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הקדמה: שר הכלכלה והתעשייה
חה"כ אלי כהן

קידום  על  אמון  המשרד  והתעשייה.  הכלכלה  משרד  של  העבודה  תכנית  את  בפניכם  להציג  מתכבד  הריני 
המשק בתחומי התעשייה, המסחר והשירותים. כמשרד כלכלי מוביל, כוללת תכנית העבודה המשרדית מגוון 
והן בשווקים  המקומית  בזירה  הן  המשק הישראלי  של  כלכלי  ולשגשוג  לצמיחה  שמטרתם להביא  צעדים, 

הבינלאומיים.

עם כניסתי לתפקיד שר הכלכלה והתעשייה שמתי דגש על קידום המשק הישראלי לנתיב חדשנות וצמיחה 
יוקר המחיה, שיפור  תוך חיזוק כושר התחרות בתעשייה ובסקטור העסקי, פיתוח כלכלי-חברתי, הפחתת 

הסביבה העסקית וכן מיקום ישראל בין 15 הכלכלות המפותחות בעולם. 

תכנית עבודה זו כוללת פירוט של מטרות, יעדים ומשימות לשנים 2017-18, לצד שילובם של מדדי הצלחה 
שהוצבו על-מנת להבטיח עשייה ממוקדת ובעלת תוצאות משמעותיות. מימוש התכנית צפוי להביא לקידום 
השקעות,  משיכת  התחרות,  והגברת  המחיה  יוקר  הפחתת  הפריון,  שיפור  הישראלי,  המשק  של  הצמיחה 

יצירת מקומות עבודה איכותיים, חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים ועוד.

אני סמוך ובטוח, כי משרד הכלכלה והתעשייה, המהווה גורם משמעותי ונדבך חשוב בצמיחת המשק, ערוך 
לקדם נושאים מרכזיים אלו, כפי שניתן להתרשם מעיון בתכנית עבודה מקיפה ורב מערכתית זו, המוגשת 

בפניכם. 

בברכה,

אלי כהן,

שר הכלכלה והתעשייה
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הקדמה: מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה
עמית לנג

תכנית  הישראלי.  המשק  וקידום  הכלכלה  חיזוק  הצמיחה,  עידוד  לטובת  פועל  והתעשייה  הכלכלה  משרד 
העבודה המוצגת בפניכם משקפת כיווני פעולה, הנגזרים מזיהוי האתגרים  וההזדמנויות המרכזיים העומדים 

בפתחנו.

של  הצמיחה  הגברת  לטובת  צעדים  של  שורה  כוללת  המשרד,  יחידות  כלל  בשיתוף  גובשה  אשר  התכנית, 
המשק הישראלי, ובתוך כך גיבוש תכנית לאומית לייצור מתקדם, חיזוק התעשייה ועידוד הפריון בסקטור 
התעשייתי והעסקי. בנוסף, התכנית כוללת המשך פעילות ממוקדת להפחתת יוקר המחיה ולהגברת התחרות 
באמצעות רפורמה בתקינה, הסרת חסמי ייבוא ועידוד תחרות מקומית. כמו כן, המשרד פועל לפיתוח כלכלי-
המזרחי.  הנגב  של  כלכלי  לפיתוח  התכנית  וקידום  הצפון  של  כלכלי  לפיתוח  התכנית  מימוש  תוך  חברתי 
במקביל, נמשיך לפעול לטובת הנגשת כלי המשרד ליצירת שירותים נוספים, המותאמים לצרכים המשתנים 

של המשק, ולבחינת האפקטיביות של כלי המדיניות הקיימים.

שאפתנית  מקיפה,  עבודה  תכנית  ליצור  במטרה  התכנון  לתהליך  שהתגייסו  הגורמים  לכל  להודות  ברצוני 
ומוכוונת תוצאות משקיות, ואני מאחל לכולנו עשייה פורייה ומוצלחת.

בברכה, 

עמית לנג
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 
מגמה201620172018

91.9 ייצוא כולל במיליארדי דולרים1
)2015(95.099.1

1104 | 2020

מגמה201620172018שם המדד

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

)2015(20
15 | 2025    18 | 2020

מגמה201620172018שם המדד

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

)2014(17%
15% | 2022

מגמה201620172018שם המדד

4
היחס בגובה השכר השנתי הממוצע 

לעובד בין מחוזות הפריפריה לממוצע 
מחוזות המרכז

 74.95%
)2014(76.92%

480.67% | 2025

מגמה201620172018שם המדד

18.6%חלקה של התעשייה מהתוצר העיסקי5
)2015( 20% | 2025

מגמה201620172018שם המדד

הקמת מכון לאומי לייצור מתקדם 6
גבצפון5

בהינתן יציבות בשערי המטבע.   1
שיפור מיקומה של ישראל ממקום 21 למקום 15.  2

פערי המחירים מחושבים כיחס בין רמת המחירים של סל מייצג לבין רמת התוצר לנפש.  3
ערך צפוי בדצמבר 2020 עלפי תחזית "האצת קצב השינוי" )תחזית אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות( יעמוד על 78.9%.  4

במסגרת תכנית אסטרטגית להטמעת יצור מתקדם בתעשייה.   5
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מגמה201620172018

7
היחס בין הפריון6 בתעשייה המסורתית 

והמסורתית-מעורבת לתעשיית העילית 
והעילית-מעורבת

 54%
)2013(55%

766% | 2025

מגמה201620172018שם המדד

חברות חדשות שהשקיעו בישראל 8
4כתוצאה מפעילות המשרד

9
שיעור הייבוא של מוצרי הצריכה מתוך 
סך ההוצאות של משק בית על מוצרי 

צריכה8
 10%

)2014(11%

915% | 2025

מגמה201620172018שם המדד

משרות חדשות שנוצרו לאוכלוסיות 10
מיוחדות כתוצאה מהפעלת מסלול 

תעסוקה
1,6091,9001,900

מגמה201620172018שם המדד

שיעור הערך המוסף המצטבר של 11
עסקים קטנים ובינוניים מתוך הערך 

המוסף המשקי

53.7%
)2013( 54.0%

ערך מוסף גולמי לשעת עבודה.  6
 .OECD-היעד הינו להגיע ליחס הקיים בממוצע מדינות ה  7

פתיחת המשק ליבוא לצד התאמת התקינה לסטנדרטים בינלאומיים, מאפשרים הקטנה של הריכוזיות בשוק מוצרי הצריכה במשק הישראלי   8
ועתידים להביא להפחתה ביוקר המחייה.

