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שלום רב,

מאי 2011

 משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, הינו המשרד בעל ההשפעה 
המשרד  של  ייחודו  בישראל.  והחברה  הכלכלה  על  ביותר  הגדולה 
תחת  מאגד  שהוא  ובכך  שבטיפולו  הנושאים  של  היריעה  ברוחב 
שוק  על  האחריות  לצד  ההון,  ייצור  גורמי  על  האחריות  את  כנפיו 
להגדלת  חיוני  הוא  אחד,  גג  קורת  תחת  זה,  שילוב  העבודה. 

הצמיחה הכלכלית.   

כלי הסיוע שמציע המשרד לתעסוקה ולעסקים הינם מגוונים ונוגעים 
לכלל הפעילויות החיוניות במשק - החל במרכז ההשקעות, המסייע 
ובהרחבת מפעלים חדשים, המדען הראשי, התומך במו"פ  בהקמת 
קטנים  לעסקים  הסוכנות  תחרותיים,  מוצרים  לפיתוח  תעשייתי 
לסייע  ולבעלי עסקים במטרה  ליזמים  ובינוניים, המעניקה שירותים 
את  המנווט  חוץ,  סחר  במינהל  וכלה  בניהולו,  או  העסק  בהקמת 
לחיזוק  חיוניים  אלו  כלים  ישראל.  של  הבינלאומית  הסחר  מדיניות 

כלכלת ישראל במיוחד בעידן של זעזועים כלכליים. 

התעסוקה  לעידוד  נוגע  המשרד  בעבודת  מרכזי  משמעותי  מרכיב 
ולשילוב מגזרים שונים ומגוונים בשוק העבודה, תוף הטמעת עקרון 

שוויון ההזדמנויות בעבודה.  
שילובן  כולל  במשק,  העובדים  היצע  להגדלת  פועל  התמ"ת  משרד 
של אוכלוסיות מיוחדות במקומות עבודה. אני רואה בשילוב מיעוטים 
וחרדים בשוק העבודה תנאי ראשון במעלה לצמצום פערים בחברה 
הכרחי  תנאי  וזהו  ההזדמנויות  ושוויון  השוויון  ולקידום  הישראלית 
התעסוקה  שיעורי  אם  בישראל.  המשק  כלל  של  כלכלית  לצמיחה 
בעשורים  ישתנו מהותית  לא  והחרדים  המיעוטים  במגזר  הנוכחים 
הקרובים, יצנח שיעור התעסוקה הכולל בישראל, דבר שיביא לפגיעה 
בתוצר וברמת החיים של כלל האוכלוסייה. קידום העסקת מיעוטים, 
חרדים וכן שילוב מוגבלים בשוק העבודה הוא יעד מרכזי של משרד 

התמ"ת ולשם כך גובשו תכניות שונות להכשרה מקצועית.  

היום,  מעונות  הוא  הציבור  לרשות  מעמידים  שאנו  נוסף  חשוב  כלי 
תרומה  התורם  דבר  העבודה,  בשוק  להשתלב  לנשים  המאפשרים 

משמעותית לצמיחה הכלכלית. 



לצד  במשק  הצמיחה  הגדלת  היא  עיני  לנגד  רואה  שאני  המטרה 
הגדלת היצע התעסוקה וצמצום הפערים החברתיים. רק שילוב של 
האפשר  ככל  רבים  ישראלים  ושילוב  מחד  הכלכלה  חיזוק   - השניים 
והחברתיים  הכלכליים  היעדים  את  מיצוי  לידי  יביא  העבודה,  בשוק 

שהציב משרד התמ"ת לעצמו. 

בפניכם  מוצגים  התמ"ת  משרד  שמציע  והמגוונים  הרבים  הכלים 
בספרון זה ואין לי ספק כי יהיה לכם לעזר.

בברכה,

שלום שמחון 
שר התעשייה, המסחר והתעסוקה
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מאי 2011שלום רב,

 משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

חזונו של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הוא להוביל את הכלכלה 
החברתית בישראל, לעודד צמיחה ולהביא לפיתוח בר קיימא של המשק 
המסורתית  מהתעשייה  המעבר  עידוד  תוך  בפרט,  והפריפריה  בכלל 
המעסיקים  העובדים,  של  מעמדם  וקידום  המתקדמת  לתעשייה 
והצרכנים, ולשם השתלבות תוך עשור בקבוצת 15 המדינות המובילות 

ברמת התוצר לנפש.
 2011 בשנת  לפעילותו  יעדים  של  שורה  הציב  התמ"ת  משרד 

וביניהם: 
של  כושר התחרות  ושיפור  קידום התעשייה  הצמיחה,  הגברת  	•

המשק הישראלי
עידוד החדשנות והמו"פ התעשייתי 	•
חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים 	•

הגדלת היקף היצוא בתעשייה ובשירותים 	•
משיכת משקיעים זרים 	•

קידום שיתופי פעולה בינלאומיים 	•
הכוונה והגברת פעילות במרחב הודו-סין 	•

פיתוח אמצעים והיערכות להתמודדות עם משברים בכלכלה 	•
עידוד רכש כחול-לבן 	•

מוביל  כמשרד  והתעסוקה  המסחר  התעשייה,  במשרד  רואים  אנו 
ומתווה דרך הצופה פני עתיד מחד ומתאים את עצמו לשינויים במשק 

מאידך.
מדיניות  מקיים  המשרד  אלו,  יעדים  מימוש  אחר  לעקוב  מנת  על 
המכוונת להשגת תוצאות וביצוע מעקב והינו בין המשרדים המובילים 

בבנייה ובעבודה בהתאם לתכניות עבודה מבוססות מדדי תוצאה . 
זו, הנהלת המשרד מציבה ליחידות מדדים שיבחנו  בהתאם למגמה 
את עמידתם ב"מבחן התוצאה" ויציגו קשר בין הערכת היחידות לבין 

שיעור השגת יעדים תוצאתיים ומידת העמידה בתכניות העבודה.
השירות  בשיפור  רבה  חשיבות  רואה  התמ"ת  הנהלת משרד  לסיום, 
לאזרחי ישראל, לעסקים ולתעשיינים ובשיפור ההכרות של הציבור עם 

תפקיד משרד התמ"ת, מדיניותו, יעדיו וכלי הסיוע שלו. 

אנו עומדים לרשותכם בכל עת.

בברכה,

שרון קדמי
המנהל הכללי



משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

6

תוכן העניינים
27-9	������������������������������������������������������������������� לשכת	המדען	הראשי

31-28	������������������������������������������������������������������������ מרכז	ההשקעות

33-32	�������������������������������������������������������������������� מינהל	אזורי	פיתוח

המטה	לפיתוח	אזורי������������������������������������������������������������������	35-34

הסוכנות	לעסקים	קטנים	ובינוניים���������������������������������������������	46-36

פעילות בינלאומית

52-47	�������������������������������������������������������������������� המינהל	לסחר	חוץ

54-53	������������������������������������������������������������ המטה	לקידום	השקעות

הרשות	לשיתוף	פעולה	תעשייתי������������������������������������������������	56-55

57	�������������������������������������������� היטל	היצף,	היטל	משווה	והיטל	בטחה

החברה	הישראלית	לביטוח	סיכוני	סחר	חוץ	בע"מ���������������������������	58

60-59	���������������������� המכון	הישראלי	לייצוא	ולשיתוף	פעולה	בין-לאומי

קידום תעסוקה

66-61	������������������������������������������ אגף	בכיר	להכשרה	ופיתוח	כח	אדם

68-67	���������������������������� אגף	בכיר	מעונות	יום	ומשפחתונים	לגיל	הרך

האגף	לשילוב	אוכלוסיות	ייחודיות	בתעסוקה������������������������������	72-69

74-73	����������������������������������������������� נציבות	שוויון	הזדמנויות	בעבודה

המינהל	להסדרה	ואכיפת	חוקי	עבודה���������������������������������������	78-75



81-79	�������������������� המטה	לשילוב	אנשים	עם	מוגבלות	בשוק	העבודה

שירות	התעסוקה�����������������������������������������������������������������������	85-82

87-86	�������������������������������������������������������������������������� מינהל	תעשיות

יהלומים,	תכשיטים	ואבני	חן������������������������������������������������������������	88

מינהל	סביבה	ופיתוח	בר	קיימא�������������������������������������������������	90-89

הרשות	לסחר	הוגן	והגנת	הצרכן������������������������������������������������	92-91

מינהל	סחר	פנים�����������������������������������������������������������������������	96-93

היחידה	למשקלות,	מידות	וסטנדרטים���������������������������������������������	97

הממונה	על	התקינה������������������������������������������������������������������������	98

המועצה	הישראלית	לצרכנות���������������������������������������������������	100-99

מעבדה	לאומית	לפיסיקה��������������������������������������������������������������	101

103-102	������������������������������������� הרשות	הלאומית	להסמכת	מעבדות

מכון	התקנים�������������������������������������������������������������������������	105-104

הפיקוח	על	העבודה�����������������������������������������������������������������������	106

רשם	המהנדסים	והאדריכלים������������������������������������������������	108-107

האגף	לאיגוד	שיתופי����������������������������������������������������������������������	109

110	�������������������������������������������������������������� רשות	ההגבלים	העסקיים

	

תוכן העניינים





כלי סיוע לתעסוקה ולעסקים

9

פעילות לשכת המדען הראשי

במשרד	 תעשייתי(	 ופיתוח	 למחקר	 )המינהל	 הראשי	 המדען	 לשכת	
מחקר	 לעידוד	 החוק	 מתוקף	 פועלת	 והתעסוקה	 המסחר	 התעשייה,	
ופיתוח	בתעשייה,	התשמ"ד	-	1984�	הלשכה	מופקדת	על	עידוד	המחקר	
והפיתוח	בתעשייה	הישראלית	על	כל	ענפיה,	בדרך	של	עידוד	החדשנות	
הכלכלית	 התועלת	 להגדלת	 להביא	 במטרה	 והתעשייתית,	 הטכנולוגית	
למשק	הנובעת	ממחקר	ופיתוח	או	מפירותיהם	)תשואה	עודפת(,	לקדם	
את	היצוא,	ליצור	מקומות	עבודה	ולשפר	את	מאזן	התשלומים	של	מדינת	
ישראל�	כמו	כן,	מופקדת	לשכת	המדען	הראשי	על	כריתת	הסכמים	בינ"ל	

לקידום	מטרות	החוק�	

לשכת	המדען	הראשי	תומכת	במו"פ	טכנולוגי	עסקי	על	ידי	סיוע	כספי	
חדשניים	 מודלים	 לפיתוח	 מובילה	 הלשכה	 המו"פ,	 לחוק	 בהתאם	 ישיר	
טווח,	 ארוכת	 ראייה	 תוך	 השוק,	 לצורכי	 כתגובה	 ומודלים	 טווח	 ארוכי	
לפיתוח	תשתיות	הידע	ולהטמעת	החדשנות	והמו"פ	במספר	סקטורים	
כגון	 מועדפים	 בתחומים	 ותמיכה	 ייעודית	 תמיכה	 זה	 ובכלל	 ייחודיים,	
ועוד�	 אנרגיה	 מים,	 ביוטכנולוגיה,	 ננוטכנולוגיה,	 מסורתית,	 תעשייה	
במקביל,	מופעלות	תכניות	תמיכה	הכפופות	לחוק	המו"פ	ומופעלות	על	
פי	הוראות	מנכ"ל	כמו:	פיתוח	והרחבה	של	תשתית	טכנולוגית	לתעשייה	
שיתופי	 טיפוח	 “מגנ"ט",	 תכניות	 במסגרת	 גנרי	 למו"פ	 סיוע	 באמצעות	
פעולה	בינלאומיים	בתחום	המו"פ	התעשייתי,	תמיכה	ביזמים	באמצעות	
עידוד	 חדשניים,	 טכנולוגיים	 רעיונות	 למימוש	 כדרך	 טכנולוגיות	 חממות	

יזמים	בתחילת	דרכם	במסגרת	תכנית	“תנופה"	ועוד�

מסגרות	התמיכה	של	לשכת	המדען	הראשי	תומכות	מדי	שנה,	במאות	
הנובעת	 טכנולוגית	 מחדשנות	 החל	 המו"פ,	 שלבי	 בכל	 מו"פ	 תכניות	
	;Pre-seed	הרעיון	גיבוש	של	הראשונים	בשלבים	הבודד	היזם	של	מרעיון
דרך	חברות	חממה	והזנק	ועד	לחברות	הפועלות	בכוחות	עצמן�	לשכת	
חדשים	 למוצרים	 חדשניות	 טכנולוגיות	 בפיתוח	 תומכת	 הראשי	 המדען	
עילית	 בתעשייה	 חדשות,	 ובחברות	 ותיקות	 בחברות	 המשק,	 ענפי	 בכל	
)היי-טק(,	ובתעשייה	מסורתית,	וכן	באמצעות	תמיכה	בשת"פ	בינלאומי,	

פיתוח	תשתיות	טכנולוגיות	לידע,	ועוד�
בסיכון	 הוא	 חדשני	 במו"פ	 המשקיעות	 החברות	 לכל	 המשותף	 המכנה	
הרב	שהן	לוקחות	על	עצמן�	מחקרים	מראים	כי	מענקי	המו"פ	אפקטיביים	
ביותר	ומהווים	את	מנוע	הצמיחה	המרכזי	לקידום	החברות	לביצוע	מו"פ	וכי	
התמיכה	הממשלתית	במו"פ	מביאה	לתנופה	במפעלים	קיימים	וחדשים	
מוחשיים	 כלכליים	 יתרונות	 ליצירת	 ומביאה	 בישראל,	 העסקים	 ענפי	 בכל	

בסביבה	הטכנולוגית,	ולמינוף	רוח	היזמות	הייחודית	והאופיינית	לישראל�	

אשר	 חברות	 בעולם,	 אחרות	 במדינות	 ממשלתית	 מתמיכה	 בשונה	
הראשי,	 המדען	 לשכת	 ידי	 על	 שנתמכו	 מו"פ	 מוצרי	 במכירת	 מצליחות	

משלמות	תמלוגים	אשר	משמשים	כמענקים	לחברות	אחרות�	

מגוון	מסלולי	התמיכה	בלשכת	המדען	הראשי	מכח	חוק	המו"פ	והוראות	
מנכ"ל,	מביאים	לגידול	בפעילות	המו"פ	בישראל	ולשיפור	כושר	התחרות	
בישראל,	 הכלכלית	 הצמיחה	 להגברת	 מסייעים	 בישראל�	 התעשייה	 של	
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הייצור	 השארת	 ידי	 על	 המקומיים	 המשקיים	 האינטרסים	 ולשמירת	
והפעילות	העסקית	בישראל�

פעילות	לשכת	המדען	הראשי	חותרת	למיצוי	מרבי	של	פוטנציאל	ההון	
האנושי	המצוי	במדינת	ישראל	המהווה	משאב	לאומי	עיקרי,	ומקנה	יתרון	

תחרותי	המאפשר	מיצוב	טכנולוגי	גבוה	בשווקי	העולם�

מסלולי סיוע - כלי מימון לתכניות מו"פ
קרן המו"פ - לפיתוח מוצרים ותהליכים 

במו"פ	 לתמיכה	 הראשי,	 המדען	 בלשכת	 המרכזית	 התמיכה	 תכנית	
תעשייתי	לפיתוח	מוצרים	תחרותיים	ותהליכים,	הפועלת	מתוקף	החוק	

לעידוד	מחקר	ופיתוח	בתעשייה�
בתחומים	 ותמיכה	 ייעודיות	 תמיכה	 תכניות	 גם	 מופעלות	 זו	 במסגרת	
ננוטכנולוגיה,	 מסורתית,	 תעשייה	 פיתוח,	 באיזורי	 מו"פ	 כגון:	 מועדפים	
רב- תאגידים	 עם	 שת"פ	 קלינטק,	 מתחדשות,	 אנרגיות	 ביוטכנולוגיה,	

לאומיים	ותכניות	שת"פ	בינלאומי	לתמיכה	דו-לאומית	במו"פ�	התמיכה	
הינה	לכלל	העסקים	בישראל,	על	כל	ענפיהם,	בכל	שלבי	המו"פ�

הראשי,	 המדען	 עומד	 שבראשה	 מקצועית,	 ועדה	 	- המחקר	 ועדת	
בהשתתפות	נציגי	ממשלה	וציבור,	הינה	הגוף	המוסמך	להחליט	על	אישור	
תכניות	המו"פ	בהתאם	לחוק	המו"פ�	ועדת	המחקר	קובעת	את	שיעורי	
התמיכה	על	פי	מכלול	השיקולים	ובהתאם	לאמות	המידה	כפי	שנקבעו	
על	ידי	ועדת	הכספים	של	הכנסת�	שיעור	המענק	נע	בין	20%	ועד	לשיעור	

תמיכה	מקסימלי	של	50%	מהוצאות	המו"פ	המאושרות�
לתכניות	הפועלות	באזור	עדיפות,	מתווסף	שיעור	מענק�	התוספת	נעה	

בין	10%	לאזור	א'	ל-25%	בקו	העימות,	וזאת	בהתאם	לצו	השרים�	
ועדת	המחקר	קיבלה	החלטה	על	הכרה	בתחומים	טכנולוגיים	מועדפים:	
מו"פ	 תכניות	 המסורתית�	 בתעשייה	 ומו"פ	 ביוטכנולוגיה	 ננוטכנולוגיה,	
הועדה	 ידי	 על	 ואושרו	 המקובלים	 בקריטריונים	 שנבחנו	 אלו,	 בתחומים	

נתמכות	בשיעור	של	50%�
הראשי	 המדען	 מלשכת	 תמיכה	 קיבלה	 אשר	 חברה	 המו"פ,	 חוק	 עפ"י	
מחויבת	בתשלום	תמלוגים	במידה	והפרויקט	מגיע	למסחור�	התמלוגים	
על	 המבוססים	 המוצרים	 ממכירות	 	3%-3�5% של	 בשיעור	 מחושבים	
הנגבים	 התמלוגים	 	�+1 ליבור	 ריבית	 נושאים	 התמלוגים	 שנתמך�	 הידע	

מתווספים	לתקציב	קרן	המו"פ	לסיוע	לתכניות	מו"פ	חדשות�
היקף	התמיכה	במסגרת	קרן	המו"פ	הינו	בסך	כ-1	מיליארד	ש"ח	מדי	

שנה,	והגבייה	מתמלוגים	כ-400	מיליון	ש"ח	מדי	שנה�

ובהתאם  מקוון  באופן  מתבצעת  מו"פ  לתכניות  בקשות  הגשת 
לנהלים:

ביקושים	מעל	30	מיליון	ש"ח:	הגשה	עד	ל-15/12 	�1
ביקושים	עד	30	מיליון	ש"ח:	הגשה	עד	ל-31/01 	�2

ביקושים	עד	10	מיליון	ש"ח:	ניתן	להגיש	במהלך	כל	השנה�	 	�3
תחומים	מועדפים:	ניתן	להגיש	במהלך	כל	השנה� 	�4

לשכת	המדען	הראשי	הינה	הגורם	המיישם	את	החלטות	הועדות	המקצועיות	
הטכנולוגיות,	 החממות	 תכניות	 הבינלאומי,	 השת"פ	 המו"פ,	 קרן	 של:	
תכנית	תנופה,	תכניות	מגנ"ט	ותכניות	מיוחדות�	יישום	ההחלטות	בא	לידי	
ביטוי	בתקצוב	ההחלטות,	הוצאת	כתבי	אישור	לתעשייה,	בדיקת	דיווחים	
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מקצועיים	 בודקים	 הפעלת	 דרך,	 ואבני	 התניות	 אחר	 מעקב	 שוטפים,	
העברת	 המדווחות,	 ההוצאות	 ואישור	 בדיקת	 ופיננסיים,	 טכנולוגיים	

תשלומים,	סגירת	תיקים	וגביית	תמלוגים�
הדיווח	השוטף	של	החברות	על	הוצאות	המו"פ	שאושרו	הינו	באמצעות	
דיווח	אלקטרוני,	כאשר	החברות	מקבלות	מלשכת	המדען	הראשי	מידע	
עדכני	ומפורט	על	גבי	טופס	דיווח	ייעודי	לדיווחי	ביצוע�	מהלך	זה	מקצר	

את	לוח	זמנים	מערך	הבדיקה	והעברת	התשלומים	בפועל	לתעשייה�	
על	 אמת	 בזמן	 מתעדכנת	 הנתמכת	 התעשייה	 כל	 	,2008 משנת	 החל	
סטטוס	בקשות	המו"פ	באינטרנט	-	תהליכי	הבדיקה,	אישור,	תשלום	ועוד�	
המדען	 ללשכת	 השונים	 הדיווחים	 אימות	 מתבצע	 	,2010 משנת	 החל	
הראשי,	באמצעות	חתימה	אלקטרונית	אשר	חוסכת	מהחברות	את	הצורך	

לשלוח	טפסי	אימות	חתימה	בדואר�

מרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה
בין	 המשמעותיים	 הפערים	 לצמצום	 ממנגנון	 חלק	 מהווה	 זה	 מסלול	
והשכלה�	 שכר	 ברמות	 היתר	 בין	 ביטוי	 לידי	 הבאים	 למרכז	 הפריפריה	
למרכזי	מו"פ	בפריפריה	השפעה	גדולה	מאוד	ביצירת	מנגנונים	להתהוות	

מרכז	תעסוקה	איכותית	ופעילות	כלכלית	בסביבתם	הגיאוגרפית�	
המסלול	מופעל	החל	משנת	2010	בהתאם	להוראה	מכוח	החוק	לעידוד	

מחקר	ופיתוח	בתעשייה�	
המסגרת	התקציבית	לתכנית	זו	הינה	300	מיליון	ש"ח	לתקופה	של	שלוש	
המעבירה	 לחברה	 מאפשר	 שהוא	 הינה	 המסלול	 של	 הייחודיות	 שנים�	
תקצוב	 לגבי	 יחסית	 ודאות	 לפריפריה,	 מהמרכז	 משמעותית	 פעילות	
הפעילות	לתקופה	של	עד	שלוש	שנים�	המסלול	מיועד	לחברות	ישראליות	
בשנה	 בישראל,	 מפעילות	 שלהן	 הכולל	 המכירות	 מחזור	 אשר	 גדולות,	

	�USD	מיליון	100	על	עלה	הסיוע,	לקבלת	הבקשה	להגשת	שקדמה
זו�	 במסגרת	 המו"פ	 תכניות	 את	 המאשר	 הגורם	 הינה	 המחקר	 ועדת	
יישום	ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	

המדען	הראשי�

הסדר מו"פ גנרי לחברות גדולות
מסלול	תמיכה	במו"פ	ארוך	טווח	של	חברות	עתירות	השקעה	במו"פ�

התכנית	מופעלת	במסגרת	הוראת	מנכ"ל	מס'	0�8	החל	משנת	2001�
בפיתוח	 יותר	 להתמקד	 הגדולות	 החברות	 את	 להביא	 ההסדר,	 מטרת	
ידע	ותשתיות	טכנולוגיות,	מו"פ	גנרי	-	מו"פ	ארוך	טווח:	פיתוח	ידע	חדש	

לחברה	אשר	כתוצאה	ממנו	יפותחו	שורת	מוצרים	עתידיים�	
לפנות	 רשאית	 היא	 המדינה	 עם	 חובה	 את	 הסדירה	 והחברה	 במידה	
למסלול	מענקים	זה	אשר	מקנה	זכות	למענקים	ללא	חובת	תמלוגים,	בגין	
ביצוע	מו"פ	גנרי	בחברה	)להבדיל	ממו"פ	גנרי	שהוא	במסגרת	מאגד	של	

חברות	ואקדמיה(�
ועדת	המחקר	הינה	הגורם	המאשר	את	תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	
ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	

הראשי�

מרכזי פרויקטים של חברות רב-לאומיות
מסלול	לעידוד	הקמת	מרכזי	פרויקטים	במדינת	ישראל	של	חברות	רב-

לאומיות�
התכנית	מופעלת	במסגרת	הוראות	מנכ"ל	13�8	החל	משנת	2008�
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מטרת	התכנית,	לעודד	חברות	רב-לאומיות	תעשייתיות	מתחום	התעשייה	
המסורתית	או	התעשייה	המעורבת	)בהתאם	להגדרות	הלשכה	המרכזית	
מיקוד	 תוך	 ישראל	 במדינת	 פרויקטים	 מרכזי	 להקים	 לסטטיסטיקה(	
פעילות	אותו	מרכז	פרויקטים	בביצוע	מחקר	ופיתוח	טכנולוגי-תעשייתי	

בפריפריה	ובתעשייה	המסורתית	בשיתוף	עם	גורם	ישראלי�	
התמיכה	אשר	תוענק	במסגרת	תכנית	זו,	תוענק	לשם	הקמת	והפעלת	
עבור	 רק	 ולא	 בישראל	 הרב-לאומית	 החברה	 של	 פרויקטים	 מרכז	

הפרויקטים	אשר	יבוצעו	במסגרת	אותו	מרכז	פרויקטים�	
ועדת	המחקר	הינה	הגורם	המאשר	את	תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	
ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	

הראשי�

מרכזים טכנולוגיים לקידום טכנולוגיות מים ואנרגיות מתחדשות 
לשכת	 מתחדשות,	 ואנרגיות	 מים	 טכנולוגיות	 קידום	 מדיניות	 במסגרת	
המדען	הראשי	מובילה	את	הקמתם	של	מרכז	טכנולוגי	למים	בשדה	בוקר	

ומרכז	טכנולוגי	לאנרגיה	מתחדשת	בנגב	ובערבה�
טכנולוגית	 יזמות	 עידוד	 הינה	 הטכנולוגיים,	 המרכזים	 הקמת	 מטרת	
בתחום	פיתוח	טכנולוגיות	מים	ובתחום	פיתוח	טכנולוגיות	לייצור	חשמל	
באמצעות	אנרגיה	מתחדשת,	על	ידי	יצירת	מערך	סיוע	שיאפשר	לבעלי	
משלב	 המיזם	 את	 לפתח	 דרכם	 בראשית	 הטכנולוגי	 בתחום	 רעיונות	
בין	 פעולה	 שיתופי	 עידוד	 וכן	 ושיווקו,	 לייצורו	 ועד	 והפיתוח	 המחקר	
מוסדות	אקדמיה,	מכוני	מחקר	והתעשייה	בתחום	פיתוח	טכנולוגיות	מים	

ופיתוח	טכנולוגיות	לייצור	חשמל	באמצעות	אנרגיה	מתחדשת�	
מים	 טכנולוגיות	 בתחומי	 יישומי	 למחקר	 מוקד	 ישמשו	 אלו	 מרכזים	
ואנרגיות	מתחדשות	ובהם	ירוכז	ידע	וניסיון	משולב	של	הגורמים	המרכזיים	

הפעילים	בתחומים	אלו	מהאקדמיה	ומהתעשייה�		
מדינת	ישראל	הקצתה	למרכז	הטכנולוגי	בתחום	המים	תקציב	ייעודי	ל-5	
שנים	בסך	35	מיליון	ש"ח,	ולמרכז	הטכנולוגי	בתחום	אנרגיות	מתחדשות	
ידי	 על	 יופעל	 מרכז	 כל	 ש"ח�	 מיליון	 	57 בסך	 שנים	 ל-5	 ייעודי	 תקציב	
זכיין	מהסקטור	הפרטי,	אשר	יהיה	מורכב	משילוב	של	משקיע	אסטרטגי	
כל	 הזיכיון	להקמת	 יקבל	את	 ומרכז	מחקר	אקדמי�	הזכיין	הפרטי	אשר	
מרכז	והפעלתו	מחויב	להשקיע	ממקורותיו	לפחות	את	אותו	הסכום	אותו	

משקיעה	המדינה�	
מסלול	מרכז	טכנולוגי	לאנרגיה	מתחדשת	בנגב	ובערבה	מופעל	במסגרת	

הוראות	מנכ"ל	14�8	החל	מנובמבר	2009�
הוראת	מנכ"ל	למרכז	הטכנולוגי	למים	בשדה	בוקר	ו'קול	קורא'	לקבלת	הצעות	

להקמתו	והפעלתו	של	המרכז	צפויות	להתפרסם	במהלך	שנת	2011�
ועדה	מקצועית,	שבראשה	עומד	המדען	הראשי,	הינה	הגורם	המאשר	את	
תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	

התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	הראשי�

מו"פ עסקי בחקלאות
ליצוא�	 המיועדים	 מכירה	 ברי	 חקלאיים	 מוצרים	 פיתוח	 לעידוד	 מסלול	

התכנית	מופעלת	במסגרת	הוראת	מנכ"ל	9�4	החל	משנת	1994�
לשכת	המדען	הראשי	הינה	הזרוע	הביצועית	להפעלת	תכנית	זו	המתוקצבת	
כולה	על	ידי	משרד	החקלאות,	בדיקה	טכנולוגית	של	הבקשות	נעשית	על	
ידי	לשכת	המדען	הראשי�	ועדה	מקצועית	משותפת	עם	משרד	החקלאות	
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הינה	הגורם	המאשר	את	תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	ההחלטות,	
מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	הראשי�

מרכזי מו"פ פיננסי 
תכנית	חדשה	בלשכת	המדען	הראשי	המופעלת	במסגרת	הוראת	מנכ"ל	

17�8	החל	מאוגוסט	2010�
התכנית	מיועדת	לעודד	גופים	פיננסיים	רב-לאומיים	זרים	להקים	במדינת	
הפיננסית	 התעשייה	 את	 ישמשו	 אשר	 ופיתוח	 מחקר	 מרכזי	 ישראל	
של	 הטכנולוגי	 הבסיס	 להרחבת	 לפעול	 מטרה	 מתוך	 וזאת	 העולמית,	
הישראלי	 למשק	 חדש	 צמיחה	 מנוע	 וייצור	 ולפיתוח	 בישראל	 התעשייה	

בענפי	הפיננסים�	
הכנסות	 בעלות	 זרות	 רב-לאומיות	 חברות	 בתכנית	 להשתתף	 רשאיות	
בענפי	 הפועלות	 ארה"ב	 דולר	 מיליארד	 	10 לפחות	 של	 שנתיות	

הפיננסים�	
הכולל	 מהתקציב	 	40% הינם	 זו	 בתכנית	 הממשלתית	 התמיכה	 שיעורי	
תחילת	 מיום	 והשנייה	 הראשונה	 בשנה	 שיבוצעו	 לפרויקטים	 המאושר	
	25% של	 ושיעור	 והרביעית	 השלישית	 בשנה	 	30% המרכז,	 של	 פעילותו	
בשנה	החמישית�	פרויקטים	אשר	יבוצעו	בפריפריה	יזכו	לשיעורי	תמיכה	
והרביעית	 השלישית	 בשנה	 	40% והשנייה,	 הראשונה	 בשנה	 	50% של	

ושיעור	של	35%	בשנה	החמישית�
ייעודי	ל-5	שנים	של	100	מיליון	 מדינת	ישראל	הקצתה	לתכנית	תקציב	

ש"ח�	אישור	הפרויקטים	הינו	רב	שנתי	ולא	יעלה	על	תקופה	של	5	שנים�
ועדת	המחקר	הינה	הגורם	המאשר	את	תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	
ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	

הראשי�

קרן “מימד" - מו"פ ליישום דואלי צבאי/בטחוני ומסחרי
תכנית	חדשה	בהתהוות	להקמת	קרן	סיוע	חדשה	-	קרן	“מימד",	הקרן	
צבאי/בטחוני	 דואליים	 יישומים	 בעל	 ופיתוח	 מחקר	 בקידום	 תעסוק	

ומסחרי�	
במשרד	 הראשי	 המדען	 בין:	 משאבים	 ואיגום	 משותף	 מיזם	 הינה	 הקרן	

התמ"ת,	משרד	האוצר	ומפא"ת	במשרד	הביטחון�
הקרן	תופעל	במסגרת	המדען	הראשי	בתמ"ת,	ויעמדו	בראשה	במשותף	

המדען	הראשי	וראש	מפא"ת�	
קטנות	 חברות	 ידי	 על	 המוצעות	 מו"פ,	 יוזמות	 לקדם	 הקרן,	 מטרת	
ובינוניות	כולל	מוסדות	מחקר,	לצורך	קידומם	עד	שלב	הוכחת	היתכנות�	
הפרויקטים	יעסקו	ביישומים	וטכנולוגיות	חדשניים	בהם	אי-וודאות	גדולה	
פוטנציאל	 בעלי	 ולהיות	 אחד,	 מצד	 מבצעי	 לצורך	 מענה	 לתת	 וצריכים	

מסחרי	בשווקים	הבינלאומיים	מהצד	השני�	
ועדה	מקצועית,	שבראשה	עומד	המדען	הראשי,	הינה	הגורם	המאשר	את	
תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	

התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	הראשי�
במהלך	שנת	2011	צפויה	להתפרסם	הוראת	מנכ"ל	למסגרת	זו�	

השקעות	מוסדיים	ישראלים	בהיי-טק
תכנית	לעידוד	השקעות	של	גופים	מוסדיים	ישראלים	בתעשיות	עתירות	
הידע	בישראל�	התכנית	הושקה	בינואר	2011	בשיתוף	פעולה	של	משרד	

האוצר	ולשכת	המדען	הראשי�
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להבטחת	 הממשלה	 שמפעילה	 כלים	 ממכלול	 חלק	 מהווה	 התכנית	
האחרונים	 העשורים	 בשני	 המהווה	 ההיי-טק,	 ענף	 של	 צמיחתו	 המשך	
הקטר	המרכזי	לצמיחה	במשק	הישראלי,	מרכיב	מרכזי	ביצוא	הישראלי	
ומקור	חשוב	ליצירת	מקומות	תעסוקה�	התכנית	באה,	בין	השאר,	על	רקע	

המשבר	הכלכלי	העולמי	וקשיי	המימון	שנבעו	ממנו�
ידי	הגנה	חלקית	בהיקף	של	 ביטוי	על	 לידי	 התמיכה	הממשלתית	באה	
מוסדיים	 גופים	 של	 השקעות	 על	 שיחולו,	 במידה	 מהפסדים,	 	25% עד	

בתעשיות	עתירות	ידע	הפועלות	בישראל�
מדינת	ישראל	הקצתה	לתכנית	תקציב	ייעודי	של	200	מיליון	ש"ח�

מסלולי סיוע לתעשייה המסורתית
תעדוף התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ

לקדם	 המסורתית	 התעשייה	 למפעלי	 לאפשר	 הינה	 התכנית	 מטרת	
ולהטמיע	בהתמדה	תהליכי	חדשנות	טכנולוגית�

התעשייה	 למפעלי	 לסייע	 במטרה	 	,2005 באוקטובר	 הושקה	 התכנית	
המסורתית	לפתח	אסטרטגיה	חדשה	המבוססת	על	בידול	טכנולוגי,	ובכך	

ליצור	למפעל	יתרונות	תחרותיים	בשוק	המקומי	והעולמי�
המשק	הישראלי	אופיין	בהתפתחות	מהירה	של	סקטור	ההיי-טק	לעומת	
דריכה	במקום	ואף	נסיגה	של	סקטור	התעשייה	המסורתית�	התעסוקה	
בתעשייה	 העובדים	 מכלל	 כ-⅔  מהווה	 בישראל,	 המסורתית	 בתעשייה	
יתחולל	 לא	 באם	 בספק,	 מוטלים	 זמן,	 לאורך	 ההישרדות	 וסיכויי	 כולה,	
יתרונות	 ליצירת	 הטכנולוגית	 החדשנות	 בתחום	 אסטרטגי	 מהפך	 בה	

תחרותיים	ומיצוב	בשוק	העולמי�	
שיעור	 ניתן	 המסורתית,	 התעשייה	 של	 מו"פ	 תכניות	 העדפת	 במסגרת	
בחינת	 זאת,	 עם	 יחד	 מאושרת�	 לתכנית	 	50% של	 מקסימאלי	 תמיכה	
בסיס	 כלומר	 המקובלים,	 הקריטריונים	 במסגרת	 נעשית	 הפרויקטים	
בכל	 החדשנות	 לקריטריון	 דגש	 וניתן	 הפרויקט	 איכות	 הינו	 ההחלטה	

פרויקט�
החל	מספטמבר	2009	ועד	דצמבר	2012	חברות	שהגישו	את	בקשתם	
שנתיים	 במשך	 פטורות	 המסורתית	 התעשייה	 עידוד	 תכנית	 במסגרת	
מתשלום	התמלוגים	ממכירת	המוצרים	הנתמכים,	זאת	כהטבה	ייחודית	

לעידוד	המו"פ	בקרב	התעשייה	המסורתית�

למידע נוסף לגבי תכניות קרן המו"פ ולמידע נוסף לגבי כל 
התכניות הנ"ל בלשכת המדען הראשי:

אתר אינטרנט לשכת המדען הראשי
www.moital.gov.il/madan.htm

klita@ocs.moital.gov.il :קליטת בקשות

tiktzuv@ocs.moital.gov.il	:תקציבים

tashlumim@ocs.moital.gov.il	:תשלומים

shinuyim@ocs.moital.gov.il	:שינויים תקציביים

sgira@ocs.moital.gov.il :סגירת תיקים

tmura@ocs.moital.gov.il	:תמלוגים

www.moital.gov.il/madan.htm	:אנשי קשר
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המדען	 ללשכת	 הפונות	 המסורתית	 התעשייה	 חברות	 של	 הארי	 חלק	
חסרות	 אלו	 חברות	 מרבית	 ובינוניות,	 קטנות	 מחברות	 מורכב	 הראשי	
לתמיכה	 התכנית	 יישום	 למו"פ�	 גישה	 או	 מבוססת	 מחקרית	 תשתית	
בתעשייה	המסורתית	בלשכת	המדען	הראשי	וההטבות	הייעודיות	לתחום	

זה	מביאות	לחיזוק	התשתית	המחקרית	שלהן	ולשינוי	בגישתן	למו"פ�

מכינת מו"פ לתעשייה המסורתית
התעשייה	 לטובת	 מפעילה	 הראשי	 המדען	 לשכת	 אשר	 משלים	 כלי	
המסורתית�	התכנית	מיועדת	לסייע	לתעשייה	המסורתית	שאינה	יודעת	
יצירת	 יחידות	מו"פ	ולבצע	חדשנות�	מטרת	התכנית	הינה	 כיצד	לבנות	
הכולל	 המסורתית,	 התעשייה	 מענפי	 בחברות	 תרבותי	 	- ארגוני	 שינוי	
הנחלת	ערכים	ושיטות	עבודה	לביצוע	מתמיד	של	חדשנות	ומו"פ	הנגזר	
התכנית	 את	 המאשר	 הגורם	 הינה	 מקצועית	 ועדה	 השווקים�	 מדרישות	

במסגרת	זו�

סיוע למכוני מחקר 
התמיכה	במכוני	מחקר	נעשית	בהתאם	להוראה	מכח	החוק	לעידוד	מו"פ	

בתעשייה�
הסיוע	למכוני	המחקר	ניתן	בשני	ערוצים:	מסלול	תמיכה	בתכניות	מו"פ,	
	10% של	 ובמינימום	 חובה	 הינה	 בתכנית	 התעשייה	 השתתפות	 כאשר	

מהיקף	הוצאות	המו"פ,	ומסלול	סיוע	לקניית	ציוד	מדעי�
מכוני	המחקר	הפונים	לקבלת	סיוע	מתחלקים	לשתי	קבוצות	-	

בקבוצה	הראשונה	-	מכוני	מחקר	המשרתים	את	התעשייה	המסורתית:	
מכון	המתכות,	מכון	הפלסטיקה	והגומי	ומכון	הקרמיקה�	

בקבוצה	השניה	-	מיג"ל	)מרכז	ידע	גליל	עליון(	אשר	עיסוקו	העיקרי	הוא	
תחום	מדעי	החיים�	

זה	 מיזוג	 והפלסטיקה�	 הקרמיקה	 מכון	 בין	 מיזוג	 הושלם	 	2010 בשנת	
הביא	להתמקדות	המחקר	בתחום	הקרמיקה,	בתחום	ענף	הבניה	בכלל	

ובניה	ירוקה	בפרט�	
החל	משנת	2008,	חל	גידול	משמעותי	בהיקף	התקציבי	המוקצה	לתמיכה	
במכוני	מחקר	ושיעורו	עומד	כיום	על	כ-10	מליון	ש"ח�	עליה	תקציבית	
לתעשייה	 לסייע	 הראשי	 המדען	 לשכת	 ממדיניות	 היתר,	 בין	 נובעת,	 זו	
המסורתית	מאחר	ומרבית	מכוני	המחקר	הנהנים	כיום	מהסיוע,	משרתים	

תעשייה	זו�	
ועדה	מקצועית,	שבראשה	עומד	המדען	הראשי,	הינה	הגורם	המאשר	את	
תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	

התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	הראשי�	
מסורטק

תכנית	חדשה	בהתהוות	להגברת	המו"פ	בתעשייה	המסורתית,	ופתיחת	
במסגרת	התכנית	 מסורתיים�	 פחות	 קצת	 חדשים,	 לשווקים	 הזדמנויות	
ישתפו	פעולה	חברות	מהתעשייה	עתירת	הידע	עם	חברות	מהתעשייה	
להשתלב	 שיוכל	 חדש	 למוצר	 היתכנות	 בדיקת	 לביצוע	 המסורתית	

בפורטפוליו	של	החברה	המסורתית�
במהלך	שנת	2011	צפויה	להתפרסם	הוראת	מנכ"ל	למסגרת	זו�

ועדה	מקצועית,	שבראשה	עומד	המדען	הראשי,	הינה	הגורם	המאשר	את	
תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	

התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	הראשי�
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מסלולי סיוע ליזמים/חברות מתחילות
תכנית תנופה

מסלול	סיוע	ליזמים	טכנולוגיים	מתחילים,	בשלב	ה-Pre-seed,	המסלול	
פועל	במסגרת	הוראת	מנכ"ל	9�8	החל	משנת	2001�	

תמיכה	 ידי	 על	 טכנולוגית	 יזמות	 לעודד	 הינה	 תנופה	 תכנית	 מטרת	
בפעילות	הנדרשת	מיזמים	בראשית	צעדיהם,	כדי	לקדם	רעיון	טכנולוגי	

חדש	לקראת	מימוש	תעשייתי�
זו	ניתנת	תמיכה	ליזם	בשלב	הקדם	מו"פ	של	תכניתו	לצורך	 במסגרת	
הוכחת	היתכנות	טכנולוגית	ו/או	ישימות	עסקית,	ולצורך	ביצוע	כל	פעילות	
הנדרשת	למסחור	ולפיתוח	כגון:	תכנון,	הרכבה	וניסוי	של	דגם/אב	טיפוס	
עסקית,	 ישימות	 חקר	 ביצוע	 פטנט,	 לרישום	 בקשות	 הכנת	 רעיון,	 של	
הכנת	תכנית	עסקית,	השתתפות	בתערוכות,	הכנת	חומר	פרסומי,	ייעוץ	

מקצועי	וכיוצא	בזה�
התמיכה	הינה	בשיעור	השתתפות	של	עד	85%	מהתקציב	המאושר	עד	

לתקרת	מענק	של	250,000	ש"ח�	
למסלול	זה	רשאים	לפנות	היזם	הבודד,	חברות	הזנק	צעירות	ומפעלים	

קטנים�	
לחברות	 בהמשך	 הופכים	 זו	 תכנית	 בסיוע	 המוקמים	 המיזמים	 מרבית	
ממשיכות	 וחלקן	 הראשי	 המדען	 עומד	 שבראשה	 עצמאיות,	 סטרט-אפ	

