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הקדמה: שר הכלכלה והתעשייה
חה"כ אלי כהן

משרד הכלכלה והתעשייה פועל לטובת קידום המשק הישראלי לנתיב של צמיחה וחדשנות, תוך חיזוק כושר 
התחרות בתעשייה ובסקטור העסקי, פיתוח כלכלי-חברתי, הפחתת יוקר המחיה ושיפור הסביבה העסקית, 
וכן לטובת מיקום ישראל בין 15 הכלכלות המפותחות בעולם. לצורך השגת מטרות אלו פעל המשרד במרץ 
שביצענו  הפעילות  של  ישיר  המשך  הינה  בפניכם  המוצגת  העבודה  תכנית  צעדים.  במגוון  החולפת  בשנה 

בשנת 2017, כמו גם תכניות חדשות ושאפתניות, כפי שמוצג בתכנית העבודה של המשרד לשנת 2018.

בשוק הבינלאומי, מדינת ישראל הפכה מנטל לנכס משמעותי. ממדינה של שורדים, הפכה ישראל למעצמה 
כלכלית, מדינת מפתח, שהחדשנות והפיתוח בה הינם פורצי דרך ומהווים ערך מוסף ומקור לגאווה. לייצוא 
הישראלי חשיבות גדולה לכלכלת ישראל - הוא קטר הצמיחה של המשק הישראלי ומקור מרכזי לתעסוקה 
יציבה ולשגשוג כלכלי וחברתי. אנו נמשיך לפעול מתוך ראייה ארוכת טווח לטובת גידול של 20 מיליארד דולר 

בייצוא בחמש השנים הקרובות, כך שהוא יעמוד על שיא חדש של 120 מיליארד דולר.

נמשיך לקדם השקעות בישראל, תוך משיכת חברות בינלאומיות שייתוספו למאות החברות הבינלאומיות 
שכבר פועלות בישראל; נפעל לשימור מיקומה של ישראל במקום הראשון בשיעור ההשקעה במו"פ אזרחי 
מהתמ"ג, ליצירת אלפי מקומות עבודה לאוכלוסיות מיוחדות כתוצאה ממסלולי תעסוקה, לפיתוח כלכלי-

חברתי של אזורי העדיפות הלאומית, ולהיותו של המשרד בית לתעשייה בפרט ולמגזר העסקי בכלל. 

והפחתת  בעולם  המקובלת  לזו  בישראל  התקינה  השוואת  לתחרות,  השוק  של  פתיחה  ייבוא,  חסמי  הסרת 
והגברת  המחיה  יוקר  הפחתת  לטובת  המשרד  שנוקט  המשמעותיים  מהצעדים  חלק  רק  הינם  הרגולציה 

.OECD-התחרות בישראל ולטובת צמצום פערי המחירים בין ישראל ל

קיימים עוד אתגרים רבים לפנינו, אך במאמץ ובנחישות, תוך עבודה ממוקדת בהתאם לתכנית העבודה, נצליח 
לקדם את הכלכלה הישראלית לשיאים חדשים, למען כלכלה ישראלית חזקה וחברה איתנה.

בכבוד רב, 

אלי כהן,

שר הכלכלה והתעשייה
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הקדמה: מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה
שי רינסקי

משרד הכלכלה והתעשייה, כמשרד כלכלי מוביל, פועל במספר רב של תחומי פעילות כלכליים, שמטרתם 
להביא לצמיחה בת-קיימא ולשגשוג כלכלי של המשק הישראלי לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל מהמרכז 

ומהפריפריה החברתית והגיאוגרפית. 

הפחתת  הפריון,  ועידוד  התעשייה  חיזוק  בהם:  חשובים,  אתגרים  במגוון  בהצלחה  עסקנו  שחלפה  בשנה 
הבירוקרטיה, הסרת חסמים והובלת רפורמות משמעותיות בתחום יוקר המחיה ועידוד תחרות מקומית.

בשנה הקרובה נפעל בהתאם לתכנית העבודה המוצגת לפניכם לחיזוק היחסים הכלכליים והמסחריים של 
מדינת ישראל בעולם, תוך העמקת פעילותה בשווקים קיימים וחדירה לשווקים חדשים. נגדיל את ההשקעות 

במשק ונביא לשיפור תדמית התעשייה והמשק הישראלי.

כמו כן, נתמוך ונסייע לשגשוגם של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, שהינם מנוע הצמיחה העיקרי של 
המשק. נילחם ביוקר המחיה בישראל, בין היתר, באמצעות יצירת תשתית שתוביל לצעדים להורדת מחירי 
ישראלית  מתקינה  מעבר  חסמים,  הסרת  אישי,  וייבוא  מקביל  ייבוא  קידום  באמצעות  המיובאים  המוצרים 

לתקינה בינלאומית ועוד. 

שמעמידה  ההזדמנויות  ניצול  תוך  השונים,  גווניה  על  הישראלית  התעשייה  ולפיתוח  לחיזוק  נפעל  בנוסף, 
לפתחנו מהפכת הייצור המתקדם, ותוך שימת דגש על הקטנת הפערים הכלכליים באוכלוסייה ועל פיתוח 

כלכלי-חברתי של הפריפריה הישראלית. 

תכנית העבודה לשנת 2018 היא תוצר של עבודת תכנון יסודית ומעמיקה, הנותנת ביטוי לעבודה המתקיימת 
בצורה שוטפת, אך גם מציבה רף להתקדמות ולשיפור - תוך מעקב ובקרה עצמית, המאפשרים השגת יעדים 

והגשמת מטרותיו של המשרד. 

אני סמוך ובטוח שמימוש תכנית העבודה יתרום רבות לשגשוג ולרווחה של המשק הישראלי.

אני מבקש להודות לכל עובדי המשרד על המאמץ היומיומי שהם עושים במטרה לעמוד ביעדינו.

בברכה, 

שי רינסקי

משרד הכלכלה והתעשייה
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד

מגמה20172018

96.2 ייצוא כולל )במיליארדי דולרים(1
)2016(103

120 | 2022

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

)2016(20
15 | 2025 18 | 2020

הפער בין ישראל לממוצע ה-OECD ביחס בין 3
20% רמת המחירים לתוצר לנפש1

)2014(17%
15% | 2022

היחס בגובה השכר השנתי הממוצע לעובד בין 4
74.92% מחוזות הפריפריה לממוצע מחוזות המרכז

)2015(76.92%
80.67% | 2025

היחס בין הפריון2 בתעשייה המסורתית 5
והמסורתית-מעורבת לתעשיית העילית והעילית-

מעורבת 
52.5%
)2014(

72.1% | 2025 60% | 2020

פערי המחירים מחושבים כיחס בין רמת המחירים של סל מייצג לבין רמת התוצר לנפש.  1
ערך מוסף גולמי לשעת עבודה.  2
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מגמה20172018

חברות חדשות שהשקיעו בישראל כתוצאה 6
25מפעילות המשרד

שיעור הייבוא של מוצרי הצריכה מתוך סך 7
11.1% ההוצאות של משק בית על מוצרי צריכה3

)2016(
15% | 2025

משרות חדשות שנוצרו לאוכלוסיות מיוחדות 8
 1,1121,900כתוצאה מהפעלת מסלול תעסוקה

שיעור הערך המוסף המצטבר של עסקים קטנים 9
ובינוניים מתוך הערך המוסף המשקי

 53.7%
)2014(

4-

 חברות שהגדילו את הפריון ב-30% בעקבות 10
הסיוע שניתן להן בתכנית להגדלת הפריון

100-120 | 2020

 מיקום ישראל בשיעור ההשקעה במו"פ 11
OECD-11אזרחי מהתמ"ג ביחס למדינות ה

פתיחת המשק לייבוא לצד התאמת התקינה לסטנדרטים בינלאומיים, מאפשרים הקטנה של הריכוזיות בשוק מוצרי הצריכה במשק הישראלי   3
ועתידים להביא להפחתה ביוקר המחייה.

הנתון העדכני לשנת 2015 יתקבל במהלך שנת 2018, וצפוי שיעמוד על 54%.  4

משרד הכלכלה והתעשייה
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פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי   1
יעד 1.1: עידוד תעשייה תחרותית ובת-קיימא

יעד 1.2: קידום הפריון והחדשנות תוך הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה, במסחר ובשירותים

יעד 1.3: הגדלת היקף הייצוא וגיוונו, בדגש על שווקים גלובליים מתפתחים

יעד 1.4: משיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה תעשייתיים ובינלאומיים

יעד 1.5: הרחבת הפעילות של הייצור המקומי בקרב עסקים מוטי מחקר ופיתוח

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

יעד 2.2: הסרת חסמי ייבוא והתאמת הדרישות למקובל בשווקים משמעותיים בעולם 

יעד 2.3: קידום מסחר הוגן תוך שמירה על זכויות הצרכנים בהיבטי סחר ובטיחות

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

יעד 3.2: פיתוח תשתיות כמנועי צמיחה אזוריים

יעד 3.3: שילוב וקידום של אוכלוסיות ייעודיות ויצירת מקומות עבודה איכותיים

יעד 3.4: היערכות ענפי המשק ומוכנותם לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים 

יצירת סביבה עסקית תומכת וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים   4
יעד 4.1: הסרת חסמי נגישות לאשראי ולהון ושיפור תזרים המזומנים של עסקים קטנים ובינוניים

יעד 4.2: טיוב הרגולציה, הפחתת הנטל הבירוקרטי והסרת חסמים העומדים בפני המגזר העסקי

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

שיפור השירות ומתן מענה מיטבי למגזר העסקי   5
יעד 5.1: להוות "בית לתעשייה" ליצירת ראייה כוללת וסנכרון רב-מערכתי

יעד 5.2: הנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצויים המיטבי
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עיקרי תכנית העבודה

פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי    1

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

מיקום ישראל ברמת התוצר לנפש ביחס 
OECD-למדינות ה

 21
)2016(

-20512/202515

הפער ברמת פריון העבודה )תוצר לשעת 
6OECD-עבודה(, בין ישראל לממוצע ה

 25%
)2016(

--12/202520%

יעד 1.1: עידוד תעשייה תחרותית ובת-קיימא

משימות מרכזיות:
הפעלת מסלול מענקים לחיבור ולשימוש בגז טבעי7 ■
הפעלת מסלול להקטנת פליטות ולחיסכון אנרגטי8 ■
עידוד תעשייה בת-קיימא והפחתת הסיכונים הסביבתיים באזור מפרץ חיפה9 ■
הקמת מכון לתעשייה בת-קיימא במטרה לעודד את התעשייה להטמיע טכנולוגיות הפחתה  ■