היקף היבוא מסל הצריכה בממוצע במדינות ה-  OECD  עומד על 19% )2014(.  9
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מטרות ויעדים לשנים 2017-8

פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי   1
יעד 1.1: קידום החדשנות והטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה, במסחר ובשירותים

יעד 1.2: עידוד תעשייה תחרותית ובת קיימא

יעד 1.3: הגדלת היקף וגיוון הייצוא בדגש על שווקים גלובליים מתפתחים

יעד 1.4: משיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה תעשייתיים ובינלאומיים

הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות   2
יעד 2.1: הקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק תחרותי

יעד 2.2: התאמת הדרישות המוטלות על ייבוא או ייצור למקובל בשווקים משמעותיים בעולם

יעד 2.3: טיוב הרגולציה, הפחתת נטל רגולטורי והסרת חסמים העומדים בפני המגזר העסקי

יעד 2.4: שמירה על זכויות הצרכנים בהיבטי מסחר ובטיחות

פיתוח כלכלי-חברתי כתשתית לצמיחת המשק   3
יעד 3.1: משיכת השקעות איכותיות לאזורי העדיפות הלאומית כמנוף לפיתוח כלכלי אזורי

יעד 3.2: פיתוח תשתיות להגדלת הביקוש וליצירת מקומות עבודה איכותיים

יעד 3.3: שילוב וקידום אוכלוסיות ייעודיות בכלכלה הישראלית

יעד 3.4: היערכות ומוכנות של ענפי המשק לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים

חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים   4
יעד 4.1: הסרת חסמי נגישות לאשראי ולהון ושיפור תזרים המזומנים על עסקים קטנים ובינוניים

יעד 4.2: הקלת העומס הרגולטורי והפחתת הנטל הבירוקרטי על עסקים

יעד 4.3: סיוע במימוש פוטנציאל הפריון, החדשנות, היעילות וכושר התחרות של העסקים

שיפור השירות ומתן מענה מיטבי ללקוח   5
יעד 5.1: הנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצויים המיטבי

יעד 5.2: הגברת אפקטיביות השירות תוך יצירת רצף טיפול בלקוח

יעד 5.3: סיוע ליחידות המשרד בהשגת מטרותיהן על-ידי מתן שירותים תומכים
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עיקרי תכנית העבודה

פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי   1

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

מיקום ישראל ברמת התוצר לנפש ביחס 
OECD-למדינות ה

 21
)2015(

--12/20251015

הפער ברמת פריון העבודה )תוצר לשעת 
 OECD-עבודה(, בין ישראל לממוצע ה

)PPP-דולרים, מחירי 2010 והתאמה ל(
25%--12/202520%

יעד 1.1: קידום החדשנות והטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה, במסחר 
ובשירותים

משימות מרכזיות:
הפעלת מסלול מענקים לעידוד קבלנים לעבור לבנייה בשיטות מתועשות11  ■
גיבוש של מסלול סיוע לעידוד תעשיות כימיות עיליות לחומרים לתעשיית ההיי-טק ■
הקמה של קהילת חדשנות בתחום הבנייה החכמה ■
גיבוש מודל אופרטיבי להקמת מכון לייצור מתקדם בצפון  ■
הפעלת תכנית להגדלת הפריון במפעלי תעשייה בצפון12 ■
גיבוש והפעלה של תכנית לעידוד הפריון בעסקים בתחום המסחר והשירותים ■
הפעלת תכנית מעבדות לחדשנות בזירת ההזנק ברשות לחדשנות13 ■
הקמת יחידת מטה לפיתוח ההון האנושי בהייטק ברשות לחדשנות14 ■
סיום ההקמה של רשות החדשנות15 ■

עלייה למקום 20 עד לשנת 2018. עלייה למקום 18 עד לשנת 2020.  10
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1320.  11

מתן סיוע למפעלים אשר יביאו להגדלת הפריון במפעלי התעשייה באמצעות שיפור הליכי הייצור, הניהול, מתן הכשרה מקצועית, שימוש   12
בטכנולוגיות חדשות והפעלת מערכות חדשות בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2262 לפיתוח כלכלי של הצפון.

מטרת התכנית הינה יצירת פלטפורמות מובנות לשיתוף פעולה בין יזמים לתעשייה, בדגש על תעשיית הייצור, כאשר סביב המעבדות ייבנה   13
אקוסיסטם של חדשנות.

הקמת היחידה תכלול השקת מסלול הכשרות חוץ אקדמיות, גיבוש תכנית עולים להיי-טק והשקת מסלול קבלני משנה לחברות תוכנה.  14
השלמת גיוס עובדים ויצירת תרבות ארגונית ונוהלי עבודה, אשר יאפשרו תפקוד מיטבי של הרשות.  15
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

קבלנים שיעברו לעבוד בשיטות בנייה 
מתועשות כתוצאה מהשתתפותם במסלול 

מענקים לעידוד בנייה מתועשת
-24-6/2017-

חברות הרשומות בקהילות החדשנות 
השונות במצטבר )אקומושן, חינוך, בריאות(

692-91012/2017-

מפעלים בתעשייה בצפון שיישמו תכניות 
להגדלת הפריון כתוצאה מהשתתפותם 

בתכנית להגדלת הפריון בתעשייה16
--1212/2017-

הפעלת התכנית למעבדות חדשנות בזירת 
ההזנק על-ידי יציאה להליך תחרותי

-12/2017ג--

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

ג12/2018---הקמת מכון לאומי לייצור מתקדם בצפון17

שיעור ההשקעה במו"פ אזרחי מהתמ"ג
 4.3%
)2015(

-4.3%12/2017-

יחידות הדיור שהוקמו בתמיכת המסלול 
לתיעוש ובנייה

--7,50012/2017-

מיקום ישראל במדד החדשנות המשוקלל 
Global Competitiveness Report-של ה

2-212/2017-

יעד 1.2: עידוד תעשייה תחרותית ובת קיימא

משימות מרכזיות:
הסרת חסמים וטיוב מדיניות לטובת הטמעת גז טבעי בתעשייה ■
הפעלת מסלול מענקים לחיבור ולשימוש התעשייה בגז טבעי18  ■
עידוד תעשייה בת קיימא והפחתת הסיכונים הסביבתיים באזור מפרץ חיפה19 ■
קידום תכנית פעולה לטיוב הרגולציה הסביבתית20 ■
הפעלת תכנית "עתידים לתעשייה" לעידוד סטודנטים לפנות להכשרה במקצועות טכנולוגיים  ■

ולקידום שילובם בתעשייה21

מספר המפעלים הינו משוער וייקבע בפועל כתלות בגובה ההשקעות שתוגשנה.  16
במסגרת תכנית אסטרטגית להטמעת יצור מתקדם בתעשייה.  17

מתן מענקים לתאגידים המתחברים לרשת החלוקה של גז טבעי. המענק ניתן עבור החיבור, ההסבה והשימוש בגז טבעי.  18
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 529, המשימה מורכבת מעידוד וקידום של הסבת דוודים לגז טבעי ועריכת מחקר לפיתוח תעשייה בת קיימא   19

במפרץ.
התאמת דרישות הרגולציה הסביבתית כמקובל בעולם, בין השאר, תוך יצירת תיאום בין הרגולטורים בתחומי הסביבה.  20

הפעלת תכנית "עתידים לתעשייה", המעניקה תמיכה לסטודנטים לטובת מימון לימודי הנדסה הנדרשים בתעשייה וסיוע בהשמתם במפעלי   21
תעשייה.
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הפעלת תכנית "הטובים לתעשייה", המעניקה תמיכה לסטודנטים במימון לימודי הנדסה ועיצוב  ■
ובשילובם בתעשייה22