לפתח	במסלול	החממות	הטכנולוגיות�	
ועדה	מקצועית,	שבראשה	עומד	המדען	הראשי,	הינה	הגורם	המאשר	את	
תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	

התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	הראשי�

למידע נוסף לגבי תכנית תנופה:

avinoam@tnufa.org.il	:דואר אלקטרוני

	www.tnufa.org.il	:אתר אינטרנט

www.moital.gov.il/madan.htm	:אתר אינטרנט לשכת המדען הראשי

חממות ליזמות טכנולוגית
מסלול	לעידוד	יזמות	טכנולוגית,	על	ידי	יצירת	מערך	סיוע	שיאפשר	לבעלי	
המחקר	 עבודת	 את	 לבצע	 דרכם	 בראשית	 הטכנולוגי	 בתחום	 רעיונות	
פיתוחו	 ידי	 על	 רעיונם	 את	 לממש	 כדי	 וההתארגנות	הנדרשת	 והפיתוח	

למוצר	עסקי	ולהביאו	למצב	המאפשר	גיוס	הון	פרטי�	
החל	 	8�12 	,8�4 	,8�3 	,8�2 מנכ"ל	 הוראות	 במסגרת	 מופעלת	 התכנית	

משנת	2003�
החממות	ליזמות	טכנולוגית	מאפשרות	ליזמים	מתחילים,	בעלי	רעיונות	
למוצר	 שלהם	 הרעיון	 את	 לפתח	 תומכת	 מסגרת	 חדשניים,	 טכנולוגיים	
בישראל�	 עסקית	 יצרנית	 חברה	 ולהקים	 ליצוא	 בעיקר	 המיועד	 מסחרי	
המדינה	מממנת	את	השלב	הקריטי	של	הפיתוח	על	מנת	להתניע	אותו	
ותקופת	הפעילות	בחממה	מגדילה	באופן	ניכר	את	סיכוייה	של	החברה	
ולצאת	 -	לגייס	השקעה	פיננסית,	להתחבר	לשותף	אסטרטגי	 שהוקמה	
מהערך	 הפרויקט	 נהנה	 החממה	 במסגרת	 עצמאי�	 כעסק	 החממה	 מן	
המוסף	של	החממה	הכולל	מלבד	מקום	ותשתיות,	סיוע	אדמיניסטרטיבי,	
וסיוע	 עסקי	 ניהולי	 ליווי	 וכן	 מקצועית	 הנחיה	 ורגולטורי,	 משפטי	 ייעוץ	

במציאת	שותפים	אסטרטגיים	וגיוס	הון	נוסף�
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התכנית	פתוחה	מיום	הקמתה	ועד	היום	לכל	המגזרים	התעשייתיים�
וחממה	 תעשייתיות,	 חממות	 	2 טכנולוגיות,	 חממות	 	23 פועלות	 כיום	

אחת	ייעודית	לביוטכנולוגיה�	
בוקר	 שדה	 ועד	 בצפון	 חי	 מתל	 הארץ,	 רחבי	 בכל	 פרוסות	 החממות	

בדרום�	
	85% של	 בשיעור	 מהמדינה	 הלוואה	 מקבל	 בחממה	 הנקלט	 פרויקט	
מההוצאות	המוכרות	ועד	לגובה	של	1�2	מיליון	ש"ח	לתקופה	של	שנתיים,	
גם	 לתמיכה	 זכאים	 והפארמה	 הביוטכנולוגיה	 בתחום	 פרויקטים	 כאשר	

עבור	שנה	שלישית	בחממה�
מתוך	24	החממות	הטכנולוגיות,	15	חממות	פועלות	בפריפריה	ובאזורי	

פיתוח,	ו-3	חממות	פועלות	בירושלים�
ועדה	מקצועית,	שבראשה	עומד	המדען	הראשי,	הינה	הגורם	המאשר	את	
תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	

התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	הראשי�

חממה תעשייתית מבוססת טכנולוגיה
החל	משנת	2008	פועלות	2	חממות	תעשייתיות	בחיפה	ובערד�	חממה	
טכנולוגיה/ מוטות	 חברות	 של	 התעשייתי	 לביסוסן	 מיועדת	 תעשייתית	

הנדסה	או	חברה	שעיקר	מוצריה	מוטי	עיצוב	תעשייתי,	אשר	עברו	את	שלב	
תעשייתית- פעילות	 לבצע	 והמיועדות	 הטכנולוגית,	 ההיתכנות	 הוכחת	

מסחרית	עצמאית	)לרבות	ענף	התוכנה	ומעבדות(�
ועדה	מקצועית,	שבראשה	עומד	המדען	הראשי,	הינה	הגורם	המאשר	את	
תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	

התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	הראשי�

תכנית “יזמים צעירים"
התכנית	מיועדת	לעידוד	וחינוך	נוער	ליזמות	עסקית,	תוך	הפעלה	והתנסות	
והיא	פועלת	במסגרת	בתי	 מעשית	בשילוב	עם	החממות	הטכנולוגיות,	
ספר	על-יסודיים�	תכנית	החממות	מלווה	תכנית	זו,	במטרה	להכשיר	את	
כל	 נחשפים	 התמיכה,	 במסגרת	 בישראל�	 היזמים	 של	 הבאים	 הדורות	
המחזורים	של	יזמים	צעירים	לתכנית	החממות	ולפעילות	המתנהלת	בה�	
פרויקטים	נבחרים,	בעלי	אופי	טכני	וחדשנות,	מאומצים	על	ידי	חממות	

וזוכים	להדרכה	והכוונה	מקצועיים�
במהלך	2011	יבחר	זכיין	להפעלת	תכנית	“יזמות	צעירה"�

למידע נוסף לגבי תכניות החממות:

hamamot@ocs.moital.gov.il	:דואר אלקטרוני

www.incubators.org.il	:אתר אינטרנט חממות

www.moital.gov.il/madan.htm	:אתר אינטרנט לשכת המדען הראשי

מסלולים לעידוד מו"פ בתחומי הננוטכנולוגיה והביוטכנולוגיה
מרכזי ננוטכנולוגיה באקדמיה

תכנית	סיוע	שמטרתה	ליצור	ולפתח	תשתית	טכנולוגית	לשימוש	התעשייה,	
הננו	 בתחום	 בהווה	 שישקיעו	 מדינות	 כי	 טווח	 ארוכת	 ראייה	 מתוך	 זאת	
בעוד	 המפותחות	 המדינות	 של	 התעשייתית	 בחזית	 יעמדו	 טכנולוגיה,	

מספר	שנים�
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של	 כוללת	 בהשקעה	 	2005 בשנת	 הוקם	 בטכניון	 לננוטכנולוגיה	 המכון	
78	מליון	USD	לתקופה	של	5	שנים,	במימון	משולש	של:	הטכניון,	קרן	
פילנטרופית	וממשלת	ישראל�	מימון	ממשלת	ישראל	התבצע	על	ידי	חברי	
הפורום	לתשתיות	לאומיות	)“פורום	תל"מ"(,	בו	חברים	לשכת	המדען	

הראשי,	ות"ת,	משרד	האוצר	ומפא"ת	במשרד	הביטחון�	
מחקר	 מוסדות	 ב-5	 ננוטכנולוגיה	 מרכזי	 הוקמו	 	,2007 בשנת	 בהמשך,	
תל-אביב,	 אוניברסיטת	 העברית,	 האוניברסיטה	 ויצמן,	 מכון	 נוספים:	
המצרפי	 ההשקעה	 היקף	 בן-גוריון�	 ואוניברסיטת	 בר-אילן,	 אוניברסיטת	
במרכזים	אלו	הוא	כ-142	מליון	USD�	מהם	כ-20%	בשנת	2009�	‘משולש	

המימון'	שתואר	לעיל	חל	גם	על	מרכזים	אלה�
במסגרת	מרכז	המו"פ	לננוטכנולוגיה	בטכניון	נרכש	ציוד	תשתיתי	יקר-

מהתעשייה�	 וחברות	 אחרות	 מאוניברסיטאות	 חוקרים	 גם	 שישמש	 ערך	
בהעברת	 הידע	 למסחור	 יוזמות	 יצירת	 מעודדים	 הננוטכנולוגיה	 מרכזי	
טכנולוגיות	לתעשייה,	ליזמי	חברות	הזנק	ולשת"פ	ארוך	טווח	במסגרות	

כמו	תכניות	מגנ"ט	ותכניות	אחרות�
בכל	המרכזים,	הושבו	לארץ	יותר	מ-40	מדענים,	שנקלטו	בששת	מוסדות	

המחקר	בתחומי	מחקר	מגוונים	בתחום	הננוטכנולוגיה�	

NIBN - המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב
במהלך	שנת	2005	החליטה	ממשלת	ישראל	על	הקמת	המכון	הלאומי	
לביוטכנולוגיה	באוניברסיטת	בן-גוריון	שבנגב�	עלות	הקמת	המכון	90	מליון	
USD,	מזה	השתתפות	ממשלתית	בסך	30	מליון	USD�	ב-2009	נחתם	
הסכם	ההתאגדות	הרשמי	בין	השותפים	להקמת	המכון:	אוניברסיטת	בן	
גוריון	וממשלת	ישראל�	בפועל	המכון	הותנע	והחל	בפעילות	כבר	בסוף	

�2007
מימון	חלקה	של	המדינה	בהיקף	של	126	מליון	ש"ח	ל-7	שנים	הינו	איגום	
לפיתוח	 והמשרד	 האוצר,	 משרד	 ות"ת,	 הראשי,	 המדען	 בין:	 משאבים	

הנגב	והגליל�	
שמוגדר	 הביוטכנולוגיה,	 סקטור	 בקידום	 נדבך	 עוד	 הינה	 המכון	 הקמת	

בלשכת	המדען	הראשי	כתחום	טכנולוגי	מועדף�	
מעמיקה	 גוריון	 בן	 באוניברסיטת	 לביוטכנולוגיה	 הלאומי	 המכון	 פעילות	
את	הפעילות	הטכנולוגית	והמחקרית	בנגב	ונועדה	לייצר	ולבנות	תשתיות	

טכנולוגיות	לשימוש	התעשייה	הישראלית	בטווח	הארוך�	
הגורם	המלווה	את	התכנית	הינה	וועדת	היגוי	מטעם	המדינה	בהשתתפות	
המשרדים	השותפים	למימון	התכנית�	עד	היום	המכון	קלט	13	מדעים	

חוזרים	בתחומי	מחקר	מגוונים	בתחום	הביוטכנולוגיה�	

Life Sciences Funds קרן למדעי החיים
ייעודית	למימון	פרויקטים	של	חברות	 בשנת	2010	הושקה	הקמת	קרן	
ישראליות	בתחום	מדעי	החיים	)Life Sciences Funds(	בדגש	ביופארמה,	
כמיזם	משותף	של	לשכת	המדען	הראשי,	משרד	האוצר	והסקטור	הפרטי�	

�USD	מיליון	80	עד	לקרן	תקצה	הממשלה
לאורך	 דו-ספרתיים	 צמיחה	 בשיעורי	 בעולם	 המתאפיין	 הביומד,	 תחום	
שנים,	הנו	עתיר	פוטנציאל	כלכלי	אך	גם	עתיר	סיכון�	בישראל	ניכר	כשל	
השקעות	בחברות	בתחום	זה	נוכח	מודל	המימון	קצר	המועד	של	קרנות	הון	

סיכון	והעדר	חברות	ביו-פארמה	כשותף	אסטרטגי	)למעט	חברת	טבע(�
בהתבסס	על	ניסיונן	של	מדינות	אחרות,	לביו-פארמה	ולמכשור	הרפואי	
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פוטנציאל	להיות	מנוע	הצמיחה	העתידי	של	המשק	הישראלי�	מחד	קיים	
בישראל	היקף	מרשים	של	פעילות	מדעית	איכותית,	שיעור	גבוה	של	רישום	
החיים�	 מדעי	 בתחום	 תארים	 בעלי	 של	 יחסית	 גבוהה	 וכמות	 פטנטים	
אינן	 בתחום	 ישראליות	 חברות	 נמוכות:	 התעשייתיות	 התוצאות	 מאידך,	
מגיעות	לשלבים	מסחריים	בארץ,	וכ-90%	מתוכן	מעסיקות	פחות	מ-50	
עובדים�	פער	זה	מוסבר	בעיקר	במחסור	במימון	הנובע	מרמות	הסיכון	
הגבוהות,	מהיקפי	ההשקעה	הגדולים	הנדרשים	ומאופק	ההשקעה	הארוך	
המאפיינים	את	הענף	)במיוחד	בפיתוח	תרופות(�	מצב	זה	מביא	לנשירת	

	�EARLY EXITS-ו	פרויקטים
מטרות	נוספות	של	הקרן	הן	ליצור	מקומות	תעסוקה	איכותיים	שיאפשרו	
להחזיר	לישראל	מדענים	חוזרים,	לייבא	לישראל	ידע	וניסיון	ניהולי	בינלאומי	

בתחום	הביו-פארמה,	וליצור	תשתית	להקמת	תעשיית	השקעות	בענף�	
ממשלתי	 בגיבוי	 החיים	 מדעי	 קרנות	 הקמת	 הותנעה	 	2010 במהלך	
במתכונת	קרנות	הון	סיכון�	מבנה	הקרנות	יהיה	דומה	ככל	הניתן	למבנה	

קרן	הון	סיכון�	
ההשקעה	 תקופת	 משך	 הפחות,	 לכל	 שנים	 	10 יהיה	 הקרנות	 חיי	 אורך	

5	שנים�	
	)Limited Partner( מוגבל	 כשותף	 תהיה	 בקרנות	 הממשלה	 שותפות	
“נחות",	הסופג	ראשון	את	ההפסד	ולוקח	לעצמו	רק	חלק	מהרווח�	בכך,	
תגדיל	המדינה	את	הרווח	של	השותפים	המוגבלים	הנוספים	ותגן	עליהם	
במקרה	של	הפסד�	ספיגת	ההפסד	הראשון	בידי	המדינה	נועדה	להפיג	
את	חששות	המשקיעים	המוסדיים	הישראליים,	אשר,	להבדיל	ממשקיעים	
הון	 בקרנות	 ביותר	 נמוך	 בהיקף	 להשקיע	 נוטים	 אמריקאיים,	 מוסדיים	

סיכון	בכלל	ובתחום	הביומד	בפרט�

צת"ם - ציוד לחברות שירות במדעי החיים
תכנית	חדשה	בתחום	מדעי	החיים,	תחום	בו	המחקר	והפיתוח	נשען	על	
ועל	ציוד	עתיר	מימון	הנדרש	למימוש	 פעילויות	עם	התמחות	נקודתית	
התהליכים�	המחקר	והפיתוח	בתחום	מדעי	החיים,	מבוצע	בגופי	מחקר	
שתי	 בין	 חשובה	 קישוריות	 יש	 כאשר	 תעשייתיות,	 ובחברות	 ציבוריים	

קהילות	אלה�
ועיקר	 צעירות	 שמרביתן	 החיים,	 מדעי	 בתחום	 הישראליות	 החברות	
שחלקם	 מקצועיים,	 בגופים	 מסתייעות	 המו"פ,	 בשלב	 עדיין	 פעילותן	
פועלים	על	בסיס	מסחרי	וחלק	אחר	נמצא	במוסדות	רפואיים	ובמוסדות	
לצאת	 נאלצות	 והחברות	 בתחום,	 תשתית	 מספיק	 שאין	 אלא	 מחקר,	

לספקים	בחו"ל	כדי	לקבל	שירותי	מו"פ	בסיסיים�	
כדי	לבסס	את	תעשיית	מדעי	החיים	בישראל	ולאפשר	יותר	פעילות	לביצוע	
בארץ,	יש	צורך	לעודד	את	ההרחבה	של	היכולות	הקיימות	והרחבת	מגוון	

השירותים	שאינם	קיימים�
מו"פ	 שירותי	 במתן	 העוסקים	 לגופים	 לאפשר	 צת"ם,	 תכנית	 מטרת	
במדעי	החיים,	לקבל	סיוע	כספי	ברכש	ציוד	עתיר	מימון	ואפשרות	להרחיב	
שירותים	לכלל	הגורמים	העוסקים	במו"פ	בתחום	מדעי	החיים,	בתעשייה	
ישראל,	 מדינת	 בתוך	 מו"פ	 פעילויות	 יותר	 לבצע	 ובכך	 המחקר,	 ובגופי	
בתחום	 הפעילות	 ישראליות	 לחברות	 הבסיסיות	 התשתיות	 את	 ולחזק	

מדעי	החיים�
המסלול	מופעל	במסגרת	הוראת	מנכ"ל	16�8	החל	מספטמבר	2010�	

ועדה	מקצועית,	שבראשה	עומד	המדען	הראשי,	הינה	הגורם	המאשר	את	
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תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	
התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	הראשי�

מסלולי מגנ"ט - לעידוד פיתוח טכנולוגיה גנרית והגברת השת"פ 
בין האקדמיה לתעשייה

במסגרת	 פועלות	 תחרותי(	 טרום	 גנרי	 ופיתוח	 )מחקר	 מגנ"ט	 תכניות	
לשכת	המדען	הראשי	במטרה	לחזק	את	היתרון	התחרותי	הטכנולוגי	ארוך	
הטווח	של	התעשייה	בישראל	על	ידי	תמיכה	בפיתוח	תשתיות	טכנולוגיות	

גנריות	שישמשו	פלטפורמה	לפיתוח	מוצרים	עתידיים�	
תכניות	מגנ"ט	כוללות	חמישה	מסלולי	סיוע	למו"פ	טכנולוגי	תעשייתי	בתחום	

תשתיות	טכנולוגיות:	מאגד,	איגוד	משתמשים,	מגנטון,	נופר,	וקמין�	
ועדה	מקצועית,	שבראשה	עומד	המדען	הראשי,	הינה	הגורם	המאשר	את	
תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	ההחלטות,	מעקב	ובקרה	עד	לסגירת	

התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	הראשי�

מאגדי מגנ"ט 
התאגדות	של	מספר	תאגידים	תעשייתיים	ומוסדות	מחקר	אוניברסיטאיים	
לביצוע	פיתוח	עצמי	של	טכנולוגיות	גנריות�	התאגידים	ב"מאגד"	מפנים	
את	היכולות	שנרכשו	במגנ"ט	לפיתוח	מוצרים	המבוססים	על	טכנולוגיות	

אלה�	
ולמוסד	 זו	לחברה	תעשייתית	הינו	66%	 שיעור	המענק	הניתן	במסגרת	

המחקר	עד	80%�	
המסלול	מופעל	במסגרת	הוראת	מנכ"ל	5�8	החל	משנת	2000�

איגודי משתמשים
פעילות	משותפת	של	קבוצת	תאגידים	תעשייתיים	במסגרת	של	“איגוד	
לימוד	 הטמעה	 הפצה,	 לצורך	 מתקדמות"	 בטכנולוגיות	 משתמשים	
והדגמה	של	טכנולוגיות	גנריות	מתקדמות	בתחומי	עיסוקם	)יחד	לומדים	

מניסיונם	של	אחרים(�
ופעילות	 התארגנות	 עבור	 	66% הינו	 זו	 במסגרת	 הניתן	 המענק	 שיעור	

האיגוד�	אין	תמיכה	בפעילות	החברות	במסגרת	האיגוד�
המסלול	מופעל	במסגרת	הוראת	מנכ"ל	5�8	החל	משנת	2000�

מגנטון
מהאקדמיה	 טכנולוגיות	 העברת	 עידוד	 הנה	 “מגנטון"	 מסלול	 מטרת	
לתעשייה,	על	מנת	לממש	את	הישגי	המחקר	האקדמי	ליישום	תעשייתי,	
שיתוף	 על	 מתבססת	 התכנית	 כלכלי�	 פוטנציאל	 בעל	 מוצר	 ולפיתוח	

פעולה	דואלי	בין	קבוצת	מחקר	מהאקדמיה	לבין	חברה	תעשייתית�
המאושר	 מהתקציב	 	66% עד	 יהיה	 זו	 במסגרת	 הניתן	 המענק	 שיעור	

לתקופה	של	עד	24	חודשים�	
המסלול	מופעל	במסגרת	הוראת	מנכ"ל	6�8	החל	משנת	2001�

נופר
היישומי�	 למחקר	 הבסיסי	 המחקר	 בין	 לגשר	 היא	 “נופר"	 מסלול	 מטרת	
למימוש	 ולכוונו	 באוניברסיטאות	 יישומי	 במחקר	 לתמוך	 הוא	 הרציונל	
תעשייתי,	על	מנת	להגביר	את	הפוטנציאל	היישומי	של	מחקרים	אקדמיים	

באמצעות	ההזדמנות	לכוונם	לתחום	תעשייתי	בעל	פוטנציאל	כלכלי�	
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ידי	 על	 להיתמך	 זוכה	 שאינו	 מחקר	 הינו	 ראשוני	 יישומי	 מחקר	
האוניברסיטאות,	שכן	אינו	מחקר	בסיסי,	ואינו	בשל	דיו	על	מנת	להיתמך	

על	ידי	התעשייה	או	במסגרת	מסלול	“מגנטון"�	
הפעילות	מבוצעת	רק	באקדמיה	כנדבך	משלים	למחקר	הבסיסי,	וכשלב	

מכין	לקראת	המשכו	למו"פ	תעשייתי	במסגרות	אחרות�
זכויות	 וכל	 המאושר,	 מהתקציב	 	90% עד	 של	 למענק	 זכאי	 נופר	 מחקר	

הידע	שייכות	למוסד	המחקר�
לכל	פרויקט	נופר	צריכה	להיות	חברה	תעשייתית	מלווה	שתוכל	להנחות	
מקצועית	את	המחקר	ולהשתתף	במימון	10%	מעלותו�	בסיום	המחקר	

החברה	המלווה	תקבל	זכות	ראשונים	לניהול	מו"מ	עם	מוסד	המחקר�
ולשנת	 בלבד	 והננוטכנולוגיה	 הביוטכנולוגיה	 לתחומי	 מוגבלת	 התכנית	

מחקר	אחת�
המסלול	מופעל	במסגרת	הוראת	מנכ"ל	7�8	החל	משנת	2005�

קמין - קידום מחקר יישומי באקדמיה
תכנית	חדשה	לעידוד	המחקר	היישומי	באקדמיה	למחקרים	שטרם	בשלו	
מוסדות	 במעבדות	 כולה	 תתבצע	 הפעילות	 עסקיים�	 גורמים	 לכניסת	
לשכור	 יוכל	 המוסד	 עצמו�	 מהמוסד	 יגיע	 המשלים	 והמימון	 המחקר,	
למימוש	 פוטנציאל	 בעלי	 ליישומים	 המחקר	 בהכוונת	 לסיוע	 מומחים	

בתעשייה	בישראל�
יוכל	להיות	לתקופה	של	עד	24	חודשים,	והמענק	יהיה	 פרויקט	“קמין"	

בשיעור	של	90%-85%	אחוז	מהתקציב	המאושר�	
המסלול	מופעל	במסגרת	הוראת	מנכ"ל	18�8	החל	משנת	2011�

למידע נוסף לגבי תכניות מגנ"ט:
מאגד, אגוד משתמשים, מגנטון, נופר וקמין

info@magnet.org.il	:אלקטרוני	דואר

www.magnet.org.il	:אינטרנט	אתר

www.moital.gov.il/madan.htm	:אתר אינטרנט לשכת המדען הראשי

מסלולים לשיתוף פעולה בינלאומי במו"פ 
מדינת	ישראל	מקדמת	שיתוף	פעולה	בינלאומי	במו"פ	בין	חברות	תעשייה	
ישראליות	לחברות	זרות,	במטרה	לסייע	לחברות	הישראליות	לייצר	שיתופי	
פעולה	אסטרטגיים	עם	חברות	מתאימות	בחו"ל,	ובאופן	זה	לשפר	את	

כושר	התחרות	של	החברות	הישראליות	וחדירתן	לשווקים	הבינלאומיים�

נוצרו מספר מודלים של שת"פ בינלאומי במו"פ:
קרנות	דו-לאומיות� 	�1

הסכמי	שת"פ	במו"פ	עם	תאגידים	רב-לאומיים�	 	�2
ISERD	תכנית	המסגרת	למו"פ	של	האיחוד	האירופי� 	�3

נציבות	המדע	והטכנולוגיה	ישראל-ארה"ב� 	�4
הסכמים	דו-לאומיים	לתמיכה	מקבילה� 	�5

לשת"פ	 באירופה	 בינלאומיות	 מסגרות	 	- רב-לאומיים	 הסכמים	 	�6
במו"פ�
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קרנות דו-לאומיות
קרנות	שמפעילה	לשכת	המדען	הראשי	כתוצאה	מהסכמים	שנחתמו	

בין	ממשלת	ישראל	לבין	ממשלות	המדינות	השותפות	בכל	קרן,	כאשר	
כל	מדינה	מקצה	לקרן	הדו-לאומית	כסף	שנועד	למימון	מחקרי	מו"פ	
משותפים	בין	חברה	ישראלית	לבין	חברה	מהמדינה	השותפה	לקרן�	

המענקים	שניתנים	במסגרת	זו	הם	עד	50%	מהוצאות	המו"פ	של	כל	
חברה	מכל	מדינה�	

כתובת אינטרנטמדינהשם הקרן

Birdארה"בwww.birdf.com

 CIIRDFקנדהwww.ciirdf.ca

SIIRDסינגפורwww.siirdf.com

KORILקוריאהwww.koril-rdf.or.kr

הגורם	 הינה	 הראשי,	 המדען	 עומד	 שבראשה	 קרן,	 בכל	 מקצועית	 ועדה	
המאשר	את	תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	ההחלטות,	מעקב	ובקרה	

מתבצע	על	ידי	הקרנות�

הסכמי שת"פ במו"פ עם תאגידים רב-לאומיים 
ישראליות	 הזנק	 חברות	 בין	 פעולה	 שיתופי	 לעודד	 שמטרתו	 מסלול	

לתאגידים	גלובליים�	
עם	 במו"פ	 פעולה	 לשיתוף	 הסכמים	 הראשי	 המדען	 יוזם	 זו,	 במסגרת	
חברות	גלובליות	המובילות	בתחומן�	בהמשך	מוזמנות	חברות	ישראליות	
ו/או	 פיתוח	 הוא	 המענק,	 ייעוד	 משותפים�	 מו"פ	 פרויקטי	 עימהן	 לבצע	
התאמת	הטכנולוגיה,	היישום	או	השירות	של	החברה	הישראלית	למוצרי	
שיהיו	 אפשר	 המשותף	 במיזם	 הידע	 זכויות	 הרב-לאומיים�	 התאגידים	

בבעלות	משותפת	של	החברה	הישראלית	ושל	התאגיד	הרב-לאומי�	
ועדת	המחקר	הינה	הגורם	המאשר	את	תכניות	המו"פ	במסגרת	זו�	יישום	

ההחלטות,	מעקב	ובקרה	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	הראשי�
עד	היום	נחתמו	הסכמי	שת"פ	עם	19	חברות	גלובליות:

סאן,	 מיקרוסופט,	 מרק,	 י�ב�מ,	 טלקום,	 דויטשה	 אלקטל-לוסנט,	 אורקל,	
אבוט,	 נובוזיימס,	 רנו-ניסאן,	 אלקטריק,	 ג'נרל	 	,HP אינטל,	 קולה,	 קוקה	

ארקמה,	בי�בראון,	בריטיש	טלקום,	פוסקו	וטלקום	איטליה�

למידע נוסף לגבי תוכנית שת"פ במו"פ עם תאגידים רב לאומיים: 

avinoam@tnufa.org.il	:אלקטרוני	דואר

www.tnufa.org.il	:תנופה	אינטרנט	אתר

www.moital.gov.il/madan.htm	:אתר אינטרנט לשכת המדען הראשי

ISERD תוכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי
תכנית	המסגרת	למו"פ	של	האיחוד	האירופי	היא	התכנית	הגדולה	ביותר	
בעולם	לשיתוף	פעולה	מדעי	ותעשייתי	והינה	האלמנט	הפיננסי	המרכזי	
 )European Research Area( למחקר	 האירופי	 המרחב	 	- 	ERA של	

המתהווה	באירופה�
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התכנית	מתחדשת	מדי	כמה	שנים,	כאשר	התכנית	הנוכחית	היא	תכנית	
אשר	 	2007-2013 שנים	 שבע	 בת	 תכנית	 	- 	FP7 השביעית	 המסגרת	

תקציבה	הכולל	הוא	כ-50	מיליארד	יורו�
התכנית	מעניקה	מימון	ליצירת	קונסורציום	עם	שותפים	אירופים	לפעילות	
ציבוריים	 ופיתוח	של	התעשייה,	האקדמיה,	מכוני	מחקר,	ארגונים	 מחקר	
שער	 ישראלים	 גופים	 בפני	 פותחת	 בתכנית	 ההשתתפות	 ופרטיים�	

להשתלבות	אסטרטגית	במסגרות	המחקר,	הפיתוח	והשיווק	של	אירופה�
במגוון	 מחקר	 הצעות	 להגשת	 קוראים	 קולות	 מתפרסמים	 שנה	 בכל	
)קונסורציה(	 מחקר	 קבוצות	 של	 במסגרת	 מתנהל	 המחקר	 תחומים�	

שמגישות	באופן	קולקטיבי	את	הצעותיהן	ישירות	לאישור	בבריסל�
ישראל	היא	המדינה	היחידה	מחוץ	לאירופה	השותפה	בתכנית�	התכנית	
עסקיים	 פעולה	 שיתופי	 ליצירת	 הזדמנות	 ישראליים	 לגופים	 מעניקה	
ומחקריים	עם	גופים	מובילים	באירופה	ופותחת	להם	שער	להשתלבות	
אסטרטגית	במסגרות	המחקר,	הפיתוח	והשיווק	של	אירופה	במאה	ה-21�	
בזכות	המחקר	המשותף	והצמוד	בין	החברים	בקבוצות	המחקר	המונות	
על	 בערכו	 העולה	 טכנולוגי	 מידע	 נהנה	 המשתתף	 שותפים,	 	6-12 בין	
סכום	המענק	)מוניטין,	עבודה	משותפת	עם	ספקים	ולקוחות	אירופים	וכן	

שימוש	במתקני	ומרכזי	מו"פ	ייחודיים	של	האיחוד	האירופי(�
האיחוד	 של	 למו"פ	 המסגרת	 לתכנית	 הישראלית	 המנהלת	 	- 	ISERD
	ERA-ב	ישראל	מדינת	שילוב	על	המופקד	הממלכתי	הגוף	הינה	האירופי,
גופים	 של	 השתתפותם	 קידום	 הוא	 ייעודה	 למחקר�	 האירופי	 המרחב	 	-

ישראלים	בתכנית	המסגרת�	
ISERD	הוקמה	על	ידי	ממשלת	ישראל	ופועלת	מלשכת	המדען	הראשי�	
גם	 שותפים	 שבה	 	ISERD של	 ההיגוי	 ועדת	 יו"ר	 משמש	 הראשי	 המדען	

משרד	המדע	והטכנולוגיה,	ות"ת,	משרד	החוץ	ומשרד	האוצר�	
ישראל	עתידה	להשקיע	כ-500	מליון	יורו	דמי	ההשתתפות	לשבע	שנות	

התכנית	השביעית�
המסגרת,	 לתכנית	 בנוסף	 	,)ERA( למחקר	 האירופי	 המרחב	 במסגרת	
הנציבות	 ידי	 על	 הממומנות	 נוספות	 מחקר	 תכניות	 מספר	 מתנהלות	

:ISERD ידי	על	והמנוהלות	האירופית
תכנית	CIP	-	תכנית	נפרדת	מהתכנית	השביעית	לקידום	חדשנות	 	•
במשולב	 הממומנות	 	)JTIs( טכנולוגיות"	 “פלטפורמות	 תעשייתית,	

מהתקציב	הלאומי	ומתקציב	התכנית	השביעית�	
תכנית	COST	למפגשי	חוקרים	המנוהלת	על	ידי	משרד	המדע	והטכנולוגיה�	 	•

תכנית	AAL	-	לפיתוח	טכנולוגיות	לשירות	אוכלוסיה	בוגרת� 	•
תכנית	ARTEMIS	-	למערכות	משובצות	מחשב 	•

תכנית	-	ENIAC	לננואלקטרוניקה	 	•
יכולים	 השביעית	 המסגרת	 למימון	 שזוכים	 לגופים	 הניתנים	 המענקים	
להגיע	עד	ל-75%	מסך	הוצאותיהם	לביצוע	הפרויקט	ואף	מעבר	לזה�	כמו	

כן	הם	פטורים	לחלוטין	מתשלום	תמלוגים	והחזרים�
גופי	 כ-13,000	 	,1996 בשנת	 המסגרת	 לתכנית	 ישראל	 הצטרפות	 מאז	
מחקר	ישראלים	השתתפו	בתכנית	וכ-3,040	זכו	למימון�	זהו	שיעור	הצלחה	

של	כ-23%	שהוא	מעט	מעל	לשיעור	ההצלחה	של	אירופה	כולה�
תכנית	המסגרת	הנוכחית,	מבוססת	על	ארבע	אבני	בניין	עיקריות�	פעילות	
התעשייה	נמצאת	בתכנית	Cooperation	שמיועדת	לעידוד	שיתופי	פעולה	
מדעיים	בין	אקדמיה	ותעשיה�	בתכנית	זו	התעשייה	האירופית	משתתפת	

ביחס	של	30%	והתעשייה	הישראלית	משתתפת	ביחס	של	55%�
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 :ISERD למידע נוסף לגבי תוכניות

marcel@iserd.org.il :דואר אלקטרוני

www.iserd.org.il :אתר אינטרנט איסרד

www.moital.gov.il/madan.htm	:אתר אינטרנט לשכת המדען הראשי

נציבות המדע והטכנולוגיה ישראל-ארה"ב
נציבות	המדע	והטכנולוגיה	ישראל-ארה"ב	והזרוע	הביצועית	שלה,	קרן	המדע	
רווח,	פועלות	 כוונת	 ישראל-	ארה"ב,	שהיא	ארגון	עצמאי	ללא	 והטכנולוגיה	
לקידום	פעילות	משותפת	בין	ישראל	לבין	ארה"ב	בתחומי	המדע	והטכנולוגיה,	
לשם	יצירת	יתרונות	כלכליים	לשתי	המדינות�	הנציבות	מגדירה	מעת	לעת	
תחומים	מועדפים	לפעילותה	והם:	ביו	טכנולוגיה,	טלקומוניקציה,	טכנולוגיות	
טכנולוגיה,	 ננו	 רפואיים(,	 לשימושים	 תוכנה	 על	 מיוחד	 דגש	 )עם	 מידע	

טכנולוגיות	ירוקות	)אנרגיה	חלופית,	טכנולוגיות	מים(	ובטחון	פנים�

פעולה	 לשיתוף	 תשתית	 בקידום	 עוסק	 הנציבות,	 של	 הפעילות	 מסלול	
ולהסרת	מכשולים	והרמוניזציה	של	תקנים,	על	מנת	לשפר	את	אפשרויות	

שיתוף	הפעולה	בין	שתי	המדינות�

הקרן	עוסקת	בפעילויות	לעידוד	שיתוף	פעולה	טכנולוגי	ומדעי	בין	שתי	
המדינות	כמו	יצירת	קשרים	אסטרטגיים,	סדנאות,	כנסים	והקמת	ארגונים	
המאגדים	ענפים	מן	התעשייה�	היא	פועלת	לחיזוק	הקשר	שבין	תעשייה,	

ממשל	ואקדמיה�

למידע נוסף על הנציבות:

	david@usistc.org.il	:דואר אלקטרוני

www.usistc.org	:אתר אינטרנט

www.moital.gov.il/madan.htm	:אתר אינטרנט לשכת המדען הראשי

הסכמים דו-לאומיים לתמיכה מקבילה
פעולה	 לשיתופי	 והסכמים	 מסגרות	 יוזמת	 הראשי	 המדען	 לשכת	
בינלאומיים	ומשתתפת	במימון	תכניות	המו"פ	המאושרות	של	החברות	

הישראליות�	
דו- לשת"פ	 ההסכמים	 את	 והמתפעל	 המפעיל	 הגורם	 הינו	 מתימו"פ	

לאומי�	לשכת	המדען	הראשי	מממנת	עד	50%	מהתקציבים	המאושרים	
של	החברות	הישראליות,	ובמקביל	תומכות	המדינות	השותפות	להסכם	

בחברות	שלהן�
ועדת	המחקר	בלשכת	המדען	הראשי	הינה	הגורם	המאשר	את	תכניות	
המו"פ	לשת"פ	בינלאומי	במסגרת	זו�	יישום	ההחלטות,	מעקב	ובקרה	

עד	לסגירת	התיק	מתבצע	על	ידי	לשכת	המדען	הראשי�	
	28 עם	 משותפים	 מו"פ	 הסכמי	 הראשי	 המדען	 לשכת	 מפעילה	 כיום	

המדינות:
באירופה	-	צרפת,	רוסיה,	איטליה,	גרמניה,	יוון,	דנמרק,	הונגריה,	טורקיה,	

פורטוגל,	פינלנד,	שבדיה,	צ'כיה,	הולנד	וליטא�
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באסיה	ואוקיאניה	-	הודו,	סין	והפרובינציה	ג'יאגסו	בסין,	מדינת	ויקטוריה	
באוסטרליה�		

באמריקה	הלטינית	-	ברזיל,	ארגנטינה	ואורוגוואי�
בצפון	אמריקה	-	מדינות	ניו	יורק,	מרילנד,	ויסקונסין,	וירג'יניה,	קולורדו,	

אורגון	ואונטריו-קנדה�

בכוונת	לשכת	המדען	הראשי,	להרחיב	בשנת	2011	את	רשת	ההסכמים	
הדו-לאומיים	באסיה,	לפרובינציות	נוספות	בסין,	מאחר	וכלכלת	השווקים	
המתעוררים	באסיה	מתאפיינת	בצמיחה	מואצת	וטומנת	בחובה	פוטנציאל	

והזדמנויות	עסקיות	לחברות	ישראליות	והרחבת	הסחר	והיצוא�	

מתימו"פ 
ממשלתית	 עמותה	 הינו	 ופיתוח,	 למחקר	 הישראלית	 התעשייה	 מרכז	
ליישום	מדיניות	לשכת	המדען	הראשי	בתחום	 ביצועית	 כזרוע	 המשמש	
של	 פעילותו	 מימון	 תעשייתי�	 טכנולוגי	 במו"פ	 בינ"ל	 פעולה	 שיתוף	

מתימו"פ	הינו	מתקציב	לשכת	המדען	הראשי�
מתימו"פ	ממונה	על	יישום	הסכמי	השת"פ	הדו-לאומיים	והרב-לאומיים	
ופועל	בשיתוף	פעולה	עם	גופים	וארגונים	דומים	במדינות	השונות,	ליצירת	
פרויקטי	 לייזום	 שונות,	 במסגרות	 וזרות	 ישראליות	 חברות	 בין	 מפגשים	
מו"פ	משותפים�	מתימו"פ	פועל	לשיתופי	פעולה	אסטרטגיים	עם	חברות	
זרות	לקידום	תעשיית	הטכנולוגיה	הישראלית	לשווקים	הבינלאומיים	תוך	

כדי	שיפור	יכולת	התחרות	שלה�

הסכמים רב-לאומיים 
מסגרות	בינלאומיות	באירופה	לשת"פ	במו"פ

Eureka תכנית יוריקה
זוהי	 גדולה	לשת"פ	במו"פ	תעשייתי�	 יוריקה	הינה	מסגרת	כלל	עולמית	
יורו	בהשתתפות	 אירופית	בתקציב	שנתי	של	5�1	מיליארד	 תכנית	כלל	
40	מדינות	כולל	האיחוד	האירופי	עצמו	וכולל	ישראל,	שהינה	החברה	הלא	

אירופית	היחידה	במעמד	של	חברה	מלאה�
	EUREKA	יוריקה	עם	הסכם	על	ישראל	מדינת	בשם	חתם	הראשי	המדען
ההשתתפות	 של	 והעמקה	 להרחבה	 פועלת	 הראשי	 המדען	 ולשכת	

הישראלית	במסגרות	השונות	של	תכנית	יוריקה	האירופית�	
במסגרת	יוריקה	אושרו	ב-2010	כ-400	פרויקטים	חדשים	הממומנים	על	
ידי	תכניות	המו"פ	הלאומיות	במדינות	המשתתפות�	התעשייה	הישראלית	
פעילה	במיוחד	ביוריקה,	ב-2010	חברות	ישראליות	נטלו	חלק	בכ-15%	

מכלל	הפרויקטים�	
“יוריקה",	 בהנהלת	 הישראלי	 הלאומי	 כנציג	 משמש	 הראשי	 המדען	
ופועל	 הראשי,	 המדען	 לשכת	 מטעם	 המבצעת	 הזרוע	 הינו	 ומתימו"פ	

להרחבת	השתתפות	חברות	ישראליות	במסגרות	יוריקה	השונות�

 Eureka נשיאות יוריקה
הגבוהה	 מעורבותה	 בזכות	 ביוריקה,	 ישראל	 של	 הבולט	 מעמדה	 לאור	
והמוצלחת	בתכנית,	נקבע	כי	מיולי	2010	ועד	יוני	2011	תכהן	מדינת	ישראל	
כיו"ר	 לכהן	 מונה	 לשעבר	 הראשי	 המדען	 יוריקה�	 לארגון	 תורנית	 כנשיאה	
נשיאות	יוריקה	בתקופה	זו�	במהלך	תקופת	הנשיאות	יערכו	4-5	מפגשים	
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בישראל	של	נציגי	40	המדינות	החברות	בארגון	כולל	נציגי	האיחוד	האירופי�	
לתעשייה	 רלבנטיות	 יוזמות	 ביוריקה	 לקדם	 לישראל	 מאפשרת	 הנשיאות	

הישראלית	ולהשתתף	בעיצוב	דמותה	של	התכנית	בשנים	הקרובות�	

Eurostars תכנית יורוסטארס
	,Eurostars	חדשה	תכנית	“יוריקה"	במסגרת	מופעלת	2008	משנת	החל
האיחוד	 של	 השביעית	 המסגרת	 ולתכנית	 ליוריקה	 משותפת	 תכנית	
האירופי�	תכנית	זו	מיועדת	להגדלה	משמעותית	של	השתתפות	חברות	
אירופיות,	 שת"פ	 בתכניות	 ההיי-טק,	 ממגזר	 	)SME's( ובינוניות	 קטנות	
כולל	חברות	סטרט-אפ�	תכנית	זו	הינה	שיתוף	פעולה	ראשון	מסוגו	בהיקף	
כלל-אירופי	בין	תכניות	המו"פ	הלאומיות,	לבין	נציבות	האיחוד	האירופי,	

אשר	מקצה	תקציב	תמיכה	מיוחד	לתמיכה	בפרויקטי	יורוסטארס�

EEN תכנית
התעשייתית�	 והחדשנות	 התחרותיות	 לקידום	 אירופית	 חדשה	 מסגרת	
התכנית	תומכת	בהעברת	טכנולוגיות	ומציאת	שותפים	עסקיים	וטכנולוגיים	
נוספים	 גורמים	 ללא	מימון	של	החברות	המשתתפות�	בתכנית	שותפים	
ירושלים	כל	אחד	בתחום	 כמו	מכון	הייצוא,	התאחדות	התעשיינים	ומכון	
התמחותו�	מתימו"פ	מיישם	את	ההשתתפות	הישראלית	בתכנית,	סה"כ	