במקור במקום בקצה10
הפעלת תכנית לקידום סימביוזה תעשייתית11 ■
גיבוש מסלול השקעות כלכליות-סביבתיות12 ■
קידום תכנית פעולה לטיוב הרגולציה הסביבתית13 ■
בחינה וגיבוש מדיניות של פוטנציאל שימוש בגז טבעי כחומר זינה בתעשייה14 ■
הפעלת תכנית "הטובים לתעשייה"15 ■
הפעלת תכנית "עתידים לתעשייה"16    ■

בשנת 2020 הערך הצפוי הוא 18.  5
.PPP-לפי דולרים במחירי 2010 ובהתאמה ל  6

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3080 מיום 22/10/2017 והחלטת הממשלה מס' 352 מיום 5/8/2015 בנוגע להאצת השימוש בגז טבעי בתעשייה   7
זה  בגז טבעי. שירות  והשימוש  ניתן עבור החיבור, ההסבה  ומתן מענקים לתאגידים המתחברים לרשת החלוקה של הגז הטבעי. המענק 
מאפשר לקהל צרכני גז טבעי להגיש בקשה לקבלת סיוע במימון עלויות החיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי, לרבות עלויות ההסבה של 

המערכות הפנימיות לשימוש בגז טבעי.
מענקים  תכנית  להפעלת  בנוגע   17/12/2017 מיום   3269 מס'  הממשלה  והחלטת   10/4/2016 מיום   1403 מס'  הממשלה  להחלטת  בהתאם   8

להשקעות בהתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה.
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 529 מיום 6/9/2015, בדבר צמצום זיהום אוויר באזור מפרץ חיפה.  9

הפחתה במקור היא   כל פעולה, הקשורה בעיצוב, בייצור, ברכישה או בשימוש בחומרים או במוצרים המובילה להפחתת כמות ורעילות הפסולת   10
לפני כניסתה לזרם הפסולת. מטרת ההפחתה במקור היא לצמצם את הזיהום ולשמור על משאבי הטבע.

בחינת הנושא של סימביוזה תעשייתית, שלפיה פסולת ותוצרי לוואי של מפעל אחד הם חומר גלם של מפעל אחר. המשרד מעוניין לבחון את   11
הנושא ולגבש תכנית לקידום סימביוזה תעשייתית בתעשייה בישראל, דבר שאינו קורה היום ללא סיוע והתערבות המשרד.

המסלול יכלול סיוע למפעלים בחקר של ייעול משאבים בתהליכי הייצור לטובת קידום התעשייה בפרט ושימור הסביבה בכלל.   12
התאמת דרישות הרגולוציה הסביבתית כמקובל בעולם, בין השאר תוך יצירת תיאום בין הרגולטורים בתחומי הסביבה.  13

בחינת דרכי ניצול מקסימליים של גז טבעי בתעשייה הכימית כחומר המשך בתהליכים כימיים ובייצורם.   14
בפריפריה,  תעשייה  למפעלי  תמיכה  מעניקה  וכן  ועיצוב  הנדסה  לימודי  במימון  לסטודנטים  תמיכה  מעניקה  לתעשייה"  "הטובים  תכנית   15
המעסיקים את בוגרי התכנית. בהתאם להוראת מנכ"ל 4.32 ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 3965 מיום 28/11/2011, לעידוד השמת בוגרי 

תארים במקצועות הנמצאים במחסור בתעשייה באזורי עדיפות לאומית.
תכנית "עתידים לתעשייה" מעניקה תמיכה לסטודנטים לטובת מימון לימודי הנדסה הנדרשים בתעשייה וסיוע בהשמתם במפעלי תעשייה   16

לטובת קידום הון אנושי טכנולוגי מיומן לתעשייה. 

משרד הכלכלה והתעשייה
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שינוי תקנות העדפת תוצרת הארץ לעניין הגדרת "כללי מקור" למוצר תעשייתי ישראלי מקורי17 ■
 יום חשיפה של התעשייה הישראלית לרכש "כחול לבן" - אירוע ייעודי למכירת מוצרים  ■

"כחול לבן"  

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

חברות שקיבלו תמיכה וסיוע במסגרת 
המסלול להקטנת פליטות וחיסכון אנרגטי

1890-8012/2018-

פרסום המלצות לעידוד תעשייה בת קיימא 
באזור מפרץ חיפה

-12/2018ג--

גיבוש תכנית פעולה למעבר להשקעות 
סביבתיות בתעשייה מקצה למקור

-12/2018ג--

הוצאה לפועל של תכנית פעולה לסימביוזה 
תעשייתית

-12/2018ג--

הוצאה לפועל של תכנית פעולה לאיזון 
הרגולציה הסביבתית

-12/2018ג--

סטודנטים שקיבלו תמיכה במסגרת התכנית 
עתידים לתעשייה 

19210-18012/2018-

הבאה לאישור של שינויי חקיקה בתקנות 
"העדפת תוצרת הארץ" בועדת החוקה של 

הכנסת 
-6/2018-ג-

בשנת 2017 גובשו כללי המקור להגדרת מוצר ישראלי, אשר קובעים אבחנה בין מוצר מדינה שלישית לבין מוצר ישראלי מקורי לעניין רכש   17
ציבורי ולעניין קבלת העדפות והטבות מגופים ממשלתיים ומוסדיים. בשנת 2018 מתוכנן שינוי התקנות להעדפת תוצרת הארץ לעניין הגדרת 

"כללי מקור" למוצר תעשייתי ישראלי מקורי.
המקצה הראשון פורסם בתחילת 2017. במהלך שנת 2017 המענק הוגדל מעבר לתקציב שאושר בתחילת השנה וכתוצאה מכך ניתן מספר גבוה   18

של כתבי אישור.
בשנת 2017 תוכנן להעניק תמיכה לכ-180 סטודנטים. במהלך שנת 2017 הוקצו 1 מלש"ח נוספים באופן חד-פעמי )בעקבות החלטת הממשלה   19
מס' 2292 מיום 15/1/2017, "תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק"( לתכנית "עתידים לתעשייה" לטובת שילוב של 

כ-30 סטודנטים נוספים ממקצועות ההיי-טק בתעשייה, ועל כן נראה שיש ירידה בין נתוני הביצוע של שנת 2017 ובין הצפי לשנת 2018.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

היחס בין הפריון20 בתעשייה המסורתית 
והמסורתית-מעורבת לתעשיית העילית 

והעילית-מעורבת 

 52.5%
)2014(

--2112/202572.1%

חלקה של התעשייה מהתוצר העסקי 
 18.1%
)2016(

- - 12/202520%

היקף החיסכון האנרגטי כתוצאה מהפעלת 
מסלול להקטנת פליטות וחיסכון אנרגטי 

)נמדד במיליוני קו"ש בשנה(
180-18012/2018-

שיעור ההשקעות של התעשייה בהתייעלות 
במשאבים במקום פתרון קצה22

10%-- 12/2021
 50%
)2021(

מפעלים שיקבלו תמיכה לחיבור ולהסבה 
לרשת הגז טבעי

2335153012/2018-

יעד 1.2: קידום הפריון והחדשנות תוך הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה, 
במסחר ובשירותים 

משימות מרכזיות:
גיבוש תכנית אסטרטגית לייצור מתקדם24  ■
גיבוש מסלול סיוע להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה היצרנית  ■
הקמת מכון לייצור מתקדם ■
גיבוש מדיניות להגברת הפריון בתחומי המסחר והשירותים25 ■
הקמה והפעלה של מכון מחקר וחדשנות בתחום המזון בצפון26 ■
הפעלת תכנית להגדלת הפריון במפעלי תעשייה27 ■
הפעלת מסלול מענקים לעידוד קבלנים לעבור לבנייה בשיטות מתועשות28 ■

ערך מוסף גולמי לשעת עבודה.  20
היעד לשנת 2020 הוא 60%.  21

"פתרון קצה" הוא פתרון להפחתת פליטות מזהמים, שמותקן לרוב בקצה מקור הפליטה ונועד לטפל בתוצרי הפליטה לאחר היווצרותם. זאת   22
בניגוד לאמצעי "הפחתה במקור", שמתמקדים בצמצום היקפי הפליטה במסגרת התערבות בתהליך הייצור עצמו. מדידת היקף ההשקעות 

בפתרונות קצה מתבצעת על בסיס סקר דו-שנתי שמבצע הלמ"ס בנוגע לטכנולוגיות סביבה.
בשנת 2017 ניתן מענק מוגדל לחיבור לגז טבעי, וכתוצאה מכך ניתן מספר גבוה של כתבי אישור. עדיין אין ודאות לגבי גובה המענק שיינתן   23

בשנת 2018, ולכן יש שינוי בצפי כתבי האישור שיינתנו לעומת 2017.
תשתית  בניית  באמצעות  בתעשייה  מתקדמות  ייצור  טכנולוגיות  בהטמעת  תמיכה  שמטרתה  הוליסטית  פעולה  לתכנית  המלצות  גיבוש   24
כושר  ולשיפור  בישראל  הייצור  מוטת  התעשייה  סקטור  לחיזוק  לסייע  על-מנת  למפעלים,  ייעודיים  סיוע  כלי  והעמדת  תומכת  לאומית 

תחרותה. התכנית כוללת בין היתר הקמת מכון לייצור מתקדם.
מיקוד התכנית לנושאי ליבה בהתאם לעבודת מחקר כלכלית, הקמת צוותי חשיבה בנושאים מרכזיים וגיבוש המלצות קונקרטיות במטרה   25

לצמצם את פער הפריון בין ישראל למדינות ה-OECD במסחר ושירותים.
מכון המחקר בתחום המזון אשר יוקם בצפון יקדם הטמעת חדשנות בתעשיית המזון, הפצת ידע ועידוד יזמות בתחום המזון לפיתוח מוצרים   26