גיבוש תכנית "הטובים להיי-טק" במטרה ליצור תשתית כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק23 ■
הגדרת "כללי מקור" למוצר תעשייתי ישראלי מקורי24 ■
הקמת מכון לתעשייה בת קיימא במטרה לעודד את התעשייה להטמיע טכנולוגיות הפחתה  ■

במקור במקום בקצה
הפעלת תכנית לקידום סימביוזה תעשייתית25 ■
גיבוש והפעלה של תכנית ערבויות לבנקים עבור חברות היי-טק ■
הקמה של זירת ייצור מתקדם עבור התעשייה26 ■
הטמעת תכניות לימוד ייחודיות במערכת החינוך לשם עידוד רכישה של תוצרת ישראלית )כחול-לבן( ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

חברות שיבצעו חיבור לרשת הגז הטבעי, 
במסגרת תכנית המענקים לחיבור ושימוש 

בגז טבעי
20122512/2017-

גיבוש המלצות לתעשייה בת קיימא במפרץ 
חיפה ועידוד המפעלים למעבר לשימוש בגז 

טבעי
-12/2017ג--

גיבוש תכנית פעולה למעבר להשקעות 
סביבתיות בתעשייה מקצה למקור

ג12/2018---

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

היחס בין הפריון27 בתעשייה המסורתית 
והמסורתית-מעורבת לתעשיית העילית 

והעילית-מעורבת

 54%
)2013(

--12/202528 66%

חלקה של התעשייה מהתוצר העיסקי
18.6%
)2015(

--12/202520%

הפעלת תכנית "הטובים לתעשייה" מעניקה תמיכה לסטודנטים במימון לימודי הנדסה ועיצוב וכן מעניקה תמיכה למפעלי תעשייה בפריפריה,   22
המעסיקים את בוגרי התוכנית. בהתאם להוראת מנכ"ל 4.32.

בדגש על מקצועות ההנדסה ובהתאם להחלטת ממשלה מס' 2292.  23
קבלת  ולעניין  ציבורי  רכש  לעניין  מיובאים(  רכיבים  להכיל  )שיכול  מקורי"  ישראלי  "מוצר  לבין  שלישית"  מדינה  "מוצר  בין  אבחנה  קביעת   24

העדפות והטבות מגופים ממשלתיים ומוסדיים, ואישור שינויי חקיקה בתקנות "העדפת תוצרת הארץ".
בחינת הנושא של סימביוזה תעשייתית, שלפיה פסולת ותוצרי לוואי של מפעל אחד הם חומר גלם של מפעל אחר. המשרד מעוניין לבחון את   25

הנושא ולגבש תכנית לקידום סימביוזה תעשייתית בתעשייה בישראל, דבר שאינו קורה היום ללא סיוע והתערבות המשרד.
חיזוק התכניות הקיימות ובפרט התכנית לעידוד מו"פ בתעשייה המסורתית ותכנית מכינה למו"פ; גיבוש והשקת רצף תכניות העונות לצרכי   26

כלל החברות בסקטור הייצור בישראל; מתן דגש מרכזי לתעשיית הייצור בצפון בהתאם להחלטת ממשלה 2262.
ערך מוסף גולמי לשעת עבודה.  27

.OECD-עלייה ל-55% בשנת 2018. היעד הינו להגיע ליחס הקיים בממוצע מדינות ה  28
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יעד 1.3: הגדלת היקף וגיוון הייצוא בדגש על שווקים גלובליים מתפתחים

משימות מרכזיות:
קידום חתימה על הסכמי אזורי סחר חופשי עם קוריאה, עם וייטנאם ועם סין ■
הפעלה של קרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים, המסייעת לחברות לגשת למכרזים ולהקים  ■

אתר בטא שיווקי בחו"ל29
הפעלה של קרן מאגדי תשתית, המסייעת להקמת מתקן הדגמה שיווקי בינלאומי30 ■
הפעלה של תוכנית "כסף חכם", המסייעת לפריצה לשוק חדש ולהקמת נציגות שיווקית במדינות  ■

היעד31
קידום הייצוא הישראלי ומשיכת השקעות זרות בשווקים בינלאומיים ■
השקת תכנית לתמיכה ביצואנים קטנים ומתחילים ■
קידום הייצוא הישראלי למדינות מתפתחות ■
עיבוי מערך הנספחויות באפריקה ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

חתימה ויישום הסכם אזור סחר חופשי עם 
קוריאה

ג12/2018---

חתימה ואשרור הסכם אזור סחר חופשי עם 
וייטנאם

ג12/2019---

חתימה ואשרור הסכם אזור סחר חופשי עם 
סין 

ג12/2020---

חברות שקיבלו תמיכה בקרנות "כסף חכם", 
קרן הפרויקטים ומאגדי תשתית

128-12812/2017-

פניות לסיוע שקיבלו מענה מצד הנספחויות 
המסחריות

4,500-4,50012/20189,000

ביתנים שהוקמו בתערוכות מטעם מינהל 
סחר חוץ במטרה לקדם את הייצוא הישראלי 

למדינות מתפתחות
6-612/201813

חברות המגישות בקשות להשתתף בתוכנית 
תמיכה ליצואנים קטנים

--3012/201860

קידום שיתופי פעולה בין-ממשלתיים 
ובמסגרת המוסדות הפיננסיים הבינלאומיים

ג12/2018---

הקרן משתתפת בסיכון של החברות הישראליות שמתמודדות במכרזים ובפרויקטים, ומיועדת להגדיל את מספרן של החברות המגישות   29
מועמדות לפרויקטים בזירה הבינלאומית.

הקרן מסייעת לחברות המתאגדות יחד למטרת הקמת מתקן הדגמה מסחרי בחו"ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות של   30
החברות בשווקי יעד בחו"ל.

תכנית לחיזוק מערך השיווק של חברות המשווקות לחו"ל מוצרים ו/או שירותים קיימים ו/או חדשים, בכדי לקדם בצורה משמעותית את   31
היקף המכירות של החברה מחוץ לישראל.
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

פניות שטופלו על-ידי הנספחויות באסיה, 
באמריקה הלטינית ובאפריקה

1,170-1,17012/20182,350

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

705-1,05512/20182,145

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

ייצוא כולל במיליארדי דולרים
 91.9

)2015(
-95.012/202032104

12/20182--1הסכמי אזור סחר חופשי חדשים שנחתמו

שיעור הייצוא למדינות שיש לנו עמן הסכמי 
סחר, מתוך כלל הייצוא

74%--12/202080%

היקף ייצוא הסחורות לאמריקה הלטינית, 
ללא יהלומים )במיליארדי דולרים(

 1.48
)2015(

--12/20203.36

מספר היצואנים לאמריקה הלטינית, 
המייצאים יותר מ-100,000 דולר

 1,259
)2015(

--12/20201,519

היקף ייצוא הסחורות לסין, ללא יהלומים 
)במיליארדי דולרים(

 3.11
)2015(

--12/20204.00

היקף ייצוא הסחורות להודו, ללא יהלומים 
)במיליארדי דולרים(

 1.31
)2015(

--12/20203.00

מספר היצואנים להודו, המייצאים יותר 
מ-100,000 דולר

 1,194
)2015(

--12/20201,305

עליה ל-99.1 בשנת 2018. בהינתן יציבות בשערי המטבע.  32
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יעד 1.4: משיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה תעשייתיים ובינלאומיים