כל	שנה	נחתמים	כ-30	הסכמי	שיתוף	פעולה	מסוגים	שונים�

Galileo "תכנית “גלילאו
מבוססות	 ומיקום	 ניווט	 מערכות	 לפיתוח	 אירופית	 רב-לאומית	 תכנית	
לאירופה	 מחוץ	 המדינות	 משתי	 אחת	 הינה	 ישראל	 מדינת	 לוויינים�	

)השנייה	היא	סין(	שהצטרפו	לתכנית	האירופית�	
ממשלת	ישראל	הקצתה	סכום	של	100	מיליון	ש"ח	למימון	השתתפות	
הישראלי	 הנציג	 הינו	 מתימו"פ	 גלילאו�	 בתכנית	 הישראלית	 התעשייה	
מטעם	המדען	הראשי	לתכנית	זו	ומטרתו	לעודד	מעורבות	מקסימאלית	
השתתפות	 באמצעות	 התכנית	 במסגרת	 הישראלית	 התעשייה	 של	
קולות	 פרסום	 ידי	 על	 וכן	 לתכנית	 ותשתיות	 ציוד	 לאספקת	 במכרזים	
קוראים	לפיתוח	יישומים	מבוססי	גלילאו�	בתכנית	הישראלית	משתתפות	

כ-10	תעשיות	מידי	שנה�

תכנית “וונוס"
מסגרת	איגום	משאבים	של	לשכת	המדען	הראשי	בשיתוף	עם	משרד	המדע	
המדינות,	 בשתי	 החלל	 ותעשיות	 והצרפתית	 הישראלית	 החלל	 וסוכנות	
במסגרתו	יפותח	וישוגר	לווין	במשקל	קל	למשימות	תצפית	וניטור	סביבתי	

למטרות	מחקר�	הגורם	למעקב	וביצוע	הינו	משרד	המדע�

תכנית “סזאר"
תכנית	להקמת	מערכת	בקרה	אווירית	משוכללת	באירופה,	מיוזמתם	של	
האווירית	 הבקרה	 איגוד	 	- “יורוקונטרול"	 וארגון	 האירופי	 האיחוד	 נציבות	
האירופי�	במסגרת	התכנית	מתוכנן	לקום	מאגד	תעשיות	ישראלי	במגוון	
יהיה	 תחומים	הרלוונטיים	לתכנית�	מטרת	מתימו"פ	במסגרת	התכנית	
בתכנית	 שיאושרו	 בפרויקטים	 הישראלית	 ההשתתפות	 את	 למקסם	

ולשמש	כמוקד	הלאומי	לפעילות	“סזאר"	בישראל�
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למידע נוסף לגבי תכניות יוריקה:

	eureka@matimop.org.il	:דואר אלקטרוני

www.eureka-israel.co.ill	:אתר אינטרנט

למידע נוסף לגבי תכניות השת"פ הבינלאומי במו"פ:

	rdinfo@matimop.org.il		:דואר אלקטרוני

www.matimop.org.il	:אתר אינטרנט

אתר אינטרנט לשכת המדען הראשי תכניות המופעלות בלשכת 
המדען הראשי

קרן	המו"פ	-	לפיתוח	מוצרים	ותהליכים 	•
מרכזי	מו"פ	של	חברות	גדולות	בפריפריה 	•

הסדר	מו"פ	גנרי	-	לחברה	גדולה	בודדת 	•
מרכזי	מו"פ	של	חברות	רב-לאומיות 	•

מרכזי	מו"פ	-	אנרגיה	ומים 	•
מו"פ	עסקי	בחקלאות 	•

מרכזי	מו"פ	פיננסי 	•
קרן	“מימד"	-	מו"פ	ליישום	דואלי	צבאי/מסחרי 	•

השקעות	מוסדיים	בהיי-טק 	•
תעדוף	תעשייה	מסורתית 	•

מכינת	מו"פ	לתעשייה	המסורתית 	•
תמיכה	בפרויקטים	במכוני	מחקר 	•

מסורטק	-	שת"פ	בין	תעשייה	מסורתית	לתעשיית	היי-טק 	•
תנופה	-	סיוע	ליזמים	טכנולוגיים	מתחילים 	•

חממות	ליזמות	טכנולוגית 	•
חממה	תעשייתית 	•

יזמים	צעירים 	•
מרכזי	ננוטכנולוגיה	באקדמיה 	•
המכון	הלאומי	לביוטכנולוגיה 	•

קרן	למדעי	החיים 	•
צת"ם	-	ציוד	לחברות	שירות	במדעי	החיים 	•

מאגדי	מגנ"ט	-	מו"פ	גנרי	למאגד	חברות+אקדמיה 	•
איגוד	משתמשים	-	הפצה	והטמעת	טכנולוגיות	 	•

מגנטון	-	שת"פ	בין	תעשייה	לאקדמיה	 	•
נופר	-	תעשייה+אקדמיה	)ביו/ננוטכנולוגיה(	 	•

קמין	-	קידום	מחקר	יישומי	באקדמיה 	•
קרנות	דו-לאומיות 	•

שת"פ	במו"פ	עם	תאגידים	רב-לאומיים 	•
FP7	האירופי	האיחוד	מו"פ	תכניות 	•

נציבות	המדע	והטכנולוגיה	ישראל-ארה"ב 	•
שת"פ	דו-לאומי	לתמיכה	מקבילה 	•

מסגרות	לשת"פ	רב-לאומי	באירופה 	•
Eureka	יוריקה 	•

www.moital.gov.il/madan.htm
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מרכז ההשקעות

מסלולי סיוע והטבות
מרכז	ההשקעות	פועל	מכוח	החוק	לעידוד	השקעות	הון	התשי"ט	-	1959�	
המרכז	מעודד	הקמה	והרחבה	של	מפעלים	תעשייתים,	מבנים	לתעשייה,	
תיירות	בנייני	תעשייה	למגורים	ע"י	מתן	מעמד	“מפעל	מאושר"	לתוכנית	
ממסלולי	 באחד	 מהטבות	 ליהנות	 ליזם	 מאפשר	 זה	 מעמד	 השקעות�	

ההטבות	שמעניק	החוק�
נציגי	 חברים	 שבה	 המינהלה	 הוא	 ההשקעות	 במרכז	 המחליט	 הגוף	
משרד	התמ"ת,	האוצר,	החקלאות,	משרד	ראש	הממשלה	ונציג	הציבור�	
הקריטריונים	אשר	מנחים	את	המינהלה	לתת	מעמד	של	“מפעל	מאושר"	
הם:	יכולת	תחרות	בשווקים	בין	לאומיים	ושימוש	בטכנולוגיות	חדשניות,	
לצרכים	 נאות	 פתרון	 ומתן	 גובה	 מוסף	 ערך	 תעסוקה,	 מקומות	 יצירת	
המיוחדים	של	כלכלת	המדינה,	בתוך	משרד	התמ"ת	ישנה	מעורבות	בכל	

התהליך	המינהלים	המקצועיים	והמינהל	לאזורי	פיתוח�

מפעל מאושר - מסלולי הסיוע
על	פי	החוק	לעידוד	השקעות	הון	נקבעו	מספר	אזורי	עדיפות	לאומית,	
הסיוע	שונה	מאזור	לאזור�	בהתאם	להוראות	החוק�	יזם	שאושרה	תכניתו,	

ייהנה	מההטבות	ומהזכויות	לאורך	כל	תקופת	ההטבות�

נהלים
המדריך  בקובץ	 ונהלים	 הוראות	 הציבור	 לידיעת	 מפרסם,	 המרכז	
ל"יישום החוק לעידוד השקעות הון" ובאתר האינטרנט של המשרד 

המעודכנים מעת-לעת�	

3. מסלולי ההטבות
3.1 מסלול המענקים

את	 להשלים	 התאגיד	 על	 בה	 שנתיים	 של	 לתקופה	 ניתן	 האישור	 כתב	
התכנית	 ביצוע	 מושלמת	 לא	 בהן	 בנסיבות	 המאושרת�	 התכנית	 ביצוע	
ובלבד	כי	לפחות	25%	מהיקף	התכנית	מבוצע	רשאית	המנהלה	לבקשת	
החברה	להאריך	את	מועד	ביצוע	התכנית	ולא	יותר	מחמש	שנים	ממועד	

מתן	כתב	האישור�	

תנאי הזכאות: 
בר	תחרות	בשוק	העולמי	-	התנאי	הקבוע	בסעיף	18א)ג(	לחוק� 	�1

התאגיד	חייב	לממן	24%	לפחות	מהתוכנית	המאושרת	בהון	מניות	 	�2
נפרע�

ההטבות
הטבות מס למפעל מאושר:

הטבות מס של מפעל מאושר יבוטלו במסגרת מסלול המענקים זכאי 
התאגיד להטבות של תשלום מענקים ומס מופחת כמפורט להלן:	

בתוכנית	 הכלולה	 קבוע	 ברכוש	 מההשקעה	 כאחוז	 ניתן	 המענק	 	•
המאושרת	וזכאית	למענק,	שיעור	המענק	ניתן	בהתאם	לאזור	הפיתוח	

בו	מתבצעת	התוכנית�
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התוכנית	המאושרת	כוללת	השקעה	ברכוש	קבוע	בלבד�	ציוד	ומבנים	 	•
חדשים	בלבד	יכללו	בתוכנית	המאושרת	לפי	שיקול	דעת	המנהלה�	
אישור	המנהלה	 ניתן	לקבל	 ולכללי	מרכז	ההשקעות	 בהתאם	לחוק	
לגביו	 חלה	 שלא	 מיובא,	 משומש	 ציוד	 המאושרת	 בתכנית	 לכלול	

התיישנות	טכנולוגית�

3.2 מס מופחת :
ובמקומם	 בחוק	 הקבועים	 לתעשייה	 במס	 ההטבות	 מסלולי	 כל	 בוטלו	

נקבעו	מס	הכנסה	קבוע	החל	משנת	2011:
2011-2012: אזור א' 10%, שאר הארץ 15%

2013-2014: אשור א' 7%, שאר הארץ 12.5%
2015 ואילך:אזור א' 6%, שאר הארץ 12%

המחזור  תוספת  על  ולא  המחזור  כלל  על  תינתנה  המס  הטבות 
הצפויה

	
חברות ממשלתיות

חברה	בבעלות	מלאה	של	הממשלה	לא	תיכלל	בשיעורי	המס	המופחת	
ולא	תוכל	לקבל	מענקים�

בעלות זרה
של	 החוץ	 השקעות	 בשיעור	 תלות	 ללא	 אחידים	 המופחת	 המס	 שיעורי	

החברה�

דיווידנד
מס	אחיד	של	15%	על	הדיבידנד�

מסלול הטבות מס למפעל תעשייתי מועדף מיוחד:
סך	ההכנסה	בישראל	של	5�1	מיליארד	ש"ח	בשנה� 	•

מאזן	מאוחד	הכנסות	חברה	של	20	מיליארד	ש"ח	בשנה� 	•
האלה	 מהחלופות	 אחת	 תכלול	 מועדף	 מפעל	 של	 עסקית	 תכנית	 	•

לפחות:
של	 בהיקף	 בניינים,	 למעט	 יצרניים,	 נכסים	 ברכישת	 השקעה	 	�1
400	מליון	שקלים	חדשים	לפחות	באזור	פיתוח	א'	ו-800	מיליון	
שקלים	חדשים	באזור	פיתוח	שאינו	אזור	פיתוח	א',	בתוך	שלוש	

שנות	מס	מתחילת	תקופת	הזכאות	להטבות�
השקעה	במחקר	ופיתוח	בהיקף	של	100	מיליון	שקלים	חדשים	 	�2
לפחות	 חדשים	 שקלים	 מיליון	 ו-150	 א'	 פיתוח	 באזור	 לפחות	
במהלך	 מס	 שנת	 בכל	 א',	 פיתוח	 אזור	 שאינו	 פיתוח	 באזור	

תקופת	הזכאות	להטבות�
העסקית	 התכנית	 לפי	 כי	 דעתם,	 להנחת	 שהוכח	 אישור	 המנהלים	 	•
לפעילות	 מהותית	 תרומה	 יתרום	 המועדף	 המפעל	 להם	 שהוגשה	
הכלכלית	בישראל	ויש	בו	כדי	לקדם	יעדים	לאומיים	במשק	המדינה,	
בין	השאר,	בהתחשב	במיקום	הגיאוגרפי	של	המפעל	המועדף	וברמת	
השכר	שצפוי	שתיקבע	לעובדיו�	אישור	המנהלים	יינתן	בכתב	ונימוקיו	
היעדים	 ולקידום	 הכלכלית	 לפעילות	 הצפויה	 התרומה	 את	 יכללו	

הלאומיים	כאמור�
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של	 בדיווידנד	 חייב	 הארץ	 בשאר	 ו-8%	 א'	 באזור	 	5% של	 חברות	 מס	
�15%

בכפוף	 בעליהן	 את	 המזכות	 נוספות	 פעילות	 קיימות	 החוק	 במסגרת	
לעמידה	בתנאים	במעמד	של	מפעל	מאושר:

בנין	תעשייה	להשכרה	-	מסלול	מענקים	בלבד� 	•
בנין	השכרה	למגורים�	 	•

מסלול	סיוע	להקמת	מפעלים	מחוללי	שינוי	בפריפריה	בישראל	הוראה	 	•
�4�3

מסלולים חדשים:
החוק	 מטרות	 את	 המקיימים	 הלוואה	 או	 מענק	 להעניק	 תוכל	 המנהלה	

לפעולה	חדשה	או	הרחבה	לפי	הדברים	הבאים:
המסלולים	יקבעו	ע"י	המנהלה	ויאושרו	ע"י	שר	התמ"ת	ושר	האוצר,	 	•

באישור	ועדת	הכספים�
ההשקעה	אינה	חייבת	להיות	בהקמה	או	הרחבה	של	מפעל,	אלא	בכל	 	•

השקעה	המקיימת	את	מטרות	החוק�
יכולים	 השרים	 אולם	 הנוכחי	 השיעור	 על	 יעלו	 לא	 המענק	 שיעורי	 	•

להגדילו	בעוד	10%	מעבר	לשיעור	הנוכחי	הקבוע	בחוק�

יחס בין המסלולים
ניתן	יהיה	ליהנות	משני	ההסדרים	הקבועים	בחוק	הן	מענקים	והן	שיעור	

מס	מופחת	כמוצע	בתיקון�
או	 המענקים	 במסלול	 	- מאושר	 מפעל	 של	 להכללה	 התנאים	 הערה: 

במסלולים	החדשים	יישארו	כפי	שהיו:
מפעל	תעשייתי	כהגדרתו	בסעיף	51	בחוק: א�	

ביצוע	יצוא	25%	לגידול	מהמחזור	לשוק	שגודלו	מעל	12	מליון	ש"ח� ב�	
מיקום	המפעל	באזור	פיתוח	א'	בלבד� ג�	

מסלולי תעסוקה
במסגרת	מסלול	תעסוקה	ניתן	הסיוע	בגין	העסקת	העובדים	בצורה	של	

תשלום	מענקים	כאחוז	משכר	העובדים�
במסגרת	זו	מופעלות	2	תוכניות	סיוע�	

א. מסלול תעסוקה מקוצר. בו ניתן סיוע למשך 30 חודש בשני 
מסלולי מישנה:

אסמכתא:	הוראת	מנכ"ל	17�4
http://www.moital.gov.il//hm/4-17

תקציב	ב-2011	-	75	מליון	₪

מסלול	כללי	באזור	"הפריפריה"	-	מתן	סיוע	מדורג	הנע	בין	15%-30%	 	�1
האחרונים	 החודשים	 בעשרת	 	5%-10% הראשונים	 החודשים	 ב10	
תלוי	בגודל	החברה�	באזור	א	אחוזי	הסיוע	נעים	בין	25%	ל5%			תלוי	

בגודל	החברה�
מסלול	אוכלוסיות	מיוחדות	)מיעוטים,	חרדים,	מוגבלים,	וחד	הוריים(	 	�2
המסלול	ניתן	בכל	הארץ	למיזמים	המעסיקים	90%	מאוכלוסיות	אילו	

וסיוע	נע	בין	35%	בחודשים	הראשונים	ל10%	בחודשים	האחרונים�
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לסיוע	 השכר	 ותקרת	 מישרות	 	5 הינו	 אילו	 במסלולים	 העסקה	 מינימום	
הינה	₪15,000�

ביצוע:	בהקצאה	תחרותית	במועדים	המפורסמים	לציבור

ב. ֵמיזמים לפיתוח אזורי הפריפריה:
אסמכתא:	הוראת	מנכ"ל	18�4	

http://www.moital.gov.il//hm/4-18
תקציב:	ב-2011	-	75	מליון	₪	

במסגרת	זו	ניתן	הסיוע	לשני	סוגי	מיזמים
מיזמים	בעלי	שכר	גבוה	-	)מינימום	עלות	שכר	של	250%	מהשכר	 	�1

הממוצע	במשק�(	
מינימום	העסקה	הינו	15	עובדים	באזורי	ה"	פריפריה"	כאשר	הסיוע	 	
ו5%	בשנה	הרביעית�	תינתן	מקדמה	 בין	35%	בשנה	הראשונה	 נע	
עם	ההגעה	למינימום	הנדרש	ותוספת	סיוע	למקדימים	לגיס	עובדים		
הינו	 הניתן	 הסיוע	 אחוז	 עובדים,	 	130 מעל	 מעסיק	 והמיזם	 במידה	

40%	מהשכר�		
מפעלי	עוגן	-	במסגרת	זו	ניתן	הסיוע	לחברות	עם	מחזור	של	יותר	 	�2
עלות	 כאשר	 מישרות	 	100 של	 העסקה	 מינימום	 	�₪ מליון	 מ100	

השכר	הנדרשת	הינה	150%	מהשכר	הממוצע	במשק�

מרכז ההשקעות:

משרד	התעשייה	והמסחר,	רח'	בנק	ישראל	5	ירושלים	94101

טלפון:	02-6662828

vered-c@moital.gov.il :דואר אלקטרוני

www.moital.gov.il :אתר אינטרנט
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מינהל איזורי פיתוח
	

מינהל	אזורי	פיתוח	במשרד	התמ"ת	מופקד	על	פיתוח	ויצירת	מקורות	
תעסוקה	ביישובי	הפריפריה�	במסגרת	זו	מפתח	המינהל	תשתיות	באזורי	

תעשייה	על	מנת	לשווקם	ליזמים	/	תעשיינים	להקמת	מפעלם�
בעידוד	 חשוב	 שלב	 מהווה	 הפריפריה	 ביישובי	 התעשייה	 אזורי	 פיתוח	
והגדלת	 האבטלה	 רמת	 הורדת	 מאפשר	 שהוא	 תוך	 במשק	 הצמיחה	
עזר	 כלי	 משמש	 פיתוח	 לאזורי	 המינהל	 פעילות	 המועסקים�	 מספר	

בפיתוח	הכלכלי	והחברתי	בפריפריה�

פארק תעשייה
פארק	תעשייה	הנו	התפתחות	מודרנית	של	אזור	תעשייה�	הפארק	משלב	
פיתוח	 תוך	 המסורתית	 מהתעשייה	 ומפעלים	 הייטק	 תעשיות	 בתוכו	

סביבתי	באיכות	גבוהה�
הפארק	מורכב	ממפעלים	חדשים	ו/או	המגיעים	ממרכז	הארץ	וממפעלים	
מתחומי	היישוב�	הפארק	על	מפעליו	מספק	תעסוקה	הולמת	למקומיים	
בסמוך	למקום	מגוריהם	וכמו	כן	מעניקה	המדינה	תקציבים	לתעשיינים	
המעתיקים	את	מפעליהם	מהמרכז	לפריפריה	כך	שהמעבר	הופך	עבורם	

לאטרקטיבי�
בפארקים	 תעשייה	 לאזורי	 הרב	 בביקוש	 מוכחת	 זו	 אטרקטיביות	
מחו"ל	 יזמים	 ידי	 על	 והן	 מקומיים	 יצרנים	 ידי	 על	 הן	 התעשייתיים	
המעתיקים	את	עסקיהם	לפארקים	התעשייתיים�	המענקים	ניתנים	בדרך	

של	סיבסוד	עלות	הקרקע	והוצאות	הפיתוח�

הפרטת הפעילות של מינהל אזורי פיתוח
במסגרת	השאיפה	לשפר	את	השרות	הניתן	ליזם/תעשיין,	משקיע	המינהל	
לאזורי	פיתוח	זמן	ומחשבה	רבה	בשיטות	לייעול	וקיצור	זמן	ההמתנה	תוך	

שהוא	מפריט	חלקית	את	פעילותו�	
הפרטת	הפעילות	פרושה	-	מסירת	תפקידי	התכנון	וההקמה	של	אזורי	

התעשייה	לידי	גופים	חוץ	ממשלתיים	כדלקמן:

רשויות מקומיות -	מתן	אפשרות	לפיתוח	עצמי	באמצעות	הרשות	 א. 
של	 מרבי	 ניצול	 תוך	 התעשייה	 אזור	 נמצא	 שבתחומה	 המקומית	
התעסוקה	 תחום	 ושלוב	 שברשותה	 ההנדסי	 האדם	 כוח	 משאבי	
בנוהל	 שימוש	 כן	 כמו	 בקהילה�	 הרשות	 מפעילות	 נפרד	 בלי	 כחלק	
רשויות	מקומיות	של	המשרד	והעברת	תקציבים	באמצעות	הרשאה	

תקציבית�
עבור	 הניתנים	 התקציבים	 את	 לרשות	 מעביר	 פיתוח	 אזורי	 מינהל	 	

פיתוח	אזורי	התעשייה,	באופן	ישיר�

פרטיים	 עסקים	 לאנשי	 מופנה	 הזכיינים	 מודל	 	- זכיינים  מודל  ב. 
להפעיל	 מעודדם	 שהוא	 תוך	 תשתיות	 פיתוח	 בתחום	 המעורים	
את	כל	הליך	השווק	ופיתוח	המגרשים�	פעילות	אשר	תביא	לקיצור	
הליכים	והעמדת	אזור	התעשייה	לקליטת	מפעלים	בפרק	זמן	קצר�	

)ממתין	לאישור	ממ"י	ומשרד	האוצר(�
עידוד	הזכיין	להמשיך	ולספק	שירותים	למפעלים	שהוקמו	באזור	התעשייה	 	

עשוי	לעודד	מספר	רב	יותר	של	זכיינים	להשתתף	במכרזים	מסוג	זה�	
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המינהל	לאזורי	פיתוח	שוקד	באופן	מתמיד	על	הגדלת	ההיצע	של	 	
מגרשים	זמינים	בפריפריה	במקביל	לשיפור	השרות	הניתן	לתעשיינים/

יזמים�	

שרות ליזם
על	מנת	להקל	על	היזמים	הפונים	בבקשה	להמלצה	על	הקצאת	קרקע,	
עומדים	נציגי	המחוזות:	בחיפה	והצפון,	באר	שבע	והדרום	ומחוז	ירושלים	

לשרות	היזמים	�	

באזורי	תעשייה	בהם	פועלת	מינהלת	-	כל	השרות	ליזם	נעשה	באמצעות	
הגשת	 בעת	 ליזם	 המסייע	 נוסף	 גורם	 מהווה	 שהיא	 המינהלת	 מנהל	

הבקשה	לקרקע�

הקצאות קרקע
הקצאות	הקרקע	ניתנות	ליזמים	באזורי	עדיפות	לאומית	בפטור	ממכרז	
למטרת	הקמת	מפעלי	תעשייה�	גודל	השטח	אשר	יוקצה	ליזם	הינו	ע"פ	

המלצת	המינהל	המקצועי�
כמו	כן	מחיר	הוצאות	הפיתוח	ליזם	באזורי	עדיפות	לאומית	מסובסד	בין	

40%	ל-90%	על	פי	קריטריונים	ומשקלות�

פיתוח תשתיות
פיתוח	התשתיות	מתבצע	בהתאם	להוראת	מנכ"ל,	חוק	חובת	המכרזים	

ותקציב	המדינה	

המינהל לאזורי פיתוח:

רחוב	בנק	ישראל	5,	ירושלים

טלפון:	02-6662411-2			

פקס: 02-6662921

igal.y@moital.gov.il :דואר אלקטרוני

www.moital.gov.il/NegevGalilee :אתר אינטרנט
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המטה לפיתוח אזורי

המטה	אזורי	אמון	על	גיבוש,	ניהול,	ריכוז	ותיאום	הטיפול	הייעודי	בפיתוח	
גליל	 (נגב,	 הלאומיים	 העדיפות	 באזורי	 ובתעסוקה	 בהשקעות	 הכלכלי,	
וירושלים),	זאת	במטרה	להעלות	את	שיעור	הצמיחה	והתעסוקה	באזורים	
אלו�	המטה	הוקם	בכפוף	למנכ"ל	משרד	התמ"ת	והוא	פועל	תוך	שיתוף	
ומשרדי	 רשויות	 ועם	 במשרד	 המקצועיות	 היחידות	 כלל	 עם	 פעולה	
ממשלה	שונים�	במקביל,	תפקידו	העיקרי	של	המטה	הינו	ייזום	תוכניות	
ופרויקטים	חדשים	למשיכת	השקעות,	לפיתוח	מקורות	תעסוקה	ולעידוד	

הקמתם	של	עסקים	גדולים	וקטנים	באזורים	אלו�

תחומי פעילות עיקריים:
של	 ומעשי	 קונספטואלי	 פיתוח	 על	 אחראי	 המטה	 	- אסטרטגיה   .1
המטה	 כן,	 כמו	 הלאומיים�	 העדיפות	 באזורי	 כלכלי-אזורי	 תכנון	
משקיעים	 לטובת	 רלבנטיים	 נתונים	 מאגרי	 ויצירת	 ריכוז	 על	 אמון	
לקראת	 וכולל	 עדכני	 אמין,	 עבודה	 בסיס	 ליצור	 במטרה	 ויזמים,	

יצירת	תוכניות	עבודה�

ליצירת	 אחראי	 המטה	  - כלכלי-תעסוקתי  לפיתוח  תוכניות  יצירת   .2
תשתיות	ותוכניות	לפיתוח	כלכלי	ותעסוקתי,	לרבות	בדרך	של	הכנת	
תוכניות	סיוע	חדשות	או	עדכון	תוכניות	קיימות	תוך	קידום	פרויקטים	

אלו	עד	לשלב	הביצוע	והוכחת	היתכנות�

תיאום מעקב ובקרה -  .3
הסרת	חסמים	ותיאום	תהליכי	עבודה	מזורזים	בתוך	המשרד	אל	 	•

מול	יזמים	ומשקיעים	פוטנציאליים�
ביצוע	מעקב	אחר	יישום	תוכניות	הקשורות	לפיתוח	כלכלי-אזורי	 	•

ואשר	מבוצעות	ע"י	היחידות	המקצועיות	הרלבנטיות	במשרד�
תיאום	פעילויות	הפיתוח	מול	משרדי	וגופי	הממשלה	הרלוונטיים:	 	•
והגליל,	 הנגב	 לפיתוח	 המשרד	 רוה"מ,	 משרד	 האוצר,	 משרד	
הרשות	לפיתוח	הנגב	והרשות	לפיתוח	הגליל,	הרשות	לפיתוח	

ירושלים	וכו'�

שיווק וליווי משקיעים - המטה	אחראי	לשיווק,	איתור	וליווי	משקיעים	  .4
מקומיים	וזרים	בשיתוף	פעולה	מלא	עם	המטה	לקידום	השקעות�

להעלאת	 שיווקית	 תשתית	 ובניית	 ייחודיים	 הסברה	 חומרי	 יצירת	 	
המודעות	לתוכניות	ולכלי	הסיוע	שמעמיד	משרד	התמ"ת�
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דוגמאות לפרויקטים:
מעבר מחנות צה"ל לנגב -	הכנת	תכנית	עבודה	תעסוקתית	לקראת	 	•
מעבר	מחנות	צה"ל	לנגב	כולל	ניהול	פורום	נציגי	התמ"ת	מול	נציגי	

משרד	הביטחון�
תעשייה	 לאזורי	 פיתוח	 והשלמות	 שדרוג	  - תעסוקה  אזורי  קידום  	•
ותיקים,	שיווק	אזורי	תעשייה	ייעודיים	)נע"מ	וצבאים(,	אז"ת	מרחביים	

ובדיקת	היתכנות	לאז"ת	חדשים�
בנגב	 ייעודיים	 טכנולוגיים	 מרכזים	  - טכנולוגיים  מרכזים  פיתוח  	•
והמזון,	 הביוטק	 המים,	 המתחדשת,	 האנרגיה	 בתחומי	 ובגליל	

וחממות	תעשייתיות	בנגב	ובגליל�
ערים	 עירוניים/מרכזי	 שווקים	 לשיקום	 תכנית	 גיבוש	  - ערים  מרכזי  	•

בפריפריה	ובקרה	על	יישומה�	
יזמות ועסקים קטנים ובינוניים -	מרכזי	יזמות	סטודנטים,	פרויקט	 	•

'עסקים	מרחוק',	מרכז	עסקים	ב"ש,	פרויקט	'למידה	מרחוק'�
קרן	 להקמת	 תכנית	 גיבוש	 ממשלתית-פרטית  השקעות  קרן  	•

השקעות	תלת	מגזרית	לטובת	פרויקטים	אזוריים�
שולחן עגול תלת-מגזרי רבעוני בנושא	פיתוח	כלכלי-אזורי� 	•

רשות	 תכניות	 ניהול	  - מיעוטים  ותעסוקת  בפריפריה  תעסוקה  	•
מקדמת	תעסוקה	ומעברים;	תוכנית	החומש	לקידום	המגזר	הדרוזי	

בגליל,	הבדואי	בנגב,	והמיעוטים	הכללי�
באזורי	 ותעסוקה	 הכשרה	 מיזמי	 הפעלת	  - משותפים  מיזמים  	•

הפריפריה	בשיתוף	ארגוני	מגזר	שלישי�
פיתוח תעסוקתי בירושלים - גיבוש	והתאמת	תכניות	וכלי	סיוע	של	 	•

התמ"ת	לפיתוח	כלכלי	תעסוקתי	בירושלים�
'מתקני חלוץ'	-	ייזום	ושיווק	התוכנית	מול	יזמים	וחברות	מתחומי	 	•

האנרגיה	המתחדשת�
המעוניינים	 ומשקיעים	 ליזמים	 וייעוץ	 ליווי	 	- 	One Start Shop 	•

להשקיע	בנגב	ובגליל�

המינהל לפיתוח אזורי:

רחוב	בנק	ישראל	5,	ירושלים

טלפון: 02-6662400

פקס: 02-6662680

Avraham.Asaban@moital.gov.il :דואר אלקטרוני

www.moital.gov.il :אתר אינטרנט
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הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
כלי סיוע לעסקים

משרד	התמ"ת	הקים	לפני	כשנה	את	הסוכנות	לעסקים	קטנים	ובינוניים�	
הקמת	הסוכנות	מהווה	צעד	משמעותי	ברפורמה	כוללת	אשר	המשרד	
אשר	 נוספים	 צעדים	 שתכלול	 במדינה	 לעסקים	 הסיוע	 בתחום	 מוביל	
כיום	 מצויה	 הסוכנות	 התחום�	 של	 ומשמעותי	 נוסף	 תקצוב	 במרכזם	
הגופים	 פעילות	 בתוכה	 מוטמעת	 במהלכו	 הקמה,	 תהליך	 של	 בשיאו	
שהובילו	תחום	זה	עד	היום	במשרד,	נבנים	כלי	סיוע	חדשים,	מבוצעות	
התאמות	בכלים	הקיימים	ונוצרים	שיתופי	פעולה	עם	גופים	שונים	מכל	
מגזרי	העשייה	-	חברי	כנסת,	משרדי	ממשלה,	עמותות	וגופי	ייצוג,	יזמים	
ובעלי	עסקים	-	כל	זאת	על	מנת	שנוכל	להעמיד	ביחד	מערך	סיוע	ההולם	

את	צרכי	קהל	היעד	שלנו	-	העסקים	הקטנים	והבינוניים	במדינה�	
הייעוץ	 בתחום	 סיוע	 כלי	 של	 שלם	 מערך	 כיום	 מפעילה	 הסוכנות	
והמימון	לעסקים�	הכלים	מופעלים	הן	ישירות	באמצעות	מטה	הסוכנות	
טיפוח	 מרכזי	 	- הסוכנות	 של	 השטח	 מוקדי	 באמצעות	 והן	 בירושלים	
היזמות	)מט"י(	הפזורים	ברחבי	הארץ�	לכל	תכנית	ייעוד	בטיפול	ברובד	

אחד	של	פעילות/בחלק	אחר	במבנה	הארגוני	של	העסקים�	

תכניות הייעוץ

חונכות עיסקית

מטרת התוכנית
התכנית	הוקמה	במסגרת	פעילות	המשרד	לעידוד	ולקידום	מגזר	העסקים	

הקטנים	והבינוניים	בישראל�
מטרת	התכנית	לסייע	לעסקים	הזעירים,	הקטנים	והבינוניים	בהתרחבות	
מבוקרת	ובשיפור	ביצועיהם	ורמת	רווחיותם,	תוך	הקניית	כלים	ניהוליים	

וליווי	ביישומם�
יועצים	 מאות	 המונה	 חונכים	 מאגר	 הוקם	 התכנית,	 הפעלת	 לצורך	
ניהול	 כספים,	 ניהול	 כללי,	 ניהול	 מגוונים:	 התמחות	 מתחומי	 מנוסים	
ייצור,	ניהול	שיווק,	מערכות	מידע,	שיווק,	ארגון,	אינטרנט,	ניהול	משאבי	

אנוש	ונושאים	נוספים	הרלוונטיים	לעסקים�

אוכלוסיית היעד
עסקים	המעסיקים	עד	100	עובדים	בתחום	התעשייה	המסחר	והשירותים	

ומלכ"רים	המקיימים	פעילות	עסקית	בה	מעורבים	אוכלוסיות	מיוחדות�

שיעורי הסיוע 
יתרת	 כאשר	 הייעוץ,	 שעות	 מעלות	 	75% במימון	 משתתף	 המשרד	
העלות	בגובה	25%	תמומן	על	ידי	העסק�	עלות	שעת	ייעוץ	נקבעת	עפ"י	

תעריפי	חשכ"ל�

היקף הסיוע
עבור	עסקים	המעסיקים	בין	עובד	ל-4	עובדים	-	יוקצו	עד	20	שעות	חונכות� 	•

עבור	עסקים	המעסיקים	בין	5	עובדים	ל-10	עובדים	-	יוקצו	עד	100	 	•
שעות	חונכות�

עבור	עסקים	המעסיקים	בין	11	עובדים	ל-100	עובדים	-	יוקצו	עד	 	•
150	שעות	חונכות�

עבור	עסק	בהקמה	יוקצו	עד	30	שעות	חונכות� 	•
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שלבי פעילות התכנית
אבחון: קיום	פגישה	ראשונית	לשם	תיאום	ציפיות	בין	נציג	העסק	 	•

לנציג	מט"י/מפעיל�
התאמת	חונך	מתאים	לליווי	העסק� 	•

הכנת	דוח	אבחון	וכן	תכנית	עבודה	לגבי	הפעולות	אותן	יש	לנקוט	 	•
לשיפור	מערך	העסק,	בהתאם	ל"תיאום	הציפיות"�

ביצוע	החונכות	בהתאם	לתכנית	ובתחומים	עליהם	הוחלט	יחד� 	•
הכנת	דוח	סיכום	והמלצות	להמשך� 	•

איך מצטרפים לתכנית
טיפוח	 )מרכז	 השטח	 ממוקדי	 לאחד	 יפנה	 עובדים,	 ל-4	 	1 בין	 עסק	
יזמות(	הקרוב	למקום	מגוריו�	עסק	בין	5	ל-100	עובדים	יפנה	לאחד	

המפעילים�	

סיוע	 בהיקף	 עסקית	 לחונכות	 בקשות	 כ-6,300	 אושרו	 	2010 בשנת	
משנת	 	₪ מיליון	 	8 של	 תוספת	 שהינו	 	₪ מיליון	 	36 בכ	 המסתכם	

העבודה	2009	ותוספת	של	20	מיליון	משנת	העבודה	2008�
	2009 ייעוץ	עלה	יחסית	לשנת	העבודה	 סה"כ	הפונים	לקבלת	סיוע	

ב20%		ועליה	של	52%	לעומת	שנת	העבודה	2008�

לפרטים נוספים:

רח'	בנק	ישראל	5,	ירושלים

טלפון: 02-6662383/2	

פקס:	02-6662918	

levi.bar-tikva@moital.gov.il	 :דוא"ל

www.moital.gov.il/sba :אתר אינטרנט

ניצוץ - ניהול יצירתיות וצמיחה
'ניצוץ'	-	ניהול	יצירתיות	וצמיחה,	תכנית	המיועדת	להגברת	המודעות	
שאיפה	 מתוך	 ולחדשנות,	 ליצירתיות	 עסקית,	 בחשיבה	 לשימוש	

להגדלת	הרווחיות	וההתייעלות�	
המשרד,	 ידי	 על	 שנבחר	 חיצוני	 רכז	 ידי	 על	 המופעלת	 התכנית,	
ייעוץ	 לקבל	 בה,	 המשתתפים	 ועסקים	 מפעלים	 לאותם	 מאפשרת	
מהמובילים	 יועצים	 על-ידי	 המועברות	 סדנאות	 במסגרת	 והנחיה	
במשק,	המתמחים		בחדשנות�	סדנאות	אלו	מסייעות	לחברות	להגדיל	

מכירות		ורווחים	בשוק	שבו	התחרות	העולמית	והמקומית	גדולה�

מטרת התוכנית
סיוע	לחברות	ולמפעלים	לפתח	כיווני	חדשנות	ויצירתיות	אשר	יאפשרו	
לחברות	להגדיל	מכירות	ורווחים	תוך	מיצוב	החברה	כמובילה	ובולטת	
המוצר	 חיי	 מחזור	 גדלה,	 והמקומית	 העולמית	 התחרות	 שבו	 בשוק	
בארצות	 ומיוצרים	 מועתקים	 ייחודיות	 בהם	 שאין	 ומוצרים	 מתקצר	
כזו	הופכת	החדשנות	לנכס	צאן	 העולם	השלישי�	במציאות	כלכלית	

ברזל	והינה	חיונית	בבניית	כושר	התחרות	של	חברה�			
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אוכלוסיית היעד
חברות	תעשייתיות	ושירותים	המעסיקות	בין	10	ל-500	עובדים	בעלות	
שדרת	ניהול	בסיסית	וכן	חברות	המייצגות	קבוצה	הכוללת	למעלה	מ-5	

עסקים	המעוניינים	לבצע	פרויקט	חדשנות	משותף�

השתלבות בתכנית
התכנית	מאפשרת	מפגש	אבחון	ללא	תשלום	ובו	יבחנו	צורכי	החדשנות	של	
החברה,	יוגדר	הכיוון	לפרויקט	החדשנות	ויוצע	לחברה	יועץ	אשר	ינחה	וילווה	

אותה	במהלך	הפרויקט�
לבקשת	הצטרפות	יש	לפנות	לרכז	התכנית	או	לנציגת	הסוכנות	עפ"י	

הפרטים	שלהלן�

התחומים בהם מטפלת התוכנית
הטמעת	טכניקות	לעידוד	יצירתיות	וניהול	חדשנות	במפעלים	באמצעות	
העובדים	 מן	 ולחלק	 המפעל	 להנהלת	 סדנאות	 והעברת	 ייעוץ	 מתן	
ניתוח	 לחדשנות,	 אסטרטגיה	 פיתוח	 יצירתית,	 חשיבה	 כגון:	 בתחומים	

ואיתור	שווקים	חדשים	ועוד�

היקף הסיוע של המשרד
התכנית	מאפשרת	לחברות	תעשייתיות	ושירותים	לקבל	150	שעות	 	•

ייעוץ	ובמקרים	חריגים	עד	250	שעות	ייעוץ�	שיעור	ההחזר:
חברה	המעסיקה	עד	100	עובדים	-	75%	מעלות	היועץ; 	•

חברה	המעסיקה	מעל	100	עובדים	-	50%	מעלות	היועץ� 	•
עלות	שעות	הייעוץ	להחזר	נקבעת	על	פי	תעריפי	החשב	הכללי	 	•

במשרד	האוצר�	

בשנת	2010	אושרו	68	בקשות	לייעוץ	בהיקף	סיוע	של	1,650,000	₪�	
עלייה	של	30%	משנה	קודמת�

רכז התכנית:
ניסים	משרקי,	חברת	מ�מ	ייעוץ	הנדסי

טל�	03-5568485	פקס�	03-5567879
 mmsystem@netvision.net.il	:דוא"ל

אחראית מטעם הסוכנות להפעלת התכנית:

דפנה	אבוטבול,	טל�	02-6662532	

dafna.abutbul@moital.gov.il	:דוא"ל

www.moital.gov.il/sba	:אינטרנט	אתר

תכנית הליווי השיווקי
סיוע	לעסקים	או	לתאגידים	בעלי	פוטנציאל	שיווק	בשוק	העולמי,	בחשיבה	

ובקביעת	אסטרטגיה	שיווקית�

מטרת התוכנית
מומחים,	 יועצים	 באמצעות	 והנחיה	 ייעוץ	 לקבל	 ליצואן	 לאפשר	 	•

להערכות	ליצוא	בתחומים	כגון:
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הכנת	תכנית	שיווק	לרבות	השתתפות	בתערוכות,	פרסום	וכדומה� 	•
מציאת	שותפים	אסטרטגים	ופיננסים� 	•

ניהול	מו"מ	עם	קניינים	ומפיצים	פוטנציאלים� 	•
עריכת	סקרי	שוק� 	•

איתור	כשלים	פנימיים	וחיצוניים	לביצוע	השיווק	הבינ"ל� 	•
תמחור	הקשור	לתכנית	השיווק� 	•

זכאים להשתתף בתוכנית
יצואנים	אשר	מחזור	המכירות	השנתי	שלהם	הינו	עד	0�50	מיליון	₪,	
מועסקים	בחברה	עד	100	עובדים	והיקף	היצוא	הוא	עד	0�2	מליון	$	

בשנה	שקדמה	להגשת	הבקשה�

היקף הסיוע של המשרד
ליווי,	 שעות	 	200 עד	 של	 במימון	 השתתפות	 מאפשרת	 התכנית	
שנתיים	 בתוך	 יבוצעו	 אשר	 אלו	 שעות	 עלות	 מסך	 	50% של	 בשיעור	

לכל	היותר	ממועד	חתימת	כתב	האישור�
במשרד	 הכללי	 החשב	 תעריפי	 פי	 על	 נקבעת	 הייעוץ	 שעת	 עלות	

האוצר�

בשנת	2010	פנו	30	חברות	לייעוץ,	אושרו	25	חברות	בהיקף	סיוע	של	
2,500	שעות	בתקציב	של	450	אלף	₪�

אחראית מטעם הסוכנות להפעלת התכנית:

דפנה	אבוטבול,	טל�	02-6662532	

dafna.abutbul@moital.gov.il	:דוא"ל

www.moital.gov.il/sba	:אינטרנט	אתר

התכנית להגנת מט"ח
התוכנית	מיועדת	ללוות	גורמים	עסקיים,	בכל	הקשור	במכשירים	פיננסים	
המוצעים	לגידור	והקטנת	הסיכונים	בפני	חשיפה	וסיכוני	שוק	הכרוכים	