וטכנולוגיות חדשות - בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017, לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון.
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017 לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 3392 מיום 11/1/2018   27
בנושא חיזוק כושר תחרותה של התעשייה הישראלית, יינתן סיוע למפעלים אשר יביאו להגדלת הפריון במפעלי תעשייה באמצעות שיפור 

הליכי הייצור, הניהול, מתן הכשרה מקצועית, שימוש בטכנולוגיות חדשות והפעלת מערכות חדשות.
במסגרת החלטת הממשלה מס' 1320 מיום 24/3/2016 בנושא תיעוש והגדלת פריון העבודה בענף הבנייה.  28
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ניהול קהילות חדשנות בתחומי התחבורה החכמה, הבריאות, החינוך, הבנייה, החקלאות, הערים  ■
החכמות, מדעי החיים והמזון29

החלת מחויבות רכש גומלין במכרזים מיוחדים30 ■
■  SME עידוד חברות ישראליות להשתתפות בתכנית מו"פ של האיחוד האירופי - מסלולי

instruments ומאגדים31

חיזוק פעילות רשות החדשנות מול גופי ממשלה אחרים לקידום ולהטמעה של חדשנות בישראל  ■
בהיבטי רגולציה, תשתיות וחיבורים בין סקטורים 

הפעלת תכניות להגדלת ההון האנושי בהיי-טק ברשות החדשנות ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-3/2018-ג-פרסום תכנית אסטרטגית לייצור מתקדם

חברות שקיבלו סיוע במסגרת התכנית 
להגברת הפריון

--3012/2018-

קבלנים שיעברו לעבוד בשיטות בנייה 
מתועשות כתוצאה מהשתתפותם במסלול 

מענקים לעידוד בנייה מתועשת
--1212/2018-

 התקשרויות במכרזים מיוחדים שאושרו 
על-ידי הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי 

וקידום השקעות זרות
-1612/2018-

חברות שיקבלו סיוע בהגשת בקשה 
למסלוליSME instruments ומאגדים במסגרת 

תכנית האיחוד האירופי
--5012/2018-

קהילות החדשנות יחברו בין כל השחקנים הרלוונטיים בתחום מסוים ופיתוח הסקטור בצורה רב-מערכתית. בניית תכנית עבודה לקהילות,   29
קיום ועדות היגוי, השתתפות באירועי הקהילה ועוד.

מכרזים מיוחדים כדוגמת: PPP, זיכיונות משיכה, עיריות ותכנית-אב לתשתיות.  30
תכנית ה-SME INSTRUMENT של האיחוד האירופי מציעה לחברות קטנות ובינוניות )כמו גם לחברות סטארט-אפ( סיוע במימון פרויקטים   31

בתחומים פורצי דרך ועתירי ידע.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

חברות שהגדילו את הפריון ב-30% בעקבות 
הסיוע שניתן להן בתכנית להגדלת הפריון

---12/2020100-120

-12/2018ג --הקמת מכון מחקר וחדשנות בתחום המזון

-12/2018ג--הקמה של המכון לייצור מתקדם

מיקום ישראל בשיעור ההשקעה במו"פ 
אזרחי מהתמ"ג

1-112/2018-

שיעור ההשקעה הממשלתית במו"פ עסקי 
מתוך התמ"ג

 0.2%
)2013(

--12/2025320.4%

מיקום ישראל במדד החדשנות המשוקלל 
Global Competitiveness report-של ה

3 
)2017-2018(-212/2018-

יעד 1.3: הגדלת היקף הייצוא וגיוונו, בדגש על שווקים גלובליים מתפתחים

משימות מרכזיות:
קידום חתימה על הסכמי אזור סחר חופשי עם וייטנאם, פנמה וקנדה33  ■
קידום הייצוא הישראלי למדינות מתפתחות  ■
הפעלה רציפה של תכנית "כסף חכם"34 ■
הפעלת תכנית "של"ב" )שער לשיווק בינלאומי( לתמיכה ביצואנים קטנים ומתחילים35 ■
הפעלה רציפה של קרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים, המסייעת לחברות לגשת למכרזים  ■

ולהקים אתר בטא שיווקי בחו"ל36
הפעלה רציפה של קרן מאגדי תשתית, המסייעת להקמת מתקן הדגמה שיווקי בינלאומי37 ■
פרויקטי דגל רחבי היקף בתחומי המים והחקלאות בהודו38 ■

הערך המתוכנן לשנת 2020 הוא 0.3%. היקף התמיכה הממשלתית במו"פ עסקי בשנת 2013 עמד על כ-2 מיליארד ש"ח.   32
כינון הסכם סחר חופשי נועד לשפר גישה הדדית לשוק הסחורות והשירותים, להעניק הגנה משפטית על השקעות וקניין רוחני והיבטים   33
נוספים באמצעות הורדת תעריפי מכס על טובין, הסרת חסמים לא מכסיים )Non-Tariff Barriers(, הפחתות הרגולציה והחסמים הטכניים 

לסחר )Technical Barriers to Trade(, הרחבת הגישה למכרזים ממשלתיים ועוד.
תכנית כסף חכם היא תכנית לחיזוק מערך השיווק של חברות המשווקות לחו"ל מוצרים ו/או שירותים קיימים ו/או חדשים, כדי לקדם בצורה   34

משמעותית את היקף המכירות של החברה מחוץ לישראל.
תכנית "שער לשיווק בינלאומי" היא תכנית שמטרתה לסייע ליצואנים בתחילת דרכם, אשר הם בעלי היקפי ייצוא נמוכים או ללא ייצוא כלל,   35

המעוניינים להרחיב את פעילותם גם לשווקים בחו"ל.
קרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים משתתפת בסיכון של החברות הישראליות שמתמודדות במכרזים ובפרויקטים ומיועדת להגדיל את   36

מספרן של החברות המגישות מועמדות לפרויקטים בזירה הבינלאומית.
קרן מאגדי תשתית מסייעת לחברות המתאגדות יחד למטרת הקמת מתקן הדגמה מסחרי בחו"ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף   37

המכירות של החברות בשוקי יעד בחו"ל.
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2783 מיום 25/6/2017, יבוצעו סקרי היתכנות לצורך ביצוע פרויקטי דגל רחבי היקף בתחומי המים והחקלאות.  38
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

חברות שקיבלו תמיכה בכלי הסיוע של 
מינהל סחר חוץ )"כסף חכם", "של"ב", קרן 

הפרויקטים ומאגדי תשתית(

39181-25012/2018-

משלחות נכנסות40 לעידוד הייצוא הישראלי 
שטופלו על-ידי הנספחים המסחריים

--19012/2018-

משלחות יוצאות41 לעידוד הייצוא הישראלי 
שבוצעו על-ידי הנספחים המסחריים

--22012/2018-

תערוכות שבהן התקיימו מפגשים עסקיים 
לעידוד הייצוא הישראלי

--21012/2018-

פניות לסיוע שקיבלו מענה מצד הנספחויות 
המסחריות 

4,500-4,50012/2018-

פניות שטופלו על-ידי הנספחויות באסיה, 
באמריקה הלטינית ובאפריקה

1,170-1,18012/2018-

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

למדינות מתפתחות
6-712/2018-

פעילויות של הנספחויות באסיה, באמריקה 
הלטינית ובאפריקה

340-36012/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

ייצוא כולל )במיליארדי דולרים(
 96.2

)2016(
-103 12/2022120

היקף כספי של סיפורי ההצלחה של מינהל 
סחר חוץ )במיליארדי דולרים(42

0.9-112/2018-

-212/2018--43הסכמי אזורי סחר חופשי )אס"ח( שנחתמו

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

1.9--12/20203.36

יצואנים לאמל"ט המייצאים יותר מ-100,000 
דולרים

 1,700
)2016(

-1,75012/2018-

ערך ב-2017 ללא תכנית "של"ב".  39
בכירים  ביקורי  ארצה,  המגיעות  משלחות  ביקורי  כגון:  הייצוא,  לעידוד  המסחריים  הנספחים  על-ידי  בארץ  המבוצעות  הפעילויות  מספר   40

ממשלתיים ועסקיים בישראל, מפגשים עם משקיעים בארץ ועוד.
מספר הפעילויות המבוצעות בחו"ל על-ידי הנספחים המסחריים לעידוד הייצוא, כגון: משלחות היוצאות לביקור במדינות שונות, ביקורי   41

בכירים ממשלתיים ועסקיים בחו"ל, מפגשים עם משקיעים בחו"ל ועוד.
סיפורי הצלחה הינם כימות העברות כספיות שנרשמו בין חברה ישראלית לבין חברה זרה כתוצאה מהסיוע שניתן לחברות ישראליות על-ידי   42

מערך הנספחים המסחריים של מינהל סחר חוץ.
בשנת 2016 נחתם הסכם אזור סחר חופשי אחד.  43
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היקף ייצוא הסחורות לסין, ללא יהלומים 
)במיליארדי דולרים(

3.3--12/20204

היקף ייצוא הסחורות להודו, ללא יהלומים 
)במיליארדי דולרים(

1.9--12/20203

יצואנים להודו המייצאים יותר מ-100,000 
דולר

 1,162
)2016(

--12/20201,305

יעד 1.4: משיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה תעשייתיים ובינלאומיים

משימות מרכזיות:
הרחבת מעגל התעשיות הישראליות הנהנות מרכש גומלין44 ■
קידום השקעות זרות בסקטור התעופה, החלל והמתכת ■
קידום החלטת ממשלה בנושא מדיניות מכפילים ברכש גומלין45 ■
קידום פעילות Invest in Israel בישראל ובחו"ל בעזרת פיתוח זירות פעולה ושיתופי גורמים  ■

חיצוניים בחו"ל
שיפור מדידת השקעות זרות בישראל46   ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

כנסים, ימי ספקים ומשלחות שאורגנו 
לתעשייה הישראלית

-- 412/2018-

הזדמנויות עסקיות שפורסמו לתעשייה 
הישראלית

--1212/2018-

חיבורים מוצלחים שבוצעו בין חברות 
זרות המחויבות ברכש גומלין לבין חברה 

ישראלית47
-3812/2018-

השקעות איכותיות אשר בוצעו ונחתמו 
בסקטור תעופה, חלל ומתכת

-- 112/2018-

הבאה לאישור של כללי המכפילים בממשלה 
ופרסומם

-6/2018-ג-

פעילויות לקידום השקעות בישראל מול 
גופים בזירה הבינלאומית48

-2412/2018-

הגדלת מספר החברות הישראליות שפועלות עם חברות מחויבות, בדגש על תעשיות קטנות ובינוניות בפריפריה.  44
קידום אישור כללי המכפילים יאפשר לספקי החוץ לממש את התחייבויותיהם באמצעות הטבה של מתן מכפיל. מכפיל הינו הכרה בסכום   45

ההשקעה ביותר מ-100%, כך שההשקעה תוכר פי שניים, שלושה או יותר מסכומה המקורי.
פרויקט מחקר ושיפור מדידת השקעות זרות בישראל מול הלמ"ס ובנק ישראל.  46

חיבור הינו קישור מוצלח המניב שיתוף פעולה בין חברה בינלאומית המחויבת ברכש גומלין לבין חברה בתעשייה הישראלית.   47
פעילות יחד עם ארגונים בינלאומיים פרו-יהודיים ויהדות התפוצות, סוכנויות מקבילות, חברות site selection )פגישות, הרצאות, סמינרים,   48

שולחנות עגולים, פורומים וכד'(.