משימות מרכזיות:
הרחבת מעגל התעשיות הישראליות הנהנות מרכש גומלין ■
קידום השקעות זרות בסקטור התעופה, החלל, המתכת ו/או ביטחון המולדת ■
קידום השקעות בתחום הרכב בשיתוף הנספחים ובצמוד למשלחת תעשיות הרכב המגויסת על- ■

ידי מכון הייצוא33
עבודה מול חברות רב-לאומיות פעילות בישראל ■
קידום מדיניות ממשלתית למשיכת השקעות זרות באמצעות גיבוש כללי המכפילים למינוף  ■

כספי רכש הגומלין34
■ WATEC 2017 הובלה, ארגון וביצוע כנס
הגברת רכש הגומלין, הנעשה בהתקשרויות הממשלה באמצעות הרשות להשקעות זרות ושיתוף  ■

פעולה תעשייתי35
■ 36 השתתפות בתהליך קימברלי - תהליך בינלאומי בין מדינות הסוחרות ביהלומי גלם

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

חברות ישראליות שחברה מחויבת37 מימשה 
אצלם לראשונה

-102012/2017-

הזדמנויות עסקיות שפורסמו לתעשייה 
הישראלית

-4812/2017-

חיבורים בין חברות ישראליות לאנשי קשר 
רלוונטיים בחברות זרות )לרבות משלחות(

-306012/2017-

חברות המים הישראליות שהשתתפו בכנס 
WATEC ובתערוכה של

--12012/2017-

WATEC 2017 8512/2017--משלחות זרות שיגיעו לכנס-

ביצוע השקעה איכותית בסקטור התעופה, 
החלל, המתכת ו/או ביטחון המולדת

-12/2017ג--

פרסום כללי המכפילים לרכש גומלין 
ואישורם בממשלה

-12/2017ג--

חברות זרות שיתקיים עמן דיאלוג מוכוון 
השקעות בתחום הרכב

--212/2017-

כמו כן, הגברת המיקוד במשיכת השקעות מצד חברות המחויבות ברכש גומלין בתחום הרכב והתחבורה.  33
ובאזורי  ובינוניים  קטנים  בעסקים  איכותיות  להשקעות  הגומלין  רכש  כספי  למינוף  לתרום  נועדו  הגומלין  רכש  בהכרת  המכפילים  כללי   34

הפריפריה.
הרשות להשקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי מופקדת על ניהול רכש הגומלין של מדינת ישראל. בהתאם לכך, הרשות אחראית על ייזום,   35

מעקב, בקרה ותאום פעילויות של שיתוף פעולה תעשייתי עם חברות זרות במסגרת התחייבותן לרכש גומלין בישראל. 
תהליך קימברלי הינו פורום בינלאומי המאגד ממשלות, ארגונים לא ממשלתיים וגופים שונים בענף היהלומים והוקם במטרה להסדיר מערכת   36

אמינה הבוחנת את הסחר ביהלומי גלם.
חברה מחויבת היא חברה המחויבת לממש רכש גומלין בישראל, מתוקף התחייבויות של שיתוף פעולה תעשייתי.  37
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

חברות חדשות שהשקיעו בישראל כתוצאה 
מפעילות המשרד

---12/20184

12/201836--24התחייבויות חדשות שהושגו לרכש גומלין

שיעור תכניות המימוש מתוך סך המכרזים 
השנתיים שדווחו לרשות לשיתוף פעולה 

תעשייתי
50%--12/201875%

-400-42012/2017חברות ישראליות הנהנות מרכש גומלין
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הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות   2

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

הפער בין ישראל לממוצע ה-OECD ביחס בין 
רמת המחירים לתוצר לנפש38

 20%
)2014(

-39-12/202215%

הפער בין ישראל לממוצע ה-OECD ביחס בין 
רמת מחירי המזון לרמת מחירי התוצר לנפש

 18%
)2014(

-40-12/202012.6%

יעד 2.1: הקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק תחרותי

משימות מרכזיות:
הקצאת מכסות ייבוא במסגרת הליך תחרותי בתחום הבשר הטרי41 ■
הקצאת מכסות ייבוא במסגרת הליך תחרותי בתחום הגבינות הקשות42  ■
הקצאת מכסות פטורות ממכס לייבוא פרטי מזון43  ■
יישום שינוי של חוק התקנים לעניין הכרה במעבדות בדיקה בשלב ייבוא ■
יצירת מסלול חדש להגברת התחרותיות במשק44  ■
יצירת תכנית סיוע לעסקים קטנים בהשתלבות ברכש של משרד הביטחון ■
קידום מדיניות ייבוא חדשה ואימוצה ובדיקת ההשפעה של יישום המדיניות על תהליך הייבוא  ■

בתחומים נבחרים: תמרוקים, תקשורת אלחוטית ומוצרי חשמל בשיתוף משרדי הממשלה 
האחראים45

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

הפעלת מערך מעבדות מוכרות בבדיקות 
ייבוא

-9/2017ג--

חברות שקיבלו תמיכה וסיוע במסגרת 
המסלול החדש להגברת התחרותיות במשק

--412/2017-

פרסום מכסות ייבוא במסגרת "הליך תחרותי 
חדש" לייבוא בשר טרי בפטור ממכס במטרה 

להפחית את יוקר המחיה במשק הישראלי
ג12/2018---

פערי המחירים מחושבים כיחס בין רמת המחירים של סל מייצג לבין רמת התוצר לנפש.  38
ירידה ל-17% עד לשנת 2018.  39
ירידה ל-17% עד לשנת 2018.  40

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1584.  41
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1584. נוהלי חלוקה למכסות במוצרי חלב מיובאים במכס מופחת, כך שיקדמו באופן מיטבי שימוש במכסות   42

אלו, בין היתר, להגברת התחרות במשק או להפחתה ביוקר המחיה באמצעות הייבוא.
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1584. חלוקת מכסות פטורות ממכס )שלא בהליך תחרותי, אלא בהתאם להוראת מנכ"ל 2.7( של כ- 150 פריטי   43

מזון בהתאם להסכמי הסחר הבינ"ל של ישראל )מנדטוריות(, וכן ע"פ מכסות וולונטריות.
במהלך השנה ייבחנו ענפים שונים במשק, ובהתאם לממצאים ייבחר הענף שבו יפותח מסלול להגברת התחרות.  44

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2318.  45
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

פרסום מכסות ייבוא במסגרת "הליך תחרותי 
חדש" לייבוא גבינות קשות בפטור ממכס 
במטרה להפחית את יוקר המחיה במשק 

הישראלי

ג12/2018---

הפעלת מערך של הקצאת מכסות פטורות 
ממכס של פריטי מזון בשנים 2017 ו-2018

ג12/2018---

יעד 2.2: התאמת הדרישות המוטלות על יבוא או יצור למקובל בשווקים משמעותיים 
בעולם

משימות מרכזיות:
גיבוש מנגנון ומודל לניהול סיכונים בתחום הייבוא ברמה הממשלתית במטרה להפחית נטל  ■