בעסקת	מט"ח	ואשראי�

מטרת התוכנית 
לאפשר	ליצואן	לקבל	ייעוץ	והנחייה	באמצעות	יועצים	מומחים,	המופנים	
על	ידי	המשרד,	בתחום	סיכוני	השוק	הקיימים	והכוללים	בין	היתר:	חשיפה	
לשינויים	בשע"ח,	חשיפה	לשינויים	במחירי	סחורות,	חשיפה	לשינוי	בשערי	

הריבית	ועוד�

זכאים להשתתף בתוכנית
יצואנים	שהיקף	היצוא	שלהם	עד	0�10	מליון	$	ארה"ב,	בשנה	שקדמה	

להגשת	הבקשה�

היקף הסיוע של המשרד
ייעוץ	לתוכנית,	בשיעור	 התכנית	מאפשרת	ליצואן	לקבל	עד	40	שעות	
של	75%	מסך	עלות	השעות	בפועל	ויבוצעו	תוך	שישה	חודשים	ממועד	

חתימת	כתב	האישור�
עלות	שעות	הייעוץ	נקבעת	על	פי	החשב	הכללי	במשרד	האוצר�
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בשנת	2010	פנו	57	חברות	לייעוץ�	אושרו	47	חברות	בהיקף	סיוע	של	
1,410	שעות	בתקציב	של	350	אלף	₪�

אחראית מטעם הסוכנות להפעלת התכנית:

דפנה	אבוטבול,	טל�	02-6662532	

dafna.abutbul@moital.gov.il	:דוא"ל

www.moital.gov.il/sba	:אינטרנט	אתר

התכנית לניהול איכותי
מטרת התוכנית:  

חדשניות	 ניהול	 שיטות	 החדרת	 באמצעות	 בעסקים	 הרווחיות	 שיפור	
בהתאם	למאפייני	המפעל	וצרכיו�

במפעלים	 הדרכה	 מערכת	 פיתוח	 ידי	 על	 למצוינות	 המודעות	 הגברת	
והטמעת	גישות	ניהול	איכותיות	וחדשניות�

שיפור	איכות	המוצר	ותהליכי	הייצור	על	ידי	עידוד	השימוש	בטכנולוגיה	
מתקדמת	�

עידוד	התאמה	לתהליכי	תקינה	בין	לאומית	של	ניהול	איכותי	בתעשייה,	
תוך	פעילות	מקפת	של	שיפור	תהליכי	העבודה	במפעל�

אוכלוסיית היעד
מפעלי	תעשייה,	בעלי	שדרת	ניהול	בסיסית,	המעסיקים	בין	25	ל-500	

עובדים�

התחומים בהם מטפלת התוכנית
התכנית	מסייעת	לעסקים	ומפעלים	להגדיל	את	כושר	התחרות	באמצעות	
הטמעת	גישות	ושיטות	ניהול	חדשניות,	ביניהן:	ניהול	T.Q.M,	ניהול	זמן	
תהליכים	 בקרת	 איכות,	 הנדסת	 	,T.O.C 	- אילוצים	 ניהול	 	,J.I.T 	- אמת	

סטטיסטית	ושיטות	נוספות�
שיטות	ניהול	אלה	מכוונות	לפיתוח	תהליכי	שיפור	במפעל	כגון:	הקטנת	
מלאים,	קיצור	זמני	תגובה,	הגדלת	תפוקות,	הורדת	עלויות,	צמצום	תקלות	

ושילובם	של	בעלי	תפקידים	בכל	הדרגים	באחריות	לביצוע	איכותי�	

תנאים ושיעור ההשתתפות
התכנית	מאפשרת	למפעל	לקבל	ייעוץ	בהיקף	של	עד	400	שעות	עפ"י	

החלוקה	הבאה:
מפעל	המעסיק	בין	50	ל-500	עובדים	-	זכאי	לקבל	עד	400	שעות	ייעוץ� 	•
מפעל	המעסיק	בין	25	ל-50	עובדים	-	זכאי	לקבל	עד	200	שעות	ייעוץ� 	•

שיעור	ההשתתפות	למפעל	הינו	50%	מעלות	שכר	היועץ�
עלות	שעת	הייעוץ	נקבעת	על-פי	תעריפי	החשכ"ל	במשרד	האוצר�

בשנת	2010	אושרו	בתכנית	78	מפעלים	בהיקף	סיוע	של	2,550,000	₪	
המהוים	עלייה	של	34%	משנת	2009�

רכז התכנית
יוני	פסטרנק	חב’	טקטרנדס

טל:	09-9552287,	פקס	09-9552287�	
.info@techtrends.co.il :דוא"ל
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אחראית מטעם הסוכנות להפעלת התכנית:

אתי	ברכה,	טל�	02-6662536	

eti.bracha@moital.gov.il	:דוא"ל

www.moital.gov.il/sba	:אינטרנט	אתר

ייעוץ לעיצוב תעשייתי
בתחרות	 מרכזי	 כלי	 האחרונות	 בשנים	 מהווה	 התעשייתי	 העיצוב	
הכלכלית	העולמית	וכבר	הוכח	שמדינות	אשר	השכילו	להשתמש	בעיצוב	

ובחדשנות,	יצרו	מהפכה	והזניקו	את	הכלכלה	והייצוא�

מטרת התכנית
הגברת	המודעות	לעיצוב	תעשייתי	מקורי	והטמעתו	בקרב	התעשייה	הישראלית	

בדגש	על	שימוש	בשירותיו	של	מעצב	תעשייתי	כבר	בשלבי	פיתוח	המוצרים�

הפעילות
התכנית	המופעלת	על	ידי	רכז	חיצוני	שנבחר	על	ידי	המשרד,	מאפשרת	

למפעלים	לקבל	ייעוץ	באמצעות	יועצים	מנוסים	בתחום	העיצוב	לשם:
פיתוח	מוצר	או	קו	חדש	של	מוצרים 	•

ניהול	אסטרטגיה	של	חדשנות	בעיצוב 	•
עיצוב	אריזות	חדשות	למוצרים	קיימים 	•

אוכלוסית יעד
התכנית	מיועדת	למפעלים	הפועלים	למטרת	רווח	והמעסיקים	בין	10	

ל-500	עובדים,	בעלי	שדירת	ניהול	בסיסית�	

תנאים ושיעור השתתפות
התכנית	מאפשרת	למפעל	לקבל	עד	150	שעות	יעוץ�

שיעור	ההחזר	ממשרד	התמ"ת	הוא	75%	למפעלים	המעסיקים	עד	100	
עובדים	ו-50%	למפעלים	המעסיקים	למעלה	מ-100	עובדים�

עלות	שעת	ייעוץ	נקבעת	עפ"י	תעריפי	החשכ"ל�
השתלבות	בתכנית	ייעוץ	לעיצוב	תעשייתי,	מאפשרת	למפעלים	המעוניינים	
להצטרף	למסגרתה,	מפגש	אבחון	ללא	תשלום�	במפגש	זה	ייבחנו	ויוגדרו	

מטרות	התכנית�

בשנת	2010	קיבלו	סיוע	45	מפעלים	בהיקף	סיוע	של	1	מיליון	₪�

רכז התכנית
באמצעות	 או	 	,i@yuvaltal.com דוא"ל:	 	,03-5604940 טל�	 טל,	 יובל	

חברת	אביב	בטלפון:	08-9167070	)דינה(�

אחראית מטעם הסוכנות להפעלת התכנית:

אתי	ברכה	טל�	02-6662536	

eti.bracha@moital.gov.il	:דוא"ל

www.moital.gov.il/sba	:אינטרנט	אתר
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תכניות המימון

קרן מאגדים לשוק העולמי

מטרת התוכנית
תמרוץ	יצירת	'מאגדים'	-	מספר	חברות	בעלות	מכנה	משותף	אשר	

באמצעות	הסינרגיה	תיווצר	מסה	שיווקית	אשר	תסייע	בניצול	יתרונות	
לגודל,	ועל	ידי	כך	נסייע	בהקטנת	ההוצאות	ליצואן	הבודד�

על	 שנוטלים	 הכספי	 בסיכון	 הקרן	 השתתפות	 באמצעות	 ניתן	 הסיוע	
עצמם	הגורמים	העסקיים	במאגד�

זכאים	להשתתף	בתוכנית	חברות	תעשייתיות	העונות	על	התנאים	הבאים:
מחזור	המכירות	הכולל	אינו	עולה	על	0�30	מיליון	$,	בשנה	שקדמה	 	•

להגשת	הבקשה�
קו	הייצור,	השליטה	והניהול	מופעלים	בישראל� 	•

ומתכוונות	 העולמי,	 לשוק	 לשווק	 מתכננות	 או	 משווקות	 החברות	 	•
יתרום	 והסיוע	 	- בחו"ל	 בפעילות	 השקעתן	 היקף	 את	 להגדיל	

משמעותית	להשגת	מטרה	זו�

הסיוע שיינתן במסגרת התוכנית
התוכנית	תאפשר	קבלת	מימון	לפעילויות	שיווק	לחו"ל	לרבות:	אחזקת	
משרדים	בחו"ל,	איסוף	מידע,	פרסום,	מחקרי	שווק,	ייעוץ	משפטי	ושיווקי	
בחו"ל,	השתתפות	בתערוכות	וכנסים,	פטנטים	,	שכר	למנהל	המאגד,	

הוצאות	ייחודיות	לסרטים	ולתצוגות	קבע	ועוד�

היקף הסיוע של המשרד
השיווק	 מהוצאות	 	50% במימון	 השתתפות	 מאפשר	 מאגדים	 פרויקט	

המוכרות�
הסיוע	מותנה	בתשלום	תמלוגים	בשיעור	3%	מגידול	המכירות	בשווקי	
היעד,	ביחס	לשנת	התוכנית	הראשונה	ועד	תקרה	של	100%	מההלוואה,	
התוכנית	 מתום	 שנים	 שבע	 עד	 והצמדה,	 לייבור	 ריבית	 בתוספת	

המאושרת�	חברות	שלא	הגדילו	את	היקף	הייצוא,	לא	ישלמו	תמלוגים�
בהיקף	 מאגדים	 כ-20	 במסגרת	 סיוע	 חברות	 	180 קיבלו	 	2010 בשנת	

סיוע	של	26	מיליון	₪�

אחראית מטעם הסוכנות להפעלת התכנית:

יהודית	דר,	02-6662374

yudith.dar@moital.gov.il	:דוא"ל

www.moital.gov.il/sba	:אינטרנט	אתר

קרן הלוואות ליצואנים
הקרן	הוקמה	במטרה	לסייע	ליצואנים	בפעילות	קידום	השיווק	לשווקים	

חדשים	או	למוצרים	חדשים	ושיש	בהם	משום	יחודייות�
שונו	 בקרן,	 הביקושים	 את	 להגדיל	 מנת	 על	 	,2008 שנת	 סוף	 לקראת	

הכללים	בקרן	כדלקמן:
ניתן	לקבל	הלוואה	לכל	מטרה	כולל	הון	חוזר,	השקעות� 	•

מיועדת	לכל	יצואן	ששיעור	יצואו	מהמחזור	גדול	מ-5%	וסך	יצואו	אינו	 	•
עולה	על	15	מיליון	$�	
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ההלוואות	באמצעות	בנק	אוצר	החייל	ומרכנתיל	מגובים	בערבות	מדינה	
בשיעור	של	70%�	יצואנים	אשר	חברים	בהתאחדות	התעשיינים,	זכאים	
יינתנו	 הנותרים	 ה-10%	 ההתאחדות�	 ע"י	 מהבטחונות	 	20% להעמדת	

כנגד	ערבות	אישית,	כך	שאין	צורך	בהעמדת	בטחונות�
הלוואות	 	101 	,2010 שנת	 עד	 אושרו	 מדינה	 בערבות	 ליצואנים	 בקרן	

בסכום	כולל	של	כ-116	מיליון	₪	)18�1	מיליון	₪	להלוואה	בממוצע(�	

לפרטים	נוספים	-
www.tavor.biz	:אינטרנט	אתר	,esek@tavor.biz	:דוא"ל

קרן הלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה
מטרת	הקרן	היא	לאפשר	לעסקים	קטנים	לקבל	הלוואות	לצרכי	הון	חוזר,	
הקמת	עסקים	חדשים	והרחבת	קיימים�	היקף	ההלוואה	המכסימלי	הוא	
הקרן	 העסק�	 של	 האחרון	 השנתי	 המחזור	 בהיקף	 ומותנה	 	,₪ מ'	 	1,1
מאפשרת	קבלת	הלוואות	לעסקים	שהמחזור	השנתי	שלהם	הוא	עד	22	מ'	
₪�	ההלוואות	ניתנות	לתקופה	של	5	שנים,	וניתן	לדחות	את	תשלומי	הקרן	
בחמשת	החדשים	הראשונים�	הבקשות	נבדקות	ע"י	הגופים	המתאמים	
של	הקרן:	חב'	תבור	וחב'	בי�די�אי�	לאחר	בדיקת	הגוף	המתאם	הבקשה	

עוברת	לבדיקת	הבנק	וועדת	האשראי	של	הקרן	�
הקרן	מופעלת	באמצעות	שלושה	בנקים:	אוצר	החייל,	מרכנתיל	דיסקונט	
והבינלאומי	והמערכת	הממשלתית	לא	מתערבת	בעבודה	המקצועית	של	
הגורמים	המפעילים�	בשנת	2010	אושרו	בקרן	1,294	הלוואות	בסכום	
כולל	של	368	מ'	₪�	בשנת	2009	אושרו	בקרן	1,019	הלוואות	בסכום	
כולל	של	280	מ'	₪�	מדובר	בגידול	של	27%	במספר	ההלוואות,	וגידול	של	

31%	בסכום	אישורי	גובה	ההלוואות�

לפרטים	נוספים	אודות	הקרן	ואפשרות	פניה	לקבלת	הלוואה	ניתן	לפנות	
לאתרים	של	הגופים	המתאמים:

	�www.tavor.biz	:אינטרנט	אתר	,esek@tavor.biz	:דוא"ל	-	תבור	חב'
�www.bdi.co.il	:אינטרנט	אתר	,smaiib@bdi.co.il	:דוא"ל	-	בי�די�אי�	חב'

תפעול וקידום עיצוב תעשייתי בתעשייה 
מטרת התכנית

חשיפת	העיצוב	התעשייתי	במגוון	תוכניות:

א. חלוקת פרס עתיר - עיצוב תעשייתי ישראלי
למוצרים	 כספיים	 פרסים	 נושאת	 תחרות	 המשרד	 מקיים	 לשנה	 אחת	

מעוצבים:	"פרס	עתיר	-	עיצוב	תעשייתי	ישראלי"�
הישראלית	 התעשייה	 בקרב	 תעשייתי	 לעיצוב	 מודעות	 יצירת	 מטרה:	

ועידוד	פיתוח	מוצרים	חדשניים	ואיכותיים�	

ב. ימי עיון 
המשרד	משתתף	בהוצאות	הפקת	ימי	עיון	ענפיים	בתחום	העיצוב	התעשייתי�

קשרים	 ליצירת	 במה	 ומהווים	 עיוני,	 תוכן	 יוצקים	 עיון	 ימי	 מטרה: 
לפעילויות	חדשות�

היקף הסיוע: המשרד	משתתף	בשיעור	של	75%	מההוצאות	המוכרות	
ולא	יותר	מ-100,000	₪�
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ג. תערוכות עיצוב בארץ
המשרד משתתף בהוצאות הקמת תערוכות עיצוב בארץ
מטרה:	חשיפת	העיצוב	לתעשייה	הישראלית	ולקהל	הרחב�

היקף הסיוע: המשרד	משתתף	בשיעור	של	75%	מההוצאות	המוכרות	
ולא	יותר	מ-100,000	₪�

ד. פעילויות שונות להגברת המודעות
הגברת	 שמטרתן	 שונות	 פעולות	 של	 בהוצאות	 משתתף	 המשרד	
השימוש	 שבהטמעת	 לחשיבות	 הישראלית	 התעשייה	 של	 המודעות	
אתרי	 בבניית	 סיוע	 ענפיים,	 פרסומים	 הפקת	 כמו:	 תעשייתי,	 בעיצוב	

מידע	ענפיים�

בשנת	2010	היקף	הסיוע	לכלל	התכנית	עמד	על	סך	של	כ-700,000	₪

אחראית מטעם הסוכנות להפעלת התכנית:

רינה	רוטברט,	טל�	02-6662533

rina.rothbart@moital.gov.il	:דוא"ל

www.moital.gov.il/sba	:אינטרנט	אתר

מוקדי השטח
א. כללי

הסוכנות	מפעילה	מגוון	תוכניות	וכלי	סיוע	באמצעות	26	מוקדי	השטח	
שלה	הפרוסים	ברחבי	הארץ�	ניתן	למצוא	פרטי	קשר	של	מוקדי	השטח	

באתר	האינטרנט	של	הסוכנות�

ב. הדרכות
מוקדי	 באמצעות	 והדרכות	 קורסים	 של	 שלם	 מערך	 מפעילה	 הסוכנות	
הסבסוד	 גובה	 עסקים�	 ובעלי	 ליזמים	 מסובסדים	 הקורסים	 השטח�	

מותאם	לאזור	הגאוגרפי	בו	מתקיים	הקורס�

להלן בטבלה ריכוז מחירונים לקורס:

מחיר שעת אזור*
הדרכה ליזם

לדוגמא מחיר לקורס
 יזמות בן 40 שעות

900	5₪�22	₪מרכז	הארץ

800	20₪	₪פריפריה	קרובה

600	15₪	₪פריפריה	רחוקה

*איזור	-	בהתאם	לסיווג	שנקבע	בסוכנות	הנגזר	מ'מדד	הפריפריה'	של	הלמ"ס�
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	- עסק	 וניהול	 להקמה	 הרלוונטיים	 הנושאים	 במגוון	 עוסקים	 הקורסים	
רבים	 ונושאים	 אדם	 כוח	 ייצוא,	 ייבוא	 שיווק,	 נכונה,	 פיננסית	 התנהלות	

נוספים�

ג. אפיקי מימון:
הסוכנות	מפעילה	באמצעות	מוקדי	השטח	מודל	באמצעותו	מופנים	
עובר	 היזם	 התהליך	 במסגרת	 מימון�	 למקורות	 עסקים	 ובעלי	 יזמים	
ומוצעים	 הרצוי	 המימון	 היקף	 על	 מוחלט	 בו	 השטח	 במוקד	 אבחון	
מקורות	מימון	מתאימים	)קרנות	בערבות	מדינה	וקרנות	פילנטרופיות(�	
בהמשך	נכתבת	עבור	היזם	תכנית	עסקית	המותאמת	לצרכיו	ולגובה	
ההלוואה�		בסיום	הכנת	התכנית	היזם	מופנה	לקבלת	המימון	ומוקד	
השטח	אף	ממשיך	ללוות	את	היזם	במשך	שנה	מיום	הכנת	התכנית	

)מוניטורינג(�

בתכנית	מספר	מסלולים	המותאמים	לצרכי	היזמים	-	מספר	מסלולים	
למימון	ומסלול	לפיתוח/הקמת	עסק�

להלן בטבלה ריכוז המחירונים עבור היזמים:

עלות ליזם - עלות ליזם - אבחוןגובה ההלוואה
תכנית + מוניטורינג

500	60₪	₪עד	50,000	₪

850	100₪	₪עד	150,000	₪

1500	500₪	₪עד	350,000	₪

2500	500₪	₪עד	750,000	₪

1500	500₪	₪תוכנית	עסקית	לפיתוח

ד. יוזמים עסק
מודל	המיועד	לסייע	ליזמים	המשתייכים	לאוכלוסיות	מיוחדות,	כפי	שהן	

מוגדרות	מעת	לעת	על	ידי	הסוכנות�		
עבודה,	 דורשי	 	- בתכנית	 להשתתף	 הזכאיות	 המיוחדות	 האוכלוסיות	
הורים	יחידים,	מיעוטים,	חרדים,	עולים	חדשים	ותושבים	חוזרים	)עפ"י	

קריטריון	משרד	הקליטה(,	מוגבלים�
שימוש	 הכוללת	 ייחודית	 פלטפורמה	 היזמים	 לרשות	 מעמידה	 התכנית	

בכלל	המודולים	העומדים	לרשות	מוקד	השטח,	ובכלים	נוספים�

עליות
עלות	כוללת	ליזם	העושה	שימוש	בכלל	מרכיבי	התכנית	-	760	₪�	
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אבחון	פרטני

קורס	יזמות	והעצמה	בהיקף	של	56	שעות

אבחון/בדיקת	התכנות	להלוואה	-	
הכנת	תכנית	עסקית	בסיסית	

ותוכנית	עסקית	בסיסית

ייעוץ	פרטני	עד	שלוש	שעות

אימון	אישי	-	עד	שלוש	שעות

הפנייה	לייעוץ	וכלי	סיוע	נוספים
בהתאם	לצורך

מועדון	עסקי

מוקדי	השטח	מפעילים	תוכניות	נוספות	כדוגמת	כנסים	וימי	עיון	לעסקים	
באזור	הפעילות,	פרויקטים	ייחודיים	העונים	להזדמנויות	אזוריות�

לפרטים	נוספים	ומידע	מפורט	על	התוכניות	ניתן	למצוא	באתר	לעסקים	
.www.moital.gov.il/sba	:ובינונים	קטנים

תרשים סכמטי - התהליך אותו עובר יזם במסגרת תכנית יוזמים עסק:
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פעילות בינלאומית
המינהל לסחר חוץ

כללי
מינהל	סחר	חוץ	במשרד	התעשייה	והמסחר,	עוסק	בניהול	ובנווט	מדיניות	
הסחר	הבין	-	לאומית	של	מדינת	ישראל�	הדגש	הוא	על	פעולות	לקידום	
היצוא,	פתיחת	שווקים	חדשים	ושיפור	תנאי	הסחר	של	ישראל	במערכת	
עם	 מסחריים	 והסדרים	 הסכמים	 השגת	 ידי	 על	 העולמית,	 המסחרית	
להתחרות	 הישראלי	 ליצואן	 יאפשרו	 אשר	 בין-לאומיים,	 וגופים	 מדינות	
בשווקים	הבינלאומיים,	ללא	אפליה	ובתנאים	הוגנים�	המינהל	עוסק	ביחסי	
הסחר	הבילטרליים	ברמה	של	קידום	הקשרים	עם	המדינות	השונות	כיעד	

ליצוא	השקעות	ושת"פ	כלכלי�

יעדים לפעילות
התבססות	בשווקים	קיימים	וחדירה	לשווקים	חדשים� 	•

שיפור	התשתית	לקידום	היצוא	בחו"ל� 	•
גיוס	השקעות	ושותפויות	אסטרטגיות� 	•

שיפור	תדמית	התעשייה	והמשק	הישראלי� 	•
הגברת	התחרותיות� 	•

ייזום	ויישום	הסכמי	סחר	בינ"ל	ותחזוקת	הסכמים	קיימים� 	•
פעילות	אזורית� 	•

מניעת	תחרות	בלתי	הוגנת	-	הצף� 	•
קידום	השתתפות	חב'	ישראלית	בפרויקטים	ובמכרזים	בין-לאומיים 	•

תכניות	ייעודיות	לשווקי	יעד 	•
פעילות	מול	המוסדות	הפיננסים	הבינלאומיים 	•

המבנה הארגוני של מינהל סחר-חוץ
המבנה	הארגוני	של	המינהל	לסחר	חוץ	והחלוקה	התפקודית	משקפים	
את	ייחודו	במסגרת	המערכת	המינהלית	של	המשרד�	מדובר	ביחידה	אשר	
על	מנת	לבצע	את	משימותיה,	מחד	גיסא,	מהווה	הגורם	המרכזי	בעיצוב	
מדיניות	סחר	החוץ	של	ישראל	ובקידום	ותחזוקה	של	מערך	הסכמי	הסחר	
של	ישראל	ומאידך	גיסא,	מפעילה	מערכת	של	נציגים	כלכליים	בנציגויות	
ישראל	בחו"ל	ומהווה	גוף	ממונה	מדריך	ומסייע	להם�	המינהל	לסחר	חוץ	
משמש	נקודת	קשר	של	המשרד	ושל	מערכת	סחר	החוץ	הישראלי	כולה	

עם	הנציגים	הזרים	בארץ	ועם	אורחים	רשמיים	מחו"ל�	
	

הפעילות הבינלאומית
סחר	 בהסכמי	 העוסק	 סחר	 למדיניות	 תחום	 קיים	 חוץ	 לסחר	 במינהל	
חדשים	וקיימים,	בניהול	המו"מ	בארגון	הסחר	העולמי,	בקביעת	מדיניות	
ואיכות	 סחר	 כמן	 לסחר,	 הקשורים	 ונושאים	 בחסמים	 ובטיפול	 היבוא,	

סביבה	שמורכב	מן	המחלקות:	

המחלקה להסכמים מולטילטרליים - המובילה	את	הפעילות	מול	 	•
הארגונים	המעצבים	את	המדיניות	וכללי	הסחר	בעולם	כיום,	כדוגמת	
ה-WTO	וה-OECD�	ההתפתחויות	בארגונים	והשתתפותה	הפעילה	
של	ישראל	באותם	התהליכים,	קובעים	למעשה	את	קצב	ההתקדמות	
שבסופו	 העולמית,	 בתהליכי	הגלובליזציה	 ישראל	 של	 וההשתתפות	
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הסחר	 אפשרויות	 את	 ולהרחיב	 לשפר	 לישראל	 מאפשרים	 דבר	 של	
שלה�

המחלקה להסכמים בילטרליים -	המנהלת	מו"מ	על	הסכמי	סחר	 	•
התעשייה	 של	 אפליה	 למנוע	 במטרה	 ישראל	 מדינת	 של	 חדשים	
המחלקה	 השונים�	 בשווקים	 מקומנו	 את	 להבטיח	 וכדי	 המקומית	
עוסקת	בטיפול	שוטף	של	הסכמים	אלה,	על	מנת	לשמור	את	הזכויות	

שהושגו	עבור	התעשייה	הישראלית�

שתי	המחלקות	מספקות	יעוץ	וסיוע	שוטף	ליצואנים,	בקשר	להסכמים	
במדיניות	 המינהל	 עוסק	 בנוסף	 סחר�	 מגבלות	 עם	 ולהתמודדות	 בינ"ל	
היבוא,	תוך	התמקדות	בנושא	הסכמי	הסחר,	מדיניות	היבוא	כלפי	ישראל	
במסגרת	הסכמי	ה-WTO	ומדיניות	ההגנה	על	תוצרת	הארץ	וחשיפתה	
ליבוא	מתחרה	ומניעת	תחרות	זרה	בלתי	הוגנת	בהיצף�	פעילות	נוספת	
של	המינהל	היא	תיאום	נושא	שמירת	זכויות	קניין	רוחני	בישראל	בין	כל	

הגופים	העוסקים	בכך�
	

דסקים גיאוגרפיים
אזוריים	 דסקים	 באמצעות	 נעשה	 היצוא	 קידום	 תחומי	 במגוון	 העיסוק	
ורשת	נספחים	מקצועיים	מסחריים	ברחבי	העולם�	במינהל	לסחר	חוץ	
קיימים	הדסקים	הגיאוגרפיים	הבאים:	צפון	אירופה,	מזרח	אירופה,	דרום	

אירופה	ואפריקה,	אמריקה	ואמל"ט,	אסיה	והפסיפיק,	מזה"ת,	הודו	וסין�

פעילות לקידום היצוא
הקמה	ותחזוקה	של	מערך	הנספחים	המסחריים� 	•

גיבוש	תכניות	עבודה	עם	הנספחויות	בחו"ל	לקידום	היצוא�	 	•
פעילות	משותפת	עם	מכון	היצוא	וגופים	נוספים	במערך	סחר	החוץ	 	•

הישראלי	לקידום	שת"פ	תעשייתי	וטכנולוגי�
הכלכלי- הפוטנציאל	 להצגת	 בחו"ל	 שמופץ	 הסברה	 חומר	 הפקת	 	•

תעשייתי	של	ישראל�
הכנת	סקרים	ענפיים	ואזוריים	לשימוש	היצואנים� 	•

ארגון	משלחות	אנשי	עסקים	לארצות	בחו"ל� 	•
אירוח	משלחות	אח"מים	ואנשי	עסקים	מחו"ל	בארץ� 	•
אירוח	עיתונאים	זרים	בארץ	וליווי	ביקורם	בתעשייה� 	•

עריכת	סמינרים	ומפגשים	עם	אנשי	עסקים	בארץ	ובחו"ל� 	•
השתתפות	ישראלית	בתערוכות	מסחריות	ענפיות	בעולם� 	•

לצד	מחלקות	אלו	פועלות	מחלקת	ניהול	יידע	ואיכות	השירות,	מחלקת	
אירוח	וקשרי	חוץ,	פרסום	והסברה,	וכן	המחלקה	לתקציבי	סחר	חוץ�

פעילות לשיפור השירות וניהול יידע
מדידת	שביעות	רצון	הפונים	לנספחויות	וכן	סקרים	לשביעות	רצון	לחברת	

המשתתפות	באירועים,	בנית	כלים	ממוחשבים	מתקדמים		לשימוש	
הנספחויות	והמנהל�	

מחלקת כלי סיוע לתעשייה
כלי	 מערך	 חוץ,	 סחר	 במינהל	 חדש	 מערך	 הוקם	 	2010 שנת	 בסוף	
לחברות	 לסייע	 במטרה	 לתעשייה	 תמיכה	 כלי	 המפעיל	 לתעשייה,	 סיוע	
קידום	 לאומי;	 בין	 לשיווק	 כלים	 פיתוח	 הבאים:	 בתחומים	 הישראליות	
פעילות	חברות	ישראליות	בשווקי	יעד	-	סין	והודו	וכן	קידום	חברות	בשוק	
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הפרויקטים	הבין-לאומי�	לצורך	פעילות	זו	מפעיל	המערך	מספר	כלי	סיוע	
להשגת	מטרה	זו�

הכלים שמפעיל המערך:
עבודה מול המוסדות הפיננסיים: 	.1

מערך	כלי	הסיוע	לתעשייה	שם	לו	כיעד	לחזק	את	הקשרים	עם	המוסדות	
להשתלב	 הישראליות	 לחברות	 ולסייע	 העולם	 ברחבי	 השונים	 הפיננסים	

במכרזים	ובפרויקטים	המנוהלים/ממומנים	ע"י	גופים	פיננסיים	שונים�

הקרן לפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים:  .2
מטרת	הקרן	היא	השתתפות	בסיכון	שלוקחות	החברות	הישראליות	על	

עצמן	בבואן	להתמודד	במכרזים	בינ"ל	או	בביצוע	פרויקטים	בחו"ל�	

תכנית ייעודית לסין ולהודו: 	.3
משרד	התמ"ת	פיתח	תכנית	ייעודית	למימוש	הפוטנציאל	הגלום	בצמיחתן	
הכלכלית	המואצת	של	סין	ושל	הודו�	לשם	מימוש	מטרה	זו	הקים	המשרד	

קרן	סיוע,	שתופעל	באמצעות	היחידה	לכלי	סיוע�	

תכנית 200 פי 2: 	.4
התמ"ת,	 במשרד	 חוץ	 סחר	 מינהל	 ע"י	 המופעלת	 	,2 פי	 	200 תכנית	
מיועדת	להכפלת	הייצוא	ולהרחבת	מספר	מקומות	העבודה	האיכותיים	
הצפונית	 בפריפריה	 הפועלות	 קטנות,	 יצואניות	 ישראליות,	 חברות	 של	

והדרומית	של	ישראל�
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מנהל המינהל לסחר חוץ: 02-6662671	

ס/מנהל המינהל, תפעול ותקציבים: 02-6662668

ס/מנהל המינהל, איכות השירות וניהול ידע:	02-6662670

ס/מנהל מינהל מדיניות, סחר והסכמים בינלאומיים:  02-6662676

מנהלת תחום הסכמים מסחריים וכלכליים דו-לאומיים: 02-6662682

מנהלת תחום הסכמים רב לאומיים:	02-6662679

מנהלת תחום כלי סיוע לתעשייה:	02-6662270

ממונה מרכז אירופה ומזרחה: 02-6662652

ממונה דרום אירופה ואפריקה:	02-6662654

ממונה צפון אירופה:	02-6662656

מנהל תחום מזרח תיכון:	02-6662647

ממונה אמריקה:	02-6662635

מנהלת תחום הודו סין:	02-6662629

מנהל תחום אסיה: 02-6662631

ממונה ניהול נתונים ומידע:	02-6662686

מנהלת תחום אירוח וקשרי חוץ:	02-6662645

ממונה ארגון הסחר העולמי: 02-6662687

ממונה היבטי סחר:	02-6662956

מנהלת תחום פרט ותיפעול נציגות בחו"ל:	02-6662409

מערך הנספחים המסחריים ברחבי העולם
הפרוסים	 מסחריים	 נספחים	 	37 של	 רשת	 מפעיל	 חוץ	 לסחר	 המינהל	

במרכזי	הסחר	העולמי	והפועלים	בכ-50	מדינות�

באותה	 לפעול	 המבקש	 הישראלי	 לתעשיין	 לסייע	 הינו	 הנספח	 תפקיד	
מדינה	במגוון	תחומים,	כמו	גם	לייצג	את	משרד	התמ"ת	למול	הממשלה	

המקומית	בכל	הנושאים	הקשורים	לסחר,	תעשייה,	טכנולוגיה	ועבודה�

המינהל לסחר חוץ:

רח'	בנק	ישראל	5,	ירושלים

טלפון:	02-6662671

פקס:	02-6662941

www.trade.gov.il/foreigntrade :אתר אינטרנט
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ליצירת קשר לנספחים המסחריים:

כתובת אימיילטלפוןמקום

אירופה

אבי	פרידמן	
פולין	-	ורשה	

)+48�22(	5970-515/4	warsaw@israeltrade.gov.il

ירון	שרטר	
הולנד	-	האג

)+31�70(	3760-514	hague@israeltrade.gov.il

אדי	שטיינבוק	
רוסיה	-	מוסקבה

)+7�495(	7972-737/9moscow@israeltrade.gov.il

אלכסנדרה	ארונין	
אוקראינה	-	קייב

)+380(	44-5861-552/3kiev@israeltrade.gov.il

ינון	אלרועי	
גרמניה	-	ברלין

)+49�30(	2064-490berlin@israeltrade.gov.il

רונן	כץ	
צרפת	-	פריז

)+33�1(	4076-5560paris@israeltrade.gov.il

ריטה	גולשטיין-גלפרין	
OECD

			oecd@israeltrade.gov.il

מורן	בוגנים	
בלגיה	-	בריסל

)+32�2(	3735-534/5brussels@israeltrade.gov.il

יפעת	אלון-פרל	
ספרד	-	מדריד

)+34�91(	782-9520/9madrid@israeltrade.gov.il

יוסי	אקרמן	
שבדיה	-	שטוקהולם

)+46�8(	5280-6580	stockholm@israeltrade.gov.il

מוטי	איש-שלום	
אוסטריה	-	וינה

	)+43�1(	4764-6516vienna@israeltrade.gov.il

דורון	אברהמי	
טורקיה	-	איסטנבול

)+90�212(	3176-547istanbul@israeltrade.gov.il

יפעת	ענבר	
רומניה	-	בוקרשט

)+40�21(	3189-407/8bucharest@israeltrade.gov.il

נח	שני	
בריטניה	-	לונדון

)+44�207(	9579-525london@israeltrade.gov.il

יונתן	הדר	
איטליה	-	מילנו

)+390�2(	7601-5545milano@israeltrade.gov.il

שי	מוזס	
ג'נבה	שוויץ	

	)+41�22(	7160-507geneva@moital.gov.il

אמריקה הלטינית

רועי	ניר	
ברזיל	-	סאן	פאולו

)+55�11(	3032-3511brazil@israeltrade.gov.il

ליאת	שחם	
מקסיקו	-	מקסיקו	סיטי

)+52�55(	5201-1511mexico@israeltrade.gov.il

אסיה

שי	זרביץ	
סינגפור

)+65(	6834-9220	singapore@israeltrade.gov.il
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כתובת אימיילטלפוןמקום

רן	יחזקאל	
וייטנאם	-	האנוי

)+84�43(	843-3140vietnam@israeltrade.gov.il

עופר	פורר	
קוריאה-סיאול

)+82�2(	723-6121/2korea@israeltrade.gov.il

אלירן	אלימלך		
סין	-	בייג'ין

)+86�10(	8532-0664beijing@israeltrade.gov.il

חובב	רף
סין	-	בייג'ין

)+86�10(	8532-0664beijing@israeltrade.gov.il

דני	טל
סין	-	גואנג’ו

)+86�20(	8513-0518/9guangzhou@israeltrade.gov.il

אופיר	גור
טיוואן	-	טייפה

)+886�2(	2757-7221/2Taipei@israeltrade.gov.il

איתן	קופרשטוך
יפן	-	טוקיו

)+81�3(	3264-0398tokyo@israeltrade.gov.il

מוניר	אגבאריה
הודו	-	ניו	דלהי

)+91�11(	3041-4518delhi@israeltrade.gov.il

אלעד	גפני
הודו	-	מומבאי

)+91�22(	2202-4643mumbai@israeltrade.gov.il

צחי	זלצר
תאילנד	-	בנקוק

)+66�2(	2049-240/1bangkok@israeltrade.gov.il

אהוד	גונן	
אוסטרליה	-	סידני

)+61�2(	93880-382sydney@israeltrade.gov.il

אור	פרל
דרום	אפריקה	-	

יוהנסבורג

)+27�11(	7839-605Johannesburg@israeltrade.gov.il

ארה"ב

יאיר	שירן	
ארה"ב	-	ניו-יורק

)+1�212(	4995-610newYork@israeltrade.gov.il

רועי	מדעי	
יוסטון

)+1�713(	5990-290houston@israeltrade.gov.il

סיגל	אדמוני-רביד
	לוס	אנג'לס

)+1�323(	6587-924losAngeles@Israeltrade.gov.il

יריב	בכר
שיקגו

)+1�312(	3322-160chicago@israeltrade.gov.il

אוהד	כהן
וושינגטון

)+1�202(	3645-695washington@israeltrade.gov.il

קנדה

יונתן	לוי
קנדה	-	טורונטו

)+1�416(	6408-540	toronto@israeltrade.gov.il



כלי סיוע לתעסוקה ולעסקים

53

המטה לקידום השקעות

המטה	לקידום	השקעות	הינו	הגוף	האחראי	על	קידום	השקעות	זרות	ישירות	
	)FDI – Foreign Direct Investment(	ישירות	זרות	השקעות	נושא	לישראל�
מזוהה	כיום	בעולם	כאחד	המנופים	העיקריים	לצמיחת	כלכלות	בכלל	ושל	

מדינות	קטנות	בפרט�	
הישירות	 הזרות	 ההשקעות	 היקף	 הגדלת	 הינה	 המטה	 של	 העל	 מטרת	
בתעשייה	 רב-לאומיות	 חברות	 של	 השקעות	 מקדם	 המטה	 בישראל�	
טכנולוגיות	 של	 ממוקדת	 חשיפה	 בין	 השילוב	 באמצעות	 הישראלית	
ישראליות	בפני	החברות	הגלובליות	וליווי	פרטני	ומתמשך	של	משקיעים	
המעוניינים	להשקיע	בשוק	הישראלי�	במקביל	עוסק	המטה	ביצירת	מיתוג-

ציבורי",	 "מוצר	 נבנה	 במהלכו	 ייחודי	 בתהליך	 הישראלית	 לתעשייה	 על	
כאשר	התעשייה	הישראלית	כולה	נהנית	מפירות	המאמץ	השיווקי�

פעילויות עיקריות:
קידום	והרחבת	השקעות	חברות	רב	לאומיות	בישראל 	•

ליווי	פרטני	ומתמשך	של	משקיעים	זרים	לפני,	במהלך	ואחרי	ההשקעה 	•
בניית	תשתית	בתחומי	המידע	וההסברה	למשקיעים	זרים 	•

הפקת	"ארגז	כלים"	שיווקיים	לעידוד	השקעות	זרות 	•
ייצוג	המדינה	בארגונים	בינלאומיים	בתחומי	השקעות	 	•

סיוע	בקביעת	מדיניות	המשרד	בתחומי	ההשקעות 	•

ארגז הכלים השיווקיים כולל, בין השאר: 
 http://investinisrael.gov.il :זרים	למשקיעים	כניסה	שער	המהווה	אינטרנט,	אתר 	•
ועל	 בישראל	 השקעות	 על	 אור	 השופך	 	,"Invest in Israel" סרט	 	•

הפוטנציאל	העסקי	הגלום	בה	-	במגוון	שפות

-מיצוב	 	"Israel – Novel Efficient Water Technologies" סרט	 	•
תעשיית	המים	הישראלית	

	Israel-Global Center for Breakthrough Innovation חוברת	 	•
לחשיפת	פריצות	הדרך	הטכנולוגיות	הישראליות	בפני	משקיעים	זרים

"Invest in Israel"	-	למשקיע	שיווקית	חוברת 	•
עלוני	מידע	שיווקיים	למשקיע	הזר	בתחומי	יעד-מדעי	החיים,	תקשורת,	 	•

טכנולוגיות	מים,	אנרגיות	מתחדשות,	ענף	הקולנוע	ועוד
מצגות	על	אקלים	ההשקעות	והפוטנציאל	העסקי	הגלום	בישראל	 	•

מידע	על	ההטבות	והתוכניות	השונות	של	ממשלת	ישראל	למשקיעים	זרים 	•
ירחון	חדשות	על	אקלים	ההשקעות	בישראל 	•

סיפורי	הצלחה	של	משקיעים	זרים	והשקעות	בישראל 	•
סיפורי	הצלחה	כחול	לבן	-	חברות	ישראליות,	אשר	נחלו	הצלחה	רבה	 	•

בזירה	הבינ"ל
ופיתוחים	 מוצרים	 	- ישראליות	 דרך	 פריצות	 על	 שיווקיות	 ידיעות	 	•

ישראלים,	ששינו	את	פני	העולם
ממצאים	מרכזיים	על	מיקומה	של	ישראל	בסקרי	תחרותיות	מובילים	עולמיים 	•

לפי	 נוספות	 זרות	 ובשפות	 האנגלית	 בשפה	 מופקים	 כולם	 החומרים	
העניין	והצורך�

בנוסף	לפעולות	אלה	מוביל	המטה	את	התכנית	הממשלתית	לקידום	תעשיות	
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המים	והסביבה	ומיצובן	כמובילות	עולמיות	-	IsraelNewTech,	פועל	למשיכת	
משקיעים	זרים	להפקות	סרטים	בישראל,	מקיים	קשר	רצוף	עם	חברות	רב	

לאומיות	הפועלות	בישראל	במטרה	להביא	להשקעות	נוספות	בארץ�
בארועים	ביטחוניים	אזוריים	רחבי	היקף	בעלי	משמעויות	כלכליות	מרכז	
המטה	לקידום	השקעות	את	צוות	התגובות	הכלכליות	הבין-משרדי�	צוות	
זה	כולל	את	נציגי	המשרדים	הממשלתיים	הכלכליים,	בנק	ישראל,	משרד	