משרד הכלכלה והתעשייה
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-4812/2018-פעילויות בישראל לטובת קידום השקעות49

פרסומים לציבור לטובת הרחבת שיתופי 
הפעולה של הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי 

וקידום השקעות זרות עם מכוני מחקר, 
משרדים ממשלתיים וארגוני מגזר שלישי50

-- 212/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

חברות חדשות שהשקיעו בישראל כתוצאה 
מפעילות המשרד

2-512/2018-

עסקים קטנים ובינוניים שנהנו מרכש גומלין 
)מתוכם עסקים קטנים ובינוניים בפריפריה(

204
)85(

-
224
)94(

12/2018-

יעד 1.5: הרחבה של פעילות הייצור המקומי בקרב עסקים מוטי מחקר ופיתוח

משימות מרכזיות:
גיבוש מתווה תמיכה ייחודי למעבר בין מו"פ לייצור )"עמק המוות"(51 ■
מסלול למתקני חלוץ וניסויי שטח, כולל הפעלת תשתית ארגונית ובין-ארגונית ברשות החדשנות ■
קידום פעילות מול חברות רב-לאומיות לטובת הרחבת הייצור בישראל בתחומים שונים, כגון:  ■

תחבורה, אירוספייס, מדעי החיים ו-ICT )טכנולוגיות מידע ותקשורת(
הפעלת הליך תחרותי ברשות החדשנות למעבדות חדשנות למעבר לייצור מתקדם52 ■
שדרוג ופיתוח של קווי בדיקה על-ידי רשות החדשנות, להוכחת יכולת עמידה בתשתית  ■

טכנולוגית, אשר תספק את צורכי הפיתוח העתידיים של התעשייה הישראלית בטווח הבינוני 
)3-5 שנים(

הפעלת פיילוט סיירות תכנות )BOOTCAMPS( ברשות החדשנות - מודל הכשרות חוץ-אקדמיות  ■
אינטנסיבי למשרות מחקר ופיתוח בתעשייה

הפעילות כוללת הרצאות, פורומים, סמינרים, ימי עיון, סיורים וכו'.  49
הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות מקדמת פיילוט במסגרתו יופצו "קולות קוראים" לטובת הרחבת שיתופי הפעולה עם   50

ארגונים שונים אשר יבואו לידי ביטוי במחקרים משותפים, אירועים, קמפיינים של שיווק ופרסום.
מטרת המתווה הינה בניית רצף בין שלב המו"פ לבין שלב הייצור של סטארט-אפים וחברות בתחומי האנרגיה המתחדשת, הננו-טכנולוגיה,   51
הביו-טכנולוגיה ותחום ה-IOT. המתווה מיועד לחברות, ליזמים ולמשקיעים בתחומים אלו, הממוקמים בפריפריה או שבכוונתם להעתיק את 
מיקומם לפריפריה. אלו יוכלו לזכות במענק של בין 30%-20% מההשקעה המאושרת, לצד הטבת מס בהיקף של 7.5% בהתאם לחוק עידוד 
השקעות הון. המעבר בין מו"פ לייצור נקרא גם "עמק המוות" - כשלב שבין סיום המחקר והפיתוח לבין הייצור המסחרי, משום שחברות רבות 

לא שורדות שלב זה.
מטרת המסלול הינה לעודד תאגידים תעשייתיים, בדגש על אלו העוסקים בייצור מתקדם, לשתף פעולה עם יזמים טכנולוגיים כמנוף לצמיחה   52

ולבניית אסטרטגיה עתידית באמצעות השתתפות במימון הקמת תשתית טכנולוגית ייחודית ותפעול שוטף של המעבדה.
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אישור מסלול במועצת רשות החדשנות 
להפעלת מתקני חלוץ וניסויי שטח

-6/2018-ג-

53MNC's 12/2018ג--קיום כנס משקיעים זרים בישראל-

מעבדות חדשנות לייצור מתקדם שהוקמו 
עבור התעשייה

--212/2018-

BOOTCAMPS 25012/2018--משתתפים בפיילוט-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

חברות שקיבלו תמיכה למעבר ממחקר 
ופיתוח ליצור מקומי

--3-512/2018-

Multinational Corporations. על-מנת לעודד יצירת שותפויות של MNC-Startups בישראל, יבוצע כנס משקיעים לחברות בינלאומיות מובילות.   53
 MNC -הכנס הוא חלק מתכנית ייעודית של שיתופי פעולה בין-ארגונים גלובליים לחברות סטארט-אפ מקומיות - מסגרת בה מתחייבים ה
פיתוח  עבור  שברשותם  המתקנים  על  בהסתמך  במו"פ  בהשקעה  סיכונים  שיתוף  לאפשר  נבחרים,  מו"פ  בפרויקטי  שווה  באופן  להשקיע 

"מוצרים שלמים" וחדירה לשוק וליצור סביבת עבודה ידידותית ותומכת.

משרד הכלכלה והתעשייה
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הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות   2

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

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

 20%
)2014(

-17%12/202215%

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

 18%
)2014(

--12/202012.6%

 הפער במחירי סל מוצרי טואלטיקה 
מוטי-ייבוא בין ישראל למדינות הייחוס54

48%--12/202520%

יעד 2.1: הקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק תחרותי

משימות מרכזיות:
גיבוש מדד "סל מוצרים בסיסי" למשק בית ממוצע55 ■
הכרה במעבדות בדיקה לצורך פתיחה לתחרות של שוק בדיקות ההתאמה לתקן בייבוא טובין,  ■

לפי פקודת הייבוא והייצוא המעודכנת
הקצאת מכסות ייבוא במסגרת הליך תחרותי בתחום הבשר הטרי56 ■
הקצאת מכסות ייבוא במסגרת הליך תחרותי בתחום הגבינות הקשות57 ■
קידום סביבה עסקית תומכת לעידוד ייבוא אישי ומסחרי באמצעות גיבוש המלצות לעידוד ייבוא  ■

מקביל ומניעת חסימת יבואנים מקבילים על-ידי היבואן הבלעדי
בחינת הצורך בהחלת פיקוח מחירים על תרכובות מזון לתינוקות58 ■
הקצאת מכסות פטורות ממכס לייבוא פרטי מזון59 ■
קביעת מחירי מוצרים הנתונים תחת פיקוח המשרד על פי חוק מחירי מוצרים ושירותים תוך  ■

שמירה על איזון בין הצרכנים, היצרנים והמשווקים

מדינות הייחוס הן: ארה"ב, הולנד, גרמניה, דנמרק, צרפת, בריטניה, ניו-זילנד, צ'כיה, פורטוגל, יוון, רומניה ובולגריה.  54
גיבוש מתודולוגיה מקצועית בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לטובת סל רחב של מוצרי צריכה של משקי הבית בישראל. המדד   55
וכן מדד, המאפשר קביעת יעדי  ויהווה בסיס לבחינת אפקטיביות של צעדי המשרד  יכלול את המחיר הממוצע של הסל ברמה תקופתית 

הפחתה בתחום יוקר המחיה.
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1584 מיום 4/5/2014 בנושא הגברת התחרות בשוקי החלב ובשר הבקר.  56
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1584 מיום 4/5/2014 בנושא הגברת התחרות בשוקי החלב ובשר הבקר.  57

בהמשך להחלטת ועדת המחירים, המשרד יבצע בדיקת רווחיות לחברות המייצרות/מייבאות תרכובות מזון לתינוקות, ויציג את המלצותיו   58
לוועדה לבחינת הצורך בהטלת פיקוח מחירים על מוצרים אלו.

חלוקת מכסות פטורות ממכס של כ-150 פריטי מזון על-פי הסכמי הסחר הבינלאומיים של ישראל )מנדטוריות(, וכן על-פי מכסות וולונטריות.   59
בהתאם להוראת מנכ"ל 2.7 ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 1584 מיום 4/5/2014.
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פרסום מכסות ייבוא במסגרת "הליך תחרותי 
חדש" לייבוא בשר טרי בפטור ממכס

-12/2018ג--

פרסום מכסות ייבוא במסגרת "הליך תחרותי 
חדש" לייבוא גבינות קשות בפטור ממכס 

-12/2018ג--

הגשת דו"ח תחשיב רווחיות החברות 
המייצרות/מייבאות תרכובת מזון לתינוקות

-12/2018ג--

הפעלת מערך של הקצאת מכסות פטורות 
ממכס של פריטי מזון שונים לשנת 2018

-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

מעבדות שקיבלו הכרה כמעבדות בדיקה 
לבדיקות ייבוא טובין בתחומים שיאושרו

--212/2018-

יעד 2.2: הסרת חסמי ייבוא והתאמת הדרישות למקובל בשווקים משמעותיים בעולם

משימות מרכזיות:
אימוץ מדיניות ייבוא חדשה בתחום התקשורת האלחוטית60 ■
בחינת השינויים בתקנים הרשמיים ומידת התאמתם לרגולציה הבינלאומית61 ■
גיבוש הצעות להפחתת מס לצורך הסרת חסמי ייבוא - בייבוא מסחרי62 ■
יישום מדיניות המשרד בתחום הייבוא האישי ■
מעקב אחר רפורמות בשווקים מפותחים63 ■
גיבוש תשתית מקצועית לצורך בחינת מדיניות המס על ייבוא אישי64 ■
פרסום השוואה בין משרדי הממשלה בעניין הנטל הבירוקרטי בתחום הייבוא האישי ■