רגולטורי ובירוקרטי מהיבואנים46
בחינת ההסדרים של אכיפת תקנים רשמיים בייבוא על-ידי הרצת מודל הערכת סיכונים  ■
■ 47 RIA קידום חוק הפיקוח על היהלומים וביצוע
בחינת רפורמות בשווקים המפותחים למען הגברת התחרות והסרת החסמים בתחום הייבוא48 ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

גיבוש תוכנית אכיפת תקנים רשמיים ביבוא 
מבוססת על הערכת סיכונים 

ג10/2018---

הבאה לאישור הכנסת של הצעת חוק 
הפיקוח על יהלומים 

-12/2017ג--

בחינת הרפורמות בעולם ובשווקים 
המפותחים וגיבוש צעדים להסרת חסמים 

בתחום הייבוא בהתאם לממצאים
ג12/2018---

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2318, שהנחתה לגבש מודל ניהול סיכונים ממשלתי ולבצע סנכרון בין כל הרשויות המוסמכות בנושא.  46
Regulatory Impact Assessment – הליך להערכת השפעות רגולציה.  47

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2318.  48

משרד הכלכלה והתעשייה
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור הייבוא של מוצרי הצריכה מתוך סך 
ההוצאות של משק בית על מוצרי צריכה

 10%
)2014(

--12/20254915%

היקף הייבוא האישי של מוצרי צריכה בשנה 
)במיליארדי ש"ח(

2.88--12/20256.33

ציון ישראל לפי מדד ה-Doing Business לגבי 
עלות הנטל הרגולטורי והבירוקרטי של 

תהליך הייבוא
82.85--12/201885

שיעור הירידה במספר התהליכים 
הבירוקרטיים בתהליך הייבוא בתחומי המזון 

הרגיל והתעבורה
---12/202050%

שיעור הירידה במשך הזמן של תהליך הייבוא 
בתחומי המזון הרגיל והתעבורה

---12/202050%

יעד 2.3: טיוב הרגולציה, הפחתת נטל רגולטורי והסרת חסמים העומדים בפני המגזר 
העסקי

משימות מרכזיות:
בחינת ההשפעה של שינויים בתחום התקינה על הנטל הרגולטורי בתהליך הייבוא ■
גיבוש עדכונים בצו ייבוא חופשי בהתאם לצרכים שעולים מהמגזר העסקי, במטרה לקבוע הגבלת  ■

זמן למתן אישור לייבוא אישי50
הסדרת הרגולציה בתחום הייבוא האישי במטרה ליצור מסגרת, שתאפשר קביעת נורמות  ■

רוחביות51
הסרת חסמי ייבוא בתחומים נבחרים מול כל הרשויות המוסמכות, לרבות בתחום התקינה,  ■

החקלאות והמזון52
ליווי הליכי חקיקה ממשלתיים ופרטיים כחלק מיישום מדיניות הממשלה בתחום הייבוא53 ■
הפחתת נטל רגולטורי בתחום אישור מבדקות שירות ביחידת משקלות ומידות54 ■
גיבוש והפעלה של תוכנית תלת-שנתית לרוויזיה בכלל התקנים הרשמיים55 ■

היקף היבוא מסל הצריכה בממוצע במדינות ה-  OECD  עומד על 19% )2014(. עליה ל-11% בשנת 2018.  49
הוחלט על יציאה לתהליך של שיתוף ציבור, שבמסגרתו יפנה המשרד למגזר העסקי במטרה לקבל הצעות רלוונטיות לתיקונים בצו.  50

בהתאם להמלצות הוועדה להגברת התחרות והסרת חסמים בייבוא ולהחלטת ממשלה מס' 1564.  51
בהתאם לנוהל העבודה שנגזר מהחלטת ממשלה מס' 2318. תחומים נבחרים, כגון קטשופ, מלט, דודי שמש, ברזים ועוד.  52

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2318. ליווי הליכי החקיקה כולל את בחינת השפעתם על תחום הייבוא ובדיקה כי אינם מהווים חסם לייבוא.  53
בהתאם לתכנית החומש המשרדית להפחתת נטל רגולטורי ובהתאם להחלטת ממשלה מס' 2118.  54

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1857. התכנית תחול על כ-650 תקנים.  55
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

מדידת ההשפעה של שינויים בתקנים על 
תהליך הייבוא והסקת מסקנות והמלצות 
להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום הייבוא

-12/2017ג--

אישור התיקונים בצו ייבוא חופשי בשנים 
2017-8 במטרה להפחית חסמים בתהליך 

הייבוא
ג12/2018---

אישור מסגרת רגולטורית עדכנית לייבוא 
אישי56

ג12/2018---

יישום שינויים בחוקיות הייבוא, שיאפשרו 
הסרת חסמי ייבוא בתחומים נבחרים

ג12/2018---

גיבוש המלצות לטיוב הרגולציה ויישומן 
לצורך הפחתת הנטל הרגולטורי בתחום 

אישור מבדקות שירות ביחידת המשקלות 
והמידות

-12/2017ג--

יישום המלצות וועדת האימוץ וסיום רביזיות 
כלל התקנים

ג12/2019---

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

 שיעור הפחתת נטל בירוקרטי ביצוא 
דו-שימושי

---12/201825%

שיעור הפחתת נטל בירוקרטי בפטורים 
מאישור ייבוא

---12/201825%

שיעור הפחתת נטל בירוקרטי ברישום 
אגודות ובאישור תקנונים

---12/201825%

המסגרת הרגולטורית תכלול הגבלת זמן למתן אישור, הרחבת פטורים והגדרת כמויות.  56
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יעד 2.4: שמירה על זכויות הצרכנים בהיבטי מסחר ובטיחות

משימות מרכזיות:
פעולות אכיפה בתחום התקינה להבטחת בטיחות מוצרים – אכיפה של תחזוקת מתקני ילדים  ■

למשחקים על-ידי רשויות מקומיות וביצוע נטילות בבתי עסק לאכיפת תקנים רשמיים57
הרחבת המערך של ביצוע בדיקות אימות ראשוני ואימות מחדש של מוני דלק בתחנות דלק58 ■
■ 59 OIML עדכון תקן מודרני לבדיקת משקלים של מוצרים ארוזים מראש על-פי המלצת ארגון
קידום חוק חדש למשקלות ומידות בהתאם לחוקים המקובלים בעולם60 ■
ביצוע ביקורות לפי חוק פיקוח מצרכים ושירותים בבתי עסק ■
אכיפה של דיוק מכשירי שקילה במשק ■
אכיפה של דיוק מונים בתחום הדלק במשק ■
קביעת מחירי מוצרים הנתונים תחת פיקוח באחריות משרד הכלכלה והתעשייה על-פי חוק  ■

פיקוח מחירי מצרכים ושירותים
הנגשת מידע על-אודות פעילות התקינה במשרד עבור ציבור הצרכנים61 ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