החוץ,	משרד	רוה"מ	וכן	מכון	היצוא	והתאחדות	התעשיינים�

Israel NEWTech
התוכנית הלאומית לקידום טכנולוגיות מים ואנרגיה

לאור	ההזדמנות	שזוהתה	בשוק	המים	העולמי	מחד,	והיתרון	היחסי	של	
'תוכנית	 	2006 ביוני	 ישראל	 ממשלת	 אימצה	 מאידך,	 הישראלי	 המשק	
קיבלה	 	2008 שנת	 במהלך	 בישראל�	 המים'	 תעשיית	 לקידום	 לאומית	
התכנית	חיזוק	נוסף	להצלחתה	כאשר	בחודש	אוגוסט	החליטה	הממשלה	
על	הארכת	התכנית	בשלוש	שנים	נוספות,	ובתקצוב	מחודש,	כדי	להמשיך	

ולקיים	את	מכלול	הכלים	שאותם	היא	יצרה�	
לאור	המגמה	בעולם	של	שימוש	הולך	וגובר	באנרגיות	מתחדשות	הבאה	
לידי	ביטוי	בהשקעות	של	עשרות	מיליארדי	דולרים	במחקר	ויצור	בתחום	
האנרגיה	המתחדשת	ולאור	ההתפתחות	הטכנולוגית	בתחום	זה	בישראל,	
לאומית	 'תכנית	 הקמת	 על	 	2008 באוגוסט	 ישראל	 ממשלת	 החליטה	
שנים	 חמש	 בת	 לתקופה	 המתחדשות'	 האנרגיות	 בתחום	 להשקעה	

ובתקציב	של	286	מיליון	ש"ח�
את	תוכנית	המים	מוביל	המטה	לקידום	השקעות	במנהל	סחר	חוץ	במשרד	
התמ"ת,	ואת	תכנית	האנרגיות	התחדשות	מובילים	במשותף	המטה	לקידום	
השקעות	במנהל	סחר	חוץ	במשרד	התמ"ת	והמשרד	לתשתיות	לאומיות�	
הגורמים	האמונים	מרכזים	את	פעילותם	של	משרדי	ממשלה,	גופי	אקדמיה	
אשרא	 והתעסוקה,	 המסחר	 התעשייה,	 משרד	 וביניהם:	 שונות,	 ורשויות	
להגנת	 המשרד	 בינלאומי,	 פעולה	 ולשיתוף	 ליצוא	 המכון	 האוצר,	 ומשרד	
הסביבה,	משרד	החוץ,	משרד	התשתיות,	משרד	המדע	והספורט,	המועצה	

להשכלה	גבוהה,	ות"ת,	רשויות	המים	והחשמל	מכון	התקנים	ועוד�
מטרת	התוכניות	היא	מיצוי	הפוטנציאל	העסקי	של	ענפים	אלו	בשוק	העולמי�	
מטרה	זו	מושגת	על	ידי	סיוע	לענפים	לעבור	משלב	המחקר	והפיתוח	לשלב	
הייצור	והשיווק	,	ביסוס	מעמדן	כגורם	מרכזי	בשווקי	טכנולוגיות	המים	והאנרגיות	

המתחדשות	העולמיים	והפיכת	ישראל	למובילה	עולמית	בתחומים	אלו�
משרדי	 יחד	 פועלים	 נרחבת"	 שותפות	 	- אחת	 "מטרה	 הכותרת	 תחת	
ולפתח	 לעודד	 בכדי	 ותעשייה	 אקדמיה	 גופי	 רגולציה,	 רשויות	 ממשלה,	

את	תעשיות	אלו�	
שילוב	ידיים	זה	בין	הגופים	השונים,	יוצר	שלם	הגדול	מסך	חלקיו	ומקדם	
את	תעשיית	המים	ותעשיית	האנרגיות	המתחדשות	הישראליות	ומעניק	

להם	יתרון	תחרותי	בשוק	הגלובלי�	

המטה לקידום השקעות

רח'	בנק	ישראל	5,	ירושלים

טלפון:	02-6662607		פקס:	02-6662638

investinisrael@moital.gov.il :דוא"ל

www.investinisrael.gov.il :אתר אינטרנט
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הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי

הרשות	לשיתוף	פעולה	תעשייתי	)רשפ"ת(	שבמשרד	התעשייה,	המסחר	
והתעסוקה	מופקדת	על	ניהול	רכש	הגומלין	של	מדינת	ישראל�

של	 פעילויות	 ולתאום	 למעקב	 ליזום,	 הרשפ"ת	 פועלת	 לכך	 בהתאם	
שיתוף	פעולה	תעשייתי	הנובעות	מהתחייבויותיהן	של	חברות	זרות	לרכש	

גומלין	בישראל�	
שיתוף	הפעולה	התעשייתי	מבוצע	באופנים	שונים	ובהם:	קניית	מוצרים	
ופיתוח,	 מחקר	 מקומית,	 משנה	 קבלנות	 הארץ,	 מתוצרת	 ושירותים	

השקעות	ופתיחת	שווקים	חדשים	בחו"ל�
חברות	 כ-200	 עם	 תעשייתי	 פעולה	 שיתוף	 בהסכמי	 קשורה	 הרשות	
ותאגידים	זרים,	מהמובילים	בעולם,	בתחומי	הביטחון,	התעופה,	האנרגיה	
הרכב	 הרפואי,	 הציוד	 המחשבים,	 והאלקטרוניקה,	 החשמל	 והאקולוגיה,	
הרכש	 ואנשי	 ההחלטות	 למקבלי	 ישיר	 קשר	 לרשפ"ת	 ועוד�	 והתחבורה	

באותן	החברות	והתאגידים�
הרשות	מקיימת	באופן	שוטף	מפגשים	בין	התעשיות	הזרות	והישראליות,	
הזרות,	 מהחברות	 פעולה	 לשיתוף	 והצעות	 טכניות	 דרישות	 מקבלת	
רכש	 ביצוע	 לצורך	 שמונו	 הקשר	 אנשי	 עם	 ישראלים	 מפעלים	 מקשרת	
ביצוע	 אחר	 ובקרה	 מעקב	 ומקיימת	 הזרות	 החברות	 מטעם	 גומלין	

ההתחייבויות	לרכש	גומלין	בישראל�

משנת	2005	ועד	לשנת	2009	הסתכמו	מימושי	רכש	הגומלין	בכ-8�12	
מיליארד	דולר,	מהם	נהנו	כ-300	מפעלים	ישראלים	מדיי	שנה�

של	 האינטרנט	 באתר	 נמצאת	 המלאה	 והתאגידים	 החברות	 רשימת	
	.www.ica.gov.il	:שכתובתו	הרשפ"ת

תנאי הסף לתאימות מפעל לערוץ רכש הגומלין הינם:
יכולת	ייצור	בכמויות	מסחריות	תוך	עמידה	בלו"ז	ובאיכות	הנדרשת	 	•

ובמחירים	תחרותיים
יכולת	ייצוא	מוכחת 	•

יכולת	תקשור	באנגלית	בכתב	ובע"פ 	•
קיום	מערך	שירות	ואחזקה	ללקוח	)במקרים	הרלבנטיים( 	•

קיום	אישורי	איכות	והסמכות	רלוונטיות	)כגון	לתעשיית	הרכב,	חשמל	 	•
אלקטרוניקה	וכד'(

יצרנים	מאושרים	של	משרד	הביטחון	לייצור	ציוד	בטחוני 	•
קיום	פרסום	נאות	בקטלוג	מקצועי/ענפי	ובמדיה	אלקטרונית 	•

רכש	של	חברות	מחויבות	מהתעשייה	הישראלית	מבוצע	על	בסיס	תחרותי	
במחיר,	בכושר	הייצור	והאספקה,	ובאיכות	בהתאם	לדרישת	החברות	הזרות�

הצטרפות למדריך התעשיות הישראליות של הרשפ"ת
על	מנת	להגביר	את	הפוטנציאל	לשיתוף	פעולה	תעשייתי	ולהרחיב	את	
מנהלת	 המחויבות,	 לחברות	 הנחשפים	 הישראלים	 המפעלים	 מעגל	
הישראליות	 התעשיות	 של	 מדריך	 תעשייתי	 פעולה	 לשיתוף	 הרשות	
המפורסם	באתר	האינטרנט	שלה�	לפרטים	ולהצטרפות	למדריך	החברות	

אנא	צור	עמנו	קשר�	



משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

56

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי:

רחוב	בנק	ישראל	5,	בנין	ג'נרי,	ירושלים

טלפון:	02-6662407/10

פקס:	02-6662979

www.ica.gov.il :אתר אינטרנט

שירותי הרשפ"ת ניתנים ללא תשלום.	פרטים	נוספים	ניתן	לקבל	
www.ica.gov.il :הרשפ"ת	של	האינטרנט	באתר
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היחידה להיטלי סחר:

רח'	בנק	ישראל	5,	ירושלים	91036

טלפון:	02-6662621-2

פקס:	02-666293

iorlyer@moital.gov.il :דואר אלקטרוני

www.moital.gov.il/dumping :אתר אינטרנט

יחידת היטלי סחר: היטל היצף, היטל 
משווה ואמצעי הגנה

היחידה	להיטלי	סחר	מופקדת	על	ביצוע	הוראותיו	של	חוק	היטלי	סחר	
היטלים:	 סוגי	 בשלושה	 מטפלת	 היחידה	 תשנ"א-1991�	 הגנה,	 ואמצעי	
היטל	היצף,	היטל	משווה	והיטל	ביטחה,	ובאמצעי	הגנה	הכוללים	היטל	
לו	 סחר	 היטלי	 על	 הממונה	 עומד	 היחידה	 בראש	 יבוא�	 ומכסות	 הגנה	

מוקנות	בחוק	סמכויות	לניהול	חקירות	וקבלת	החלטות�
היטל	היצף	מוטל	על	יבוא	בהיצף,	ככלל	-	יבוא	שמחירי	היצוא	שלו	נמוכים	
היטל	 בארץ;	 היצרני	 לענף	 ממשי	 נזק	 הגורם	 המקור,	 בארץ	 ממחירם	
משווה	מוטל	על	יצוא	לישראל	המסובסד	על-ידי	הממשלה	במדינת	היצוא	
ואשר	גורם	נזק	ממשי	לענף	היצרני	בארץ;	היטל	בטחה	מוטל	במקרים	
שונים	המתוארים	בחוק;	אמצעי	הגנה	ננקטים	כאשר	גידול	ניכר	של	היבוא	
בתועלת	 ובהתחשב	 בארץ,	 היצרני	 לענף	 חמור	 נזק	 גורם	 מסוים	 בענף	

למשק	הנובעת	מהיבוא�

החוק	הישראלי	והליך	נקיטת	אמצעים	אלו	מעוגנים	בהסכמים	בינלאומיים	
ולתנאים	 למגבלות	 כפופים	 וכן	 	)WTO( העולמי	 הסחר	 ארגון	 במסגרת	

הקבועים	בהסכמים	אלה�	

המופקדים	מכוח	החוק	על	ביצועו	הם	הממונה	על	היטלי	סחר	במשרד	
והשר	 אלו,	 היטלים	 בעניין	 התמ"ת	 לשר	 המייעצת	 הוועדה	 התמ"ת,	

עצמו�

על	 לממונה	 להגיש	 יכולים	 בארץ	 יצרני	 ענף	 המייצגים	 מקומיים	 יצרנים	
היטלי	סחר	תלונה	כנגד	יבוא	במחירי	היצף,	יבוא	במחיר	נתמך	או	גידול	

ביבוא	הגורם	נזק	לתעשייה	המקומית�
על	תלונה	כאמור	להיות	מבוססת	על	ראיות	לכאורה	ולכלול	מידע	המבוסס	

על	נתונים	לגבי	הנזק	הנגרם	לתעשייה	המקומית�	
הממונה,	לאחר	שחקר	את	התלונה,	מעביר	את	ממצאי	חקירתו	בעניין	
היצף	או	יבוא	במחיר	נתמך,	לוועדה	המייעצת	אשר	שומעת	את	הצדדים	
ומעבירה	לשר	התמ"ת	את	מסקנותיה	והמלצותיה�	שר	התמ"ת	הוא	אשר	

מחליט	לבסוף	אם	להטיל	היטל,	באיזה	שיעור	ולאיזו	תקופת	זמן�
ישירות	 הממונה	 מעביר	 הגנה	 אמצעי	 בעניין	 בבדיקה	 הממצאים	 את	
לשר	התמ"ת�	הממונה	על	היטלי	סחר	מושיט	עזרה	ליצרנים	המקומיים	

בהגשת	תלונה/	בקשה	ומילוי	הדרישות	החלות	עליהם	לפי	החוק�

החלטת	שר	התמ"ת	להטיל	היטל	היצף,	היטל	משווה	או	בטחה	נקיטת	
של	 הכספים	 ועדת	 ואישור	 האוצר	 שר	 הסכמת	 טעונה	 הגנה	 אמצעי	

הכנסת�
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בחו"ל	 ישראליות	 השקעות	 המבטחת	 ממשלתית,	 חברה	 הינה	 אשרא	
ועסקאות	יצוא	מישראל	באשראי	לטווח	בינוני	וארוך	)שנה	עד	10	שנים(�

והיא	 הישראלי	 היצוא	 את	 לעודד	 במטרה	 	1957 בשנת	 הוקמה	 החברה	
מימון	 ובקבלת	 ומסחריים	 פוליטיים	 	 סיכונים	 במזעור	 ליצואן	 מסייעת	

בנקאי	ליצוא	מישראל	למדינות	מתפתחות	ומפותחות�
מול	 ובעבודה	 והיא	 סיכונים	 בהערכת	 שנה	 	50 של	 ניסיון	 צברה	 אשרא	
והעסקים	 הביטוח	 קהיליות	 עם	 ענפים	 קשרים	 ולה	 פננסיים	 מוסדות	

בעולם�

הסיכונים המכוסים על ידי החברה כוללים:
סיכונים פוליטיים 

מלחמה,	הפיכה,	מהומות� 	•
הפקעה,	הלאמה,	החרמה� 	•

הגבלות	על	המרת	והעברת	מט"ח� 	•

סיכונים מסחריים
פשיטת	רגל	או	אי	תשלום	מתמשך� 	•

פוליסת	ביטוח	אשראי	של	החברה	מספקת	הגנה	מפני	אי	קבלת	התמורה	
מהלקוח	בחו"ל	עקב	הסיכונים	המפורטים	לעיל	ומאפשרת	ביצוע	מכירה	
באשראי	ארוך	טווח	ללא	סיכון,	קבלת	מימון	מהמערכת	הבנקאית	והכרה	

מיידית	בהכנסה�

בישראל�	 בתחומה	 הפועלת	 היחידה	 הישראלית	 החברה	 הינה	 אשרא	
החברה	נהנית	מערבות	מדינה	מלאה	לפעילותה�	פוליסות	ביטוח	שלה	
לגייס	 ומאפשרות	 בנקאיים	 מוסדות	 עבור	 אטרקטיבית	 בטוחה	 מהוות	

מימון	במחירים	נוחים�
לצד	ביטוח	סיכונים	מסחריים	במדינות	מפותחות	מבטחת	אשרא	מספר	
שקיפות	 בחוסר	 המאופיינות	 מתפתחות,	 למדינות	 עסקאות	 של	 רב	
וברמת	סיכון	גבוהה�	הערכת	רמת	הסיכון	במדינת	היעד	ובחינת	כושר	
הפרעון	של	הקונה	לפני	מתן	האשראי	הינם	קריטיים	למהלכה	התקין	של	

העסקה�
הערכת	הסיכונים	הפוליטיים	והמסחריים	מבוצעים	על	ידי	כלכלני	וחתמי	
החברה	 באתר	 היצואנים	 לרשות	 עומד	 ועדכני	 מהימן	 מידע	 החברה�	

�news@ashra	מכוון	חדשות	ובאלון	wwww.ashra.gov.il
יעוץ	וליווי	מקצועי	החל	משלב	מו"מ	עם	הקונה	בחו"ל	ועד	לקבלת	המימון	

מהמערכת	הבנקאית	מאפשר	ניהול	אשראי	יעיל	וזהיר�

החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ

דרך	מנחם	בגין	65,	ת�ד�	20208,	תל	אביב,	61201

טלפון:	03-5631700

פקס:	03-5631708

infa@ashra.gov.il :דואר אלקטרוני

wwww.ashra.gov.il :אתר אינטרנט

החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר 
חוץ בע"מ



כלי סיוע לתעסוקה ולעסקים

59

המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי )IEICI( נוסד כארגון 
ללא כוונת רווח בשנת 1958, במשותף על-ידי ממשלת ישראל והמגזר 
של  השירותים  וייצוא  התעשייתי  הייצוא  את  מקדם  המכון  הפרטי. 
ישראל וכן מפתח יחסי סחר, שיתופי פעולה ושותפויות אסטרטגיות עם 
חברות מחו"ל. לקוחות המכון מהווים כ-90% מהייצואנים הישראלים.

ותוכניות	 בין-לאומיות	 יוזמות	 על-ידי	 הייצוא	 את	 מקדם	 הייצוא	 מכון	
ייחודיות	במדינות	רבות,	באמצעות	הנציגים	הרשמיים	של	ישראל	-	נספחי	
מסחר	וכלכלה	ונציגי	פיתוח	עסקי	מקומיים�	המכון	מקיים	קשרי	עבודה	
בישראל,	 המכהנים	 הזרים	 המסחר	 ונספחי	 הדיפלומטיים	 הנציגים	 עם	

ועם	ארגוני	סחר	בין-לאומיים	ברחבי	העולם�	
המכון	מספק	שירותי	מידע	ויעוץ,	קשרים	וסיוע	מקיפים	בקידום	הייצוא	
העסקים	 קהיליית	 עבור	 משלימים	 שירותים	 וכן	 ישראליות,	 חברות	 של	
הבין-לאומית�	המכון	יוזם	ומארגן	משלחות	עסקיות	יוצאות	ונכנסות�	יוזם,	
מקים	ומנהל	ביתנים	לאומיים	וביתני	מידע	בתערוכות	ובירידי	סחר	בין-

לאומיים	ברחבי	העולם,	בהם	הוא	מציג	את	יכולותיה	של	ישראל	בתחומי	
מדעי	החיים,	התקשורת,	התוכנה,	הביטחון,	טכנולוגיות	המים,	הסביבה	

והחקלאות,	התעשייה,	הבנייה,	מוצרי	הצריכה,	ועוד�

חטיבות פיתוח עסקי
ענפים	 חטיבת	 עסקי:	 פיתוח	 חטיבות	 שתי	 באמצעות	 פועל	 המכון	

טכנולוגיים	וחטיבת	מוצרי	צריכה�	

חטיבת ענפים טכנולוגיים
הייצואנים	 עבור	 העסקיות	 ההזדמנויות	 להרחבת	 פעילותה	 את	 מכוונת	
עסקיים	 קשרים	 יצירת	 על	 דגש	 עם	 הטכנולוגיים,	 בתחומים	 הישראליים	
איכותיים�	הפעילות	השוטפת	כוללת	ייזום	מפגשים	עסקיים	אפקטיביים,	
בתערוכות,	 שיווקית	 פעילות	 ידע,	 והעברת	 פעולה	 לשיתופי	 הסכמים	
לגורמים	 ישראליות	 חברות	 בין	 אמצעי	 בלתי	 וחיבור	 עסקיים	 מפגשים	
הבאת	 אינטגרטורים,	 בפני	 דלתות	 פתיחת	 בעולם,	 ומוסדיים	 עסקיים	

קניינים,	עיתונאים	זרים,	כנסים	וסמינרים	ברחבי	העולם�
וקולנוע,	 ניו-מדיה	 תוכנה,	 תקשורת,	 הם:	 בחטיבה	 המיוצגים	 הענפים	
תעשיות	ביטחוניות,	תעופה	וחלל,	בטיחות	ואבטחה,	מדעי	החיים	וציוד	
רפואי,	חקלאות,	טכנולוגיות	מים	וסביבה,	תעשייה	ובנייה,	אלקטרוניקה,	

רכב	וקבלנות	משנה�

חטיבת מוצרי צריכה
מידע	 של	 צומת	 ומהווה	 שונים,	 ענפים	 כ-25	 של	 הייצוא	 את	 מקדמת	
עסקי	רב-חשיבות	לייצואן�	החטיבה	ממוקדת	ביצירת	והרחבת	הזדמנויות	
עסקיות	לייצואנים	הישראליים,	תוך	סיוע	פרטני	באיתור	סוכנים	ומפיצים,	
וכנסים,	 בתערוכות	 השתתפות	 שוק,	 מחקרי	 מתחרים,	 על	 מידע	 ריכוז	
וחיבור	 מובילות	 קמעונאיות	 רשתות	 של	 הנהלות	 עם	 קשרים	 יצירת	
לקניינים	מובילים	בתחום�	החטיבה	יוזמת	ומציעה	לייצואנים	ליטול	חלק	
בפעולות	שיווק	יזומות,	כגון:	ביקורי	קניינים,	שבוע	מזון	ישראלי	ומפגשים	

עם	לקוחות	פוטנציאליים	באתרים	שונים	בחו"ל�
חברות-סחר	 ודפוס,	 ספר	 אריזה,	 הם:	 בחטיבה  המיוצגים  הענפים 

המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה 
בין-לאומי
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לייצוא,	טקסטיל	ואופנה,	יודאיקה,	מתנות	וחפצי-חן,	מזון,	יין	ומשקאות,	
	Home Improvement אינטראקטיבית,	 מדיה	 וגראפי,	 תעשייתי	 עיצוב	
ו"עשה	זאת	בעצמך"	)D.I.Y(,	פלסטיקה	וגומי,	ציוד	משרדי,	קוסמטיקה	

וטואלטיקה,	ותכשיטים�	

יחידות שירותים מקצועיים
מידע עסקי:	היחידה	מעמידה	לרשות	הייצואנים	מקורות	מידע	איכותיים	
מהמתקדמים	והמובילים	בישראל	-	מאגרי	מידע	מקוונים,	ספריה	עסקית	
וזאת	באמצעות	האינטרנט,	פעילות	מקצועית	של	צוות	מידענים	וכן	קשר	
עם	נספחים	מסחריים	ונציגים	כלכליים	של	ישראל	ברחבי	העולם,	איגודים	
סיוע	 מרכז	 מופעל	 היחידה	 במסגרת	 בין-לאומיים�	 וארגונים	 מקצועיים	

לייצואנים	קטנים�
קשרי חוץ:	היחידה	אחראית	לארגון	משלחות	עסקיות	נכנסות	ויוצאות,	
בין- פעולה	 לשיתופי	 ומפגשים	 עסקיות	 ועידות	 ענפיות,	 רב	 כלכליות,	

שותפים	 עם	 הדדיות	 תוכניות	 ויוזמת	 סחר	 כנסי	 מקדמת	 וכן	 לאומיים,	
חדשים	 מטרה	 בשווקי	 פעילויות	 לקידום	 שאחראים	 העולם	 מרחבי	

ומיוחדים�
השירותים	 כל	 את	 הישראלים	 לייצואנים	 מספקת	 היחידה	 תערוכות:	
שנה	 בכל	 בין-לאומיים�	 ובכנסים	 בתערוכות	 להשתתפותם	 שנדרשים	
מקימה	היחידה	כ-50	ביתנים	לאומיים	ברחבי	העולם,	כשהיא	מטפלת	
בכל	השלבים	החל	מאיסוף	אינפורמציה,	ייזום	ובחירת	התערוכה,	שיווק	

התערוכה	לייצואנים,	לוגיסטיקה	וארגון	עד	לתום	התערוכה�
בית ספר ללימודי סחר חוץ:	מציע	מגוון	אירועי	הכשרה,	לרבות	קורסים,	
משפטיים	 היבטים	 מימון,	 בין-לאומי,	 שיווק	 בנושאי	 וסמינרים	 סדנאות	
באינטרנט	 ושימוש	 מידע	 בין-לאומיים,	 ולוגיסטיקה	 תובלה	 ופיננסיים,	

לקידום	הפעילות	העסקית,	קורסים	ייחודיים	למנהלים,	ועוד�
הנוגעים	 הנושאים	 בכל	 מטפלת	 היחידה	 מקצועיים:	 יעוץ  שירותי 
לפעולות	ייצוא/ייבוא	-	חוקי	ייצוא/ייבוא,	הסכמי	סחר,	קריטריונים	לקביעת	
בין-לאומי,	 שילוח	 בין-לאומי,	 סחר	 מסמכי	 מכס,	 תעריפי	 המוצר,	 מקור	
פורום	 מפעילה	 כמו-כן	 תשלום�	 וצורות	 תנאי	 ביטוח,	 ואריזה,	 תחבורה	

מקוון	ומייעצת	לייצואנים	בתחומים	אלו�
כלכלה: היחידה	מנתחת	ומפרסמת	מידע	וסקירות	כלכליות	על	מדינות	
מגמות	 נתונים,	 מנתחת	 היחידה	 כן,	 כמו	 הישראלי�	 לייצוא	 יעד	 ושוקי	
ותחזיות	בסחר	החוץ	ובפרט	בייצוא	הישראלי,	מרכיביו	ושווקי	היעד	שלו�	

חטיבת תקשורת והפקות
החטיבה	מפיקה	ומוציאה	לאור	פרסומים	מודפסים	ואלקטרוניים	אודות	
התעשייה	הישראלית,	לרבות:	קטלוגים	ואינדקסים,	מדריכים	מקצועיים,	
סקירות	ענפיות,	חוברות	תדמית,	סרטי	וידאו	ומצגות	מולטימדיה�	תחום	
לרבות	 ציבור,	 ויחסי	 התדמית	 תחום	 הוא	 החטיבה	 של	 נוסף	 פעילות	

הסיקור	התקשורתי	השוטף	של	המכון�

המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בן-לאומי 

רח'	המרד	92	תל	אביב	61201

טלפון:	03-5142830

פקס:	03-5142902

www.export.gov.il
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קידום תעסוקה
אגף בכיר להכשרה ופיתוח כח-אדם

התעשייה	 שבמשרד	 "האגף"(	 )להלן	 כח-אדם	 ולפיתוח	 להכשרה	 האגף	
כח- הכשרת	 על	 מופקד	 התמ"ת"(	 "משרד	 )להלן	 והתעסוקה	 המסחר	

אדם	מקצועי	טכנולוגי	למשק�
האגף	מקיים	הכשרות	במסלולים	הבאים:

1. נוער:
אוכלוסיית יעד:	נערים	בוגרי	8/9	שנות	לימוד	המבקשים	לשלב	לימודים	
אצל	 בשכר	 בעבודה	 מעשית	 התנסות	 תוך	 מקצוע	 לימודי	 עם	 עיוניים	

מעסיקים	מהתעשייה	בתחום	המקצועי	הרלוונטי�	
משך הלימודים:	שלוש	עד	ארבע	שנים	בהתאם	למסלול�	קיים	גם	מסלול	

מתבגרים	חד	ודו	שנתי�
צבירת	 הנלמד,אפשרות	 בתחום	 מקצוע	 תעודת	 גמר,	 תעודת	 תעודה:	

יחידות	בגרות�
רכב,	 חשמל,	 בהן	 שונים	 בתחומים	 לימוד	 מגמות	 	80 לימוד:  מגמות 

מנהל,	מלונאות,	מכונות,	מחשבים,	דפוס	והפקה	וכו'
שכר לימוד: אין

כ-70	בתי	ספר	בבעלות	רשתות	הטכנולוגי	כגון	אורט,	 מוסדות לימוד: 
עמל,	עתיד,	סכנין,	תורה	ומלאכה	וכו'�

הלימודים	וההכשרה	הינם	במסגרת	חוק	לימוד	חובה,	חוק	החניכות,	וחוק	
עבודת	הנוער�

2. הכשרה מקצועית למבוגרים:
בשני מסלולי לימוד עיקריים הכשרת יום - לדורשי	עבודה	והכשרות	/	

השתלמויות	ערב	המיועדת	לכלל	האוכלוסייה	כדלקמן:

1. הכשרת יום:
ידי	שירות	התעסוקה	ומעוניינים	 מיועד	לבלתי	המועסקים	המופנים	על	

להשתלב	בעבודה	באמצעות	לימוד	מקצוע	נדרש�
משך הלימודים:	שלושה	עד	12	חודשים	בלימודי	יום	בהתאם	למקצוע�

עם	 במקצועות	 מקצוע	 ותעודת	 הנלמד	 בתחום	 גמר	 תעודת	 תעודה:	
סווג	מקצועי

אוכלוסיית יעד:	גילאי	+18	
בלתי	מועסקים	)דורשי	עבודה	המופנים	עלי	די	שירות	התעסוקה( 	•

חיילי	מקא"מ	)מועמדים	לשירות	ביטחון	שתנאי	לגיוסם	הוא	מקצוע	 	•
דרוש	לצבא(

חיילים	משוחררים 	•
אסירים	בשב"ס 	•

אנשים	בעלי	מוגבלויות 	•
אוכלוסיות	מיוחדות	)עולים,	הורים	יחידים,	מיעוטים,	מגזר	חרדי	ועוד���( 	•

תמריצים ומלגות ללומדים ובוגרים בקורסי הכשרה מקצועית 
במקצועות נדרשים 

במסגרת	התכנית	לעידוד	עובדים	ישראלים	להשתלב	במקצועות	נדרשים	
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הממשלה	 ומדיניות	 ועוד���(	 ריתוך	 מאומנות,	 סייעות	 חשמל,	 )בניין,	
להעניק	 הוחלט	 אלו	 במקצועות	 הזרים	 העובדים	 מספר	 את	 לצמצם	
ולאחר	 הלימודים	 במהלך	 ללומדים	 כלכלית	 שיסייעו	 ומענקים	 תמיכות	

השתלבותם	בעבודה�
)שאינם	 מפוקחים	 ובקורסים	 מתוקצבים	 בקורסים	 יינתנו	 התמיכות	

מתוקצבים(	כדלקמן:
לדורשי	 מקצועית	 להכשרה	 האגף	 ובפיקוח	 במימון	 המתבצע	 קורס	
עבודה:	נערך	על	פי	מערכת	השעות	לקורס	אשר	אושרה	על	ידי	האגף,	

לפיה	נדרש	הלומד	ללמוד	במשך	5	ימים	בשבוע	בממוצע	�
1. "מענק קיום" - ניתן	ללומד	בהתאם	לתנאים	הנדרשים	בנוהל	תמיכות	

לדמי	קיום	)המתפרסם	באתר	האגף(	
ועומד	על	1500	₪	בעבור	כל	חודש	בו	נכח	בלימוד	באופן	מלא	אך	לא	

עולה	על	6000	₪	בכל	תקופת	זכאותו�
בפיקוח	 המתבצע	 כקורס	 זה	 לצורך	 מוגדר	 	- מקצועית	 הכשרה	 קורס	

האגף	להכשרה	מקצועית	ומקנה	תעודת	גמר	
ללומדים	)בקורסים	במימון	האגף	בלבד(�

הלימודים	 במהלך	 קיום(	 )מענק  לתמיכה  מעבר  התמדה"  מענק   .2
ניתן	"מענק	התמדה"	לבוגרים	המשתלבים	בעבודה	בתחום	שבו	למדו	
מענק	 	- תמיכות	 לנוהל	 )בהתאם	 	- חדשים	 	12 בעבודתם	 והתמידו	
התמדה(,	כדלקמן:	לומדים	שלא	קבלו	דמי	קיום	מענק	ההתמדה	עשוי	
�לומדים	שקבלו	מענק	קיום	במהלך	לימודיהם	 להגיע	עד	ל-11,000	₪	

יהיו	זכאים	למענק	שלא	יעלה	על	14,000	₪	)כולל	את	מענק	הקיום(	�

קורס המתבצע בפקוח האגף להכשרה )עסקי( - במקצועות 
נדרשים:

מקצועות	 בתחום	 בעבודה	 המשתלבים	 לבוגרים	 ניתן	 התמדה"	 "מענק	
הקורסים	שבו	למדו	ועשויה	להגיע	עד	11,000	₪	)לאחר	הוכחת	התמדה	

בת	12	חדשים(�

האמורים  את המענקים  לקבל  זכאי  יהיה  קורס  ובוגר  לומד,  כאמור, 
לעיל אולם התמיכה הכוללת לא תעלה על סך של 14,000 ₪.

מגמות לימוד: ענפים ומקצועות עיקריים:
מתכת/מכונות:	עיבוד	שבבי	ממוחשב	C.N.C	לסוגיו,	ריתוך	לסוגיו,	מסגרות	

מבנים,	בונה	כלים,	מבנאות	מטוסים,	זיווד	אלקטרוני���
שונות,	 במגמות	 אלקטרונאים	 מוסמך,	 חשמלאי	 ואלקטרוניקה:	 חשמל	
שירות- חשמלאי	 מעשי,	 וחשמלאי	 מ"א	 קירור	 מעליתנים,	 מכטרוניקה,	

מכשירים	ביתיים�
	System IT אנשי	 חומרה,	 הנדסת	 תוכנה,	 תכנות/הנדסת	 	מחשבים:	
רשתות/	תקשורת	נתונים,	תחזוקה	ותמיכה,	בסיסי	נתונים,	פיתוח	שירותי	

אינטרנט�
מקצועות	הבניין:שילדאי,	התקנת	מחיצות	גבס	וצבעות,	תשתית	פיתוח	

וריצוף,מנהל	עבודה	בבנין,	עגורנאים,	טפסנות	מתועשת��
חשבונאות	ומינהל:	הנהלת	חשבונות,	ניהול	מערכות	משרד,	ניהול	מחסן	
ממוחשב,	ניהול	לוגיסטי,	שיווק	וקידום	מכירות,	מזכירות	לסחר	בינלאומי,	

מזכירות	דו	לשונית��
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דפוס	והפקה:מפעיל	מערכות	אופסט	ממוחשבות,	בקרת	קול,	גרפיקה	
ממוחשבת	ועיצוב	אתרי	אינטרנט�

מלונאות	 אתני,	 בישול	 ואפיה,	 קונדיטאות	 טבחות,	 מלונאות/הארחה:	
משולבת��

רכב:	אוטוטרוניקה,	מרכב	הרכב	המודרני,	ניהול	מוסך	לסוגיו�
מוסדות	לימוד:	ספקי	הכשרה	הנבחרים	על	פי	חוק	חובת	המכרזים	בהם	
גבוהה,	 להשכלה	 מוסדות	 טכנולוגיות,	 מכללות	 מקצועי,	 חינוך	 רשתות	
ממשלתיים	 הכשרה	 ומרכזי	 פרטיים	 ספר	 בתי	 בתעשייה,	 	מפעלים	

)תל-ארזה,	מלט"ב,	כרמיאל,	תמרה	,	ומרכז	הכשרה	אשקלון(�

שירותים למעסיקים בענפי המשק השונים:
במסלול הכשרת יום -	לדורשי	עבודה	האגף	מקיים	הכשרה	על	פי	דרישה	

מסגרות	שונות	וביניהן:

א. כיתה במפעל:
)שקיבלו	 עבודה	 דורשי	 להכשיר	 המבקשים	 למפעלים	 מיועדת	 התכנית	
במשרה	 ההכשרה	 בסיום	 אותם	 ולקלוט	 התעסוקה(	 משירות	 הפנייה	

מלאה	לתקופה	שלא	תפחת	משנה�	

ההכשרה	תבוצע	במבנה	שיעמיד	המפעל	או	מוסד	הכשרה	שאושר,	
תכנית	 ביצוע	 לצורך	 כנדרש	 בציוד	 מצוידות	 וסדנאות	 כיתות	 הכולל	
לאנשים	 נגישות	 ובעל	 סדירה,	 ציבורית	 תחבורה	 בקרבת	 הלימודים,	

עם	מוגבלות�	

מקצועית	 הכשרה	 אגף	 של	 הלימודים	 לתוכנית	 בהתאם	 יערך	 הקורס	
במשרד	התמ"ת,	אולם	המפעל	רשאי	להציע	תכנית	לימודים	מותאמת	

לצרכיו	לאישור	האגף�

במפעל,	 כיתה	 מסלול	 לצורך	 שהוכרו	 ענפים	 במגוון	 תבוצע	 ההכשרה	
ביניהם	ענף	המחשבים,	המתכת	והחשמל	ואלקטרוניקה	ואחרים�

לתעריפים	 בהתאם	 במלואו,	 הקורס	 עלות	 את	 מממן	 התמ"ת	 משרד	
גבוהה	 השמה	 של	 במקרה	 בונוס	 משלם	 ואף	 האגף	 בנהלי	 הקבועים	

במיוחד,	הכול	כקבוע	בתנאי	המסלול�

התעשייה  בענפי  עבודה  כדי  תוך  ישראלים  עובדים  הכשרת   ב. 
the Job Training On - (OJT(

מטרת התכניות היא:	שילוב	מובטלים	בתעסוקה,	צמצום	מספר	העובדים	
הזרים	והכשרת	עובדים	ישראלים	בענפי	התעשייה	והשירותים	ובענף	הבניין	

והקנית	בסיס	מקצועי	תוך	כדי	עבודה	במפעל	ובאתרי	בניין�	

על	המעסיק	להעסיק	את	העובדים	החדשים	כעובדים	מהמניין	במשרה	
מלאה	ולשלם	להם	שכר	מינימום	לפחות�

משרד	התמ"ת	משתתף	בתשלום	בסך	של	1,000	₪	כולל	מע"מ	לחודש	
לעובד	לתקופה	של	עד	6	חודשים�
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במהלך	ההכשרה	יקצה	המעסיק,	חונך	בעל	מקצוע	מהמפעל	או	מאתר	
הבניין	שילווה	את	העובדים	החדשים	וידריכם�

זכאי	המעסיק	לקבלת	סכום	של	3,000	₪	 יהיה	 בגין	חניכת	העובדים,	
כולל	מע"מ	לחודש	לקבוצה	בת	3	עד	10	עובדים	נחנכים,	שאותם	יגיש	
לאחר	 להעסיקם	 ולהמשיך	 מקצועיות	 תעודות	 קבלת	 לצורך	 למבחנים	

תום	תקופת	ההכשרה	למשך	תקופה	מצטברת	של	12	חודשים	לפחות�

ג. סדנאות הכנה לעבודה וליזמות ופיתוח כישורי עבודה:
היחידה	לקידום	נשים	ולפיתוח	כישורי	עבודה	באגף	להכשרה	ממונה	על	

פיתוח	כישורי	עבודה	וסיוע	בהשתלבות	בתעסוקה	לנשים	וגברים�
מטרות	היחידה	הקניית	מיומנויות	וידע,	העצמה	של	הכישורים	הקיימים	

ושל	המוטיבציה	לעבוד		ולהתמיד	בעבודה	לדורשות	ולדורשי	עבודה�
הכשרות	מקצועיות	המלוות	בתכניות	לפיתוח	כישורי	עבודה	מאפשרות	
גמישות,	יכולת	למידה	ויוזמה	הנדרשים	היום	מהעובדים�	חיפוש	עבודה,	
מציאת	עבודה,	יזום	עסק	וניהולו	הם	כישורים	חיוניים	להשתלבות	בעולם	

העבודה,	לצד	לימוד	מקצוע�
האגף	מפעיל	סדנאות	להעצמה,	להכנה	לעבודה	וליזמות	עבור	לומדים	
ולומדות	בקורסי	הכשרה	מתוקצבים	של	האגף	וכן	לנשים	דורשות	עבודה	
בקהילה�	הסדנאות	מופעלות	בקרב	אוכלוסיות	מגוונות	בהן	הורים	יחידים,	

חיילות	משוחררות,	נשים	ערביות	ועוד�
בנוסף	מפעיל	האגף	סדנאות	בשיתוף	עם	גורמי	חוץ	כגון	תב"ת	-	גוינט	

ישראל,	שיקום	שכונות	ובפרויקטים	יחודיים�	

הכשרת ערב והשתלמויות בבתי ספר עסקיים:
לרכוש	 או	 להשתלם	 המעוניינים	 הרחב	 מהציבור	 אנשים	 יעד:	 אוכלוסיית 
ידי	 על	 פדגוגית	 מפוקח	 הקורס	 כאשר	 אישי	 ובמימון	 פרטי	 באופן	 מקצוע	

האגף�
משך הלימודים: משתנה	בהתאם	למקצוע	הנלמד�

לומדים	 ל-30,000	 מעל	 זה	 הכשרה	 במסלול	 משתתפים	 שנה	 מדי	
ולומדות

תעודה: תעודת	גמר	ותעודת	מקצוע	או	רישוי	בהתאם	למקצוע	הנלמד�
מגמות לימוד: כ-50	מקצועות	בענפים	שונים	וביניהם	חשמל,	מחשבים,	

תחבורה,	בניין,	פקידות	ומנהל,	טיפוח	חן,	הארחה	ואחרים�	
במסלולי	הכשרת	מבוגרים	)הכשרת	יום	ובתי	ספר	עסקיים(	מתקיימות	
בחינות	עיוניות	ומעשיות	ולעומדים	בהם	בהצלחה	מוענקת	תעודת	גמר/

תעודת	מקצוע/רישיון	במקצועות	בעלי	סווג	מקצוע	או	רישוי�

הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים:
המעוניינים	 בתעשייה	 ועובדים	 	18 גיל	 מעל	 מבוגרים	 יעד:	 אוכלוסיית 

לרכוש	תואר	טכנולוגי	-	הנדסאי	או	טכנאי	מוסמך�
משך הלימודים: תואר הנדסאי

מסלול	בוקר:	שנתיים	עד	שנתיים	וחצי	)תלוי	במגמה( 	•
מסלול	משולב	)לימודי	ערב(:	שלוש	שנים� 	•

תואר טכנאי מוסמך 
מסלול	בוקר:	שנה	וחצי 	•
מסלול	משולב:	שנתיים� 	•

דיפלומה:	תואר	הנדסאי	או	תואר	טכנאי	מוסמך�
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מגמות לימוד:
כימיה	 המזון,	 של	 טכנולוגיה	 תעשייתית,	 מעבדתית	  - כימיה  הנדסת  	•

תרופתית;	מיכשור	ובקרה;	הנדסת	חשמל�
תוכנה,	 התמחות	 	- מחשבים	 מחשבים,	 	- אלקטרוניקה  הנדסת  	•
מחשבים	-	התמחות	מיקרואלקטרוניקה,	תקשורת,	תקשורת	נתונים,	

מחשוב	ובקרה,	אלקטרו	אופטיקה�;
	- מכונות	 הנדסת	 תוכנה;	 הנדסת	 רפואי;	 מיכשור	 	- הנדסה רפואית  	•

תיב"מ,	כוח	וחום,	רכב,	מכטרוניקה;
הנדסת קירור ומיזוג אויר; 	•

הנדסה אזרחית -	ניהול	הבניה,	תכנון	מבנים;	 	•
אדריכלות ועיצוב פנים; 	•

אדריכלות נוף; 	•
הנדסת ביוטכנולוגיה; 	•

הנדסת טכנולוגיות מים� 	•
הנדסת תעשיה וניהול -	שיווק,	לוגיסטיקה,	מערכות	מידע; 	•

עיצוב תעשייתי; 	•
דפוס; תקשורת חזותית; 	•

קולנוע וטלוויזיה; הנדסת	קול;	צילום	ומדיה	דיגיטלית; 	•
שכר לימוד: מסלול	בוקר	-	סך	6900	ש"ח	בתוספת	נלווים 	•

מסלול משולב -	סך	5670	ש"ח	בתוספת	נלווים� 	•
סטודנטים שהם חיילים משוחררים זוכים	להשתתפות	הקרן	לחיילים	 	•

משוחררים	בשכר	לימוד:
שנה א' -	90%	משכר	לימוד	במכינה,	לתואר	טכנאי	מוסמך	ולתואר	 	•