בהובלת משרד האוצר ומשרד התקשורת.  60
מטרת התוכנית לעקוב אחר השינויים בתקנים ולגבש חוות דעת על-אודות השפעתם עבור מקבלי ההחלטות, ולסמן שינויים שעשויים לייצר   61

חסמי ייבוא. בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2318 מיום 11/12/2014.
מטרת התוכנית היא לייצר מאגר של הפחתות פוטנציאליות במסים, שעשויות להגביר את הייבוא ואת התחרות בשווקים – בדגש על תחומים   62

שההפחתה בהם תגולגל לצרכן.
על-מנת ליצור המשכיות להמלצות הוועדה להגברת התחרות והסרת החסמים - אנו נדרשים לעקוב אחר המתבצע בעולם ולבחון את טיב   63

הרפורמות שמבוצעות במדינות הרלוונטיות בכל תחום.
בהמשך לוועדת טרכטנברג - שבה הוחלט לעדכן את תקרת הפטור על המס בייבוא אישי, לא בוצעה בחינה למדיניות בנושא זה. מטרת   64

התוכנית לבחון השפעת הליך זה על השוק ולבחון אלטרנטיבות לעדכון של תקרת הפטור ממס והצפי להשפעתה על השוק.
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גיבוש תכנית ליישום מדיניות ייבוא חדשה 
בתחום ייבוא ציוד אלחוטי65

-12/2018ג--

ריכוז בחינת ההיבטים הכלכליים של 
השינויים המבוצעים בתקנים רשמיים 

ומידת התאמתם לרגולציה הבינלאומית
-12/2018ג--

גיבוש מאגר מוצרים פוטנציאליים שהפחתת 
מסים בהם עשויה להגביר את התחרות 

בשווקים
-12/2018ג--

גיבוש צעדי מדיניות בהתאם לממצאי 
הרפורמות בשווקים מפותחים

-12/2018ג --

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור הייבוא של מוצרי צריכה מתוך סך 
ההוצאה של משק בית על מוצרי צריכה

 11.1%
)2016(

--12/2025 15%

היקף הייבוא האישי )במיליארד ש"ח( 
 2.9

)2016(
--6612/20206.33

ציון ישראל במדד Doing Business בנושא 
עלות הנטל הרגולטורי והבירוקרטי של 

תהליך הייבוא67

 82.85
)2016(

-8512/2018-

 זמן הטיפול ומתן אישורי ייבוא לפטור 
מהצגת תקן רשמי 2ג'682

-412/2018 ימים-14 ימים

בהובלת משרד האוצר ומשרד התקשורת.  65
הערך הצפוי להיקף הייבוא האישי הוקדם משנת 2025 לשנת 2020.  66

 189 ידי בחינה של  מדד ה-Ease of Doing Business של הבנק העולמי הינו מדד המתייחס לעומס הרגולציה הכלכלית במדינות השונות על   67
כלכלות. אחד מהקריטריונים לקביעתו הוא סחר בגבולות, לדוגמה: זמן ועלות של ייבוא מכולה סטנדרטית במעברים ימיים וכמות המסמכים 

הנדרשים לביצוע פעולה זו.
רישיון  הצגת  לחובת  מתייחס  הפטור  חופשי.  ייבוא  לצו  2)ג()2(  לסעיף  בהתאם  פטור  לקבלת  בקשה  להגיש  ליבואנים  מאפשר  זה  שירות   68

כמפורט בתוספת הראשונה, וכן פטור מקיום הדרישות המפורטות בתוספת השנייה )חובת סימון בעברית וחובת תו תקן( לצו ייבוא חופשי.
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יעד 2.3: קידום מסחר הוגן תוך שמירה על זכויות הצרכנים בהיבטי סחר ובטיחות 

משימות מרכזיות:
אכיפת תחזוקה של מתקני משחקים לילדים על-ידי רשויות מקומיות ■
התנעת מהלך להקמת אתר ריקולים ישראלי69 ■
ביצוע אימותים ואימותים מחדש של מכשירי שקילה70 ■
ביצוע אימותים ואימותים מחדש של תחנות דלק71 ■
ביצוע ביקורות בבתי עסק על-פי חוק פיקוח מצרכים ושירותים - מחיר מרבי  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

ביקורות שבוצעו ברשויות המקומיות 
לתחזוקת מתקני ילדים72

20010020012/2018-

אימותים ואימותים מחדש של מכשירי 
שקילה

10,314-10,65012/2018-

-7,939-8,72012/2018אימותים ואימותים מחדש של תחנות דלק 

ביקורות שנעשו בבתי עסק על-פי חוק 
פיקוח מצרכים ושירותים - מחיר מרבי

8,4002,400736,00012/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור ההצלחה בביצוע נטילות של מוצרים 
החשודים כמסוכנים לציבור

 80%
)2016(

- 80%12/2018-

בניית אתר בתחום התקינה שמטרתו עדכון שוטף של האזרח בנושא ליקויים במוצרים שיש להחזיר ליצרן.  69
ביקורות על אמצעי שקילה )מאזני דלפק( המשמשים למסחר, שהצרכן משלם על-פיהם.  70

ביקורות על אמצעי מדידה )פיות דלק( המשמשים למסחר, שהצרכן משלם על-פיהם.  71
המתקנים ברשויות המקומיות בעלי ההיתר לתו תקן נמצאים תחת פיקוחו של מכון התקנים. הביקורות שנערכות על-ידי המשרד מבוססות   72
ניהול סיכונים ומתבצעות בהתאם למספר הערכות, נתונים ושיקולים, ואינן מתיימרות להקיף את כלל המתקנים אלא להתמקד במקרים בעלי 

סיכון גבוה בלבד.
הירידה הצפויה בכמויות ביחס לשנת 2017 הינה בעקבות צמצום מצבת כוח האדם.  73
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פיתוח כלכלי-חברתי כתשתית לצמיחת המשק    3

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

היחס בגובה השכר השנתי הממוצע לעובד בין 
מחוזות הפריפריה לממוצע מחוזות המרכז

 74.92%
)2015(

-76.92%7412/202580.67%

יעד 3.1: משיכת השקעות איכותיות לאזורי עדיפות לאומית כמנוף לפיתוח כלכלי אזורי

משימות מרכזיות:
אישור ויישום תיקונים בחוק עידוד השקעות הון  ■
הפעלת מסלול תעסוקה ייעודי לסיוע בקליטת עובדים נוספים ביישובי עוטף עזה75  ■
 הפעלת תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל באזורי עדיפות לאומית,  ■

בעלות העסקה גבוהה )תכנית "שכר גבוה"(76
גיבוש מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב77 ■
תכנית סיוע לעידוד רכש חברות גדולות בצפון78 ■
מחקר להערכת האפקטיביות של כלי הסיוע של מינהל אזורי תעשייה79  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-6/2018-ג-יישום תיקונים בחוק עידוד השקעות הון

חברות שאושרו במסגרת הפעלת מסלול 
תעסוקה ייעודי לסיוע בקליטת עובדים 

נוספים ביישובי עוטף עזה
--1012/2018-

מפעלים חדשים שקיבלו סיוע במסגרת 
המסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים 

ליישובי הבדואים בנגב
-- 5-109/2018-

עסקים קטנים אשר קיבלו שירותי סיוע 
במסגרת תכנית סיוע רכש חברות גדולות 

בצפון80
-153012/2018-

הערך הצפוי לדצמבר 2020 על פי תחזית "האצת קצב השינוי" )תחזית אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות( יעמוד על 78.9%.  74
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2156 מיום 11/12/2016, בנושא תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה לשנים   75

.2017-2018
תכנית "שכר גבוה" מאפשרת למשקיעים המעוניינים להקים או להרחיב את עסקיהם, או להעתיקם לאזורי עדיפות לאומית או לירושלים,   76

להגיש בקשה לסיוע לטובת קליטת עובדים בשכר גבוה. התכנית מופעלת באמצעות הוראת מנכ"ל 4.18.
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2397 מיום 12/2/2017, שעניינה פיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב.  77

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017, גובשה תכנית לעידוד רכש מעסקים קטנים ובינוניים על-ידי מוסדות "עוגן", במטרה   78
להרחיב את ההזדמנויות העסקיות של מפעלים וחברות, בעיקר באזורים פריפריאליים.

ושל מודל עלויות הסבסוד של הוצאות הפיתוח על-מנת שמשרד  ביצוע מחקר להערכת האפקטיביות של הקצאת קרקע בפטור ממכרז   79
הכלכלה והתעשייה יגבש מודל חדש לסבסוד או לתיקוף המודל הקיים כנכון. בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3298 מיום 28/12/2017.

במסגרת התכנית ניתן סיוע לחברות קטנות לצורך עמידה בדרישות הרכש של מוסדות "עוגן".  80
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

מוסדות "עוגן"81 שהצטרפו לתכנית רכש 
חברות גדולות בצפון

-3512/2018-

דו"ח מסכם הבוחן את השפעת הסבסוד 
המבוקש על היקף הקרקע בכל אזור ולפי 

שנים
-12/2018ג--

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

היקף ההשקעות כתוצאה מכתבי אישור 
שניתנו במסגרת החוק לעידוד השקעות הון 

)במיליארדי ש"ח(

 1.8
)2016(

-1.912/2018-

היקף הייצוא כתוצאה מכתבי אישור שניתנו 
במסגרת החוק לעידוד השקעות הון 

)במיליארדי ש"ח(

 2.2
)2016(

-2.212/2018-

משרות חדשות שנוספו כתוצאה מהרחבת/
העתקת מפעלים

1,145-1,40012/2018-

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

המחודש להעסקת עובדים בשכר גבוה
6-821012/2018-

משרות חדשות בשכר גבוה באזורי עדיפות 
לאומית, במסגרת מסלול 4.18 המחודש 

להעסקת עובדים בשכר גבוה
111-20012/2018-

מוסדות "עוגן" הינם מוסדות גדולים, שפעילותם יוצרת השפעה מהותית על מבנה התעסוקה ועל ההוצאות והכנסות של האזור. מוסדות   81
"עוגן" הינם בעלי משאבי קרקע משמעותיים ונכסים שאינם ניתנים להעתקה לאתרים אחרים.

