגהב לע הרימשו דבועה תותוחיט
	ויוכז לע הנגהב לע הרימשו דבועה תותוחיט

	:6.1 
	דעי 
	םידבוע תויוכזל תועדומה רופישו הפיכאה תקמעה תומישמ :תויזכרמ 

	■ ■ ■ ■■
	■ ■ ■ ■■
	■ 

	ךומנ רכש ילעבו תושלח תויסולכוא לע שגדב המוזי הפיכאו תונולתל הנעמכ הפיכא ךרעמ לוהינ םירזה םידבועה תיסולכוא ברקב הפיכא דוקימ הדובעה םוקמב הילפא רבדב םיקיסעממ םינותנ תריסמל םיווצו תושקב תאצוה םישנ תדובע קוח חוכמ םירתיהל תושקבב תוטלחה תלבק טנרטניאה רתא הלעוי ותרגסמב ,םידבוע תויוכז תודוא יברעה רזגמל דקוממ ןייפמק עוציב תיברעל ואולמב םגרותמ שדחה ךומנ רכש ילעבו תושלח תויסולכוא לע שגדב המוזי הפיכאו תונולתל הנעמכ הפיכא ךרעמ לוהינ 
	ךומנ רכש ילעבו תושלח תויסולכוא לע שגדב המוזי הפיכאו תונולתל הנעמכ הפיכא ךרעמ לוהינ םירזה םידבועה תיסולכוא ברקב הפיכא דוקימ הדובעה םוקמב הילפא רבדב םיקיסעממ םינותנ תריסמל םיווצו תושקב תאצוה םישנ תדובע קוח חוכמ םירתיהל תושקבב תוטלחה תלבק טנרטניאה רתא הלעוי ותרגסמב ,םידבוע תויוכז תודוא יברעה רזגמל דקוממ ןייפמק עוציב תיברעל ואולמב םגרותמ שדחה ךומנ רכש ילעבו תושלח תויסולכוא לע שגדב המוזי הפיכאו תונולתל הנעמכ הפיכא ךרעמ לוהינ 
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	תונולתל הנעמכ םישדח םיקדבנםיקיסעמתושלח תויסולכוא לע שגדב( המוזי הפיכאו)ךומנרכש ילעבו 3,4001,7003,40012/2016-וקדבנש יברעה רזגמהמ םיקיסעמהרועישםיקדבנה םיקיסעמה ךסמ10%-12%12/2016-וקדבנש ידרחה רזגמהמ םיקיסעמהרועישםיקדבנה םיקיסעמה ךסמ5%-5%12/2016-ךסמ וקדבנש םירז םידבוע יקיסעמרועישםיקדבנה םיקיסעמה20%-20%12/2016-תריסמל םיקיסעמל ושגוהש םיווצותושקבהדובעהםוקמב הילפא רבדב םינותנ 20306012/2016-תדובע קוח חוכמ ונתינש תושקבהרועישםימי35-30ךותב ולפוטש ,םישנ90%-90%12/2016-יברעהרזגמלןייפמק עוציב-ג -6/2016-
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	רבגהויונמדזהה ןויווש תיבהו הקוסעתב תיתקוסעתה ןוחט תומישמ :תויזכרמ 