הנדסאי�
שנה ב' -	90%	משכר	לימוד	לתואר	טכנאי	מוסמך	או	לתואר	הנדסאי	 	•
	- כימיה	 הנדסת	 תעשייתית,	 מעבדתית	 	- הנדסתכימיה	 במגמות:	
טכנולוגיה	של	המזון,	הנדסת	כימיה	תרופתית	)פארמצפתית(,הנדסת	
מחשבים,	 	- אלקטרוניקה	 הנדסת	 חשמל,	 הנדסת	 ובקרה,	 מכשור	
אלקטרוניקה	 הנדסת	 אלקטרוניקה,	 מיקרו	 	- אלקטרוניקה	 הנדסת	
אלקטרוניקה	 תקשורת,	 	- אלקטרוניקה	 הנדסת	 תוכנה,	 מחשבים	 	-
מכטרוניקה,	 	- מכונות	 הנדסת	 תוכנה,	 הנדסת	 נתונים,	 תקשורת	 	-
הנדסת	מכונות	-	רכב,	הנדסת	מכונות	-	תיב"מ,	הנדסת	קירור	ומיזוג	
אויר,	עיצוב	תעשייתי,	הנדסה	אזרחית	-	תכנון	מבנים,	הנדסה	אזרחית	
-	ניהול	הבניה,	הנדסת	טכנולוגיות	מים,	הנדסת	ביוטכנולוגיה,	הנדסת	
סביבה,	הנדסה	רפואית	-	מיכשור	רפואי,	ובהתאמה	מגמות	טכנאים	

מוסמכים�

ההשתתפות	בשכר	לימוד	לא	תעלה	על	6,210	₪	לסטודנט	למסלול	בוקר�
5,103	שח	לסטודנט	למסלול	משולב�

2,772	שח	לסטודנט	במכינה	טכנולוגית�

מוסדות לימוד:	כ-75	מכללות	טכנולוגיות	ברחבי	הארץ,	מוכרות	על	ידי	
מה"ט�

ובמגמה	 במכללה	 למידה	 קבלה,	 בתנאי	 עמידה	 התואר:	 רכישת  הליך 
עמידה	 מה"ט,	 של	 הלימודים	 לתוכנית	 בהתאם	 מה"ט	 ידי	 על	 מוכרות	
בבחינות	פנימיות	במכללה,	בבחינות	גמר	ממלכתיות	ובפרוייקט	גמר	-	

מזכה	בדיפלומה�	
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הכשרה ופיתוח כח אדם

משרד ראשי:

רחוב	בנק	ישראל	5	ירושלים

טלפון: 02-6662759

Eti.Yitzhaky@moital.gov.il :דואר אלקטרוני

מחוזות האגף:

מחוז חיפה והצפון

רח'	חסן	שוקרי	5,	חיפה

טלפון:	04-8619306

Avi.Lev@moital.gov.il

מחוז תל-אביב והמרכז:

רח'	סלמה	53	דרך	שלמה,	ת"א

טלפון: 03-5154227

David.Bonali@moital.gov.il :דואר אלקטרוני

מחוז ירושלים:

רח'	יפו	30	ירושלים

טלפון:	02-6667914

Gidon.Zaken@moital.gov.il

מחוז באר-שבע והנגב:

רח'	התקווה	4	באר-שבע	

טלפון: 08-6264728

Shimon.Shabat@moital.gov.il :דואר אלקטרוני

הכשרת טכנאים והנדסאים:

דרך	מנחם	בגין	בנין	86,	ת"א

טלפון:	03-5634100

Maya.Green@moital.gov.il :דואר אלקטרוני
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אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים
לגיל הרך

פעילות האגף:
האגף	למעונות	יום	ולמשפחתונים	פועל	להגדלת	שיעור	התעסוקה	בקרב	
אמהות	לילדים	בגיל	הרך	תוך	מתן	מענה	לסידור	הילדים	במסגרות	טיפול	

וחינוך	בהשתתפות	המדינה	בשכר	הלימוד	במסגרות�
בשנים	האחרונות	התמקדה	מדיניות	הממשלה	בהרחבת	מעגל	המועסקים	
לזאת	 בהתאם	 העבודה,	 בשוק	 הנשים	 מס’	 בהגדלת	 זה	 ובכלל	 במשק	
תקציב	 בסיס	 את	 ניכר	 באופן	 הגדילו	 אשר	 ממשלה	 החלטות	 התקבלו	
פתרונות	 ולהציע	 השירותים	 את	 להרחיב	 מנת	 על	 יום	 למעונות	 האגף	
נוספים	לטיפול	בילדי	אמהות	עובדות,	בהסרת	חסמים	והגדלת	כדאיות	

היציאה	לעבודה�
להלן	עיקרי	ההחלטות	והשינויים:

הרחבת מעגל האמהות בעבודה:
שילוב  בנושא:	 ממשלה	 החלטות	 שתי	 התקבלו	 	2005-2006 בשנים	
אמהות במעגל העבודה )החלטות	מספר	1134,3689(,	שעיקרן	הגדלת	
היצע	המסגרות	לגיל	הרך,	פיתוח	שירותים	נוספים	התואמים	לצרכי	האם,	
אלה גובו בתוספת משמעותית לבסיס תקציב האגף באופן  החלטות	
מדורג עד לשנת 2010 בסך כולל של 350 מיליון ש”ח	)150	מיליון	ש”ח	

להחלטה	3689	+	200	מיליון	ש”ח	להחלטה	1134(�	

בשנת	2009	חלו	שני	שינויים	מהותיים:
התקבלה	החלטת	ממשלה	602	מיום	09�7�19,	אשר	מגדילה	את	בסיס	
תקציב	האגף	ב-320	מליון	₪,	ואשר	נועדה	להרחיב	את	מס’	המסגרות	
ואת	מס’	הילדים	הזכאים	לתמיכה	ממשלתית	במעונות	יום,	במשפחתונים	

ובצהרונים	ו-30	מליון	לתמיכה	בבנייה	ושיפוץ	מעונות	יום�
תוספת	של	200	מלש”ח	לבסיס	תקציב	האגף	)הסכם	קואליציוני(	לשם	

המשך	ישום	יעדי	האגף	החל	משנת	2010�

תקציב )במליוני ₪(שנה

2006450

2007			511

2008	577

2009	634

2010750

20111,070

היקפים וגידול בתקציב האגף - 
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מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך

רח'	בנק	ישראל	5	ירושלים

טלפון:	02-6662319

www.moital.gov.il/meonot-yom :אתר אינטרנט

רח'	דרך	מנחם	בגין	86	תל-אביב

מחוזות:

חיפה והצפון

רח'	חסן	שוקרי	5	חיפה

תל אביב והמרכז	

רח'	סלמה	53	תל	אביב

ירושלים

רח'	יפו	30	ירושלים

דרום-נגב

קרית	הממשלה,	רח'	התקוה	באר	שבע�

היקפי האוכלוסייה וגיל הילדים בטיפול האגף
הסכם	 	+ 	1134,602, 	3689 ממשלה	 החלטות	 בסיס	 על	 גידול	 צפוי	
ורישוי	גם	במסגרות	הפרטיות	עם	 ועל	בסיס	החלת	פיקוח	 	 קואליציוני	
אשור	חוק	הפיקוח	על	מעונות	יום	לפעוטות,	התש"ע-2010�	כמו	כן	צפוי	
שינוי	בגיל	הילדים	בטיפול	ובפיקוח	המשרד	מלידה	עד	3	במעונות	ומגיל	

3-11	בצהרונים�

צפי לגידול ב-2011-2013:
מספר	ילדים	במסגרות	מוכרות*	)כולל	ילדי	רווחה(	מ-94,000	ל-200,000

���������������������������������������	מ-1,580	ל-5,200 מספר	מעונות	מוכרים*
�������������������������������	מ-2,700	ל-5,560 מספר	משפחתונים	מוכרים*

�������������������������	מ-11,000	ל-58,000 מספר	ילדים	בצהרונים	מוכרים*
מספר	מסגרות	פרטיות**������������������������������������	מאפס	לכ-5,000

חקיקה - פקוח ורישוי
ב-2011	מקדם	המשרד	הצעת	חוק	“חוק	הפיקוח	על	מעונות	יום	לפעוטות,	
התש"ע	2010",	שעברה	בקריאה	ראשונה	ונמצאת	לקראת	אשורה	בקריאה	

שנייה	ושלישית�	

שיפור השרות
והשירות	 בתמיכה	 הטיפול	 וייעול	 לשיפור	 משימה	 האגף	 מקדם	 ב-2011	
במסגרות	 הלימוד	 בשכר	 המדינה	 השתתפות	 למתן	 הקשור	 בכל	 להורים	
המוכרות,	באמצעות	מוקד	חיצוני	ומערכת	ממוחשבת	חדשנית	שתאפשר	

לראשונה	רישום	מקוון,	מענה	טלפוני	מאויש	בשפות	שונות	ובקרה	שוטפת�
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האגף לשילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה

משרד	התעשייה	המסחר	והתעסוקה,	מפעיל	תוכנית	סיוע	להורים	יחידים,	
יוצאי	אתיופיה	ודורשי	עבודה	בגילאי	45	שנה	ומעלה,	באמצעות	הטבות	

שונות	ותוכניות	שונות	במטרה	לעודדם	להשתלב	בשוק	העבודה�

מטרות האגף:
בטווח הקצר	-	הגדלת	שיעור	התעסוקה	בקרב	אוכלוסיות	היעד,	באמצעות	 	•
הגברת	כישורים	והשכלה	נדרשים	בהתאם	לסף	הדרישות	המקובלות	

בשוק	העבודה	�
בטווח הבינוני -	התמדה	בעבודה	והגדלת	כושר	ההשתכרות	של	אוכלוסיות	 	•

היעד,	תוך	תמיכה	וליווי	משתתפי	התכניות	בכניסתם	לשוק	העבודה�
בטווח הארוך-הגדלת	נתח	המשרות	עבור	אוכלוסיות	היעד	באמצעות	 	•
פעילות	מול	מעסיקים,	מיסוד	מסגרות	הכשרה	ייחודיות	למאפייני	

האוכלוסיות	וצמצום	שיעורי	האבטלה

אוכלוסיית היעד:
הורה	יחיד	כהגדרתו	בחוק	משפחות	חד	הוריות,	תשנ"ב-1992� 	•

בני	45	שנה	ומעלה	שמיום	ה-	9/2/2010	הוגדרה	ע"י	שר	התמ"ת	כאוכלוסיה	 	•
מיוחדת

יוצאי	אתיופיה	בגילאי	18	שנה	ומעלה,	במסגרת	תכנית	החומש	בהתאם	 	•
להחלטת	הממשלה	מס'	3166,	מיום	2008�2�10	והחלטת	ממשלה	188	

מיום	2009�5�12�

תיאור התוכניות:
משרד	התעשייה	המסחר	והתעסוקה	מפעיל	תוכניות	סיוע	להורים	יחידים,	 	•
יוצאי	אתיופיה	ובני	45	שנה	ומעלה	באמצעות	הטבות	שונות	ותוכניות	שונות	
במטרה	לעודדם	להשתלב	בשוק	העבודה,	לשפר	את	מעמדם	התעסוקתי	
ולחזק	את	יכולתם	להתמיד	בעבודה	ולצאת	לעצמאות	כלכלית,	להלן	

אוכלוסיות	היעד�
משרד	התמ"ת	מחזיק	בעמדה	כי	יש	להמשיך	ולתגבר	את	התמיכה	והסיוע	 	•
הניתן	לאוכלוסיות	יעד	אלו,	ולפעול	למען	נטרול	החסמים	העומדים	בפניהן	
בבואן	להשתלב	בשוק	העבודה	כגון	הצורך	בסבסוד	מסגרות	משלימות	
לטיפול	בילדים,	הצורך	בהכשרות	מקצועיות	ושדרוג	תעסוקתי,	צמצום	
פערים	טכנולוגיים,	בניית	תשתית	ידע	וכלים	המותאמים	למאפייניה	

הייחודיים	של	כל	אחת	מאוכלוסיות	היעד	ועוד�	

עיקרי התכניות:
מתוך	מחקר	והסקירה	של	מינהל	מחקר	וכלכלה	במשרד	בולטים	הממצאים	הבאים:

הצורך	בסבסוד	מסגרות	משלימות	לטיפול	בילדים� 	•
הצורך	בהכשרות	מקצועיות	ושדרוג	תעסוקתי� 	•

הצורך	בתכניות	ליווי	ותמיכה	במטרה	לצמצם	את	החוזרים	למעגל	 	•
הנתמכים	לאחר	תקופת	השתלבות	בעבודה�
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תכניות המופעלות עבור אוכלוסיית ההורים יחידים:
פעילות בתחום הסיוע במימון במסגרות בטיפול בילדים:

תוכנית	לסבסוד	מעונות	יום	)גילאי	3	חודשים	3-		שנים(עלות	להורה	 	�1
לילד	לחודש	250	₪	בלבד	ולשני	ילדים	375	₪	�

תוכנית	לסבסוד	שהות	בצהרונים	מוכרים	-	סיוע	של	עד	500	₪	לילד	 	�2
עבור	שהותו	בצהרון	המוכר	על	ידי	המשרד

תוכנית	למתן	שוברים	לטובת	סיוע	במימון	שעות	טיפול	לילדים	במסגרות	 	�3
שונות	ומגוונות	ובשעות	חריגות)סל	שעות	גמיש(	-	סיוע	של	עד	7,800	
₪	למשפחה	לשנה	לשם	סיוע	במימון	טיפול	בילדים	באמצעות	פתרונות	
מגוונים	שאינם	קיימים	במערכת	החינוך	פורמאלית	או	המסובסדת	על	

ידי	המשרד	כגון	שמרטפות,	שיעורי	עזר,	חונכים,	חוגים	ועוד��	
4�	תוכנית	למתן	שוברים	לטובת	סיוע	במימון	קייטנות	קיץ	ופסח)במסגרת	
תכנית	סל	שעות	גמיש(	-	סיוע	של	עד	1000	ש"ח	לילד	למחזור	לקייטנה	

בקיץ/פסח,	ועד	5000	₪	לכלל	הילדים	במשפחה�
5�	מימון	צהרונים	שאינם	מוכרים	ע"י	משרד	התמ"ת	)במסגרת	סל	שעות	
גמיש(	-	סבסוד	צהרונים	שאינם	מוכרים	במסגרת	סל	גמיש	סבסוד	של	

500	₪	לחודש	לילד

פעילות בתחום הכשרות מקצועיות ושדרוג תעסוקתי :
הכשרה עסקית באמצעות שוברים ע"י שירות התעסוקה	-	סבסוד	 	�1
של	עד	7000	₪	ולא	יותר	מ-80%	מעלות	הקורס	כחלק	מתהליך	ליווי	

שיפעיל	שירות	התעסוקה�
השלמת השכלה	-	לימודים	על	בסיס	יומי	להשלמת	השכלה	יסודית,	על	 	�2

יסודית	ותיכונית	)פתוח	עבור	כלל	אוכלוסיות	היעד	שבטיפול	האגף(
יזמות עסקית	-	הורים	יחידים	שיאותרו	כבעלי	פוטנציאל	להקמת	עסק	 	�3
קטן	יקבלו	הכשרות	והכוונה	אישית	וקבוצתית�	סיוע	של	המוסד	לביטוח	
לאומי	בהמשך	תשלום	הגמלאות	עד	להתייצבות	העסק)עבור	כלל	

אוכלוסיות	היעד	שבטיפול	האגף(
מרכזי הכוון תעסוקתיים	-	איתור	אוכלוסיית	היעד	וניתובה	למסלולי	 	�4
אבחון	תעסוקתי,	מכינה	לעבודה	או	השמה	בתעסוקה	מיידית	לאחר	

הכשרה	מקצועית	)עבור	כלל	אוכלוסיות	היעד	שבטיפול	האגף(

פעילות בתחום ליווי ותמיכה:   
סדנאות	העצמה	-	סדנאות	לקבוצות	של	הורים	יחידים	במסגרת	הקהילה)	

התכנית	הורחבה	לכלל	אוכלוסיות	היעד	שבטיפול	האגף(	�

סבסוד	החזרי	עלות	נסיעה	בתחבורה	ציבורית	לקורסי	הכשרה	מקצועית/
מרכזי	הכוון(	-	באמצעות	האגף	להכשרה	מקצועית:

תכניות עבור אוכלוסיית יוצאי אתיופיה:
תכנית	בשיתוף	הסוכנות	היהודית	ועמותת	עולים	ביחד	-	תכנית	לפיתוח	
מנהיגות	ומצוינות	בקרב	סטודנטים	ואקדמאים	יוצאי	אתיופיה	ושילובם	

בחברות	מובילות	במשק�
תכנית	בשיתוף	משרד	הרווחה,מתלות	לעצמאות	-	הכוללת	הכשרות	מקצועיות	

והעצמה	תעסוקתית	עבור	משפחות	וצעירים	המוכרים	בלשכות	הרווחה
תל"מ	-	השלמת	השכלה,	הכשרה	מקצועית	וצבירת	ניסיון	תעסוקתי	במסגרת	

הקיבוצים	ברחבי	הארץ	והכוללת	הכשרות,	לינה	והשמה	בעבודה



כלי סיוע לתעסוקה ולעסקים

71

הכשרות מקצועיות ומתן שוברים באמצעות מוקדי הקליטה העירוניים 
של משרד הקליטה	הממוקמים	ב-22	יישובים	ברחבי	הארץ	עבור	כלל	

אוכלוסיית	יוצאי	אתיופיה	בכל	הארץ�
תכנית מלגות עבור הכשרות מקצועיות למקצועות הנדרשים בשוק 

העבודה באמצעות	פרויקט	שיקום	שכונות	ביישובים	נבחרים
דלת פתוחה	-	פיתוח	מיומנויות	בשפה	העברית	באמצעות	משרד	

הקליטה
טק קריירה	-	הכשרות	טכנולוגיות	במקצועות	ההיי-טק,	לצד	סדנאות	

העשרה	ופיתוח	אישי

תכנית עבור אוכלוסיית דורשי עבודה בני 45 שנה ומעלה:
מרכז רב תחומי	-	מסלולי	השמה	ובניית	תכנית	יעדים	אישית	הכוללת	 	�1
אבחונים	תעסוקתיים,	קורסי	הכשרה	מקצועית,	מיומנויות	מחשב,	
יזמות	עסקית,	השמה	בעבודה	וליווי	אישי	והכולל	ייעוץ	פנסיוני�	
תכנית	ניסיונית	העתידה	להתרחב	בפריסה	ארצית	)התכנית תחל 

בקרוב(�

תכניות משולבות עבור כלל אוכלוסיות היעד של האגף:
מוקד	מידע	ארצי	-	מתן	מידע	ובחינת	זכאויות	הפונים	להשתתפות	 	�1

בתכניות	האגף	
כיתה	במפעל	-	הכשרה	ייעודית	בענפי	התעשייה	השונים,	וקליטת	 	�2
העובדים	במפעלים	השונים	בתום	ההכשרה	באמצעות	האגף	להכשרה	

מקצועית

תכניות עתידיות לכלל אוכלוסיות היעד שבטיפול האגף:
לימודים אקדמאיים עבור הורים יחידים	-	השתתפות	במימון	שכר	  �1
לימוד	ומעטפת	מענים	לצרכי	הורים	יחידים	הלומדים	באקדמיה	-התכנית	

בבחינה�
קניון תעסוקתי עבור כלל אוכלוסיות היעד שבטיפול האגף-	מנהלת	 	�2
שתפקידה	ביצוע	סנכרון	בין	כלל	הגופים	והמשרדים	השונים	הפועלים	

בתחום	התעסוקה,	לצורך	קידום	התכניות	השונות	לאוכלוסיית	היעד
קו קריירה לכלל אוכלוסיות היעד שבטיפול האגף	-	קו	טלפוני	המאפשר	 	�3
לקבל	ייעוץ	תעסוקתי	בטלפון�	הייעוץ	ייתן	על	ידי	פסיכולוגים	המסייעים	
לפונים	בהתארגנות	תעסוקתית	,קביעת	סדרי	עדיפויות	בחיפוש	עבודה,סיוע	
בבניית	קורות	חיים	והכנה	לראיון	,סיוע	בהתארגנות	משפחה	-	בקרוב	

פרסום	מכרז
צעירים יוצאי אתיופיה לקראת שחרור	-	אבחונים	תעסוקתיים	וקורסי	  �4

הכנה	לשוק	העבודה	למשתחררים	משירות	צבאי	)בקרוב(
אשת חיל	-	העצמה	אישית	ותעסוקתית,	הכנה	לעבודה	וקורסי	מנהיגות	 	�5

עבור	נשים	יוצאות	אתיופיה	בשיתוף	משרד	הרווחה)בקרוב(
מרכזי מידע למציאת עבודה ומימוש זכויות לכלל אוכלוסיות היעד   �6
שבטיפול	האגף	-	שירות	פרטני	במציאת	פתרונות	תעסוקה	עבור	
אוכלוסיות	היעד	הרשומות	בלשכות	התעסוקה�	הקניית	כישורי	מחשב,	
כתיבת	קורות	חיים	והפנייה	להכשרות	מקצועיות	בהתאם	להעדפות	

אישיות,	תכנית	בשיתוף	שירות	תעסוקה�	)בקרוב(
7� מאגר מעסיקים	-	בניית	מאגר	משרות	עבור	אוכלוסיות	היעד	של	

האגף
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תכנית פיילוט להורים יחידים	-	הרחבת	אוכלוסיית	היעד	להורים	  �8
יחידים	נוספים	שאינם	מקבלי	גמלאות,	הגמשת	קריטריונים	והרחבת	

סל	השירותים	על	פי	מבחני	תמיכה�
סיוע לרשויות המקומיות במימון הסעות עבור הורים יחידים למקום   .9

עבודה	בהתאם	למבחן	תמיכות	)התכנית	תחודש	בקרוב(

לפרטים לקריטריונים לקבלת ההטבות:

מוקד מידע ארצי

טל':	1-700-70-25-35,	פקס:	08-6776030

כתובת	למשלוח	דואר:	רח'	היצירה	13,	
ת�ד�	7809,	פתח	תקווה

E-mail: moital@taldor.co.il

www.moital.gov.il/horim:	אינטרנט	אתר
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נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

בינואר	2008	כוננה	לראשונה	במדינת	ישראל,	נציבות	לשוויון	הזדמנויות	
בעבודה�	

חוקי	העבודה	במדינת	ישראל,	ובפרט	החוקים	הנוגעים	לשוויון	הזדמנויות	
בעבודה,	נמנים	על	החקיקה	המתקדמת	בעולם,	עם	זאת	אפליה	בעבודה	
האפליה	 בהוכחת	 הקיים	 הקושי	 בשל	 ישראל	 במדינת	 נפרץ	 חזון	 היא	

ובאכיפת	החוקים	הרלוונטיים�	
הנציבות	הינה	מהפכה	של	ממש	בשוק	העבודה,	היא	מטפלת	באכיפת	חוקי	
שוויון	 של	 הראויות	 הנורמות	 להפנמת	 פועלת	 האזרחית,	 ברמה	 העבודה	

הזדמנויות	בעבודה	ושואפת	להובלת	שינוי	ביחס	לעובדים/ות	בישראל�	
לראשונה	בישראל,	מעורבת	רשות	של	המדינה	בנושא	של	שוויון	בעבודה	
במישור	האכיפה	האזרחית�	עם	היווסדה	של	הנציבות,	והענקת	סמכות	
להגשת	תביעות	בגין	אפליה	לבתי	הדין	לעבודה,	פתוחה	בפניכם	הדרך	

לפנות	אלינו	למימוש	זכויותיכם/ן�

יעדי הנציבות
נציבות	שוויון	הזדמנויות	שואפת	להיות	כוח	מניע	המחולל	שוויון	הזדמנויות	
בעבודה�	שוויון	הזדמנויות	בעבודה	מהווה	תנאי	הכרחי	לביסוס	תחושת	

הביטחון	התעסוקתי	ולהגשמת	זכותו	של	האדם	לכבוד	ולפיתוח	אישי�
בכוונת	הנציבות	להוות	מקור	מידע	לעובדים	ומעסיקים	בנושא	שוויון	 	•

הזדמנויות	בעבודה�
ליצור	שיתופי	פעולה	עם	מעסיקים,	ארגוני	עובדים,	משרדי	ממשלה	 	•

והחברה	האזרחית�
להוביל	תהליך	של	הטמעת	שוויון	ומיגור	אפליה	בשוק	העבודה�	 	•

ליצור	מודעות	ציבורית	לתרומת	השוויון	ומחיר	האפליה� 	•
להוות	כתובת	אמינה,	זמינה	ומקצועית	לכל	פונה� 	•

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה 
הזדמנויות	 שוויון	 חוק	 הינו	 הנציבות	 פועלת	 שמכוחו	 העיקרי	 החוק	
בעבודה	כמו	כן	פועלת	הנציבות	לאכיפת	תשעה	חוקים	נוספים	המנויים	
בתוספת	לחוק	)חוק	שכר	שווה,	חוק	עבודת	נשים,	חוק	למניעת	הטרדה	
מינית,	חוק	שעות	עבודה	ומנוחה,	חוק	חיילים	משוחררים,	חוק	שירות	
המדינה	)מינויים(,	חוק	שיווי	זכויות	האישה,	חוק	שירות	התעסוקה,	חוק	

הגנה	על	עובדים(�	
או	 עובד/ת	 להפלות	 האיסור	 את	 קובע	 בעבודה	 הזדמנויות	 שוויון	 חוק	
אישי,	 מעמד	 מינית,	 נטייה	 מין,	 הבאים:	 הרקעים	 על	 לעבודה	 מועמד/ת	
הריון,	טיפולי	פוריות,	טיפולי	הפריה	חוץ	גופית,	הורות,	גיל,	גזע,	דת,	לאום,	

ארץ	מוצא,	השקפה,	מפלגה	ושירות	מילואים�
אפליה	יכולה	להתרחש;	בקבלה	לעבודה,	בתנאי	עבודה,	בקידום,	בהכשרה	

או	בהשתלמות	מקצועית,	בפיטורין	או	בהטבות	בקשר	לפרישה�

סמכויות הנציבות
דרך	 על	 -להחליט	 בעבודה	 אפליה	 בגין	 עובדים/ות	 בתלונות	 לטפל	 	•

פעולה/	לקיים	בירור/	להפנות	לגישור�	
להורות	בצו	למעסיק/ה	להעביר	נתונים	על	פי	חקיקת	השוויון	בעבודה�	 	•

להגיש	תביעות	משפטיות	בבתי	הדין	לעבודה� 	•
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להגיש	בקשה	לביה"ד	לקבלת	צו	כללי	המורה	למעסיק	לנקוט	פעולות	 	•
כלליות	הנוגעות	לעובדים/ות	שלו�	

לנקוט	בפעולות	הסברה	והדרכה	להעלאת	המודעות	הציבורית� 	•

עיקרי פעילות
הפקה	ופרסום	של	מדריך	לעובד/ות	בעברית,	ערבית	ורוסית	 	•

עריכת	הכנס	השנתי	של	נציבות	השוויון 	•
יצירת	שיתופי	פעולה	עם	מעסיקים/ות 	•

ביצוע	סקרים	ומחקרים	בנושא	אפליה	בשוק	העבודה	 	•
הגשה	וניהול	של	18	הליכים	משפטיים	בבתי	הדין	 	•

כתיבת	חוות	דעת	משפטיות 	•
טיפול	ב	643	פניות	בשנת	2010 	•

שת"פ	עם	האיחוד	האירופי 	•
עריכת	תוכנית	להטמעת	שוויון	במשרד	התמ"ת 	•

אתר	אינטרנט	בעברית	ובערבית 	•

התפלגות הפניות:

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - נציבות ארצית:

רח'	בנק	ישראל	5,	ירושלים

טלפון: 02-6662780		פקס:	02-6662789

www.moital.org.il :אתר אינטרנט
מחוז	תל	אביב	-	מרכז:

בית	ליאו	גולדברג,	דרך	מנחם	בגין	86,	תל-אביב

טלפון:	03-5125427
מחוז	ירושלים	-	באר	שבע:

גן	הורדים	2,	קפלן	ירושלים

טלפון:	02-6667973

shivion@moital.gov.il	:לקבלת יעוץ משפטי
מחוז	חיפה	-	צפון:

בית	אלעל,	פל	ים	5,	חיפה

טלפון:	04-8613902

גיל 12%
מין 9%

דת 3%

הורות 5%

שונות 20%הריון 30%

לאום 2%
מוצא 2%
מילואים 5%

התרדה מינית 2%

קבלת
מידע 4%

שירות צבאי
4%

טיפולי
פוריות 4%
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המינהל להסדרה ואכיפת חוקי עבודה
אודות מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה

חוקי	 הוראות	 ליישום	 רבות	 פועל	 עבודה	 חוקי	 ואכיפת	 הסדרה	 מינהל	
העבודה	במדינת	ישראל�	חוקי	העבודה	עליהם	אמון	מינהל	הסדרה	ואכיפת	
חוקי	עבודה,	הם	חוקי	מגן,	המהווים	את	התשתית	החוקית	של	שוק	העבודה	
בישראל�	תכליתם	של	חוקים	אלה,	היא	להציב	רף	זכויות	מינימאלי	לעובדים�	
ההגנה	כאמור,	מתבטאת	בקביעת	תנאי	עבודה,	אשר	באים	להבטיח	את	
כבוד	האדם,	יכולתו	להגשמה	עצמית,	שוויון,	צדק	חלוקתי	ועוד�	לחלק	גדול	
מחוקים	אלה	משמעות	כספית	ניכרת	והם	מגדילים,	בפועל,	את	משכורת	
המינימום	שיש	לשלם	לעובד,	במגמה	להבטיח	רמת	חיים	יחסית	הולמת	
מקצועי	 כגורם	 עבודה,	 חוקי	 ואכיפת	 הסדרה	 מינהל	 לעבודתו�	 כתמורה	
בישראל	 העבודה	 שוק	 להסדרת	 סמכויות	 תחתיו	 מרכז	 אחד,	 ומוסמך	
ולאכיפת	19	חוקי	עבודה,	במטרה	לפעול	למיצוי	זכויות	עובדים,	לאיתור	

הפרות	וצמצום	הפגיעה	בעובדים	שכירים	ברמות	השכר	הנמוכות�
	

יעדי המינהל
יישום	חוקי	העבודה	באמצעות	קיום	מנגנונים	יעילים	ואפקטיביים	של	 	•

רישוי	ואכיפת	חוקי	עבודה�
יצירה	ומיסוד	בסיס	מעשי	לשיתוף	פעולה	עם	שותפי	אכיפה	פנימיים	 	•

וחיצוניים�
הגברת	מודעות	המעסיקים	והעובדים	להוראות	חוקי	העבודה	שבאחריות	 	•

המינהל�

המינהל	 פעולות	 ההסדרה�	 ואגף	 האכיפה	 אגף	 זרועות,	 שתי	 במינהל	
ומטופלות	ע"י	הלשכה	המשפטית	 והמנהליות	מלוות,	מונחות	 הפליליות	

של	משרד	התמ"ת�

אגף ההסדרה - רישיונות והיתרים 
אגף	ההסדרה	במינהל,	פועל	בסמכות	מנהלית,	ואמון	על	רישוי	ומתן	היתרים	
המחויבים	עפ"י	הוראת	חמישה	חוקי	עבודה,	אשר	אי	קיומם	מהווה	עבירה	
פלילית�	הרישוי	נועד	לקיים	פיקוח	הרשות	המינהלית	על	פעילויות	מחזיקי	
עבודה,	 מתווכי	 בין	 וכן	 כמעסיקים	 אדם	 כח	 קבלני	 פעילויות	 בניהם	 רישיון	

וזאת	על	מנת	למנוע	פגיעה	שאינה	ראויה	בזכויות	אדם	ובטובת	הציבור�	
המוודאים	 מינהלית,	 אכיפה	 סמכות	 בעלי	 מפקחים	 ההסדרה,	 באגף	
תקינות	הליך	הרישוי/ההיתר	והמשך	פעילותם	החוקית	של	מחזיקי	הרשיון�	
לאגף	 הראיות	 חומר	 מועבר	 פלילית,	 לעבירה	 חשד	 שמתעורר	 אימת	 כל	

אכיפת	חוקי	עבודה	במינהל	הסדרה	ואכיפה,	להמשך	טיפול�	

חוקים	עליהם	אמון	אגף	ההסדרה	בהם	ניתנים	רישיונות	או	היתרים:
חוק	העסקת	עובדים	על	ידי	קבלני	כח	אדם,	התשנ"ו	1996

בחינת	בקשות	על	פי	קריטריונים	בחוק	ובתקנות	למתן	רישיונות	חדשים	 	•
וקבלת	 הרישיונות	 של	 תוקפם	 חידוש	 וכן	 אדם	 כח	 חברות	 להפעלת	
כח	 קבלני	 בקרב	 שוטפות	 ביקורות	 ביצוע	 לתקנות�	 בהתאם	 ערבויות	

אדם	ובחינת	התנהלותם	על	פי	החוק�
טיפול	בתלונות	המתקבלות,	ואכיפת	ההליך	המנהלי	בהתאם� 	•

מעסיק	 אותו	 אצל	 העסקה	 להמשך	 חריגים(	 )במקרים	 היתרים	 מתן	 	•
בפועל	מעבר	ל-9	חודשים	הקבועים	בחוק�	ההיתר	להארכת	תקופת	
העסקת	 לחוק	 12א'	 סעיף	 לפי	 וזאת	 חודשים,	 	6 עד	 ניתן	 ההעסקה	
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פורסמו	 ההיתר	 למתן	 הקריטריונים	 אדם�	 כח	 קבלני	 ידי	 על	 עובדים	
לציבור	והבקשות	מוגשות	בהתאם	לקריטריונים�

חוק שירות התעסוקה )לשכות פרטיות(, התשי"ט 1959
בחינת	בקשות	על	פי	קריטריונים	בחוק,	למתן	רישיונות	חדשים	לקיום	 	•

לשכה	פרטית	לתיווך	עובדים	וכן	חידוש	תוקפם	של	הרישיונות�
ביצוע	ביקורות	שוטפות	בלשכות	ובחינת	התנהלותן	על	פי	החוק� 	•

טיפול	בתלונות	ואכיפת	ההליך	המנהלי	בהתאם�	 	•

חוק עבודת נשים, התשי"ד 1954
בחינת	בקשות	מעסיקים	למתן	היתר	לפיטורי	עובדות	בהריון	או	בטיפולי	 	•
פוריות	וכן	בקשות	להיתר	לפגיעה	בהיקף	משרה	או	בהיקף	ההכנסה	של	

עובדות	בהיריון,	לפי	חוק	עבודת	הנשים�

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1951
בחינת	מתן	היתרים	למעסיקים	להעסקת	עובדים	ביום	המנוחה	השבועי	 	•

נוספות	 בשעות	 עובדים	 להעסקת	 למעסיקים	 היתרים	 מתן	 בחינת	 	•
	11 בסעיף	 הקבועים	 לקריטריונים	 והתאמתם	 בחוק(	 לקצוב	 )מעבר	

לחוק	שעות	עבודה	ומנוחה�

חוק עבודת הנוער, תשי"ג 1953
בחינת	בקשות	למתן	היתרים	להעבדת	ילדים	בהופעות	או	בפרסומות,	 	•
בפרסומת(	 או	 בהופעה	 ילד	 )העבדת	 הנוער	 עבודת	 תקנות	 פי	 על	

התשנ"ט	1999�
בחינת	בקשות	למתן	היתרים	לתיווך	לפי	תקנות	עבודת	הנוער	)תיווך	 	•

להעבדת	ילד	בהופעה	או	בפרסומת(	התשנ"ט	1999�
בחינת	בקשות	מעסיקים	להעבדת	נערים	בגילאי	16-18	בלילה,	לפי	 	•

סעיף	25	לחוק�
באם	הבקשות	עומדות	בכל	תנאי	החוק	והתקנות	ניתנים	היתרים	לפונים� 	•

פרטי התקשרות:

אגף הסדרה - רשיונות והיתרים

דרך	מנחם	בגין	86	)בית	ליאו	גולדברג(,	תל	אביב	

www.moital.gov.il/Hasdara		:אתר אינטרנט

גב'	רבקה	מקובר	-	מנהלת	האגף

טלפון:	03	03-7347424		פקס:	03-5611350

גב'	אפרת	גור	-	ממונה	על	חוק	שרות	התעסוקה	וחוק	העסקת	עובדים	
ע"י	קבלני	כח	אדם

טלפון:	037347425			פקס:	03-5611350	

מר	אלי	גיל	-	ממונה	חוק	שעות	עבודה	ומנוחה

טלפון:	03-7347442		פקס:	03-5611350

גב'	שרית	יהודאי	-	ממונה	על	חוק	עבודת	נשים

טלפון:	03-7347420		פקס:	03-7347269	

גב'	אילנה	דורי	מנדלוביץ	-	ממונה	על	חוק	עבודת	הנוער

טלפון	03-7347440		פקס:	03-5617513
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אגף אכיפת חוקי עבודה
האגף	לאכיפת	חוקי	עבודה,	אמון	על	אכיפתם	של	19	חוקי	העבודה	אשר	

העבירה	עליהם	הוגדרה	בחוק	כעבירה	פלילית�
כלפי	 העבודה	 חוקי	 הוראות	 ליישום	 אכיפה	 מערך	 מפעיל	 האכיפה	 אגף	
עובדים	ישראליים	ומחודש	יוני	2010,	מפעיל	מערך	אכיפה	מקביל	ליישום	

הוראות	חוקי	העבודה	כלפי	אוכלוסיית	העובדים	הזרים�
בפריסה	 עבודה	 מפקחי	 מערך	 באמצעות	 מתבצעת	 האכיפה	 פעילות	
נעברה	 כי	 נמצא	 באם	 הפלילית�	 לפרוצדורה	 בהתאם	 ומנוהלת	 ארצית	
עבירה	על	החוק,	צפוי	המעסיק	לקנס	מינהלי	או	להגשת	כתב	אישום	כנגדו,	

והכל	בהתאם	לנסיבות	בתיק	ולהוראות	החוק�

אגף האכיפה פועל בארבעה מישורים עיקריים:
טיפול	בתלונות	עובדים 	•

אכיפה	יזומה	במקומות	עבודה,	אשר	על	פי	מידע	מוקדם,	קיימת	בהם	 	•
סבירות	לביצוע	עבירות	על	חוקי	עבודה

הסברה	-	האגף	רואה	חשיבות	רבה	בביצוע	הסברה	לעובדים	ומעסיקים	 	•
לגבי	הוראות	חוקי	העבודה,	תוך	עידוד	אכיפה	עצמית�	

כנסי	הסברה	-	פרסום	והפצה	של	חומרים	כתובים 	•
הודעות	לעיתונות	-	קמפיין	תקשורתי 	•

פרויקט	השירותי	האזרחי	לאומי 	•
שת"פ	עם	גורמים	משיקים	למינוף	אכיפה	-	בכלל	זה	משמשות	תוצאות	 	•
האכיפה	כחלק	ממערך	השיקולים	של	גופים	ומשרדים	נוספים	בעת	בחינת	
מועמדות	מעסיק	במכרז	בשרות	המדינה,	בעת	מתן	רישיון	לעסוק	כקבלן	
כח	אדם	/	חברת	שמירה	/	חברת	ניקיון	ובמערך	התמיכות	במשרד	התמת�	

להלן רשימת החוקים והתקנות שעל אכיפתם אמון אגף האכיפה:
חוק	שכר	מינימום,	התשמ"ז-1987� 	•

חוק	שעות	עבודה	ומנוחה,	התשי"א-1951� 	•
חוק	הגנת	השכר,	התשי"ח-1958� 	•

חוק	חופשה	שנתית	התשי"א-1951 	•
חוק	הודעה	לעובד	)תנאי	עבודה(	התשס"ב-2002� 	•

סעיף	7)ב(	לחוק	למניעת	הטרדה	מינית,	התשנ"ח-1998� 	•
חוק	שוויון	ההזדמנויות	בעבודה,	התשמ"ח-1988�	 	•

חוק	חיילים	משוחררים	)החזרה	לעבודה(	)תיקון	13	פיטורים	שלא	כדין- 	•
ענישה(	התשס"ג-2003�

חוק	הסכמים	קיבוציים,	התשי"ז-1957� 	•
חוק	עבודת	נשים	התשי"ד,1954�	 	•

חוק	עבודת	הנוער	התשי"ג	1953�	תקנות	עבודת	הנוער	)העבדת	ילדים	 	•
בהופעה	או	פרסומות(	התשנ"ט-1999

חוק	הגנה	על	עובדים	בשעת	חירום,	התשס"ו-	2006 	•
חוק	העסקת	עובדים	ע"י	קבלני	כח	אדם,	התשנ"ו-1996 	•

חוק	שירות	התעסוקה,	התשי"ט-1959	-	לשכות	פרטיות� 	•
חוק	שוויון	זכויות	לאנשים	עם	מוגבלות,	התשנ"ח-1998� 	•

סעיף	29	לחוק	מידע	גנטי,	התשס"א-2000� 	•
חוק	הודעה	מוקדמת	לפיטורים	ולהתפטרות,	התשס"א-2001� 	•

או	 המידות	 בטוהר	 ופגיעה	 עבירות	 )חשיפת	 עובדים	 על	 הגנה	 חוק	 	•
במינהל	תקין(	התשנ"ז-1997

חוק	עובדים	זרים	והבטחת	תנאים	הוגנים,	התשנ"א-1991� 	•
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פרטי התקשרות:

מטה אגף אכיפת חוקי עבודה:

דרך	שלמה	)סלאמה(	53,	תל	אביב	

www.moital.gov.il/achifa	:אתר אינטרנט

תא קולי לתלונות	-	1-800-354-354

תא קולי לתלונות	-	עובדים	זרים	1-800-800-126

מר	יחזקאל	אופיר	-	מנהל	האגף

גב'	אניטה	יצחק	-	ס�	מנהל	האגף

טלפון:	037347164		פקס:	036828690

מחוז	תל	אביב	והמרכז

דרך	שלמה	)סלאמה(	53,	תל	אביב

מר	קובי	סוויד	-	ממונה	מחוזי

טלפון:	037347170		פקס:	03-6828677

achifa-m@moital.gov.il	:דוא"ל

מחוז	ירושלים

רח'	אגריפס	44	)בית	כי"ח(,	י-ם

מר	דב	קינן	-	ממונה	מחוזי

טלפון:	02-6662045		פקס:	02-6240471

achifa-j@moital.gov.il	:דוא"ל

מחוז	חיפה	והצפון

רח'	פל-ים	5	)בית	אלעל(	ת�ד�	109,	חיפה

גב'	ענת	בן	עזרא-דוקן	-	ממונה	מחוזי

טלפון:	04-8613890	פקס:	04-9115451

achifa-tz@moital.gov.il	:דוא"ל

מחוז	דרום

שד'	שז"ר	21	)בית	נועם(,	באר	שבע

מר	עודד	פרץ	-	ממונה	מחוזי

טלפון:	08-6264051		פקס:	08-6264055	

achifa-d@moital.gov.il achifa-d@moital.gov.il	:דוא"ל

יחידת	זרים

דרך	שלמה	)סלאמה(	53,	תל	אביב

מר	מאיר	דוד

טלפון:	03-7347163		פקס:	03-7347274
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המטה	לשילוב	אנשים	עם	מוגבלות	בשוק	העבודה	שבמשרד	התעשייה,	
המסחר	והתעסוקה,	פועל	לשילוב	מלא	של	אנשים	עם	מוגבלות	בעבודה,	
הן	כשכירים	והן	כעצמאים,	תוך	דגש	על	מיצוי	יכולותיהם	האישיות	והעלאת	
רמת	חייהם,	שכר	עבודתם	ותנאי	עבודתם�	המטה	מספק	שירותים	על	פי	
חוק,	מפתח	ומפעיל	תכניות	מתוך	התייחסות	הן	למאפייני	ולצרכי	השוק	
ולדרגותיה,	 לסוגיה	 מוגבלות	 עם	 אנשים	 של	 לצרכיהם	 והן	 והמעסיקים	