8 מתוך החברות הינן מהצפון.  82

משרד הכלכלה והתעשייה

תכנית עבודה לשנת 2018   |   343



יעד 3.2: פיתוח תשתיות כמנועי צמיחה אזוריים 

משימות מרכזיות:
קידום תכנית למבנים להשכרה להיי-טק83 ■
בניית תכנית אסטרטגית למינהל אזורי תעשייה84 ■
גיבוש תכנית אב לאזורי התעשייה בישראל85 ■
גיבוש מודל למציאת פתרון מרחבי לתעשייה זעירה - תכנית "מיקרו תעשייה" 86 ■
חיזוק מנהלות אזורי תעשייה87 ■
פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה קיימים במחוז הצפון88 ■
סיוע למנהלות אזורי תעשייה89 ■
שיווק מגרשים באזורי תעשייה ■
גיבוש תכנית לאומית לתכנון פיזי לתעשייה90  ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-12/2018ג--פרסום תכנית להשכרת מבנים להיי-טק

-12/2018ג--פרסום תכנית אב לאזורי תעשייה
-12/2018ג--פיתוח מקצועי למנהלי אזורי התעשייה91

מינהלות אזורי תעשייה שמקבלות סיוע 
מהמשרד

14-1912/2018-

דונמים ששווקו ליזמים באזורי תעשייה 
בפריפריה

669-1,169 12/2018-

הפעלת מרחב ראשון לתעשייה זעירה באזור 
שייבחר

ג9/2019---

יצירת מסלול לתמיכה במבנים להשכרה עבור מקצועות ההיי-טק בפריפריה. מציאת פתרון עבור חברות טכנולוגיות קטנות המעוניינות לפעול   83
בפריפריה בשכירות שלא על בסיס הקצאת קרקע קבועה, על-מנת למשוך חברות היי-טק בשכר גבוה לפריפריה הרחוקה.

מטרת התכנית היא ליצור מודל ביקושים חזויים לשטחי תעשייה בישראל.  84
מטרת התכנית היא ליצור סט של קריטריונים שיאפיינו אזורי תעשייה בפרמטרים שונים, אשר ייצרו תמונה מערכתית רחבה על כלל אזורי   85
התעשייה בארץ. בין היתר, התוכנית תתייחס לפרקים הבאים: מגמות וצרכים באזורי תעשייה בישראל, בחינת התשתיות הנדרשות לאזור 
אזורי  של  פונקציונלית  ליעילות  יעדים  הגדרת  שונים,  בהיבטים  מוצלח  תעשייה  לאזור  מדדים  קביעת  הפיתוח,  שיטות  בחינת  תעשייה, 

תעשייה ועוד.
יצירת מרחב מעודד תעשייה יצרנית הכולל שטחים זמינים להשכרה ופיתוח "אקוסיסטם" ומעטפת גמישה לתעשייה.   86

במסגרת הפעילות לקידום אזורי תעשייה נדונה סוגיית ניהול אזורי התעשייה השונים, הממשקים בין אזורי התעשייה לרשויות המקומיות,   87
מתן כלים למינהלת אזורי התעשייה על-מנת לאפשר שירותים טובים יותר ליזמים ועוד.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017, בנושא פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה.  88
בין אזור  חיזוק מינהלות אזורי תעשייה ככלי להגדלת השיווק באזורי עדיפות לאומית, שיפור השירות למפעלים בפריפריה, חיזוק הקשר   89
התעשייה לסביבתו ופיתוח כלכלי בסביבת האזור, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 777 מיום 26/11/2015, בנושא שדרוג מרכזים מסחריים 

ושווקים באזורי עדיפות לאומית. 
במסגרת פעילות של צוות בין-משרדי תתגבש תכנית לאומית למתן ודאות פיזית לתעשייה בהיבטים של רגולציה סביבתית, תכנון מאפשר   90

ורישוי.
במסגרת הפעילות לקידום אזורי תעשייה יתקיימו קורסים, פורומים וכנסים מקצועיים לטובת מתן כלים למנהלי אזורי התעשייה.  91
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יעד 3.3: שילוב וקידום של אוכלוסיות ייעודיות ויצירת מקומות עבודה איכותיים

משימות מרכזיות:
הפעלת תכנית לתמרוץ מעסיקים לקלוט עובדים נוספים בעסקים בישראל, לטובת העסקת  ■

אוכלוסיות ששיעור השתתפתותן בתעסוקה נמוך92 
הפעלת מסלול להעסקת אנשים עם מוגבלות93 ■
הפעלת מסלול לעידוד העסקת סטודנטים מקרב האוכלוסייה הערבית בענפי התעשייה עתירת הידע94  ■
יישום התכנית הממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואיים בצפון95 ■
הפעלת פרויקט להרחבת הרכש הציבורי מעסקים מהמגזר הערבי96 ■
יישום התכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים97  ■
הפעלת מסלול לקידום עסקים חברתיים-אוכלוסיות מיוחדות באמצעות הקרן לעסקים חברתיים98 ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

מעסיקים שקלטו עובדים נוספים במסגרת 
המסלול לקליטת עובדים נוספים בעסקים 

בכלל הארץ )למעט הצפון(
--6012/2018-

מעסיקים שקלטו עובדים נוספים במסגרת 
המסלול לקליטת עובדים נוספים בעסקים 

בצפון
-- 4012/2018-

מעסיקים שקלטו עובדים נוספים במסגרת 
המסלול להעסקת אנשים עם מוגבלות

12-1212/2018-

סטודנטים מקרב האוכלוסייה הערבית 
שנקלטו בענפי התעשייה עתירת הידע 

53-5512/2018-

עסקים שהשתתפו בתכנית להרחבת הרכש 
הציבורי מעסקים מהמגזר הערבי

-255012/2018-

הגשת דו"ח סיום עבודות בראמה והעברת 
האחריות לרשות המקומית במסגרת 
התכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים 

הדרוזיים והצ'רקסיים

ג12/2019---

על-פי הוראת מנכ"ל 4.17 ובהתאם להחלטות הממשלה מס' 2397 מיום 12/2/2017, מס' 2262 מיום 8/1/2017, מס' 2025 מיום 23/9/2014 ומס'   92
2017 מיום 21/9/2014, כולל מסלולים ייעודיים לחברות מהצפון ולהעסקת עובדים מהמגזר הבדואי בדרום.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1272 מיום 2/2/2014, בנושא מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים 2014, ובאמצעות הוראת מנכ"ל   93
.4.28

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 4193 מיום 29/1/2012, בנושא הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור התעסוקה. בהתאם להחלטת   94
ממשלה מס' 2292 מיום 15/1/2017, בנושא תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק.

ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים  2/6/2016, בנושא תכנית ממשלתית להעצמה  1480 מיום  בהתאם להחלטת הממשלה מס'   95
בצפון לשנים 2016-2020.

הפעלת מסלול המקנה כלים ניהוליים בידי עסקים במגזר הערבי לשיפור יכולות ההתמודדות במכרזי רכש ציבורי. בהתאם להחלטת ממשלה   96
מס' 922 מיום 30/12/2015, בנושא פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10/1/2016, בנושא תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016-2019.  97
תכנית המעניקה סיוע לעסקים חברתיים אשר מעסיקים אוכלוסיות מועדפות )נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות ואסירים(.  98
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

השלמת פיתוח אזור תעשייה דלית אל 
כרמל במסגרת התכנית לפיתוח ולהעצמת 

היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים
ג12/2019 ---

הקמת מינהלת באזור התעשייה כברי 
במסגרת התכנית לפיתוח ולהעצמת 

היישובים הדרוזיים והצרקסיים
ג12/2019---

תכניות בניין עיר שהושלמו )מר'ר, חורפיש, 
ינוך-ג'ת, כפר כמא, סג'ור( במסגרת התכנית 

לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים 
והצ'רקסיים

---12/20195

יישובים שהחלו בהם עבודות פיתוח 
במסגרת התכנית לפיתוח ולהעצמת 

היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים
--212/2019993

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

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

ביתר המחוזות

 89.7%
100)2016(

--12/202591.52%

משרות חדשות שנוצרו לאוכלוסיות מיוחדות 
כתוצאה מהפעלת מסלולי תעסוקה

1,112-1,90012/2018-

ירכא, ג'וליס ועוספיה.  99
100 בשנת 2015 היחס עמד על 89.2%. יעד ביניים לשנת 2020 הוא 89.9%.
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יעד 3.4: היערכות ענפי המשק ומוכנותם לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים 

משימות מרכזיות:
אחזקה ורענון של מלאי מזון ממשלתי101 ■
הקמת מערך סייבר למפעלים חיוניים של משרד הכלכלה והתעשייה ■
בחינת רמת החיוניות של מפעלי מזון ■
ביצוע פיילוט לשינוי שיטת אחזקת מלאי מזון אסטרטגיים ■
הגדרת יעדים ורמות לשירות לאספקת מוצרי מזון על-ידי מפעלים חיוניים, בהתאם ליעדים  ■

ולרמות השירות הלאומיים102 

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

מיפוי וניתוח רמות החיוניות של המפעלים 
החיוניים בהתאם למודל הלאומי

-12/2018ג--

-8617212/2018-ביקורים במפעלים חיוניים של מזון

-3010310012/2018-מפעלים אשר הוגדרו להם יעדי שירות

בין  מלאים  ועדת  דו"ח  )על-פי  הצורך  במידת  ועדכון  אחזקה  הביטחון.  ומשרד  והתעשייה  הכלכלה  משרד  החלטות  על-פי  המלאי  עדכון   101
משרדית( של מלאי מזון ממשלתי, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2007 מיום 27/10/2016 בנושא תכנון המשק החיוני של המדינה לשעת 

חירום והפעלתו בשעת חירום – תיקון החלטת ממשלה.
102 מיפוי יכולות הייצור של מפעלי המזון המוגדרים כמפעלים חיוניים והגדרת התפוקות המצופות מהם במצבי חירום בהתאם ליכולות הייצור 

שלהם בשל אילוצי החירום.
103 כ-60% מהמפעלים החיוניים לייצור/אספקת מזון.
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יצירת סביבה עסקית תומכת וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים   4