עדכון פלטפורמות מקוונות בתכנים על-
אודות פעילויות מינהל תקינה

-12/2017ג--

מספר נטילות שבוצעו בבתי עסק לאכיפת 
תקנים רשמיים

315--12/20181,200

הבאה לאישור הכנסת של החוק למשקלות 
ומידות 

ג3/2018---

ביקורות למחיר מרבי על-פי חוק פיקוח 
מצרכים ושירותים

3,0002,5005,00012/2017-

אימותים ראשוניים ואימותים מחדש של 
מכשירי שקילה שבוצעו

13,2006,35012,70012/2017-

אימותים ראשוניים ואימותים מחדש של 
מונים בתחום דלק שבוצעו

8,8504,4258,85012/2017-

קביעת מחירי מוצרים מפוקחים שבאחריות 
המשרד תוך שמירה על איזון בין הצרכנים, 

היצרנים והמשווקים
-12/2017ג--

נטילת מוצר לבדיקה לצורך בדיקת התאמתו לדרישות התקן הרשמי.  57
מטרת אימות ראשוני ואימות מחדש הינה ביצוע בדיקות תקופתיות לצורך אכיפת הדיוק והאמינות של מכשיר הבדיקה.  58

OIML - ארגון בינלאומי למטלורגיה חוקית, אשר מרכז את הפעילות העולמית בתחום המשקלות והמידות. מתקיימת ועדה טכנית בנושא   59
רוויזיה של התקן במכון התקנים.

כיום פעילות היחידה מתבססת על פקודה מנדטורית משנת 1947, אשר נדרש לעדכנה.  60
שימוש בפלטפורמות מקוונות לריכוז מידע עבור הציבור בנושאי תקינה כולל: 1( פרסום ריקולים, אזהרות ומידע חיוני לציבור הצרכנים על-  61
אודות מוצרים מסוכנים. 2( תחזוקה שוטפת של פרטי החקיקה העדכניים עבור ציבור היבואנים, היצרנים והמשווקים. 3( פרסום רשימה של 

מעבדות בדיקה מאושרות.
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור ההצלחה בביצוע נטילות של מוצרים 
החשודים כמסוכנים לציבור

80%--12/201880%

משרד הכלכלה והתעשייה
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פיתוח כלכלי-חברתי כתשתית לצמיחת המשק   3

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

היחס בגובה השכר השנתי הממוצע לעובד 
בין מחוזות הפריפריה לממוצע מחוזות 

המרכז

 74.95%
)2014(

--12/20256280.67%

יעד 3.1: משיכת השקעות איכותיות לאזורי העדיפות הלאומית כמנוף לפיתוח כלכלי 
אזורי

משימות מרכזיות:
גיבוש תכנית לפיתוח התעשייה והכלכלה בערים מרכזיות בנגב המזרחי ■
ביצוע תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון לשם הגדלת הפריון בתעשייה הישראלית בכלל ובצפון  ■

בפרט
יישום החלטת הממשלה לפיתוח הצפון והשינויים בחוק לעידוד השקעות הון לשם מתן מענק  ■

נוסף בשיעור של 10% למפעלים בצפון באשכול פריפריאלי 1-4
גיבוש תכנית אב לאזורי התעשייה בישראל63 ■
הקמת קהילות חדשנות בצפון בתחומי מדעי החיים והמזון לשם יצירת אקוסיסטם כלכלי תעשייתי ■
גיבוש תכנית לפיתוח אזורי תעשייה ביישובי הבדואים בצפון ■
מתן תמיכה בהקמה ובהרחבה של מפעלים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון ■
הקמת מרכז עסקים לדרוזים בצפון64 ■
גיבוש תכנית לקידום עסקים קטנים כספקים של חברות גדולות באזור הצפון ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

השלמת תיקוני החקיקה בחוק לעידוד 
השקעות הון

-6/2017-ג -

ג12/2018---גיבוש ופרסום תכנית אב לאזורי תעשייה

אישור תכנית לפיתוח אזורי תעשייה ביישובי 
הבדואים בצפון

-12/2017ג--

מפעלים שהורחבו, הועתקו או הוקמו באזורי 
הפריפריה כתוצאה מתמיכת המשרד 

במסגרת החוק לעידוד השקעות הון
1066013012/2017-

עליה ל-76.92% בשנת 2018. ערך צפוי בדצמבר 2020 עלפי תחזית "האצת קצב השינוי" )תחזית אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות( יעמוד על 78.9%.  62
מטרת התכנית היא ליצור סט של קריטריונים שיאפיינו איזורי תעשייה בפרמטרים שונים אשר ייצרו תמונה מערכתית רחבה על כלל איזורי   63

התעשייה בארץ.
בהתאם להחלטת ממשלה מס׳ 1052 מיום 15/12/2013 בנושא תכנית רב שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים ברמת הגולן לשנים   64

.2014-2017
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

עסקים הפועלים במרכז עסקים לדרוזים 
בצפון

--512/2017-

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

היקף ההשקעות כתוצאה מכתבי אישור 
שניתנו במסגרת החוק לעידוד השקעות הון 

)במיליארדי ש״ח(
1.8--12/20181.9

היקף הייצוא כתוצאה מכתבי אישור שניתנו 
במסגרת החוק לעידוד השקעות )במיליארדי 

ש״ח(
2.2--12/20182.3

יעד 3.2: פיתוח תשתיות להגדלת הביקוש ויצירת מקומות עבודה איכותיים

משימות מרכזיות:
הפעלת מסלול לסיוע בקליטת עובדים בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית ובצפון בפרט65 ■
הפעלת מסלול לסיוע בקליטת עובדים בשכר גבוה בירושלים66 ■
שיווק מגרשים למפעלי תעשייה באזורי תעשייה הנמצאים באזורי עדיפות לאומית ■
חיזוק מינהלות אזורי תעשייה67 ■
גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח אזורי תעשייה בפריפריה68 ■
הקמת יחידה ייעודית ברשות לחדשנות לקידום פיתוח הון אנושי להיי-טק69 ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

אישור התוכנית האסטרטגית למינהל אזורי 
תעשייה

-12/2017ג--

מינהלות שיחוזקו באמצעות קבלת סיוע 
מהמשרד

9-1412/2017-

מספר דונמים ששווקו ליזמים באזורי 
תעשייה בפריפריה

 313
)2015(

-36012/2018
720

מצטבר

הפעלת כלי נוסף ליצירת היצע תעסוקתי איכותי באזורי עדיפות לאומית, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1272 ובהתאם להחלטת ממשלה   65
מס' 2262 לפיתוח כלכלי של הצפון. באמצעות הוראת מנכ"ל 4.18 - מתן סיוע להעסקת עובדים בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית – יבוצעו 

במהלך השנה התאמות באופן שיאפשר את מיצוי המסלול לטובת העסקה איכותית בפריפריה.
הפעלת כלי נוסף להאצת פעילות העסקים בעיר, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 3041 ומס' 1272 ובאמצעות הוראת מנכ"ל 4.22.  66

תמיכה בשכר כוח אדם ובפעילות שיווק בהתאם להחלטות ממשלה רלוונטיות.  67
מטרת התכנית היא ליצור מודל ביקושים חזויים לשטחי תעשייה בישראל.  68

הקמת יחידה העוסקת בהון אנושי בהיי-טק; השקת מסלול הכשרות חוץ אקדמיות; השקת מסלול קבלני משנה לחברות תכנה; גיבוש תכנית   69
עולים להיי-טק.
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