	■ ■ ■■ ■ 
	■ ■ ■■ ■ 
	הדובעב תויונמדזה ןויווש יאשונב תיברעה הייסולכואהמ םידבועל ידועיי ןייפמק תקפה םיברעו םישנ לש תורכתשהו גוציי ינותנ לע ססובמה ,םיקסעב ןוויגה דדמ לש םוסרפו היינב םיקיסעמל תורשכהו תוכרדה תרבעה הדובעב תויונמדזה ןויווש אשונב תוימידקת תויטפשמ תעד תווח ןתמ )ןידה-תיב דידי( םייטפשמ םיכילהב טפשמ-תיב וא ןידה-תיב תושרב תוברעתה 
	הדובעב תויונמדזה ןויווש יאשונב תיברעה הייסולכואהמ םידבועל ידועיי ןייפמק תקפה םיברעו םישנ לש תורכתשהו גוציי ינותנ לע ססובמה ,םיקסעב ןוויגה דדמ לש םוסרפו היינב םיקיסעמל תורשכהו תוכרדה תרבעה הדובעב תויונמדזה ןויווש אשונב תוימידקת תויטפשמ תעד תווח ןתמ )ןידה-תיב דידי( םייטפשמ םיכילהב טפשמ-תיב וא ןידה-תיב תושרב תוברעתה 
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	--100%12/2016-ןוויגהדדמ לש םוסרפו הקפה,הביתכםיקסעב--ג 12/2016-,תויונמדזה ןויווש אשונב הרשכהיסרוק םידבוע ידוגיא יגיצנלו םיקיסעמל ורבעויש10-2012/2016-אשונב תוימידקת תויטפשמתעדתווחובתכנש הדובעב תויונמדזהןויווש 6-1012/2016-תוביצנםהב תברועמש םילהונמםיקיתהדובעב תויונמדזה ןויווש--812/2016-
	שעירו פב לודיגהןויווש תוביצנל תוינ מדזהדובעב תויונואל עקר לע הם 
	שעירו פב לודיגהןויווש תוביצנל תוינ מדזהדובעב תויונואל עקר לע הם 
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	תינכתעבדוהלשנת 
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	דעי 
	בה רופישקוסעתה תואירבהו תוחיטתית תומישמ :תויזכרמ 