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

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

המגזר העסקי

 53.7%
)2014(

-104-12/2018-

שיעור היזמים המקימים עסק בפועל מקרב 
משתתפי תכנית "יוזמים עסק"105

 44%- 44%12/2018-

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

משימות מרכזיות:
קידום אשראי חוץ-בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים106 ■
הפעלת קרן להלוואות לנשים יזמיות מהחברה הערבית107 ■
הפעלת קרן הלוואות ליזמים ולעסקים קטנים שבבעלות יוצאי אתיופיה108 ■
הפעלת הקרן לעסקים במצוקה109 ■
הפעלת קרן )Private Equity( להשקעות בעסקים בינוניים ובקרה שוטפת על פעילותה ■
מימון בנקאי לחברות בצמיחה באמצעות ערוצי התמיכה של רשות החדשנות ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

נשים יזמיות מהחברה הערבית שקיבלו 
תמיכה במסגרת הקרן להלוואות הייעודית 

עבורן
1,254550

1,100-
1,250

12/2018-

הלוואות שניתנו ליזמים ולעסקים קטנים 
שבבעלות יוצאי אתיופיה

--4012/2018-

חברות בצמיחה שקיבלו תמיכה במסגרת 
תכנית ערבויות בנקים של רשות החדשנות

40-8012/2018-

104 הנתון העדכני לשנת 2015 יתקבל במהלך שנת 2018, וצפוי שיעמוד על 54%.
105 תכנית ״יוזמים עסק״ הינה תכנית סיוע ליזמים פוטנציאליים בהקמת עסק באמצעות הקניית כלים ומיומנויות לפתיחה ולניהול של עסק 

עצמאי, ייעוץ עסקי על-אודות הרעיון המרכזי, ההקמה והפעולות הנדרשות מהיזם וכן סיוע בקבלת מימון מקרנות. 
106 קידום תמריצים לגופי מימון למתן אשראי חוץ-בנקאי להקמת מערך חיתום ומתן הלוואות כתחרות למערכת הבנקאית.

107 הקרן תומכת בנשים מהמגזר הערבי, המעוניינות לקבל הלוואת מיקרו לצורך הפעלת מיזם מקומי.
מדיניות  בנושא   ,4/2/2016 מיום   1107 מס'  הממשלה  להחלטת  בהתאם  אתיופיה  ליוצאי  קטנים  ולעסקים  ליזמים  הלוואות  קרן  הפעלת   108

ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.
109 מטרת הקרן היא לסייע לעסקים בפריפריה שנקלעו להפסדים )המעסיקים עובדים בהיקף מינימלי מסוים(, וקיים חשש ממשי לפיטורי 

עובדים, ואשר בעזרת הסיוע יוכלו לשוב לפעילות עם כדאיות כלכלית באופן עצמאי.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

שיעור ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים110 
)עד למחזור של 250 מיליון ש"ח( מתוך סך 

הלוואות הבנקים למגזר העסקי

 60%
)2016(

- 60%12/2018- 

יעד 4.2: טיוב הרגולציה, הפחתת הנטל הבירוקרטי והסרת חסמים העומדים בפני 
המגזר העסקי 

משימות מרכזיות:
שיפור הסביבה העסקית ברשויות מקומיות111 ■
ביצוע עדכונים בצו ייבוא חופשי ■
הכנת תשתית מקצועית לגיבוש צו ייבוא אישי - לריכוז כל החוקיות בתחום הייבוא האישי  ■
הסדרת השימוש בתקנים לא רשמיים והטיפול בעדכונם112 ■
הסרת חסמי ייבוא בתחומים נבחרים מול כל הרשויות המוסמכות, לרבות בתחום התקינה113 ■
השלמת פיתוח מודל לניהול סיכונים לקביעת תכניות פיקוח בשווקים ובייבוא114 ■
ליווי הליכי חקיקה ממשלתיים ופרטיים כדי לוודא את יישום מדיניות הממשלה בתחום הייבוא115 ■
מיסוד התשתית של מערכת המידע והתקשורת של הממונה על התקינה לצורך הפתיחה לתחרות  ■

בבדיקות טובין מיובאים116
תכנית תלת-שנתית לרביזיית כלל התקנים הרשמיים117 ■
מעבר מצו פיקוח על יהלומים לחקיקה מותאמת118 ■

110 עסקים קטנים ובינוניים הינם עסקים שהמחזור שלהם נמוך מ-250 מלש"ח. 
111 מדידה של מצב הרגולציה באמצעות מדד עשיית עסקים ברשויות ויצירת כלי ייעוץ לרשות המקומית לשם שיפור הסביבה העסקית.

112 לפי ההערכות קיימים כיום כ-200 תקנים לא רשמיים, שהפכו להיות מחייבים עבור השוק בשל אימוצים בחקיקה משנית של משרדים אחרים.
113 במהלך השנה מגיעות פניות מהשטח על חסמי ייבוא )של מוצרים מגוונים, כגון קטשופ, מלט, דודי שמש, ברזים וכו'(. בהתאם לנוהל העבודה 
שנגזר מהחלטת הממשלה מס' 2318 )מיום 11/12/2014, בנושא הגברת התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום הייבוא(, אנו נדרשים לפעול 

להסרת חסמים ולעדכון חוקיות הייבוא מול הרשויות המוסמכות הרלוונטיות.
יעדי  ולקידום  לשיפור  לשימור,  לדאוג  במטרה  הקיימים  המשאבים  של  מקסימלית  ניצול  יכולת  בעל  יעיל  מנגנון  ליצר  נועדה  זו  משימה   114 

 המשרד - בטיחות ובריאות הצרכנים וכן הגנת הסביבה.
115 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2318 מיום 11/12/2014, בנושא הגברת התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום הייבוא.

116 ליווי בפיתוח תשתית טכנולוגית, המהווה את מערכת המידע והתקשורת של הממונה על התקינה כמוגדר בחוק, לצורך הפתיחה לתחרות 
בבדיקות טובין מיובאים.

וכן  התקנים  בחוק  שנקבעו  בכלים  שימוש  בתקינה.  לרפורמה  בהתאם  הרשמיים  מהתקנים  הלאומיים  השינויים  להסדרת  המהלך  האצת   117
יוקר המחיה, לצמיחה ולשיפור הפריון במשק. בהתאם להחלטת  זו תצמצם חסמי סחר ותסייע להורדת  בעדכון תהליך החקיקה. פעילות 

ממשלה מס' 1857 מיום 11/8/2016.
118 המשימה מורכבת מעיגון צווי הפיקוח בחוק, הוספת סמכויות למפקח על היהלומים וכן אישורם של נושאים קשורים בכנסת.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

עריכת מחקר למדידת הרגולציה ברשויות 
מקומיות באמצעות "מדד רשויות"

-6/2018-ג-

הבאה לאישור של החלטת ממשלה 
שתאפשר הסדרת השימוש בתקנים לא 

רשמיים
-12/2018ג--

גיבוש תכניות אכיפת תקנים רשמיים 
בשווקים ובייבוא המבוססות על הערכת 

סיכונים
-12/2018ג--

סיום רביזיות כלל התקנים בהתאם לתכנית 
ולאבני הדרך

ג12/2019 ---

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

נהלים והנחיות שהופחתו בתחום הרגולציה 
הסביבתית119

--2512/2018-

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%

שיעור הפחתת הנטל הבירוקרטי באישורי 
ייבוא אישי

--50%12/2018-

119 פעילות לאיזון הדרישות והשינויים של נהלים, תקנות, ודרישות פרטניות מהתעשייה בישראל
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יעד 4.3: סיוע במימוש פוטנציאל הפריון, החדשנות, היעילות וכושר התחרות של 
העסקים

משימות מרכזיות:
ביצוע מחקר המשך לגבי צרכים בנושא יזמות נשים120 ■
הדרכות לעסקים וליזמים שיבוצעו על-ידי סניפי "מעוף"121 ■
הנגשת פתרונות מימון לעסקים וליזמים במעוף  ■
הפעלת כלל מרכזי העסקים122 ■
הפעלת פרויקט מסחר מקוון123 ■
הפעלת שירותי סיוע במעוף בתחום הפריון והחדשנות124 ■
הפעלת מסלול לעידוד הפריון בעסקים בתחום המסחר והשירותים125 ■
הפעלת מאיץ עסקי טכנולוגי במתחמי HUB מקומיים126 ■
פרסום תקופתי של נתוני עסקים קטנים ובינוניים ■
עידוד רכש של חברות גדולות ושל מוסדות "עוגן" מחברות קטנות ובינוניות בכלל אזורי הארץ ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

שעות הדרכה שבוצעו על-ידי סניפי מעוף 
לעסקים ויזמים

-5,00010,00012/2018-

עסקים שקיבלו סיוע במסגרת תכנית מסחר 
מקוון

-30060012/2018-

עסקים שקיבלו שירות במעוף במסגרת 
פרויקט פריון וחדשנות

--50012/2018-

עסקים שיקבלו סיוע במסגרת התכנית 
לעידוד הפריון בעסקים בתחום המסחר 

והשירותים בצפון
--3012/2018-

מתחמי HUB )מתחמי עבודה משותפים( עם 
רשויות מקומיות אשר הופעלו

--1512/2018-

120 ביצוע שלב א' במחקר שהתבצע ב-2017 והתמקד בפילוח אוכלוסיית היזמיות ובהגדרת חסמים לכל סוג אוכלוסייה. שלב ב' יתמקד בהגדרת 
צרכים ודרכים לענות עליהם בקרב אוכלוסיות נבחרות של יזמיות נשים.

הנושאים  בין  וליזמים.  ובינוניים  קטנים  לעסקים  ספציפית  המותאמים  נושאים,  של  רחב  במגוון  וסדנאות  קורסים  מציעים  מעוף  סניפי   121
הנלמדים: שיווק דיגיטלי, הקמת עסק וניהולו, ניהול משאבי אנוש, ניהול פיננסי, סחר אלקטרוני, נטוורקינג ועוד.

122 מרכזי עסקים מספקים מקום פיזי לפעילות של עסקים זעירים וקטנים בתחילת דרכם בשילוב ליווי עסקי, הדרכה ותמיכה מקצועית ובתשלום 
שכר דירה סמלי ללא מחויבות ארוכת טווח.