חברות שהציעו משרות חדשות בשכר גבוה, 
במסגרת מסלול סיוע להעסקת עובדים 

בשכר גבוה בירושלים
--412/2017-

חברות שהציעו משרות חדשות בשכר גבוה 
באזורי עדיפות לאומית, במסגרת מסלול 

4.18 המחודש להעסקת עובדים בשכר גבוה 
-4812/2017-

יעד 3.3: שילוב וקידום אוכלוסיות ייעודיות בכלכלה הישראלית

משימות מרכזיות:
תמרוץ לקליטת עובדים נוספים בעסקים מקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך  ■

באמצעות השתתפות בשכר העובדים הנקלטים70
הפעלת מסלול תמרוץ להעסקת אנשים עם מוגבלויות71  ■
הפעלת מסלול לעידוד העסקה של סטודנטים מקרב האוכלוסייה הערבית בענפי התעשייה  ■

עתירת הידע72 
הפעלת פרויקט להרחבת הרכש הציבורי מעסקים הפועלים במגזר הערבי73 ■
הקמת קרן הלוואות לעסקים בבעלות יוצאי אתיופיה74 ■
הפעלת תוכנית "יוזמים עסק" לעידוד יזמות בקרב אוכלוסיות החרדים, המיעוטים ויוצאי  ■

אתיופיה
פיתוח מסלולים ייעודיים לקידום ולשדרוג מקצועי של יוצאי אתיופיה75 ■
הפעלת שירותי סיוע במגזר המיעוטים לבעלי עסקים וליזמים במערך המעוף ובמרכזי עסקים76 ■
בחינת תשתית משפטית המבטיחה פנסיה הולמת בקרב המושבים השיתופיים ■
קידום ייצוג של נשים בוועדי הנהלה של אגודות שיתופיות במגזר הכפרי ■

תמיכה בקליטת עובדים נוספים מקרב אוכלוסיות מיעוטים וחרדים באזורי עדיפות לאומית, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 1272, מס' 3708,   70
מס' 2017, מס' 2262 ומס' 2025 ובאמצעות הוראת מנכ"ל 4.17.

בהתאם להחלטת ממשלה 1272.  71
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 4193.  72

הפעלת מסלול המקנה כלים ניהוליים בידי עסקים במגזר הערבי, לשיפור יכולת ההתמודדות במכרזי רכש ציבורי.  73
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1107.  74

גיבוש שני מסלולים - עידוד שדרוג תעסוקתי של יוצאי אתיופיה ושילוב מתמחים יוצאי אתיופיה בתעשייה עתירת הידע, בהתאם להחלטת   75
ממשלה מס' 1107.

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 922.  76
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

מעסיקים שקלטו עובדים נוספים, במסגרת 
המסלול לקליטת עובדים נוספים בעסקים 

בישראל
100-10012/2017-

מעסיקים שקלטו עובדים חדשים עם 
מוגבלות, במסגרת המסלול להעסקת 

אנשים עם מוגבלויות
12-1212/2017-

סטודנטים מקרב האוכלוסייה הערבית 
שייקלטו בחברות בענפי התעשייה עתירת 
הידע, במסגרת התכנית שמפעיל המשרד 

לעניין זה

-5010012/2017-

עסקים שהשתתפו בפרויקט להרחבת 
הרכש הציבורי מעסקים במגזר הערבי

--5012/2017-

קבוצות "יוזמים עסק" שנפתחו עבור יזמים 
מאוכלוסיות ייחודיות

120-15012/2017-

סטודנטים יוצאי אתיופיה שישתלבו 
כמתמחים בתעשיית עתירת ידע

---12/201880

מועסקים יוצאי אתיופיה שנקלטו או שודרגו 
במשרות תעסוקה איכותית

---12/2018200

עסקים ויזמים ממגזר המיעוטים שקיבלו 
סיוע במסגרת פעילות המעוף ומרכזי 

העסקים
2,5001,2502,50012/2017-

גיבוש מתווה מתאים להרחבת התקנות 
הקיימות בקרב הקיבוצים המתחדשים עבור 

המושבים השיתופיים 
-12/2017ג--

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

היחס בין שיעור המועסקים בפריפריה 
)מחוזות צפון ודרום( לשיעור המועסקים 

ביתר המחוזות

 90.6%
)2015(

--12/202577 91.52% 

משרות חדשות שנוצרו לאוכלוסיות מיוחדות 
כתוצאה מהפעלת מסלול תעסוקה

1,609-1,90012/20181,900

עליה ל-90.97% בשנת 2018.  77

משרד הכלכלה והתעשייה
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יעד 3.4: היערכות ומוכנות ענפי המשק לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים

משימות מרכזיות:
אחזקה, רענון ועדכון של מלאי מזון ממשלתי78 ■
גיבוש ואישור של תכנית היערכות לאספקת מוצרי מזון חיוניים בשעת חירום, לרבות הצבת יעדי  ■

שירות
בניית מטה לניהול תחום הסייבר בחירום ■
עדכון רשימת מפעלים חיוניים של משק כללי לשעת חירום  ■
ביצוע תרגיל "משק איתן" 2017 79 ■
ביצוע ביקורות במפעלים חיוניים בתחום המזון ומשק כללי לשעת חירום ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

עדכון מערך משק לשעת חירום בהתאם 
להחלטות משרד הכלכלה והתעשייה 

והתעשייה ומשרד הביטחון
ג12/2018---

אישור יעדי רמות שירות של מנכ"ל חטיבת 
חירום ואישור ראש רח"ל )רשות חירום 

לאומית(
-12/2017ג--

ביקורות במפעלים חיוניים בתחום המזון 
ומשק כללי לשעת חירום

1909519012/2017-

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2007.  78
תרגיל ליחידות המשרד לצורך הכנתם ותרגולם לשעת חירום.  79

286   |   תכנית עבודה לשנים 2017-8



חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים   4

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור היזמים המקימים עסק בפועל מקרב 
משתתפי תכנית "יוזמים עסק"

44%-80 44%12/2017-

שיעור הערך המוסף המצטבר של עסקים 
קטנים ובינוניים מתוך הערך המוסף המשקי

53.7%
)2013(

- 54.0%12/2017-

יעד 4.1: הסרת חסמי נגישות לאשראי ולהון ושיפור תזרים המזומנים על עסקים 
קטנים ובינוניים

משימות מרכזיות:
הפעלת קרן להלוואות עבור נשים יזמיות מהחברה הערבית81 ■
הפעלת מסלול להנגשת פתרונות מימון לעסקים וליזמים במעוף  ■
הפעלת קרן סיוע לעסקים במצוקה82 ■
הפעלת קרן private equity להשקעות בעסקים בגודל בינוני83  ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

נשים יזמיות מהחברה הערבית שקיבלו 
תמיכה במסגרת הקרן להלוואות הייעודית 

עבורן 
1,0005001,00012/2017-

פרסום מקוון של תכניות הסיוע להנגשת 
פתרונות מימון 

-12/2017ג--

 private equity בקרה שוטפת על פעילות קרן
בשנים 2017 ו-2018

-12/2017ג--

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים 
מסך הלוואות הבנקים לסקטור העסקי84