	■
	■
	■ ■
	■ ■ 

	םינקתמב לופיטו ףנעב יעוצקמ םדא-חוכ תרשכה תועצמאב היינבה ףנעב תוחיטבה םודיק ןוכיס יריתע תיתקוסעתה תואירבהו תוחיטבה םוחתב היצלוגרה יכילהת בויט תבוטל תונקתו הקיקח ינוכדע חיטבהל תנמ-לע ,סיזוקיליס תאולחתל םימרוגה דבועמ שיש ךותיח ילעפמב יתכרעמ לופיט ןקתה תושירדל םתמאתה הדובעה תומוקמב תוחיטבה תניחבל םימוזי הפיכאו חוקיפ ירוקיב עוציב קוח יריפמ הדובע תומוקמב הפיכאה תרבגה 
	םינקתמב לופיטו ףנעב יעוצקמ םדא-חוכ תרשכה תועצמאב היינבה ףנעב תוחיטבה םודיק ןוכיס יריתע תיתקוסעתה תואירבהו תוחיטבה םוחתב היצלוגרה יכילהת בויט תבוטל תונקתו הקיקח ינוכדע חיטבהל תנמ-לע ,סיזוקיליס תאולחתל םימרוגה דבועמ שיש ךותיח ילעפמב יתכרעמ לופיט ןקתה תושירדל םתמאתה הדובעה תומוקמב תוחיטבה תניחבל םימוזי הפיכאו חוקיפ ירוקיב עוציב קוח יריפמ הדובע תומוקמב הפיכאה תרבגה 
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	43היינבהףנעב ועצובש חוקיפהירוקיב6,3252,3005,02012/2016-תואירבהו תוחיטבה םוחתב ונכדועשתונקתתיתקוסעתה --1012/2016-עויס ולביקש דבועמ שיש ךותיחילעפמתושירדב הדימעל ךותיחה ךרעמ תמאתהלןקתה --3012/2016-היישעתה ףנעב ועצובש חוקיפהירוקיב5,8002,3004,62012/2016-תואלקחה ףנעב ועצובש חוקיפהירוקיב27814029012/2016-הדובע ילהנמ תורשכהלתיתשת תנכההבוגב הדובעל היינבב---12/2018 ג 
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	 קשמב הדובעה יסחי תרדסה תומישמ :תויזכרמ 
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	םייצוביק הדובע יכוסכס בושיי קשמב םייצוביק םימכסה םושיר םייצוביק םימכסה לש םחוכמ הבחרה יווצ תאצוה םיקיסעמו םידבוע לש הדובע תויוכז תרבסה 
	םייצוביק הדובע יכוסכס בושיי קשמב םייצוביק םימכסה םושיר םייצוביק םימכסה לש םחוכמ הבחרה יווצ תאצוה םיקיסעמו םידבוע לש הדובע תויוכז תרבסה 
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	יריההד מברפס ונ חוקיפה ירוקיבעבירימ תהד ה-חוכבא.םד 
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	ישימ םושייו תורישה רופמ לש יבטל דרשמה תוינידהנידמה יחרזא ללכ תבוט
	ישימ םושייו תורישה רופמ לש יבטל דרשמה תוינידהנידמה יחרזא ללכ תבוט
	ישימ םושייו תורישה רופמ לש יבטל דרשמה תוינידהנידמה יחרזא ללכ תבוט
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	חו תולעייתה ךות ,רוביצל תורישה רופישדרשמה תדובעב תונשד תומישמ :תויזכרמ 
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	הקוסעת יטביהב חרזאל םייטנוולרה םיאשונה לולכמ תגצהל טנרטניא רתא תמקה םירז םיעיקשמל םימסח תרסהב עויסו תוריש זכרמ תמקה תוניחבה רהוט לע הרימשו הנתמהה ןמז רוציק ךרוצל תובשקותמ תוניחבל טולייפ עוציב םייקסע רפס-יתב גורדמל תכרעמ תיינב רלולסהו טנרטניאה תועצמאב םוי תונועמל המשרה תוכרע תשגה רופיש 
	הקוסעת יטביהב חרזאל םייטנוולרה םיאשונה לולכמ תגצהל טנרטניא רתא תמקה םירז םיעיקשמל םימסח תרסהב עויסו תוריש זכרמ תמקה תוניחבה רהוט לע הרימשו הנתמהה ןמז רוציק ךרוצל תובשקותמ תוניחבל טולייפ עוציב םייקסע רפס-יתב גורדמל תכרעמ תיינב רלולסהו טנרטניאה תועצמאב םוי תונועמל המשרה תוכרע תשגה רופיש 
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	לעייא תרת יארטנלולכמ תגצהל טנ םיאשונה ייטנוולרההקוסעת יטביהב חרזאל ם 
	לעייא תרת יארטנלולכמ תגצהל טנ םיאשונה ייטנוולרההקוסעת יטביהב חרזאל ם 

	-ג -3/2016-םמע חתפנש רשק ישנאו םייתלשממםיפוגםיעיקשמ לש םימסחב הלקהל רישי ץורעםירז-10-6/2016-טולייפה לועפתמ תוצלמהותונקסמ שוביגתובשקותמ תוניחבל --ג 12/2016-רפס-יתב גורדמל רתא לשריוואל האלעהםייקסע--ג 12/2016-םוי תונועמל המשרהתוכרעתשגהרלולסהו טנרטניאהתועצמאב --ג 12/2016-)םימיב( םירוהל תוגרד תקנעהב לופיטהןמז2.4-2.48/2016-
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	שהרשוא עוובדת םירשה עליינינ קחהקי םשל עהרבהת ירקלהא רושא.הנ וחבםישד הורחאםינ כנתובקתקוחה תונ א איבהל הרטמבת ויטטהו קוחה תקתונל תחא השקמכ תוידכב םינסנ.ת קתהוי תונסורד האלמ הרוצב מברגס.חוקיפה קוח תויסרד מברגס.חוקיפה קוח ת

	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 



	הקופת ידדמ
	הקופת ידדמ
	הקופת ידדמ

	2015 
	2015 
	 ךרע 


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

	(
	עשת)ה" 