123 תכנית סיוע בשיתוף מטה "ישראל דיגיטלית" בפריסה ארצית לקידום המסחר המקוון בקרב עסקים קטנים ובינוניים.
124 הפרויקט מיועד לחברות בנות יותר מ-10 עובדים ושאינן משתייכות לתעשייה העילית ולשירותים הפיננסיים. במסגרת הפרויקט מוצעים 

שירותי ייעוץ בנושאים הקשורים לפריון ולחדשנות, כגון: תקינה, חדשנות, מערכות מידע, עיצוב תעשייתי ותפעול.
125 מסלול סיוע לעסקים בתחום המסחר והשירותים בצפון לשיפור הפריון והחדשנות במסגרת החלטת הממשלה מס' 2262 מיום 8/1/2017.

126 פרויקט בשיתוף רשויות מקומיות, שעניינו הקמת מתחמי עבודה משותפים )HUB(, המהווים סביבת עבודה ייחודית ומעודדת הפריה הדדית 
ושיתופי פעולה.

במתחמי העבודה יופעל מאיץ, שהינו פלטפורמה מובנית למתן מעטפת כוללת ליזמים בכל הרבדים הרלוונטיים לפיתוח היוזמה לכדי חברת   
וסיוע  בתוכנית  להשתתף  שנבחרו  למיזמים  והשקעות  מימון  בגיוס  סיוע  מיזם,  לכדי  הרעיון  להבשלת  להביא  ליזמים  לסיוע  פעילה,  הזנק 

ביצירת נטוורקינג.
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ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

-13012/2018--יזמים שהשתתפו במאיץ עסקי טכנולוגי 

כנסים שהתקיימו לקידום חיבורים בין 
העסקים למוסדות "עוגן"

-51012/2018-

עסקים אשר נכנסו לרשימת ספקים במוסד 
"עוגן", לאחר השתתפותם בכנס לקידום 

חיבורים בין העסקים למוסדות "עוגן"
-52012/2018-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

היחס בין שיעור הפריון של עסקים עם 
5-19 מועסקים לבין שיעור הפריון הממוצע 

במשק

 79%
)2014(

-127-12/2018-

127 בסוף שנת 2018 יתקבל הנתון לשנת 2015, שצפוי לעמוד על 79.5%.
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שיפור השירות ומתן מענה מיטבי למגזר העסקי   5

יעד 5.1: להוות "בית לתעשייה" ליצירת ראייה כוללת וסנכרון רב-מערכתי

משימות מרכזיות:
פתיחת שעריהם של מפעלים ייחודיים ברחבי הארץ לציון 70 שנה לעצמאותה של מדינת  ■

ישראל128
הקמת גוף שטח לחיבור הזדמנויות עסקיות של רכש גומלין בתעשייה הישראלית129 ■
ניהול מרכז השירות למשקיעים ■
קיום ועידה כלכלית ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

קיום אירועים במפעלים ייחודיים לציון 
חגיגות 70 שנה למדינת ישראל

-6/2018-ג-

חברות שקיבלו ליווי במסגרת ועדת מנכ"לים 
לקניין רוחני130

-2412/2018-

יעד 5.2: הנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצוים המיטבי 

משימות מרכזיות:
הקמת מסדי נתונים שיונגשו לציבור לצורך קבלת מידע לגבי הקצאות קרקע לטובת קבלת  ■

החלטות מושכלת131
פיתוח מערכת "שער אחד לכלכלה"132 ■
הסברה, הנגשה ושיווק הפעילות של רשות ההשקעות ■
מעקב אחר יישום כלל החלטות הממשלה שהמשרד מחויב אליהן לטובת שיפור הביצועים  ■

ועמידה ביעדים133
פרסום מקוון של מידע על אגודות שיתופיות ■
כנס ליבואנים ולעמילי מכס, לצורך ייעול ושיפור הממשק בין משרד הכלכלה והתעשייה ליבואנים ■

128 במסגרת פעילות זו יתקיימו אירועים במפעלים נבחרים, הפרוסים בשבעה אזורי תעשייה בארץ, לטובת חשיפת פעילותם לציבור הרחב.
129 הקמת גוף יועצים, שיבצע פיקוח עסקי להזדמנויות עסקיות מעולם רכש גומלין וינגיש אותן לתעשיות במצוקה, בפריפריה ולעסקים קטנים.

130 ועדת מנכ"לים לקניין רוחני היא ועדה שהוקמה מתוקף תיקון לחוק עידוד השקעות הון, וחברים בה מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד 
הכלכלה  משרד  הכנסה.  מס  בשיעורי  יציבות  הטבת  זרות(  )בעיקר  לחברות  לאשר  מטרתה  החדשנות.  רשות  ומנכ"ל  והתעשייה  הכלכלה 

והתעשייה מלווה את החברות הזרות בתהליך, הכולל הן ייעוץ שוטף והן ליווי בפגישות הוועדה.
131 שימוש במערכות מידע, אשר תאפשרנה קבלת החלטות מושכלות בנושא הקצאת הקרקעות, וכן להעניק שירות טוב יותר ליזמים ולמנהלי 

אזורי תעשייה.
פעילות זו כוללת בניית מערכת נתונים המתעדכנת כל העת על: סטטוס אזורי תעשייה ויתרות שיווקים בכל הארץ וריכוז מידע על מפעלים   
ויזמים פעילים באזורי התעשייה, השקת טופס מקוון להגשת בקשה להקצאת קרקע ופיתוח מערכת ממוחשבת לניהול ובקרת תהליך הקצאת 

הקרקע ומסד נתונים מקיף על אזורי התעשייה בארץ.
132 יצירת פלטפורמה משרדית להצגת השירותים השונים בהתאם לקהלי היעד עד לכדי יצירת "שער אחד לכלכלה".

133 פעילות זו כוללת מעקב אחר ביצוע החלטות והעברת דיווחים שוטפים לגופים בעלי עניין, כגון משרדי ממשלה שונים, ארגוני מגזר שלישי ועוד.

משרד הכלכלה והתעשייה

תכנית עבודה לשנת 2018   |   353



קליטה והנפקת רישיון בענף היהלומים באופן טכנולוגי מתקדם134 ■
העברת הערעורים על החלטות רשם האגודות השיתופיות בתחומי הפירוקים והבוררויות, מבג"ץ  ■

לביהמ"ש המחוזי135
בחינת חווית השירות והגדרת תפישת ההפעלה של רשות החדשנות ■
כנס יזמות נשים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ■

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תפוקה:

הסבת מערכת ה-GIS )מערכת מידע 
גיאוגרפי( למערכת הקצאת הקרקע

-12/2018ג--

תיקי יזמים שעברו סריקה )במסגרת פרויקט 
סריקה של מערכת הקצאת קרקע(

--10,00012/2018-

ג6/2019-- -השקת מערכת "שער אחד לכלכלה"

פיתוח מערכת ממוחשבת לקליטת והנפקת 
רישיון בענף היהלומים

-6/2018 -ג-

ערך במועדמועד סיוםQ2Q4 2017מדדי תוצאה:

-68,000-100,00012/2018היקף השימוש בטפסים מקוונים136

שיעור התהליכים הממוחשבים מקצה לקצה 
מול לקוחות המשרד137

80%-85%12/2018-

משך זמן הטיפול בבקשה המוגשת ברשות 
החדשנות138

 16
שבועות

-
 12

שבועות
12/2018-

45 ימים12/2019--90 ימיםמשך זמן הטיפול בבקשה להקצאת קרקע

134 מחשוב הליך זה יקצר את הליכי הבירוקרטיה בדבר מתן רישיונות ליהלומנים על-ידי מילוי טופס ותשלום מקוונים.
135 כלל הערעורים על החלטות רשם האגודות השיתופיות נדונים בפני בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, למעט בשלושה 
נושאים אזרחיים, לא מנהליים, שהוחרגו מחוק בתי משפט לעניינים מנהליים: פירוקים, בוררויות ועיקולים זמניים. נושאים אלו נדונים בבג"ץ 
מאחר שלא נקבעה כל ערכאת ערעור, מכוח סמכותו השיורית של בג"ץ. התברר שערכאה זו אינה מתאימה מכיוון שהעומס בבג"ץ גדול מאד, 
האגרה על פתיחת ההליך גבוהה, נדרש ליווי משפטי עם ניסיון מתאים לבג"ץ ואופי הערעור אינו מתאים )בג"ץ בוחן את הסבירות של החלטות 
רשויות המדינה כרשויות מנהליות ואילו במקרה זה מדובר בהליכים שיפוטיים אזרחיים(. לפיכך, הוכר בכך שהפורום המתאים לערעור הוא 

בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים. 
136 ערכי המדד שונים מאלה שפורסמו ב-2017 משום שאינם כוללים עוד את תחום התעסוקה.

137 בעקבות שדרוג מערכות המכס "שער עולמי" ו"מסלול", אנו צופים גידול בשיעור התהליכים הממוחשבים מראשיתם ועד סופם.
138 משך הזמן נמדד החל מיום הגשת הבקשה ועד מתן מענה סופי לפונה.
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נספח - מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 1392018

מועד משוער הסבר על המאגרשם מאגר המידע
להנגשה

רשימת דגמים מאושרים
רשימת דגמים מאושרים על-פי 

קבוצת מכשיר, יצרן ודגם יצרן
במהלך 2018

במהלך 2018סקירות כלכליות של מינהל סחר חוץמידע כלכלי על מדינות

במהלך 2018חלוקת תקנים לקבוצות ייבואתקנים לפי קבוצות

איתור אגודה שיתופית
 איתור אגודה שיתופית 
על-פי כמה פרמטרים 

במהלך 2018

במהלך 2018רשימת התקנים הרשמיים בישראל מנוע חיפוש תקנים רשמיים 

רשימת מעבדות מאשרות
רשימת המעבדות המאושרות מכוח 

חוק התקנים
במהלך 2018

מאגרי מידע הפתוחים לציבור 

הסבר על המאגרשם מאגר המידע
יישובים הזכאים למענק עבור הקמת מפעלים 

לפי חוק לעידוד השקעות הון
רשימת יישובים הזכאים למענק עבור הקמת מפעלים לפי 

.)Data Gov חוק לעידוד השקעות הון )זמין באתר

.Data Gov 139 מאגרי המידע יונגשו לציבור באתר
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