51%-51%12/2017-

בשנים 2010-2013 עמד המדד על 39%.  80
הקרן תומכת בנשים מהמגזר הערבי, המעוניינות לקבל הלוואת מיקרו לצורך הפעלת מיזם מקומי.  81

מטרת הקרן להסיר חסמי נגישות לאשראי ולהון ולשפר את תזרים המזומנים של עסקים קטנים ובינוניים.  82
השקעה של קרנות בעסקים בינוניים.  83

בשנת 2011 עמד המדד על 40%.  84

משרד הכלכלה והתעשייה
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יעד 4.2: הקלת העומס הרגולטורי והפחתת הנטל הבירוקרטי על עסקים

משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית סיוע למפעלי בשר, דגים ומוצרי מזון ללא גלוטן לעמידה ברגולציה בתחומם ■
יצירת מדד לדירוג רשויות מקומיות בהתאם למידת הידידותיות שלהן לעסקים קטנים בתחומן85 ■
כתיבת מדריכי רגולציה לעסקים86 ■
קידום הצעת חוק מוסר התשלומים ■
גיבוש מדריך לרשויות המקומיות, המציע סט כלים לקידום העסקים הקטנים והבינוניים  ■

שבתחומה

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

עסקים שקיבלו סיוע במסגרת תכנית לסיוע 
למפעלי בשר, דגים ומזון ללא גלוטן

-153012/2017-

יצירת מדד למידת הידידותיות של רשויות 
מקומיות לפעילות עסקים קטנים בתחומן

-12/2017ג--

ג3/2018---פרסום פיילוט למדריך הרגולציה לעסקים

הבאה לאישור הכנסת של הצעת חוק בעניין 
מוסר התשלומים 

-12/2017ג--

יעד 4.3: סיוע במימוש פוטנציאל הפריון, החדשנות, היעילות וכושר התחרות של 
העסקים

משימות מרכזיות:
ביצוע מחקר צרכים בנושא יזמות נשים ■
הפעלת מסלול לקידום עסקים חברתיים, הפועלים לקידום אוכלוסיות מיוחדות ■
הפעלת תכנית לעידוד מסחר מקוון ■
הפעלת מערך "מעוף" ומכלול שירותי הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים ■
הפעלת פרויקט להעלאת הפריון והחדשנות בעסקים בינוניים ■
פרסום דו"ח של ה-OECD, העוסק במדיניות כלפי עסקים קטנים ובינוניים ויזמות בישראל 2016 ■

יצירת מדד, המדרג את הרשויות המקומיות בהתאם למידת הידידותיות שלהן בהיבטי בירוקרטיה, סיוע ותמיכה לעסקים קטנים.  85
סיוע לעסקים להתמודד עם דרישות רגולטוריות באמצעות כתיבת מדריכים ייעודיים, שיכווינו את העסקים בנושא זה.  86
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ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

גיבוש מסקנות מהמחקר בדבר הצרכים של 
נשים יזמיות

-12/2017ג--

ג12/2018---הפעלת הקרן לעסקים חברתיים

עסקים שעברו למסחר מקוון כחלק 
מהשתתפותם בתכנית לעידוד מסחר מקוון 

50030060012/2017-

יזמים שקיבלו סיוע במסגרת מערך "מעוף" 
)אובחנו לקבלת שירותי סיוע( 

9,1505,25010,50012/2017-

עסקים קטנים ובינוניים שקיבלו סיוע 
במסגרת מערך "מעוף" )אובחנו לקבלת 

שירותי סיוע( 
3,0501,5253,05012/2017-

עסקים בינוניים שקיבלו סיוע במסגרת 
פרויקט פריון וחדשנות

65032565012/2017-

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

 היחס בין שיעור הפריון של עסקים עם 
20-49 מועסקים לבין שיעור הפריון הממוצע 

במשק 
95%-95%12/2017-

משרד הכלכלה והתעשייה
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שיפור השירות ומתן מענה מיטבי ללקוח   5

יעד 5.1: הנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצויים המיטבי

משימות מרכזיות:
הנגשת הפעילות של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה87 ■
פיתוח אשף תכניות עסקיות ושילובו במערכת המחשוב של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים88 ■
הפקת פרסום שנתי, הכולל את המחקרים המרכזיים והחשובים ביותר שנעשו במשרד בשנה  ■

החולפת
הנגשת כלל שירותי המשרד באמצעות פיתוח מערכת "שער אחד לכלכלה", המציגה את כלל כלי  ■

הסיוע ללקוחות המשרד
הקמת תשתית למערכת CRM לניהול לקוח והתאמתה ליחידות שונות במשרד  ■
הנגשת מידע ליבואנים בתחום הייבוא האישי והמסחרי ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

העלאה לאוויר של אשף תכניות עסקיות של 
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

-10/2017ג--

פרסום לציבור של עיקרי המחקרים שנערכו 
במשרד בשנה החולפת, במסגרת מסמך 

מסכם
ג3/2018---

הפיכת השירותים המרכזיים שמספק 
המשרד לדיגיטליים

ג6/2018---

יצירת מערכת ממוחשבת להצגת כלי 
המשרד

-12/2017ג--

הפעלת מערכת ניהול לקוח CRM ביחידת 
סחר חוץ

-12/2017ג--

הפעלת מערכת ניהול לקוח CRM בשתי 
יחידות נוספות במשרד

ג12/2018---

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

-95,549-100,00012/2017היקף השימוש בטפסים מקוונים

הנגשת מסלולי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה כך שיהיו ברורים יותר לקהל הלקוחות וחשיפתם לקהלי יעד חדשים. הגדלת   87
המודעות בקרב קהלי היעד למידע הקיים תוך פרסום הודעות, הכנת חומרי הסברה וביצוע כנסי הסברה.

מטרת האשף היא לאפשר לעסקים וליזמים להכין תכנית עסקית באופן עצמאי ולהגיש בקשות למימון בהתאם לצורך.  88
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יעד 5.2: הגברת אפקטיביות השירות תוך יצירת רצף טיפול בלקוח

משימות מרכזיות:
הפעלת מרכז שירות למשקיעים זרים ■
ביצוע מחקרים וסקרים לבחינת האפקטיביות וההצדקה להפעלת תכניות סיוע שונות של הרשות  ■

להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה89
הקמת מסדי נתונים עבור מינהל אזורי תעשייה90 ■
הצבת יעדים לרמת השירות הניתן לחברות הפונות לרשות החדשנות ■

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

פגישות עם חברות זרות ומספר הפניות 
שקיבלו מענה במסגרת מרכז השירות 

למשקיעים זרים
-61212/2017-

ערך במועדמועד סיום 2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

תכניות סיוע שיבוצע בהן תהליך להערכת 
אפקטיביות

---6/20183

ביצוע עבודות הערכה, מחקרים מלווים, סקרים ובדיקות כלכליות לאמידת האפקטיביות וההצדקה להפעלת תכניות סיוע שונות של הרשות.  89
שימוש במערכת מידע, שתסייע בקבלת החלטות מושכלת בנושא הקצאת הקרקעות ועל-מנת להעניק שירות טוב יותר ליזמים.  90

משרד הכלכלה והתעשייה
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