	(2012 
	ונועמת םוי יבל הכימת ולביקשהבחרהלו יונ שמ רבטצמ ךרע(תנ 
	לידםי ושהיהתונועמ תכרעמב ם ויה,ם 

	צהינורהו םותחפשמהינם ליםיד תונועמ תכרעמב םתוהשש ויה,ם 
	צהינורהו םותחפשמהינם ליםיד תונועמ תכרעמב םתוהשש ויה,ם 


	141,035
	150,000 
	150,000 

	400 12/2017 360 -300 8/2016 
	-
	-
	-
	)ו"עשת( 
	)ו"עשת( 

	צהינורהו םותחפשמהינתדסבוסמ ם 
	צהינורהו םותחפשמהינתדסבוסמ ם 

	ונועמת םוי ירכומה ,ןועמ למס ילעבי-לע םיד דרשמ הלכלכה שעירו ועמל םימשרנהוי תונםינותחפשמל ,ם 
	ונועמת םוי ירכומה ,ןועמ למס ילעבי-לע םיד דרשמ הלכלכה שעירו ועמל םימשרנהוי תונםינותחפשמל ,ם 

	ללכ ךותמ טנרטניאה רתא ךרד םינורהצלו 
	ללכ ךותמ טנרטניאה רתא ךרד םינורהצלו 


	97,000 -97,243
	8/2016
	8/2016
	-
	)ו"עשת( 
	)ו"עשת( 

	-10/2016 2,210 -2,086 8/2016 
	86% -86%
	-
	)ו"עשת(
	)ו"עשת(

	ימשרנהם 
	ימשרנהם 


	-
	םימרוג םיפסונ :תינכתב דרשמ ,ךוניחה דרשמ רצואה בשחה( יללכה ףגאו ,)םיביצקת זכרמ ןוטלשה ,ימוקמה תושר יעקרקמ ,לארשי דרשמ הפשמה ץעויה ,ןוכישהו יוניב.הלשממל יט 

	290 2016 
	| תכניע תבודל השנת 



	ביצקת תריתע תינכת 
	ביצקת תריתע תינכת 
	ביצקת תריתע תינכת 

	ש תלדגהתופתתשהה רועי הקוסעתה רועישו הדובעה חוכב בברעה רזגמי 
	ש תלדגהתופתתשהה רועי הקוסעתה רועישו הדובעה חוכב בברעה רזגמי 

	תינכתה רואית 
	תינכתה רואית 

	2016 2015 2014 2013 2012 
	20 6 5432 
	250 
	35 75 70 70 
	506.5 84.5 97 127.5 104 93.5 
	4193, 
	בהתאם הלצלמות הוועדה שלינוי לכלכי
	-

	29/01/2012 '2016-2012) , 
	יבום 
	התהלבק הלחטת מלשמה מס
	יתרבח תדעו"( .)"גרבנטכרט תטלחהב הלשממה ,עבקנ יכ לעפות תינכת שמוח םינשל( 
	התוהמש רופיש לאיצנטופ החימצה לש ללכ קשמה םוצמצו תמר ןויוושה-יא םירעפהו םייתרבחה באמצעות העלאת שיעור התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית
	העלאת שיעור התעסוקה בקרב גומ םע םישנא.םידיחי םירוה תקוסעת דודיעו הדובעה יקוח לש הפיכאה תרבגה ,תויולב


	 הלשממ תוטלחה
	 הלשממ תוטלחה
	 הלשממ תוטלחה

	4193-29/1/2012
	 תטלחה הלשממ 'סמ 
	 ךיראתמ 
	 תלדגה רועיש תופתתשהה חוכב הדובעה הקוסעתה רועישו 


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

	רשמ ביצקתנכתב הלכלכה דית 
	רשמ ביצקתנכתב הלכלכה דית 

	הסכ" 
	הסכ" 

	ןווכהיזכרמ ינשתבחרה5555525
	ןווכהיזכרמ ינשתבחרה5555525

	 הלעפה תינכת לש הרשכה ללכשהובג ההה 
	 הלעפה תינכת לש הרשכה ללכשהובג ההה 

	תונבל םוי תונועמדוסבסתודבועה תיברעההייסולכואה תיקלח הרשמב1518272847135 
	תונבל םוי תונועמדוסבסתודבועה תיברעההייסולכואה תיקלח הרשמב1518272847135 

	נכתית ודיעלד םידבועל שוקיבה ייסולכואה ינבתיברעה ה 
	נכתית ודיעלד םידבועל שוקיבה ייסולכואה ינבתיברעה ה 

	ךוניחב תודימלתה רפסמתלדגהיגולונכטה 1.5816.52426.576.5 
	ךוניחב תודימלתה רפסמתלדגהיגולונכטה 1.5816.52426.576.5 

	הסכ" 
	הסכ" 

	נכתה ביצקתית 
	נכתה ביצקתית 
	נכתה ביצקתית 

	עליודבה דקיעל שובודםי 
	עליודבה דקיעל שובודםי 

	2016 2015 2014 2013 2012 

	הסכ" 
	הסכ" 

	ברקמ הקסעהדודיעיפנעב תיברעההייסולכואה עדיה תריתע היישעתה----1414 
	משהת קאיאמדהיישעתב ם עדי תריתע 
	משהת קאיאמדהיישעתב ם עדי תריתע 
	משהת קאיאמדהיישעתב ם עדי תריתע 

	10 3.4 3.3 3.3 -
	-


	םיברע םיבושיימ םידבועתועסההקוסעתה תומוקמל ---50-150 
	עדיוד ינטק םיקסעםיינוניבו ם רזגמב יארשאל תושיגנו 
	עדיוד ינטק םיקסעםיינוניבו ם רזגמב יארשאל תושיגנו 
	עדיוד ינטק םיקסעםיינוניבו ם רזגמב יארשאל תושיגנו 

	26 --11.7 10.4 3.9 

	היישעת ירוזאב חותיפתומלשהםידירטמ יוניפו66303024-150 תינכתהרובע ביצקתכ"הס
	ב םידבועל שוקיבה דודיעלינ ייסולכואהרופישלו תיברעה ה הקוסעתה תויתשת 
	ב םידבועל שוקיבה דודיעלינ ייסולכואהרופישלו תיברעה ה הקוסעתה תויתשת 
	ב םידבועל שוקיבה דודיעלינ ייסולכואהרופישלו תיברעה ה הקוסעתה תויתשת 



	הקופת ידדמ 
	הקופת ידדמ 
	הקופת ידדמ 
	הקופת ידדמ 

	250 -64 67.7 48.4 69.9 
	בחרהזכרמ ינש תוכה יןו סעתקותרזגמל י ברעהי
	בחרהזכרמ ינש תוכה יןו סעתקותרזגמל י ברעהי

	פנוםי ח(יזכרמל )םישד ןווכהה ממשוםי ךותמ יזכרמל םינופה ןווכהה )רבטצמ( 
	פנוםי ח(יזכרמל )םישד ןווכהה ממשוםי ךותמ יזכרמל םינופה ןווכהה )רבטצמ( 


	2015ךרע Q2Q4 םויס דעומדעומב ךרע1,340-1,20012/2016-
	-12/2016 1,596 -1,056 
	-12/2016 1,596 -1,056 
	כהוון קוסעתתבג הלכשהל יההו
	כהוון קוסעתתבג הלכשהל יההו

	 םיזכרמ ב תלעופשכת םהןווכה תינ 
	 םיזכרמ ב תלעופשכת םהןווכה תינ 

	ובג הלכשהל יתקוסעתהה שמתתפח םישדםי ל תינכתביתקוסעת ןווכה ללכשהובג ההה 
	ובג הלכשהל יתקוסעתהה שמתתפח םישדםי ל תינכתביתקוסעת ןווכה ללכשהובג ההה 


	2015ךרע Q2Q4 םויס דעומדעומב ךרע13-1312/2016-
	-12/2016 1,300 750 1,046 
	-12/2016 1,300 750 1,046 

	Figure
	-תתב םיקסעומ ואםילטבומםיאמדקאהבסה וא/ו המשה ךילהת ורבעש ,הקוסעתןווכהה יזכרמב--39012/2016-
	היצקתעוה תוליעפה םושייל בה דרשמל רבחתחרה םשל הרובבה ךרעמ תחתיצה הרובירוב.ת
	היצקתעוה תוליעפה םושייל בה דרשמל רבחתחרה םשל הרובבה ךרעמ תחתיצה הרובירוב.ת

	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 

	Q4 Q2
	Q4 Q2
	Q4 Q2

	2015 
	וסבסונועמ דת יםו ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	26,344-6,3008/2016 )ו"עשת( -
	26,344-6,3008/2016 )ו"עשת( -

	ליםיד מושה יברעה רזגמהתכרעמב םיה תונועמ ויהו םותחפשמהינם 
	ליםיד מושה יברעה רזגמהתכרעמב םיה תונועמ ויהו םותחפשמהינם 

	תבחרה חהנינכטה ךולוגוונב ברקב ירזגמב ת 
	תבחרה חהנינכטה ךולוגוונב ברקב ירזגמב ת 

	2015 
	2015 
	ךרע 


	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	ברעהימלתיודת )רבטצמ( 
	ברעהימלתיודת )רבטצמ( 

	עיודקסעה דוטס תטנדסולכואה ברקמ םיהיי 
	עיודקסעה דוטס תטנדסולכואה ברקמ םיהיי 

	961 )ה"עשת( -1,2008/2016 )ז"עשת( -
	961 )ה"עשת( -1,2008/2016 )ז"עשת( -

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	הייסולכואה עב תיברעההיישעתה יפנ 
	הייסולכואה עב תיברעההיישעתה יפנ 

	עדיה תריתע שמתפתםי ל םזימבםיאמדקא תבסה קט-ייהל 
	עדיה תריתע שמתפתםי ל םזימבםיאמדקא תבסה קט-ייהל 

	2015 
	ברעהינעב תה יפשעתתע היירייה תבסהו עדת ךרע 

	קאמדל םיאשעתז הייומלעפםי כימת ולביקשתרגסמב ה יטנדוטס תקסעה דודיעל לולסמברקמ ם
	קאמדל םיאשעתז הייומלעפםי כימת ולביקשתרגסמב ה יטנדוטס תקסעה דודיעל לולסמברקמ ם

	--2512/2016-
	--2512/2016-
	םיאמדקא תבסהל םזימבהרשכה ירוזחמ)רבטצמ( קטייהל 7-1212/201718 

	סמימיהחלצהב םי תא יסרוקהםזימב ם תבסה )רבטצמ( קטייהל םיאמדקאה 
	סמימיהחלצהב םי תא יסרוקהםזימב ם תבסה )רבטצמ( קטייהל םיאמדקאה 

	קטייהל םיאמדקאהתבסהםזימבםימשומ )רבטצמ( 281-60012/20171,000 
	קטייהל םיאמדקאהתבסהםזימבםימשומ )רבטצמ( 281-60012/20171,000 

	2015 
	עדיוד ומזיקסע תמקהל תנטק םינוניבו םייםי ךרע 

	עומס דיםו מב ךרעעוד 
	עומס דיםו מב ךרעעוד 

	שנםי אוולה ולביקשתרגסמב ה ןרקה תפתושמה 
	שנםי אוולה ולביקשתרגסמב ה ןרקה תפתושמה 


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	1,800 12/2017 1,200 -600 
	360 12/2017 240 -130 
	Q4 Q2 

	1,1005001,00012/2016-
	2016. 
	2016. 
	ליםיד מבורגסת שבומילה תנםיד ,ה"עשת ותנה ינועמל ףגאונוני - םוי תרא 


	עומס דיםו מב ךרעעוד
	עומס דיםו מב ךרעעוד

	2015
	2015
	ךרע 

	מלשהת פתיזאב חוירו שעתיק היימיםי 
	מלשהת פתיזאב חוירו שעתיק היימיםי 

	ויפתזא חורוי שעתיי היועידל םייפונירטמ ידםיזאירו שעתיהי ב תועצבתמשתודובע םה חותיפ זאירו שעתהיי מייתסהשהב הובע םתד גורדשה 
	ויפתזא חורוי שעתיי היועידל םייפונירטמ ידםיזאירו שעתיהי ב תועצבתמשתודובע םה חותיפ זאירו שעתהיי מייתסהשהב הובע םתד גורדשה 




	:האצות ידדמ
	:האצות ידדמ
	:האצות ידדמ

	שעירו משההה יזכרמב הרזגמל ןווכה יברעה שעירו יפתתשמהובלתשיש םיליעפה ם ךות ךשמה ידומיל וא םייאמדקא םידומילב 
	שעירו משההה יזכרמב הרזגמל ןווכה יברעה שעירו יפתתשמהובלתשיש םיליעפה ם ךות ךשמה ידומיל וא םייאמדקא םידומילב 

	של תינכתל םתסינכמ הניתקוסעת ןווכה ללכשהובג ההה שעירו יאמדקאה לש המשההם 
	של תינכתל םתסינכמ הניתקוסעת ןווכה ללכשהובג ההה שעירו יאמדקאה לש המשההם 

	25-64 
	רועיש תקוסעת יאליגב תויברע םישנ 

	25-64 
	שעירו יברע םירבג תקוסעתיאליגב ם 

	, '1994 .15/0/2010 '1994 .15/0/2010, , ,
	, '1994 .15/0/2010 '1994 .15/0/2010, , ,
	םוא פ לאםחאג ,יד',רכמ-הד רצנאנכ-רפכ ,הרערע ,ת
	ןינכסק רפכ ,אהרו םס.ט הקאב הייברג לאכרי ,ארעו א.הב תינכתה המש שגד רבוג לע םוחת םודיקה אלו( קר בוליש קושב )הדובעה ןכו םע ןמזה תנתונ תוריש תויסולכואל תוקחורמה רתוי קושמ .הדובעההבעיל םאתיד שקאגוהש יפכ ,ןייטורד לחהבטמ הלשממ תס
	בתךירא 
	הבעיל םאתיד שקאןייטגוהש יפכ ,ורד לחהבטמ הלשממ תס
	בתךירא 
	 םימרוג ונםיפס כתבינ:ת ושרהת יפלחות ילכלכ לש רזגמ ועימהםיט דרשמב ןויוושל חרבית
	רשמד ירבהואת
	רשמד ,ךוניחה רשמד החוורה
	רשמה דשחה( רצוא,יללכה ב ףגא םיביצקתושר ,ימה ת.)םיס 

	-
	12/2016 

	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	8 
	3
	-

	8 
	-12/2016 3 -
	4
	-

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

	-
	12/2016 


	Q4 Q2 
	Q4 Q2 
	45% 
	5
	-

	2015 
	2015 
	ךרע 


	54% 
	-12/2016 60% -60% 
	80% 12/2018 80% -80% 33.2%
	41.0% 12/2020 -
	41.0% 12/2020 -
	41.0% 12/2020 -
	6
	-

	(2014( 75.4%

	78%12/2020 -
	78%12/2020 -
	7
	-

	(2014( 

	345 6 
	-
	-

	2016 
	2016 
	תינכתעבדוהלשנת 