וליכולות	עבודתם�

ובעולם	 בארץ	 המצטבר	 הידע	 בסיס	 על	 נעשה	 המטה	 מטרות	 קידום	
מיזם	 נוספים,	 ממשלה	 משרדי	 לבין	 המטה	 בין	 פעולה	 שיתוף	 ומתוך	
זכויותיהם	של	אנשים	עם	 תב"ת,	מעסיקים,	ארגונים	העוסקים	בקידום	
לאנשים	 שירותים	 המספקים	 וארגונים	 ואקדמיה	 מחקר	 אנשי	 מוגבלות,	

עם	מוגבלות�

תפקידי המטה
של	 ולשילובם	 המודעות	 להגברת	 מעסיקים	 בשיתוף	 פעילות	 	�1

אנשים	עם	מוגבלות	בתעסוקה�	
בשוק	 לעבוד	 ומעוניינים	 הכשירים	 מוגבלות	 עם	 אנשים	 שילוב	 	�2

העבודה�
פיתוח	פרויקטים	לשילוב	אנשים	עם	מוגבלות	בעבודה�	 	�3

קידום	אנשים	עם	מוגבלות	במקום	העבודה�	 	�4
חקיקה	-	יישום	וייזום� 	�5

איגום	הידע	הקיים	בארץ	ובעולם	בנושא	שילוב	אנשים	עם	מוגבלות	 	�6
בשוק	העבודה�

תחומי העבודה של המטה והתכניות אותן הוא מפעיל

עידוד מעסיקים
עם	 אנשים	 זכויות	 וחוק	 מותאם	 מינימום	 שכר	 תקנות	 הפעלת	 	�1
שיכולת	 מוגבלות	 עם	 אדם	 כמשתקמים�	 המועסקים	 מוגבלות	
באותו	 מוגבלות	 ללא	 אדם	 של	 לזו	 ביחס	 מופחתת	 שלו	 העבודה	
תפקיד,	רשאי	להגיש	בקשה	לקביעת	שכר	מותאם,	שהוא	חלק	יחסי	
משכר	המינימום,	בהתאם	לגובה	יכולת	העבודה	של	האדם�	קביעת	
יכולת	העבודה	מתבצעת	באמצעות	אבחון	במקום	העבודה,	הכולל	
תצפית	על	ביצע	העבודה,	שיחה	עם	העובד	ועם	המעסיק	וכן	עם	

עובד	השמה	אם	ישנו,	ואם	העובד	מעוניין	במעורבותו	בתהליך�
על	מנת	לאפשר	שילוב	בתעסוקה	בקהילה	גם	למי	שיכולת	העבודה	 	
המועסקים	 מוגבלות	 עם	 אנשים	 זכויות	 חוק	 מאוד,	 מופחתת	 שלו	

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות 
בשוק העבודה
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	19% עד	 היא	 שלו	 העבודה	 שיכולת	 לאדם	 מאפשר	 כמשתקמים	
להגיש	 התפקיד,	 באותו	 מוגבלות	 ללא	 אדם	 של	 העבודה	 מיכולת	
בקשה	לקביעת	מעמדו	כמשתקם	ולקביעת	גמול	העבודה	המגיע	לו	
בהתאם	ליכולת	עבודתו�	משתקם	אינו	מועסק	ביחסי	עובד-מעביד	
אך	הוא	זכאי	לגמול	עבודה	כאמור	ולזכויות	הסוציאליות	המפורטות	

בחוק	כגון	ימי	חופשה	ומחלה	והחזר	הוצאות	נסיעה�
השתתפות	במימון	התאמות	לעובד	עם	מוגבלות	במקום	העבודה,	 	�2
על	פי	התקנות�	מעסיק	של	עובד	עם	מוגבלות	הנזקק	להתאמות	כגון	
מחשב	מותאם	לעובד	עם	מוגבלות	ראיה,	מעלית	או	מעלון	לעובד	
או	 הסימנים	 לשפת	 תרגום	 מיוחדת,	 הדרכה	 פיזית,	 מוגבלות	 עם	
תמלול	לעובד	עם	מוגבלות	שמיעה	וכיוצא	בזה,	רשאי	להגיש	בקשה	
להשתתפות	המדינה	במימון	ההתאמה�	המימון	ניתן	בהתאם	לגובה	
ההוצאה	עד	לסכום	מרבי	הקבוע	בתקנות,	המשתנה	בהתאם	לסוג	

ההתאמה�

)כגון	 מוגבלות	 עם	 אנשים	 תעסוקת	 לקידום	 המשרד	 כלי	 התאמת	 	�3
מסלול	תעסוקה,	חונכות	עסקית(�	

חיבור	בין	מעסיקים	לעובדים	באמצעות	פיתוח	פורטל	ייעודי	ויוזמות	 	�4
ממוקדות�	

יצירת	תו	חברתי,	וייסוד	אותות	ומענקים	לעסקים	המעסיקים	אנשים	 	�5
עם	מוגבלות�	

קידום	וייזום	חקיקה	היוצרת	כלים	לעידוד	מעסיקים	לשילוב	עובדים	 	�6
עם	מוגבלות�

פיתוח מסלולי תעסוקה
תמיכה	והדרכה	של	אנשים	עם	מוגבלות	המעוניינים	להקים	עסק	או	 	�1

המפעילים	עסק	ומעוניינים	בסיוע	על	מנת	לבססו	או	להגדילו�

שילוב	אנשים	עם	מוגבלות	במסלול	התמחות	בשירות	המדינה,	על	 	�2
בשוק	 בעבודה	 שילובם	 שיקל	 תעסוקתי	 ניסיון	 להם	 להקנות	 מנת	

הפרטי	)סיוע	בהפעלת	מכרז	של	אגף	הרכש	במשרד	האוצר(�
במסלול	 שיקומית	 לתמיכה	 הזקוקים	 מוגבלות	 עם	 עובדים	 שילוב	 	�3
אגף	 של	 מכרז	 בהפעלת	 )סיוע	 המדינה	 בשירות	 נתמכת	 עבודה	

הרכש	במשרד	האוצר(�

פיתוח	תכנית	לשילוב	בעבודה	של	בוגרי	החינוך	המיוחד	והמשולב� 	�4

פיתוח	תכנית	לשילוב	בעבודה	של	אנשים	עם	לקויות	למידה� 	�5
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התפקיד,	 בהיבט	 ולקידומם	 מוגבלות	 עם	 עובדים	 לשדרוג	 תכניות	 	�6
השכר	ותנאי	העבודה�	מטרת	התכנית	להבטיח	כי	עובד	עם	מוגבלות	
ששולב	בעבודה	יוכל	לשפר	את	יכולת	העבודה	שלו	ולהתקדם	במקום	
עבודה,	תוך	שיפור	רווחתו	האישית	והכלכלית,	מימוש	ומיצוי	יכולותיו	

התעסוקתיות�

איגום הידע וחשיפתו לציבור
המטה	עוסק	באיגום	הידע	הקיים	בארץ	ובעולם	בנושא	שילוב	אנשים	עם	
ומחקרים	 סקרים	 ומקיים	 המטה	 יוזם	 בנוסף	 העבודה�	 בשוק	 מוגבלות	
מוגבלות�	 עם	 אנשים	 של	 התעסוקה	 בתחום	 שונים	 בנושאים	 ייעודיים	

המידע	המרוכז	מופיע	באתר	האינטרנט	של	המטה	בכתובת:
.www.moital.gov.il/mugbalut

במטה	מחלקת	פניות	ציבור	אליה	ניתן	לפנות	בבקשה	לסיוע	בכל	הנוגע	
לנתונים	 בבקשות	 וכן	 העבודה	 בשוק	 מוגבלות	 עם	 אנשים	 לתעסוקת	

ולמידע	בנושא�

מינהל מחקר וכלכלה

רחוב	קפלן	2,	ירושלים

טלפון:	02-5600301/2

פקס:	02-5600300

www.moital.gov.il/research.asp :אתר אינטרנט
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שירות התעסוקה

באמצעות	 פניו	 את	 התעסוקה	 שירות	 שינה	 האחרונות,	 השנים	 במהלך	
לשכות	 ושיפוץ	 שדרוג	 ולמעסיקים,	 עבודה	 לדורשי	 השירות	 שיפור	
כלים	 ויצירת	 מתקדמות	 ממוחשבות	 בטכנולוגיות	 שימוש	 התעסוקה,	
העבודה	 בשוק	 להשתלב	 המתקשות	 לאוכלוסיות	 חסמים	 להסרת	

הישראלי�

ממלכתי	 שירות	 הינו	 התעסוקה	 שירות	 התעסוקה:	 שירות  מטרות 
ייעודו	העיקרי	הינו	 הפועל	על	פי	חוק	שירות	התעסוקה	תשי"ט	1959�	
העבודה�	 לשוק	 והחזרתם	 	- עבודה	 לדורשי	 מתאימות	 משרות	 מציאת	
עם	 קשר	 יוזם	 העבודה,	 שוק	 מצב	 על	 מידע	 מרכז	 התעסוקה	 שירות	
ייעוץ	 למתן	 דואג	 מתאימות,	 למשרות	 עבודה	 דורשי	 מפנה	 מעסיקים,	
תעסוקתי,	הכוונה	בבחירת	מקצוע	וקיום	מבחני	זכאות	לקבלת	הבטחת	

הכנסה�
		כ-70	לשכות	תעסוקה	בכל	רחבי	הארץ:	בלשכות,	מערכות	הכוון	מידע	
והשמה	ממוחשבות	וייעוץ	תעסוקתי�	השירות	בכל	הלשכות	מתנהל		תוך	
שמירה	מוקפדת	על	צנעת	הפרט	וללא	תשלום�עובדי	לשכות	התעסוקה	
התעסוקה	 שירות	 תעסוקתי�	 פתרון	 במציאת	 הפונים	 לרשות	 עומדים	

מעניק	שירותי	השמה	לדורשי	העבודה	הפונים	ללשכות�
מתאם	ההשמה	בלשכה	מתאים	לפונה	משרה	ממאגר	המשרות	המצוי	

ברשותו,	על	פי	נתוניו	האישיים�
חסמים	 ורצופה	 ארוכה	 העבודה	 בשוק	 להשתלבות	 הדרך	 לעיתים	
והכוונה	 בייעוץ	 מסייעים	 	 לשכה	 בכל	 התעסוקה	 יועצי	 והתלבטויות,	
במידת	 מקצועית�	 הסבה	 או	 הכשרה	 למסגרות	 מפנים	 הצורך	 ובמקרה	
הצורך	דורשי	העבודה	מוזמנים	להשתתף	בסדנאות	שונות	אשר	מטרתם	
העצמה	וחיזוק	למבקשים	להשתלב	בשוק	העבודה�	בסדנאות	מדריכים	
חיים,	 קורות	 בכתיבת	 התעסוקה	 שירות	 של	 תעסוקתיים	 פסיכולוגיים	

הכנה	לראיון	עבודה,	חיפוש	עבודה	ועוד�

שירות התעסוקה

משרד	ראשי	-	רח'	קפלן	2,	ירושלים	מיקוד	91950

טלפון:	02-6752472

פקס:	02-5635141

einathal@taasuka.gov.il:דואר אלקטרוני

www.taasuka.gov.il	פורטל התעסוקה הישראלי

האגף לפניות הציבור

רח' קפלן 2 הקריה ירושלים

טלפון: 02-6752405

פקס:	02-5635141

pniot@tassuka.gov.il:דואר אלקטרוני

שעות קבלת קהל בלשכות התעסוקה
בימים	א,	ג,	ה	-		08:30-11:30,	12:30-14:30

ימים	ב,	ד	08:30-13:30
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פקסטלפוןכתובתלשכה

אום 
אל פחם

ליד	בית	הספר	
התיכון	המקיף

04-631297204-6316580

08-996043208-9961845גולומב	8אופקים

03-533391103-6343543החרושת	6אור יהודה

04-626271104-6261520הלל	1אור עקיבא

08-636977708-6376707רתמים	3אילת

02-9938367בניין	המתנ"ס	אפרת

עפרון	8	אריאל
)אשקובית	42(

03-906590003-9365288

מרכז	צימראשדוד
שד’	מנחם	בגין	1

08-857800008-8676487

08-679831308-6726401כצנלסון	4אשקלון

08-626416408-6264197התקווה	4באר שבע

04-658612804-6581870נורדאו	63בית שאן

02-991366702-9990085המעפילים	2	בית שמש

03-617340003-5798269הרצוג	9בני ברק 

בקה 
אל גרביה

שיכון	דרומי	דרך	
בי"ס	תיכון	

04-638316504-6382680

03-555190003-5526921בר	אילן	18	בת ים 

08-650388808-6503881השיבולים	85	דימונה

דלית אל 
כרמל

כביש	ראשי,	ליד	בנק	
לאומי,	ת�ד	3091

04-839530404-8395972

09-960430009-9508710	הרצוג	8הרצליה

04-622360204-6324980הרצל	27חדרה

03-650910003-5569447ירושלים	164חולון

04-813660004-8514970	י�ל�	פרץ	32חיפה

04-900512/3/404-6930886צה"ל	61	חצור

04-672811104-6721139אלחדיף	21	טבריה

09-7991063בניין	עיאדטייבה

08-942910008-9421931דרך	הראשונים	5יבנה

03-536082303-5367445ביקובסקי	5	יהוד

04-989343204-9590519עילית	חרצית	84יקנעם

08-658031808-6583263אליהו	הנביא	8	ירוחם

יפו	224,	תחנה	ירושלים
מרכזית	קומה	5

02-5013100	
02-5013111

02-5013139

רשימת לשכות התעסוקה ברחבי הארץ
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פקסטלפוןכתובתלשכה

ירושלים 
מזרח

וואדי	ג’וז	49,	
מתחם	מעמוניה	

02-626800002-6287953

מעל	בנק	דיסקונט,	כפר יאסיף 
ת�ד	1010

159959925104-9962235

כפר	כנא	על	יד	כפר כנא 
כלבו	חקרוש

04-641900504-6412611

כפר סבא/
רעננה

כפר	סבא	התחנה	
5	)בתוך	בניין	בית	

המשפט	האזרחי(

09-747380009-7460912

04-998533204-9881122החרושת	8כרמיאל

08-918410108-9254695אלי	כהן	9	לוד

מגדל 
העמק

04-644711104-6441631העצמאות	8

מג’דל 
כרום

מג’ד	אל-כרום	
כביש	ראשי,	כניסה	

מזרחית,	ת�ד	90013

04-998574604-9980050

מודיעין 
- מכבים 

רעות

מרכז	מסחרי	לב	
רעות,	קומה	ב‘

08-926990008-9261558

04-698146404-6981464מסעדה

מעלה 
אדומים

בקניון	מעלה	
אדומים

02-535350702-5902320

מעלה 
אפרים

בנין	המועצה,	
מעלה	אפרים

02-9941223

מעלות 
תרשיחא

04-957810004-9572505בן	גוריון	10

08-658843008-6587253נחל	ציה	5/14מצפה רמון

על	יד	תחנת	מרר
הדלק,	ת�ד	46

04-678177804-6778221

04-910910004-9827746דרך	העצמאות	3נהריה

המוסכים	1	)בנין	נצרת
דלתא(

04-6459100/1	
04-6088100

04-6459110

נצרת 
עילית

04-608811104-6088112התבור	7

ירושלים	12	פסג’	נתיבות
לביא

08-993933308-9939330

09-860030209-8600345ברקת	3נתניה

אזור	התעשייה	סכנין
תרדיון

04-999013104-9990340
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פקסטלפוןכתובתלשכה

04-901400004-9910094שלום	הגליל	1	עכו

04-640911104-6591175ירושלים	4	עפולה

08-995843208-9971489הפלמ"ח	18	ערד

ערערה	מול	ערערה
הדואר

04-635209504-6351445

פרדס חנה- 
כרכור

04-617810704-6178110הדקלים

03-912880003-9307135ההסתדרות	28פתח תקוה

04-690911104-6923511קרן	היסוד	125צפת

04-686173004-6850655קניון	קצריןקצרין

החרושת	9,	קריות
חוצות	המפרץ

04-846210004-8725503

קריית 
ארבע

02-996185702-9961857בניין	29/9

08-687955308-6815893התמרים	17	קריית גת

קריית 
מלאכי

08-861255508-8503270רש"י	5

קריית 
שמונה

ההסתדרות	1	
מרכז	מסחרי

04-683611104-6943247

	03-9382732שלמה	מעודה	15ראש העין
03-9013834

03-9021642

ראשון 
לציון

03-943130003-9524418ישראל	גלילי	3	

08-991001408-9910098מרכז	מסחרי	רהט

אופנהיימר	10,	רחובות
קריית	המדע

08-931416608-9314187

הרצל	91	קרית	רמלה
הממשלה

08-978900008-9225119

08-662111108-662110סימטת	הפלדה	8	שדרות

מרכז	מסחרי	שפרעם
חדש	ליד	העירייה

159959925804-9504431

תל אביב 
)גבעתיים, 

יפו, רמת גן(

יפו,	דרך	מנחם	
בגין	125,	מגדל	

הקריה

03-763411103-7634179/4
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מינהל תעשיות

ענפי	 השאר	 בין	 ענפים�	 של	 רחבה	 רשת	 על	 מופקד	 תעשיות	 מינהל 
צינורות	 כגון:	 מתכת	 מוצרי	 למתכות�	 הגלם	 וחומרי	 הבסיסית	 המתכת	
בים	 )ביבשה,	 תעבורה	 כלי	 ונחושת�	 אלומיניום	 מפלדה,	 ופרופילים	
וחקלאי,	 תעשייתי	 ציוד	 ומוצריו�	 חשמל	 לרכב,	 וחלקים	 ציוד	 ובאוויר(,	
לבטיחות	 ציוד	 סולריות,	 מערכות	 המים,	 בתחום	 וטכנולוגיות	 מוצרים	
ולאבטחה,	מוצרים	מגוונים	לשוק	הבטחוני�	ייצור	אלקטרוניקה	וכרטיסים	

כקבלנות	משנה�	יצור	מעגלים	לאלקטרוניקה�
למחשבים,	 אלקטרוניים,	 לרכיבים	 המינהל	 אחראי	 ההיי-טק	 בתחומי	
ניווט	ואלקטרואופטיקה,	ענף	התוכנה	ומרכזי	 תקשורת,	מכשירי	בקרה,	

המו"פ	וטלקומוניקציה�
מזון  המינהל:  עוסק  בהם  התחומים  הצריכה  מוצרי  בתחום 

ומשקאות,טכסטיל והלבשה, תעשיות קלות.
יצוא	בענפים	שהוזכרו�	 ומתחזק	מאגרי	מידע	על	 המינהל	הקים,	שיפץ	

המידע	הוא	ברמה	מפעלית	וענפית	ומתעדכן	אחת	לחודש�
המידע	שימושי	הן	למתעניינים	מהארץ	והן	למשקיעי	חוץ�

המינהל	מכין	מסמכי	מדיניות	תעשייתית	על	תת	ענפים	בולטים	וממליץ	
על	גישות	חדשות	לענפים	שנמצאו	בעלי	פוטנציאל	גדול	במיוחד�

כמו:	סקר	טכנולוגיות	המים	ובטחון	המולדת,	סקר	בנושא	תעשיות	הרכב	
בישראל�

המינהל	עומד	לפני	סיום	סקירת	עומק	בנושא	תוכנה	בישראל�
המינהל	שותף	בקביעת	מדיניות	היבוא�	מנפיק	פטורים	ואישורים	ליבוא�	

מופקד	על	מתן	פטור	מבדיקת	תקן	מפריטים	שמיובאים	לשם	יצוא�
המינהל	משמש	ככתובת	מקצועית	עבור	יחידות	המשרד	השונות,	מנפיק	
ליצואנים	 באשר	 וכן	 חדשות�	 להשקעות	 באשר	 מקצועיות	 דעת	 חוות	

קטנים	ובינוניים	המבקשים	סיוע	מקרנות	השיווק	לחו"ל�
הליווי	 לתכנית	 וכן	 ליצוא	 המאגדים	 לקרן	 מקצועית	 אחראי	 המינהל	

השיווקי�
ליזמים	 מכרז	 ללא	 שתוקצה	 הקרקע	 לגודל	 באשר	 דעתו	 נותן	 המינהל	

בפריפריה�	
במיסים	 ושינויים	 לתיקונים	 לבקשות	 המקצועית	 הכתובת	 הוא	 המינהל	

על	ייבוא�
בשנת 2010 טיפל המינהל ב-21000 פניות של יבואנים ושל יצואנים.

יצואנים קבלו 3000 פטורים מבדיקת תקן.
טופלו 200 בקשות להשקעה. ו-300 בקשות להקצאת קרקע�

מינהל תעשיות

רחוב	בנק	ישראל	5,	ירושלים

טלפון:	02-6662391

פקס:	02-6662919

dancona@moital.gov.il :דואר אלקטרוני

www.moital.gov.il	פורטל התעסוקה הישראלי



כלי סיוע לתעסוקה ולעסקים

87

מוצרי צריכה

סיוע	בגיבוש	מדיניות	תעשייתית	כוללת	של	משרד	התמ"ת	בתחומי	מוצרי	
פרטני	 טיפול	 והעור,	 קלות	 תעשיות	 המזון,	 הטקסטיל,	 בענפי	 הצריכה	
סיוע	של	משרד	התמ"ת	לתעשיית	מוצרי	צריכה	בשיתוף	 כלי	 והפעלת	
עם	יחידות	המשרד	וגופי	ממשל	אחרים,	תאגידים	ממשלתיים	ועירוניים	

ומועצות	ייצור�
שבתחום	 בענפים	 השיווק,	 בתחום	 למדיניות	 המלצות	 מגבש	 המינהל	

טיפולו�
המינהל	מבצע	סקרים	לענפי	התעשייה	במוצרי	צריכה,	ניתוח	התוצאות	

והתווית	רעיונות	וקוים	לפיתוח	הענפים�
בדיקה	ואיתור	אמצעים	להמשך	דרכה	של	התעשיה	המסורתית,	שבתחום	

טיפול	המינהל	בשיתוף	יחידות	אחרות	במשרד�
בדיקת	פרוייקטים	להשקעות	בתעשיה	וגיבוש	המלצה	מקצועית	להחלטת	

מינהלת	ההשקעות�	
ולמרכז	ההשקעות	 מתן	המלצות	למינהל	אזורי	פיתוח	להקצאת	קרקע	

למבנים�
עם	 שת"פ	 בחו"ל,	 קידום	 שונים,	 שבועונים	 יצוא,	 תוכניות	 וקידום	 ייזום	

מכון	היצוא�
בעיות,	 לפתרון	 במשרד	 הקיימים	 הסיוע	 כלי	 אל	 התעשייה	 של	 הכוונה	

צמיחת	הענפים,	הגדלת	היצוא	וביצוע	מדיניות	פיזור	האוכלוסין�
השתתפות	בוועדות	תקינה	בשיתוף	עם	מכון	התקנים�	

פעולות	והתוית	צווים	ותקנות	להגנת	הצרכן,	בשיתוף	הממונה	על	הגנת	
הצרכן�

המינהל	הכין	הוראות	מנכ"ל	אודות	בדיקת	איכות	משקאות	אלכוהוליים	
בשוק	מקומי�

בוועדות	 ופעילים	 ייצור,	 מועצות	 בדירקטוריונים,	 חברים	 המינהל	 עובדי	
יבוא�

ומשרד	 החקלאות	 משרד	 עם	 יבוא	 מדיניות	 וקביעת	 פעולה	 שיתוף	
הבריאות	וכן	לקיחת	חלק	במרכז	ההשקעות	בחקלאות�

ייצוג	המשרד	בוועדות	הכנסת	השונות�

מינהל תעשיות

רחוב	בנק	ישראל	5,	ירושלים

טלפון:	02-6662391

פקס:	02-6662919

dancona@moital.gov.il	:דואר אלקטרוני

 www.moital.gov.il :אתר אינטרנט
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מינהל היהלומים

רחוב	ז'בוטינסקי	3	רמת	גן	03125

טלפון:	03-5752105

פקס:	03-5754137

sigals@moital.gov.il	:דואר אלקטרוני

 www.moital.gov.il :אתר אינטרנט

יהלומים, תכשיטים ואבני חן

פעילות	המינהל	הינה	במימוש	אופטימאלי	של	הכלים	העומדים	לרשות	
חן	 אבני	 היהלומים,	 בענפי	 והסחר	 התעשיות	 ופיתוח	 לקידום	 המשרד	
המדיניות	 ותכנון	 בגיבוש	 המשרד	 להנהלת	 מסייע	 המינהל	 ותכשיטים�	
הצרכים	 והיכרות	 המצוי,	 בידע	 שימוש	 תוך	 אלה,	 לענפים	 התעשייתית	
המחקר	 הטכנולוגיה,	 ההשקעות,	 בתחומי	 אלה	 ענפים	 של	 והיעדים	

והפיתוח,	התעסוקה	ושיווק	לחו"ל�
במסגרת	מינהל	יהלומים,	אבני	חן	ותכשיטים,	פועלים	משרדי	המפקח	

על	היהלומים�
על	 פיקוח	 צו	 מתוקף	 סמכויותיו,	 את	 שואב	 היהלומים	 על	 המפקח	

היהלומים	יבואם-יצואם	1979�
וצורפים,	 ליצרנים	 ביהלומים	 עיסוק	 רישיונות	 למתן	 לסמכויותיו	 בנוסף	
ויצוא	 ליבוא	 בארץ	 בלעדית	 מכס	 תחנת	 היהלומים	 על	 המפקח	 מפעיל	

יהלומים�
המינהל	בוחן	וממליץ,	במסגרת	החוק	לעידוד	השקעות	הון,	על	תוכניות	
ומעביר	 ושל	מפעלי	תכשיטים,	 והרחבה	של	מלטשות	 השקעה	להקמה	

המלצותיו	למרכז	ההשקעות�
המינהל	מסייע	ליצרנים	בארץ	לחדור	לשוקי	חוץ,	וממליץ	על	סיוע	כספי,	
במסגרת	הקרן	לעידוד	השיווק	לחו"ל�	כמו	כן,	מעודד	המינהל,	בשיתוף	עם	
מכון	היהלומים	ומכון	היצוא,	השתתפות	של	חברות	ומפעלים	בתערוכות	

וירידים	מקצועיים	בתחומי	היהלומים	והתכשיטים�
המינהל,	בשיתוף	עם	מכון	התקנים,	ממונה	על	תקינה	של	תכשיטי	זהב	

וכסף�
בארץ,	 היהלומים	 ענף	 ומוסדות	 המשרד	 הנהלת	 עם	 בשיתוף	 המינהל,	
פועלים	רבות	בקרב	חברות	וממשלות	זרות,	במטרה	להגדיל	את	מקורות	

יבוא	יהלומי	הגלם	לישראל�
לשם	ביצוע	כל	המטלות	והיעדים,	מקיים	המינהל	קשר	הדוק	עם	מוסדות	

וארגונים	ענפיים	בארץ	ובחו"ל�

ענף	 קידום	 שמטרתן	 ציבוריות,	 בוועדות	 חברים	 המינהל	 עובדי	
הממשלה	 עמדת	 את	 מייצגים	 כן,	 כמו	 התכשיטים�	 וענף	 היהלומים	
בארגונים	בינלאומיים	ובתהליך	קימברלי,	שמטרתו	למנוע	סחר	ביהלומי	

קונפליקט�
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מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא

המינהל	עוסק	בשלושה	תחומים	עיקריים:	קשר	עם	התעשיות	הרלבנטיות	
למינהל,	ריכוז	נושאי	איכות	סביבה	הנוגעים	לכלל	התעשיה,	ריכוז	נושאי	

רישוי	ייבוא	וייצוא	בהתאם	לאמנות	והסכמות	בינלאומיות�

במהלך	2010	אמור	לחול	שינוי	בפעילות	המינהל,	שהדגש	בו	יוסט	מטיפול	
הקשורים	 בנושאים	 לטיפול	 התעשייה,	 מול	 המשרד	 של	 הסיוע	 בכלי	
לדרשות	 בר-קיימא,	 פיתוח	 של	 לעקרונות	 התעשייה	 כלל	 להתאמת	

ה-OECD	חקיקה	סביבתית	ואמנות	בינלאומיות�

קשר עם התעשיות בתחומי האחריות:
ביניים	 וחומרי	 צבעים	 כימיקלים,	 הם:	 המינהל	 בטיפול	 התעשייה	 ענפי	
פטרוכימית,	 תעשיה	 הצומח,דשנים,	 להגנת	 כימיקלים	 לתעשייה,	
וגומי,	 פרמצבטיקה,		ביוטכנולוגיה,	קוסמטיקה	וחומרי	ניקוי,	פלסטיקה	
בניה,	 ומוצרי	 מתועשת	 בניה	 ורהיטים,	 עץ	 לאור,	 הוצאה	 ומוצריו	 נייר	

מוצרי	אבן	וזכוכית�
בתחומי	 לתעשייה	 המשרד	 פעילויות	 בין	 המקשר	 גוף	 הינו	 המינהל	

אחריותו,	ומהווה	כתובת	לפניות	בנושאים	בהם	עוסק	התמ"ת�

התעשיות	הרלבנטיות	למינהל	כוללות	מגוון	רב	של	עסקים	בהם	עתירי	
מו"פ	בתחומי	הרפואה	והביוטכנולוגיה	לצידם	תעשיות	מסורתיות	בתחום	
הכימיה	 בתחום	 מפעלים	 וכן	 הבניין	 חומרי	 הדפוס	 העץ	 הנייר	 ענפי	

המסורתית	כגון	דשנים	חומרי	הדברה	קוסמטיקה	חומרי	ניקוי	�	
השונים	 הסיוע	 בנושאי	 והמלצות	 דעת	 חוות	 כוללת	 המינהל	 פעילות	
קרקע,טיפול	 הקצאות	 שיווקי,	 סיוע	 	 השקעות,	 עידוד	 כגון	 המשרד	 של	
למידע	 כתובת	 הינו	 המינהל	 הארץ�	 תוצרת	 על	 והגנה	 מכסים	 בנושאי	
בנוגע	לתעשיות	בתחומי	אחריותו	וכן	מקור	מידע	ספציפי	לגורמי	המשרד	

השונים	באשר	למפעלים,	חומרי	גלם,ייבוא	וייצוא	מפעלי	וענפי�

ריכוז היבטי איכות הסביבה.
על	 והתאמות	 שינויים	 עוברת	 הכימית	 התעשייה	 ובעיקר	 התעשייה	
עקב	 גם	 אך	 מקומית	 חקיקה	 ידי	 על	 המוכתבות	 סביבתיות	 דרישות	 פי	

דרישות	בינלאומיות	מחייבות	המחמירות	עם	הזמן�
מצד	 הסביבה	 להגנת	 למשרד	 שותף	 המשפטי	 הייעוץ	 בסיוע	 המינהל	
חקיקה	 בגיבוש	 התעשיינים	 התאחדות	 ובעיקר	 העסקי	 והסקטור	 אחד	
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מקומית,מטפל	בשיתוף	המינהל	לסחר	חוץ	ביישום	אמנות	בינלאומיות	
	OECD-ל	ההצטרפות	לקראת	ההכנה	בוועדות	ומשתתף	הסביבה	בתחום
סביבתית	 מדיניות	 זה	 ובכלל	 ותעשיה	 סביבה	 לנושאי	 נוגעות	 שהן	 ככל	

וחומרים	מסוכנים�
לעקרונות	 בהתאם	 יפעלו	 המשרד	 של	 הביצוע	 שזרועות	 דואג	 המינהל	
פיתוח	בר	קיימא	על	פי	החלטת	הממשלה	בנושא	זה	מכין	ומעדכן	את	

דיווחי	המשרד	בנושא�

ריכוז נושאי רישוי ייבוא וייצוא.
בניגוד	למגמה	שהסתמנה	בשנות	ה-90	לגבי	ביטול	דרישות	רישוי	ופיקוח	
הפיקוח	 הגברת	 של	 מגמה	 האחרונות	 בשנים	 מסתמנת	 הסחר	 על	
המתבטאת	בין	השאר	בהכנסה	לרישוי	של	מוצרים	שיש	לגביהם	הסכמה	

בינלאומית	הן	באמנות	או	במשטרי	פיקוח	המחייבים	רישוי�
חומרי	 נפץ,	 לחומרי	 מוצא	 חומרי	 ייבוא:	 לרישוי	 שהוכנסו	 המוצרים	 בין	
מוצא	לייצור	סמים,כימיקלים	החייבים	ברישוי	ייבוא	וייצוא	על	פי	אמנות	
סביבתיות	כגון	אמנת	מונטריאול,באזל	וכן	כימיקלים	החייבים	ברישוי	על	

פי	חקיקה	מקומית	כמו	חוק	החומרים	המסוכנים�
בנוסף	קיים	פיקוח	ורישוי	ייצוא	על	מגוון	מוצרים	וטכנולוגיות	"דו-שימושיים"	
בתחומי	הנשק	הקונבנציונאלי	וכן	על	מוצרים	וטכנולוגיות	העשויים	לשמש	
כנשק	להשמדה	המונית	בתחומי	הכימיה-הביולוגיה-	והגרעין	וכן	פיקוח	על	

�MTCR-ה	משטר	פי	על	טילים	טכנולוגיית	בתחום	שימושי	דו
הרישוי	על	פי	פקודת	הייבוא	והייצוא	מבוסס	על	תוספות	לצו	ייצוא	חופשי	
הינו	 הכימיה	 מינהל	 בהם	 הייצוא	 רישוי	 לנושא	 ספציפיים	 צווים	 על	 וכן	
"הרשות	"	לצורך	מתן	הרישיון�	רישוי	הייצוא	מבוסס	על	שיתוף	פעולה	על	

פי	חוק	עם	משהב"ט	והחוץ�

לפרטים:

רחוב	בנק	ישראל	5,ירושלים

טלפון: 02-6662427

פקס:	02-6662922

ohador@moital.gov.il	:דואר אלקטרוני

 www.moital.gov.il /chemicals :אתר אינטרנט
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הרשות לסחר הוגן והגנת הצרכן

דין	 פי	 גוף	עצמאי	הפועל	על	 היא	 והסחר	ההוגן	 הרשות	להגנת	הצרכן	
והסחר	 הצרכן	 הגנת	 על	 הממונה	 שהוא	 הרשות	 מנהל	 עומד	 ובראשה	
ההוגן�	שר	התמ"ת	הוא	השר	האחראי	על	ביצועו	של	חוק	הגנת	הצרכן	

התשמ"א	1981�	

הרשות	להגנת	הצרכן	והסחר	ההוגן	מופקדת	על	אכיפת	החוק	בתחום	
הגנת	הצרכן�	

הנושאים העיקריים בחוק הם 
איסור	הטעיית	הצרכנים 	•

איסור	ניצול	מצוקה 	•
איסור	פרסומת	מטעה 	•

כללים	בנוגע	למכירות	באשראי 	•
חובות	גילוי	ומידע	לצרכן 	•

כללים	בדבר	פרסומת	ודרכי	שיווק	המכוונים	לקטינים 	•
חובות	וכללים	בדבר	מתן	מידע	לצרכנים 	•

הגנות	בסוגי	עסקאות	מיוחדות:	 	•
עסקאות	ברוכלות	)מכירות	מדלת	אל	דלת	-	ללא	הזמנה	של	המוכר(	 	

עסקאות	בדירות	נופש	
עסקאות	מכר	מרחוק	 	

עסקאות	שאין	בהן	קשר	ישיר	בין	מוכר	לקונה	המתבצעות	בעקבות	 	
פנייה	של	העוסקים	לצרכנים	באמצעי	פרסום	שונים,	וההתקשרות	
נעשית	בטלפון	או	בכל	אמצעי	אלקטרוני	אחר,	ללא	בדיקת	המוצרים	

או	השירותים	המוזמנים�

לממונה סמכויות נוספות על פי חוקים אחרים 
חוק	המתווכים	במקרקעין	הקובע	נורמות	להסדרת	הפעילות	בתחום,	 	•
עיקרו	איסור	העיסוק	בתיווך	במקרקעין	ללא	רשיון,	וחובות	המוטלות	

על	העוסקים	בתיווך�

חוק	המועצה	להשכלה	גבוהה	המחייב	פעילות	ופרסום	של	מוסדות	 	•
אקדמאיים	ושלוחותיהם	בכל	הקשור	לקבלת	היתר,	הכרה	או	רשיון	
של	המועצה	להשכלה	גבוהה�	החוק	קובע	גם	חובת	גילוי	ומתן	מידע	

ללומדים	באותם	מוסדות�

חוק	החוזים	האחידים	נותן	לממונה	על	הגנת	הצרכן	סמכות	לפנות	 	•
ולהופיע	בבית	הדין	לחוזים	אחידים	ולקבל	מועסקים	שונים	העתקים	

מחוזי	ההתקשרות	שלהם	עם	הצרכנים�

במסכות	הממונה	על	הגנת	הצרכן	לקבוע	מדיניות,	ליזום	חקיקה,	לבצע	
סקרים	בנושא	צרכנות	ולטפל	בכל	תחום	הקשור	להגנת	להגנת	הצרכן	
ואשר	לא	הוטל	בדין	על	רשות	אחרת�	הוראות	חוק	הגנת	הצרכן	חלות	על	

כל	מגזרי	המשק	למעט	בנקאות	וביטוח�
מציבור	 ופניות	 תלונות	 מגיעות	 הצרכן	 הגנת	 על	 הממונה	 יחידת	 אל	
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במחוזות	 לבדיקה	 מועברת	 החוק	 על	 עבירות	 המגלה	 תלונה	 הצרכנים�	
המשרד	הכפופים	למינהל	סחר	פנים	)ראה	פרק	נפרד(�

מידע,	 מתן	 נבונה,	 לצרכנות	 בחינוך	 גם	 עוסקת	 הצרכן	 להגנת	 הרשות	
הדרכות,	פרסומים	ותכניות	לימודים	בשיתוף	פעולה	עם	גורמים	שונים	

במשק�

לפרטים	נוספים:
פקס:	02-6662590�
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המינהל לסחר פנים

עבודת	 שונים�	 צרכניים	 חוקים	 אכיפת	 על	 מופקד	 פנים	 לסחר	 המינהל	
האכיפה	מבוצעת	באמצעות	מחוזות	המשרד	על	ידי	חוקרים	המבצעים	
וארגונים	 אזרחים	 ידי	 על	 המוגשות	 בתלונות	 טיפול	 וכן	 יזומות	 ביקורות	

העוסקים	בנושא	הצרכנות�
הפיקוח	נעשה	מכוח	שלושה	חוקים	מרכזיים:	חוק	הפיקוח	על	מצרכים	
התש"ז-1947,	 והמידות	 המשקלות	 פקודת	 התשי"ח-1957,	 ושירותים	

חוק	הפיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	התשנ"ו-1966�
הפועלים	 משפטנים	 של	 מערכת	 לכאורה,	 עבירה	 שבוצעה	 נמצא	 אם	
במסגרת	המחוזות	מגישה	התראות,	קנסות	מינהליים	או	תביעות	פליליות	

לבתי	משפט	נגד	האחראים	לביצוע	העבירה�

המפקח על משקלות ומידות
המפקח	על	משקלות	ומידות	פועל	לאכיפת	פקודת	המשקלות	והמידות	

התש"ז	-	1957	
עיקרי	תפקידו	הם	פיקוח	על	אמצעי	מדידה	שהלקוח	משלם	על	פיהם�	
ומידות	 משקלות	 יחידת	 ע"י	 כיום	 הנבדקים	 העיקריים	 המדידה	 אמצעי	
ומאזני	 דלק,	 משאבות	 מכולת,	 ובחנויות	 שיווק	 ברשתות	 משקלות	 הם:	

גשר�	בקרוב	עומדת	היחידה	לערוך	אימות	דיוק	למדי	מים	ומוני	חשמל�
היחידה	למשקלות	ומידות	מאשרת	אך	ורק	שימוש	במכשירים,	שנבדקו	
על	ידה	העומדים	בדרישות	הדיוק	שנקבעו	ואוכפת	דרישה	זו	בכל	תחומי	
בארץ	 המיוצר	 המיובא,	 המכשור	 אחר	 עוקבת	 היחידה	 ישראל�	 מדינת	
והמצוי	בשימוש	ברחבי	המדינה�	כמו	כן,	היחידה	מפקחת	על	תקינותו	
מיומנים	 צוותים	 באמצעות	 תקופתי	 דיוק	 אימות	 ומבצעת	 המכשיר	 של	

העובדים	בהתאם	לתקנים	הבין-לאומיים	שפותחו	לצורך	זה�

וועדה בין משרדית לצעצועים מסוכנים
הוועדה	הבין	משרדית	לצעצועים	מסוכנים	בראשותה	של	מנהלת	המינהל	
לסחר	פנים	פועלת	מכוח	צו	צעצועים	מסוכנים	ועוסקת	בנושאים	הבאים:	

קביעת	צעצועים	כמסוכנים 	•
קביעת	מדיניות	טיפול	ואכיפה	של	צו	צעצועים	מסוכנים 	•

על	 הסברה	 עלונים	 בהכנת	 השונים	 המשרדים	 בין	 פעולה	 שיתוף	 	•
הסכנות	הטמונות	בשימוש	בצעצועים	מסוכנים	והפצתם�

)סחר	 התמ"ת	 משרד	 הבאים:  והארגונים  המשרדים  בוועדה  חברים 
פנים,	מינהל	תעשייה	והפיקוח	על	העבודה(,	אגף	המכס,	משרד	הפנים,	
)עוסק	 בטרם	 וארגון	 התקנים	 מכון	 ישראל,	 משטרת	 החינוך,	 משרד	

בבטיחות	ילדים(
ביקורות	 ביצוע	 ידי	 על	 הצו	 באכיפת	 עוסקים	 התמ"ת	 משרד	 מחוזות	
בשווקים,	בתקופות	החגים	לגילוי	ולתפיסת	צעצועים	שנקבעו	כמסוכנים,	

בשת"פ	עם	משטרת	ישראל	ונציגי	רשויות	מקומיות�

פתיחת תיקי חקירה נגד בעלי עסקים בהם נתפסו צעצועים שנקבעו 
כמסוכנים

הפקת	והפצת	כרוזים	ועלונים	בעברית	ובערבית	בבתי	ספר,	מתנס"ים,	
וארגון	בטרם�	 ועוד�	העלונים	מופקים	בשיתוף	משרד	החינוך	 ילדים	 גני	

משרד	החינוך	מפיץ	את	העלונים	והפלקטים	בכל	בתי	הספר�
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המפקחת על המחירים
מחירים	 על	 הפיקוח	 חוק	 מכוח	 פועלת	 המחירים	 על	 המפקחת	

ושירותים�

שינויי	מחירים	מאושרים	על	ידי	וועדת	המחירים	הבין	משרדית	בראשות	
משרד	האוצר�

כיום	נמצאים	בפיקוח	מחירים	כ-25	מצרכים	ושירותים�	מרביתם	הגדול	
הינם	תשומות	לתעשייה�

מוצרי	הצריכה	היחידים	הנמצאים	כיום	בפיקוח	הם:	לחם	ומלח�

המינהל לסחר פנים

רחוב	בנק	ישראל	5,	ירושלים

טלפון:	02-6662582

פקס:	02-6662935

www.moital.gov.il	:אתר אינטרנט

מחוזות המשרד

מחוז תל אביב והמרכז

רחוב	סלמה	53,	תל	אביב

טלפון:	03-5154222

פקס:	03-5154270

מחוז חיפה והצפון

רחוב	חסן	שוקרי	5

טלפון:	04-8619329

פקס:	04-8619433

מחוז באר-שבע והדרום

התקווה	4	בניין	קרית	הממשלה

טלפון:	08-6264761

פקס:	08-6239970

מחוז ירושלים והסביבה

רחוב	יפו	30

טלפון:	02-6667944

פקס:	02-6667900	

המפקח על משקולות ומידות

רחוב	יפו	224,	ירושלים	-	תחנה	מרכזית

טלפון:	02-6662050

פקס:	02-5370094

midot1@moital.gov.il	:דואר אלקטרוני

www.moital.gov.il :אתר אינטרנט
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פעילות משרד התמ"ת בנושא כחול לבן
זאת	 	�2009 במאי	 הארץ	 תוצרת	 עידוד	 בפעילות	 החל	 התמ"ת	 משרד	
בעקבות	החלטת	השר	על	שימת	דגש	לעידוד	תוצרת	הארץ	ככלי	נוסף	

לכלי	המשרד	האחרים	ליצירת	מקומות	תעסוקה�
הפעילות	מתרכזת	בכמה	תחומים	במקביל	ומתוכננת	ל-4	שנים	לפחות	
שינויים	 ולהטמיע	 האפשרית	 המירבית	 באפקטיביות	 לפעול	 במטרה	

בדפוסי	החשיבה	לטווח	ארוך�	
	30�8�09 בתאריך	 המשרד	 העביר	 לפעילות	 ממשלתי	 תוקף	 לתת	 כדי	

החלטת	ממשלה	בנידון�

להלן תיאור עיקרי פעילות המשרד בנושא:
הנושא� חשיבות	 להסברת	 התקשורת	 אמצעי	 בכל	 בקמפיין	 יציאה	 	•

הקמפיין	מופיע	בטלוויזיה,	רדיו,	אתרי	אינטרנט	ואוטובוסים�	
סיכום	עם	משרד	האוצר	על	טיפול	בתלונות	של	יצרנים	מקומיים	לגבי	 	•

אפליה	במכרזים	של	גופים	ציבוריים�
שיתוף	פעולה	עם	כל	הגופים	המעוניינים	לקדם	את	הנושא�	שיתוף	 	•
פעולה	מלא	לאורך	כל	הדרך	עם	התאחדות	התעשיינים	ועם	ההסתדרות�	
בנוסף	שיתוף	פעולה	עם	גופים	פרטיים	וציבוריים	-	עיתונים,	ארגונים	

מקצועיים,	עיריות,	רשתות	שיווק,	תערוכות	וירידים	ועוד�
תיקון	תקנות	חובת	מכרזים	העדפת	תוצרת	הארץ	בשיתוף	פעולה	 	•

עם	משרד	האוצר	והתאחדות	התעשיינים�	
הוקם	אתר	כחול	לבן	במסגרת	אתר	האינטרנט	של	המשרד�	האתר	 	•
כולל	כל	המידע	הקשור	לכחול	לבן,	הגדרת	כחול	לבן,	שאלות	ותשובות,	
פורומים,	 ונוער,	 לילדים	 פינה	 הממשלה,	 החלטת	 השר,	 מכתב	
צ'אטים	ועוד�	מנהל	האתר	יוזם	שיתופי	פעולה	עם	רשתות	חברתיות	

ועם	אתרי	מכירות�
ייזום	יום	כחול	לבן	בכנסת	-	דיונים	בועדות	השונות	ובמליאה	)התקיים	 	•
לפני	מספר	שנים	בשיתוף	המשרד	והתאחדות	התעשיינים(�	נקבע	

לתאריך	11�6�28
פעילות	בבית	הנשיא	במהלך	חג	הסוכות	2010	ביום	פתוח	לציבור� 	•

מבצעים	של	רשתות	שיווק	גדולות	לעידוד	רכישות	כחול	לבן	במסגרת	 	•
שבועות	כחול	לבן	בשיתוף	התאחדות	התעשיינים�	בעידוד	המשרד	
קיימה	רשת	שופרסל	חודש	וחצי	של	כחול	לבן	בכל	חנויות	הרשת,	

מסוף	פסח	ועד	שבועות	בשנת	2010�
הפצת	תו	"מיוצר	בישראל"	-	מסייע	לצרכנים	לזהות	מהו	מוצר	ישראלי,	 	•
�	רשימת	המפעלים	הנושאים	את	 	 בשיתוף	התאחדות	התעשיינים	
התו	הועלתה	לאתר�	כל	יצרן	או	נותן	שירות	יכול	לפנות	לקבלת	התו,	
גם	עסקים	שאינם	חברי	ההתאחדות�	הועלה	לאתר	נוהל	קבלת	תו	

מוצר	ישראלי,	בדיקת	אמיתות	הנתונים	וטיפול	בתלונות�	
מינוף	הנושא	באתר	ממשל	זמין	ובכל	אתרי	משרדי	הממשלה� 	•

טיפול	בפניות	ציבור	בכל	הקשור	לפרויקט� 	•
הפעלת	תכנית	ללימוד	הנושא	בבתי	הספר	יחד	עם	עמותת	ידע�	במסגרת	 	•
המקיפות	 הבאות	 הפעילויות	 	2010/11 בשנים	 מתקיימות	 התכנית	

כ-120,000	תלמידים	בבתי	ספר	יסודיים,	חטיבות	ביניים	ותלמידי	תיכון:
א�	סדנאות	לשינוי	מודעות	בקרב	תלמידים	-	"צעירים	רוכשים	כחול	 	
לבן"�	אורך	כל	סדנה	כ-90	דקות	והיא	מועברת	על	ידי	מדריכים	

העוברים	הדרכה	בתעשיידע�	
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ב�	תחרות	אינטרנט	ארצית	לעידוד	רכישת	כחול	לבן�	התחרות	תיערך	 	
תוך	שימוש	בעולמם	של	התלמידים	)אינטרנט,	קטעי	וידאו,	בלוגים	

ודיונים	(	מיועד	לתלמיד	חטיבות	הביניים�
בהם	 ספר	 בתי	 במספר	 עומק	 תכנית	 	- לבן	 כחול	 יזמות	 קורסי	 ג�	 	
התלמידים	יעסקו	אחת	לשבוע	בפתוח	מוצר	או	שיפור	מוצר	קיים�	
עם	סיוע	שנת	הלימודים	נערכת	תחרות	ארצית	בחודש	יוני		יבחר	

המוצר	המצטיין�
התנסות	 תוך	 השנה	 לאורך	 קורסים	 	- לבן	 כחול	 	- שיווק	 קורסי	 ד�	 	
בהליכי	שיווק	ופרסום	לרכישת	מוצרים	מתוצרת	מקומית�	בסיום	

הקורסים	יערך	אירוע	סיום,	בו	יבחרו	הזוכים�
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משקולות, מידות וסטנדרטים

רחוב	יפו	224,	תחנה	מרכזית	-	קומה	4,	ירושלים

טלפון: 02-6662050

פקס:	02-5370094

sergei.beck@moital.gov.il	:דואר אלקטרוני

 www.moital.gov.il :אתר אינטרנט

משקולות, מידות וסטנדרטים

פקודת	 לאכיפת	 פועל	 וסטנדרטים	 מידות	 המשקלות,	 על	 המפקח	
המשקלות	והמידות	התש"ז	)1947(�

כתנאי	 המדידה,	 בתוצאות	 אמינות	 של	 נאותה	 רמה	 להבטיח	 תפקידו	
הכרחי	לתפקוד	התקין	של	מערכות	הכלכלה	והחברה	ולמיצוי	מרבי	של	

יכולתיהן	במשק	פתוח	ותחרותי�

עיקרי תפקידו הם:	פיקוח	על	אמצעי	מדידה	שהלקוח	משלם	על	פיהם	
כגון	משקולות,	מאזניים	בשווקים,	מאזני	גשר,	תחנות	דלק	ומוני	דלק�	

היחידה	למשקלות	ומידות	מאשרת	אך	ורק	שימוש	במכשירים,	שנבדקו	
על	ידה	והעומדים	בתקנות	ואוכפת	דרישה	זו	בכל	תחומי	מדינת	ישראל�

בשימוש	 והמצוי	 בארץ	 המיוצר	 המיובא,	 המכשור	 אחר	 עוקבת	 היחידה	
ברחבי	המדינה�	

אימות	 ומבצעת	 המכשיר	 של	 תקינותו	 על	 מפקחת	 היחידה	 כן,	 כמו	
לתקנים	 בהתאם	 העובדים	 מיומנים	 צוותים	 באמצעות	 תקופתי	 דיוק	

הבינלאומיים	שפותחו	לצורך	זה�	

הבדיקות המבוצעות ע"י היחידה הן:
בדיקת	דגם,	אימות	דיוק,	אימות	דיוק	מחדש,	ביקורת	ואישור	שחרור	ציוד	

מטרולוגי	מהמכס�

כתובת למשלוח דואר:	
בנק	ישראל	5	בניין	ג'נרי	קריית	בן	גוריון	ת�ד�	3166,	ירושלים	91036	

כתובת לביקור במקום: 
רח'	יפו	224	)בבניין	תחנה	מרכזית(	קומה	5,	ירושלים

טלפונים ביחידה: 
עו"ד	יצחק	קמחי,	המפקח	על	המשקלות,	מידות	וסטנדרטים	-	

02-6662050
מר	סרגיי	בק,	סגן	המפקח	על	המשקלות	ומידות	-	02-6662056	

מזכירות	-	02-6662060
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הממונה על התקינה

רחוב	בנק	ישראל	5,ירושלים

טלפון: 02-6662295/6

פקס:	02-6662943

tkina@moital.gov.il	:דואר אלקטרוני

 www.moital.gov.il/tkina :אתר אינטרנט

הממונה על התקינה

תקנים	 קביעת	 על	 התקנים-1953	 חוק	 מכוח	 אחראי	 התמ"ת	 משרד	
רשמיים	ועל	אכיפתם	במשק�

התקנים	הרשמיים	מקיפים	מגוון	רחב	של	מוצרים	המשווקים	בישראל	בין	
אם	מייצור	מקומי	ובין	אם	מייבוא�

לפי	 הישראלי	 התקנים	 במכון	 התקינה	 בוועדות	 נעשית	 התקנים	 הכנת	
"כללי	התקנים",	שמאשר	שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה�

תקן	ישראלי	שנקבע	על	ידי	מכון	התקנים	הישראלי	הוא	תקן	וולנטרי�
נציגי	 עם	 התייעצות	 לאחר	 רשאי,	 והתעסוקה	 המסחר	 התעשייה	 שר	
היצרנים	והצרכנים,	להכריז	על	תקן	מסוים	כעל	תקן	ישראלי	רשמי,	אם	

נוכח	לדעת	כי	הדבר	דרוש	להשגת	אחת	המטרות	האלה:
שמירה	על	בריאות	הציבור 	•
שמירה	על	בטיחות	הציבור 	•

הגנה	על	איכות	הסביבה 	•
אספקה	מידע	לצרכן 	•

אבטחת	תאימות	או	חלופיות	של	מוצרים 	•
מניעת	נזק	כלכלי	לצרכן	במוצרי	הבנייה 	•

מוצר	שהתקן	החל	עליו	הוכרז	כרשמי,	אין	לייצרו,	למכרו,	לייבוא	או	להשתמש	
בו	בעבודה	כלשהי,	אלא	אם	כן	התאים	לדרישות	התקן	הרשמי�

האחראי	על	מילוי	הוראות	חוק	התקנים	הוא	הממונה	על	התקינה	במשרד	
התמ"ת�

הממונה	על	התקינה	או	מי	שהוסמך	על	ידו	לכך,	רשאים	בכל	עת	מתקבלת	
על	הדעת	לערוך	ביקורת	על	מנת	לבדוק	אם	ממלאים	אחרי	הוראות	חוק	
התקנים�	הביקורות	הללו	כוללות,	בין	היתר,	נטילות	מוצרים,	העברתם	
לבדיקות	מעבדתיות	והגשה	של	תביעות	משפטיות	)באמצעות	הלשכה	
המשפטית	של	משרד	התמ"ת(	לבתי	משפט	נגד	הגורמים	המפירים	את	

חוק	התקנים	או	הוצאת	צווים	מנהליים	נגד	אותם	הגורמים�
בסמכותו	של	הממונה	על	התקינה	לאשר	את	המעבדות	הרשאיות	לבדוק	
את	מידת	התאמתו	של	מוצר	לתקן	או	לתקן	רשמי	ולתת	תעודת	בדיקה	
	7�1 מנכ"ל	 בהוראות	 לעמוד	 חייבת	 אישור	 המבקשת	 המעבדה	 כך�	 על	

"אמות	מידע	לאישור	מעבדות	על	ידי	הממונה	על	התקינה"�
הממונה	על	התקינה	אחראי	על	הפעלת	מרכז	מידע	שנועד	לספק	מידע	
בכל	הקשור	לתקנים	ולדרישות	טכניות	למוצרים	בעולם�	ישראל	חתומה	על	
הסכם	TBT	של	ארגון	הסחר	העולמי	WTO,	לפיו	בכל	מדינה	יפעל	מרכז	
הסחר	 בארגון	 החברות	 המדינות	 את	 ליידע	 שתפקידו	 	WTO-TBT מידע	
המידע	 מרכז	 טכנית�	 ובחקיקה	 בתקינה	 הצפויים	 השינויים	 על	 העולמי	

מספק	מידע	ליצואנים	לגבי	דרישות	טכניות	ואישורים	הנדרשים	בחו"ל�
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המועצה הישראלית לצרכנות, לשירותך

נלחמים על זכותכם להגינות
המועצה	הישראלית	לצרכנות	פועלת	במטרה	להגן	על	זכויות	הצרכנים	
המועצה,	 המדינה�	 ורשויות	 שירותים	 נותני	 עסקים,	 בעלי	 בפני	 ולייצגם	
למטרות	 שלא	 הפועלת	 ממשלתית	 חברה	 היא	 	,1970 בשנת	 שהוקמה	
רווח�	החל	מאוגוסט	2008	פועלת	המועצה	מכוח	חוק	המועצה	הישראלית	
לצרכנות	שהתקבל	בכנסת�	מטרת	החוק	להבטיח	כי	המועצה	הישראלית	

לצרכנות	תפעל	באופן	עצמאי,	ללא	תלות,	לטובת	הצרכן�

חזון המועצה:
חברה	הוגנת	לצרכנים				

מטרות המועצה: 
חיזוק	כוחם	של	הצרכנים	והעצמתם�	 	•

כיבוד	זכותם	של	הצרכנים	ע"י	העוסקים 	•
הגברת	ההגנה	של	רשויות	המדינה	על	הצרכנים	 	•

מבנה המועצה:
כשמחצית	 והאוצר	 התמ"ת	 שרי	 ידי	 על	 מתמנה	 המועצה	 דירקטוריון	
החברים	מתמנים	ע"י	השרים	מתוך	רשימת	מועמדים	שנבחרו	ע"י	ועדה	

בראשות	שופט�	
מנכ"ל: עו"ד אהוד פלג.

מחלקות:
המחלקת	לפניות	הציבור		 	•

מחלקה	משפטית 	•
מחלקת	דוברות 	•

מחלקת	חינוך	ומידע 	•
מחלקה	כלכלית 	•

בנות	שירות	לאומי	ומתנדבים 	•
בנוסף	נציגי	המועצה	לצרכנות	יושבים	כשותפים	פעילים	בועדות	התקינה	

של	מכון	התקנים

המועצה	לצרכנות	פועלת	רבות	לחיזוק	כוחם	של	הצרכנים	והעצמתם,	
מתוך	אמונה	כי	צרכנים	אחראים	הם	בסופו	של	דבר	גם	אזרחים	אחראים�	
	,www.consumers.org�il המועצה,	 של	 האינטרנט	 אתר	 באמצעות	
תוכניות	החינוך	וההסברה,	הפרסומיים	התכופים	על	פעילותה	באמצעי	
לזכויותיהם	 המודעים	 אזרחים	 המועצה	 מטפחת	 השונים,	 התקשורת	
ולאופן	מימושן�	המועצה	פועלת	לקידום	החינוך	וטיפוח	הצרכנות	הנבונה	
גם	בקרב	ילדים,	נוער,	אזרחים	פעילים,	ואוכלוסיות	מוחלשות�	דרך	האתר	

ניתן	להגיש	גם	תלונות	נגד	בתי	עסק	שפגעו	בצרכנים	ובקשות	ייעוץ�

את	 משמש	 נוספים	 מקורות	 וממגוון	 הציבור	 מפניות	 העולה	 המידע	
המועצה	לאיתור	כשלי	שוק	הפוגעים	בצרכנים	לניתוב	פעילויותיה	בתחום	
המאקרו:	ייזום	שינוי	חקיקה;	שינוי	מדיניות	עסקים;	קידום	העניין	הצרכני	
קידום	 והפלילית;	 המנהלית	 האכיפה	 והפעלת	 הממשלה	 משרדי	 מול	
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תביעות	 משפטיות,	 תביעות	 הגשת	 התקנים;	 במכון	 צרכנית	 תקינה	
ייצוגיות	ועתירות	לבג"צ;	ייצוג	האינטרסים	הצרכניים	בבית	הדין	לחוזים	

אחידים;	הגברת	המודעות	הצרכנית	ועוד�	
המחוקק	מייחס	חשיבות	לפן	האזרחי	של	הגנת	הצרכן	והעניק	למועצה	
לצרכנות,	באמצעות	חוקים	שונים,	מעמד	המאפשר	לה	להביע	עמדות	
קטנות,	 לתביעות	 בבימ"ש	 צרכנים	 ולייצג	 אחידים,	 לחוזים	 הדין	 בבית	

ולערער	על	החלטות	הממונה	על	ההגבלים	העסקיים�	

כדי לקדם את הגנת הצרכן פועלת ותפעל המועצה לצרכנות בין 
היתר בדרכים הבאות:

בתחומים	 עקרוניות	 בעיות	 ואיתור	 צרכנים	 בפניות	 פרטני	 טיפול	 	•
שונים�

ביצוע	תחקירים	ובדיקות� 	•
הסברה	באמצעות	כלי	התקשורת	השונים,		לשם	מסירת	מידע	שוטף	 	•

על	פעילות	המועצה	ועל	פגיעות	בצרכנים	בכל	ענפי	המשק�
פיתוח	והטמעה	של	תוכניות	חינוכיות	בבתי	הספר� 	•

הפעלת	צוותי	צרכנות	פעילה	בבתי	הספר	ובקמפוסים	 	•
פעילות	ענפה	בתחום	המשפטי�	 	•

ייזום	נהלי	רגולציה	ותיקוני	חקיקה	לשיפור	זכויות	הצרכנים 	•
רווחתם	 למען	 הפועל	 )מאמ"ץ(	 צרכנים	 של	 ארצי	 מערך	 הפעלת	 	•
הצרכנית	של	אזרחי	המדינה�	חברי	"מאמץ"	מעודכנים	באופן	שוטף	
ציבוריים,	 במאבקים	 משתתף	 במועצה,	 העשייה	 לתחומי	 בנוגע	
ומקבל	מידע	על	חוקים	חדשים	שעברו	תהליך	חקיקה	ובאים	לעזרת	

הצרכן�

מסמכים	 )בצירוף	 בכתב	 לפנות	 צרכן	 יכול	 שהוא	 תחום	 בכל	 בתלונות	
המאמתים	את	תלונתו(	לבקשת	סיוע	מהמועצה	בדרכים	הבאות:	

www.consumers.org.il :אתר האינטרנט
בכתב: ת�ד	20413	ת"א	61203

או בפקס:	03-6241035



כלי סיוע לתעסוקה ולעסקים

101

המעבדה הלאומית לפיסיקה

המעבדה	הלאומית	לפיסיקה	מחזיקה	את	אבות	המידה	של	מדינת	ישראל	
-	מכשירי	מדידה	מדויקים	בתחומים	להלן:	

אורך	 	•
מסה	 	•

טמפרטורה	 	•
מתח	והתנגדות	חשמליים	 	•

לחץ,	וואקום	 	•
כמות	החומר	 	•

זמן�	 	•
	

בשנת	1985	חתמה	מדינת	ישראל	על	אמנת-המטר�	עקרון	אמנת-המטר	
זו	תהיינה	 הוא	שתוצאות	מדידות	שהתקבלו	במדינות	שחתמו	על	אמנה	
אמנת	 ע"פ	 מידה	 אבות	 ובינלאומיים�	 לאומיים	 מידה	 לאבות	 עקיבות	
המטר	מוחזקים	בכל	מדינה	במכון	לאומי	למטרולוגיה	)מדידות(,	בישראל	
העיקרית	 הפונקציה	 נגזרת	 כך	 מתוך	 	 לפיסיקה�	 הלאומית	 במעבדה	 	-
של	המעבדה:	מצד	אחד	-	כיול	מכשירי	מדידה	של	מעבדות	כיול	ובדיקה	
הנותנות	שירות	לתעשייה	ולמסחר	בארץ,	ומצד	שני	-	השוואת	אבות	מידה	
אמנת-המטר	 על	 שחתמו	 מדינות	 של	 מידה	 לאבות	 ישראל	 מדינת	 של	
ממרכיבי	 אחד	 הוא	 המעבדה	 של	 זה	 תפקיד	 מידות�	 שוויון	 להבטיח	 כדי	

התשתית	לתעשייה	ולמסחר	במדינת	ישראל�
	

תוצאות	מדידה	ובדיקה	שאינן	עקיבות	לאבות	מידה	לאומיים	או	בינלאומיים	
לא	מתקבלות	היום	כאמינות	בתעשייה	ובמסחר�

	
הזמן	של	מדינת	ישראל	נקבע	ע"פ	חוק	במעבדה	הלאומית	לפיסיקה	בעזרת	
מערכת	מיוחדת	שמשווה	מספר	פעמים	ביום	את	תוצאות	מדידת	הזמן	

בארץ	עם	תוצאות	מדידת	זמן	של	מעבדות	לאומיות	אחרות	בעולם�
	

המעבדה	הלאומית	לפיסיקה	משתתפת	בפיתוח	אבות	מידה	חדשים,	לדוגמא	
בתמיסות,	 ומוליכות	 חומציות	 למדידת	 מערכות	 החומר:	 כמות	 בתחום	
חומרי	ייחוס	וכו'�	כמו	כן	מארגנת	המעבדה	השוואות	בינמעבדתיות	בארץ	

)מבחני	מיומנות(	בתחומים	שונים	של	מדידה,	כיול	ובדיקה�
	

המעבדה	הלאומית	לפיסיקה	משמשת	כנציגה	בלעדית	של	המדינה	במשרד	
הבינלאומי	ה-BIPM	שאחראי	על	יישום	אמנת	המטר�	המעבדה	פעילה	גם	

בארגונים	לאומיים	ובינלאומיים	אחרים	העוסקים	במדידה,	כיול	ובדיקה�

המעבדה הלאומית לפיסיקה

משרד	התעשייה,	מסחר	ותעסוקה,	בנין	דנציגר	א',	האוניברסיטה	
העברית,	גבעת-רם,	ירושליים	91904	

טלפון: 02-5661856

פקס:	02-6520797

ilya.kuselman@moital.gov.il	:דואר אלקטרוני
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הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

הרשות	הלאומית	להסמכת	מעבדות	פועלת	מכוח	חוק	הרשות	הלאומית	
הרשות	 החוק�	 להפעלת	 אחראי	 התמ"ת	 שר	 מעבדות-1997�	 להסמכת	
ידי	 על	 הפועל	 סטטוטורי	 תאגיד	 הינה	 מעבדות	 להסמכת	 הלאומית	
של	 נציג	 עומד	 בראשה	 ואשר	 השר,	 ע"	 שמונתה	 חברים	 	7 בת	 מועצה	

המוסדות	המוכרים	להשכלה	גבוהה�

הרשות	 של	 הכרה	 הינה	 ההסמכה	 מעבדות�	 ומסמיכה	 בוחנת	 הרשות	
בדיקות,בהתאם	 לבצע	 מעבדה	 של	 המקצועית	 ובכשירות	 ביכולת	

לתקנים,לתקנות,למפרטים	או	למסמכי	ייחוס	אחרים�

מעבדות	יכולות	לקבל	הסמכה	לכל	הבדיקות	והכיולים	שהן	מבצעות	או	
מציגה	 הסמכה	 המבקשת	 מעבדה	 דעתן�	 לשיקול	 בהתאם	 מהם	 לחלק	
הכיולים	 את	 או	 הבדיקות	 כל	 את	 ומפרטת	 נתוניה	 את	 הרשות	 בפני	
שברצונה	לכלול	במסגרת	ההסמכה�	תהליך	ההסמכה	כולל	מבדק	יסודי	
של	כל	האלמנטים	במעבדה	המשפיעים	על	דיוק	תוצאות	הבדיקות	שהיא	
מבצעת�	אלמנטים	אלו	כוללים,	בין	היתר,	כח	אדם,	הכשרה	מקצועית,	
פיקוח	מקצועי,	בקרת	איכות,	ציוד,	תיעוד	ודיווח	תוצאות	הבדיקות	ובנוסף	

בחינת	תנאי	הסביבה	אשר	במסגרתם	פועלת	המעבדה�

מבדק	ההסמכה	כולל:	בחינת	מערכת	האיכות	המתועדת	של	המעבדה	
לבחינת	 במעבדה	 ומבדק	 לפיהם	 פועלת	 שהיא	 המקצועיים	 והנהלים	
יכולתם	של	עובדי	המעבדה	לבצע	את	הבדיקות	או	את	המדידות	שעבורן	
התבקשה	הסמכה�	לאחר	שהוכחה	היכולת	של	המעבדה	על	פי	אמות	

המידה	הבין-לאומיות,	ניתנת	לה	הסמכה�

שני	 בין	 שנים�	 שלוש	 כעבור	 חוזרת	 הסמכה	 עובדת	 מוסמכת	 מעבדה	
להסמכת	 הלאומית	 הרשות	 בפיקוח	 המעבדה	 נמצאת	 הסמכה	 מבדקי	
לעמוד	 ממשיכה	 שהמעבדה	 אמון	 לרשות	 מקנה	 הפיקוח	 מעבדות�	
ועל	 יזומים	 מבדקים	 על	 מבוסס	 הפיקוח	 הוסמכה�	 שלפיהן	 בדרישות	
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מבדקי	פתע	של	הרשות	במעבדה,	על	עריכת	בדיקות	או	כיולים	לפריטים	
הניתנים	למעבדה	על	ידי	הרשות	וכן	על	ניתוח	סטטיסטי	של	התוצאות	
שאליו	 אובייקטיבי	 גורם	 מהווה	 הרשות	 המעבדה�	 ידי	 על	 המתקבלות	
יכולים	לפנות	לקוחות	המעבדות,	אם	יש	להם	טרוניה	או	תלונה	באשר	

לתפקודה	המקצועי	ו/או	הנורמטיבי	של	המעבדה�

ביטחון	 מקנה	 מעבדות	 להסמכת	 הלאומית	 הרשות	 ידי	 על	 הסכמה	
אותם	 המשמשות	 המעבדות	 תוצאות	 בנכונות	 השונים	 לרגולטורים	

בקבלת	ההחלטות�

מפקחת	על	מתקני	מחקר	המבצעים	עבודה	פרה-קלינית	לצורך	רישום	
תרופות,	מוצרי	קוסמטיקה,	חומרי	הדברה,	תוספי	מזון	ורעלים�	הרשות	
עם	 הדדית	 הכרה	 הסכם	 על	 וחתומה	 ישראל	 מדינת	 את	 בכך	 מייצגת	
תוצאות	 אם	 הכרה	 היא	 ההדדית	 ההכרה	 משמעות	 האירופי�	 השוק	
 GLP( Good-ה בכללי	 עומדות	 בארץ	 המחקר	 במתקני	 המיוצרות	
איכות	 משרד	 עם	 דומה	 הבנות	 הסכם	 לרשות	 	�)Laboratory Practice
 OECD-ה בועדת	 המניין	 מן	 חברה	 הרשות	 	�EPA האמריקאי	 הסביבה	
העוסקת	ב-GLP	הרשות	משמשת	נציגתה	הבלעדית	של	המדינה	להכרה	
הדדית	ברשויות	הסמכה	של	מדינות	אחרות	או	של	ארגונים	בין	לאומיים�	
בדרך	זו	משמשת	הרשות	מנוף	בידי	המדינה	לקידום	הסחר	הבין	לאומי	

של	ישראל�

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

ת"ד	89,	רחוב	כנרת,	קרית	שדה	התעופה	נתב"ג	70150

טלפון: 03-9702727

פקס:	03-9702413

israc@israc.gov.il	:דואר אלקטרוני

www.israc.gov.il  :אתר אינטרנט
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מכון התקנים

פרופיל
מכון	התקנים	הישראלי	הינו	תאגיד	סטטוטורי	הפועל	מכוח	חוק	התקנים	
שהתקבל	בכנסת	בשנת	1953	ומאז	תוקן	8	פעמים	-	תיקון	אחרון	בשנת	

�2008

	- לציבור	 שירותיו	 ממכירת	 הכנסותיו	 על	 מבוסס	 המכון	 של	 תקציבו	
תקנים,	בדיקות,	התעדות	והדרכות�	רק	4	אחוז	מתקציבו	ממומן	על	ידי	

הממשלה,	כסיוע	ייעודי	לתקינה�

קביעת	מדיניות	המכון	נעשית	על	ידי	גופים	ציבוריים	שבהם	מיוצגים	כל	
בעלי	העניין	במשק	ובחברה	-	המיגזר	היצרני,	המיגזר	העיסקי,	גופי	מדע	

ומחקר,	לשכת	המהנדסים	ורשויות	המדינה�
מטרות	המכון	כפי	שנקבעו	בחוק	הן:	תקינה	והבטחת	רמה	נאותה	של	

טיב	המוצרים	והשירותים�
אגפים	 ארבע	 מפעיל	 עובדים;	 כ-980	 המכון	 מעסיק	 מטלותיו	 ליישום	
ואגף	 התעשייה,	 אגף	 והסמכה,	 איכות	 אגף	 התקינה,	 אגף	 	- תפעוליים	
	- הציבור	 לנוחיות	 הארץ,	 רחבי	 בכל	 ותחנות	 סניפים	 מקיים	 הבניין;	

הקמפוס	המרכזי	ממוקם	ברמת-אביב-

פעילויות ושירותי המכון לציבור
תקינה:	המכון	מופקד	על	הכנת	תקנים	ומפרטים	ישראלים	ועל	ייצוגה	של	

מדינת	ישראל	בארגוני	התקינה	הבינלאומיים�
מדיניות	המכון	היא	אימוצם	של	תקנים	בינלאומיים,	והשתתפות	מירבית	

בתהליכי	התקינה	הבינלאומית�
עד	כה	פורסמו	כ-3200	תקנים	ישראליים�

תו-תקן:	המכון	נותן	היתרים	ליצרנים,	לאחר	שבחן	ומצא	שתכן	המוצר,	
אמצעי	היצור,	בקרת	תהליכי	הייצור,	ומערכת	הבטחת	האיכות	שלהם,	

עומדים	בכללים	שנקבעו,	לסמן	את	מוצריהם	בסימן	"תו-תקן"�
עד	כה	ניתנו	1640	היתרים	שונים	ל-650	יצרנים	בארץ	ובעולם�

מוצרים	 של	 התאמתם	 מידת	 את	 בודק	 וצווים:	 תקנות	 מכוח	 בדיקות	
ותהליכים	לתקנים	הישימים,	כפי	שנקבע	בתקנות	ובצווים	השונים�	טובין	
מיובאים,	על	פי	צו	של	שר	התמ"ת�	שלד	הבניין	ומערכותיו,	על	פי	תקנה	
יעילות	אנרגטית	על	פי	תקנה	של	משרד	 של	משרד	הבינוי	והתשתיות,	

התשתיות	ועוד�
היעד	 בארץ	 הדרישות	 באיתור	 ליצואנים	 מסייע	 המכון	 ליצואנים:  סיוע 
ובהשגת	האישורים	הנדרשים	בארץ	היעד	באמצעות	ביצוע	של	בדיקות	

מעבדתיות	ושל	ומבדקי	התאמה	של	מערכות	ניהול	האיכות�	
ציוד	 רפואי,	 ציוד	 בתחום:	 ליצואנים	 הסיוע	 את	 למנות	 ניתן	 השאר	 בין	

שקשור	ב"בטחון	האומה",	ציוד	אלקטרוני	וציוד	תקשורת�
הסכמי הכרה הדדית:	למכון	כ-60	הסכמי	הכרה	ההדדית	שונים	עם	ארגונים	
	- 	CB. scheme	כגון	מובילים	בינלאומיים	בארגונים	חברות	לרבות	בחו"ל,

בדיקת	מוצרי	חשמל;	ו-IQNet	-	התעדת	מערכות	ניהול	איכות�
מהסכמים	אלה	נהנים	היצואנים	והיבואנים	כאחד�

התעדות מערכות ניהול איכות:	המכון	מקיים	מערכת	התעדות	מקיפה	
שמספקת	שירות	לכל	מיגוון	הצרכים	של	המשק	והחברה	בישראל�	
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אלפי	ארגונים	הותעדו	-	לפי	ת"י	:9001:2008	ISO	-	התקן	הגנרי	לניהול	
	OHSAS	ת"י	ולפי	הסביבה;	איכות	ניהול	ISO	14001:2004	ת"י	לפי	איכות;
18001:2007	-	ניהול	בטיחות;	ת"י	27001:2007	ISO	-	הבטחת	מידע;	

ת"י	13485:2003	ISO	-	ציוד	רפואי	ועוד�
המכון	מאשר	התעדות	תומכות	יצוא,	בנושאים	שעבורם	קיימות	דרישות	
סקטוריאליות	מיוחדות	בחו"ל	כגון,	תעופה	וחלל,	רכב,	ציוד	רפואי,	מזון,	

חקלאות,	טלקומניקציה	ועוד�
האיכות	 תורת	 את	 שמלמד	 להדרכה	 מרכז	 מפעיל	 המכון	 הדרכה:	
לארגונים	ולמשתלמים	בודדים,	ומדריך	את	השימוש	בתקנים	הישראלים�

אלפים	משתלמים	במרכז	ההדרכה	מדי	שנה�
מרכז	מידע:	שירותי	מידע	טכניים	ליצואנים	ושירותי	מידע	לציבור	הרחב	

אודות	מכלול	הנושאים	שקשורים	לתקינה	ולתו-תקן�
ממוצע	הפניות	עומד	על	כ-1000	בחודש�

קידום האיכות:	המכון	הינו	מוביל	האיכות,	והגוף	היוזם	והמחדש	בתחום	
זה	במשק�	

שבמהלכו	 הלאומי,	 האיכות	 שבוע	 את	 שנה	 מידי	 ומקיים	 יוזם	 המכון	
מכון	 מוביל	 כן,	 כמו	 שונות�	 איכות	 בפעילויות	 איש	 אלפי	 משתתפים	

התקנים	הישראלי	את	הפרס	הלאומי	לאיכות	ומצויינות	במגזר	העסקי�

מכון התקנים הישראלי

רח'	חיים	לבנון	42,	רמת-אביב,	תל-אביב	69977

טלפון: 03-6465154

פקס:	03-6419683

pr@sii.org.il	:דואר אלקטרוני

www.sii.org.il  :אתר אינטרנט
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הפיקוח על העבודה
אגף	הפיקוח	על	העבודה	מופקד	על	קביעת	מדיניות	בנושא	בטיחות	בעבודה,	
החוקים	 הוראות	 ואכיפת	 פיקוח	 ועל	 תעסוקתית,	 וגיהות	 העובדים	 בריאות	

והתקנות	השונים	בתחומים	אלו	במקומות	העבודה�

האגף פועל מכוח שני חוקים עיקריים:
חוק	ארגון	הפיקוח	על	העבודה,	התשי"ד	-	1954

פקודת	הבטיחות	בעבודה,	התש"ל	-	1970	
ובנוסף,	מפקח	על	קיום	שורה	ארוכה	של	תקנות	וחוקים	נוספים�

פיקוח ואכיפה
מפקחי	העבודה,	שלהם	סמכויות	רחבות	על	פי	חוק,	מבצעים	פיקוח	בענפי	
המשק	השונים	-	תעשייה,	מלאכה,	בנייה,	חקלאות	ושירותים	-	בודקים	עמידה	
תאונות	 חוקרים	 הם	 כן,	 כמו	 אותן�	 ואוכפים	 והתקנות	 החוקים	 בדרישות	

עבודה	ומחלות	מקצוע�

הסמכה ורישוי
האגף	קובע	תנאים	ודרישות	להסמכה	ורישוי	של	גורמים	מקצועיים	הפועלים	
בתחום	הבטיחות	והבריאות,	ומבצע	את	ההסמכות	ואת	הרישוי�	בין	הגורמים:	
בודקים	מוסמכים	של	מעליות,	בודקים	מוסמכים	לדרגנועים,	עגורני	צריח,	כלי	
הרמה	וכלי	לחץ,	מעבדות	מוסמכות	לביצוע	בדיקות	סביבתיות	תעסוקתיות,	
מנהלי	עבודה	בבניה,	ממונים	על	הבטיחות,	ממונים	על	פיצוצים,	עגורנאים,	
גופי	הכשרה	בתחום	הבטיחות,	מפעילי	מכונות	הרמה,	מפעילי	דוודי	קיטור,	

מפעילי	זיקוקין	דינור,	ממונים	על	בטיחות	קרינה	וקרינת	לייזר	ועוד�

היתרים ואישורים
האגף	נותן	היתרים	ואישורים	לפעילויות	שונות:	היתרים	לשימוש	בחומר	נפץ	
ובזיקוקין	די-נור,	היתרים	לאחסון	דלק	וגז,	אישורים	לצורך	רישוי	עסקים	ועוד�

עידוד פעילויות לקידום הבטיחות בעבודה
שונים	 גופים	 ידי	 על	 המבוצעות	 ומחקרים	 פעילויות	 ומממן	 מעודד	 האגף	

במשק,	שמטרתן	קידום	הבטיחות	במקומות	עבודה�

אגף הפיקוח על העבודה

רח'	בנק	ישראל	5	ירושלים

פקס:	02-6662973טלפון:	02-6662811

pikuach.avoda.manage@moital.gov.il :דואר אלקטרוני

www.moital.gov.il/pikuach	:אתר אינטרנט

אזור תל-אביב מרכז:אזור ירושלים:

רחוב	סלמה	53,	ת"ארחוב	יפו	30,	ירושלים

טלפון: 03-5125293טלפון: 02-6667973

אזור באר-שבעאזור חיפה:

רחוב	התקווה	4,	ב"שרחוב	חסן	שוקרי	5,	חיפה

08-6264713טלפון:	04-6819327 טלפון:	

מעבדה ארצית לגיהות תעסוקתית

טלפון:	03-5125368רחוב	סלמה	53,	ת"א
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רשם המהנדסים והאדריכלים

המחלקה	לרישום	מהנדסים	ואדריכלים	היא	הגוף	המנהלי,	שבאמצעותו	
ההנדסה	 ומועצת	 והאדריכלים	 המהנדסים	 רשם	 פועלים	 ובסיועו	

והאדריכלות	על-פי	חוק	המהנדסים	והאדריכלים,	התשי"ח-1958�	
המחלקה	אחראית	לטיפול	המנהלי	והארגוני	בכל	סמכויות	שר	התעשייה	
ההנדסה	 ומועצת	 והאדריכלים	 המהנדסים	 והתעסוקה,	 המסחר	

והאדריכליות,	המעוגנות	בחוק	האמור	ובתקנותיו,	שעיקרן:

רישום	מהנדסים	ואדריכלים	בפנקס	המהנדסים	והאדריכלים	-	טיפול	 	•
בקשות	לרישום	של	מוסדות	בישראל	ובחו"ל,	באישורן	או	דחייתן	על	

ידי	הרשם�

רישוי	)שלב	הסמכה	מתקדם	ובכיר(	של	מהנדסים	ואדריכלים	רשומים	 	•
לאחר	תקופה	הנדרשת	כחוק	טיפול	בקשות	לרישוי,	באישורן	או	דחייתן	
)ארכיטקטורה,	 לרישוי	 להסמכה	 בחינות	 ביצוע	 וכן	 הרשם	 ידי	 על	

הנדסה	אזרחית-	מדור	מבנים(�

הנפקת	תעודות	רישום/רישוי,	חידוש	תוקפן� 	•
קבלת	קהל	ומתן	מידע	בכתב	ובע"פ	על	נהלי	הרישום� 	•

פתיחת	מדורים	וענפים	בפנקס	המהנדסים	והאדריכלים,	עריכת	כל	 	•
שינוי	בהם	ופרסומם,	וקריטריונים	לסיווג	נרשמים	במדורים	ובענפים	

חשובים	על-פי	לימודיהם�

ולוועדותיה	 והאדריכלות	 ההנדסה	 למועצת	 וארגוני	 מנהלי	 סיוע	 	•
השונות�

הנדסיים	 במסלולים	 להכרה	 הרשם	 סמכויות	 בתחום	 מנהלי	 טיפול	 	•
ממכללות	בישראל	ובמוסדות	להשכלה	גבוהה	בארץ	ובחו"ל�

גבוהה,	 להשכלה	 המועצה	 עם	 משותפים	 פעילות	 ממשקי	 תיאום	 	•
מוסדות	אקדמיים,	ממשלה	וארגוני	מהנדסים	ואדריכלים�

למהנדסים	 האתיקה	 לוועדת	 ולוגיסטית	 מנהלתית	 תשתית	 מתן	 	•
ואדריכלים	המופעלת	על-פי	הנ"ל�

פועלת	ליישום	החוק	"מורשה	להיתר",	חוק	הנגישות	ויישום	דוח	ועדת	 	•
החקירה	הממלכתית	בטיחות	מבנים	ומקומות	המשמשים	את	הציבור	

)דוח	זיילר(	וכן	הכשרת	מורשי	נגישות�
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זמני קבלת קהל ומענה אנושי

זמני קבלת קהל:

ירושלים

רח'	בנק	ישראל	5,	קריית	הממשלה,	קומה	3	חדר	3078,	בימי	א',	ד',	
ה'	בין	השעות:	09:00-13:00

תל-אביב )באופן זמני(

השעות	 בין	 ב'	 בימים	 	,529 חדר	 	5 קומה	 	,86 בגין	 מנחם	 דרך	 רח'	
09:00-13:00

*	לא	ניתן	להנפיק	תעודות	ורישיונות	בת"א�

זמני מענה אנושי:

ירושלים

טל:	02-6662540,	פקס:	02-6662944

השעות	 בין	 ב'	 בימים	 	,13:00-15:00 השעות	 בין	 ה'	 ד',	 א',	 בימים	
09:00-13:00

*	יתכנו	שינויים	בזמני	קבלת	הקהל	והמענה	האנושי,	יש	להתעדכן	על	
�www.moital.gov.il/engineers	:בכתובת	המשרד	באתר	כך

כתובת לשליחת דואר:

רח'	בנק	ישראל	5	קריית	בן	גוריון,	ת�ד	3166,	ירושלים	מיקוד	91036�

מחלקתית,  מדיניות  ליישום  המחלקה  פועלת  תפקידה,  יתר  בין 
הכוללת:

קיום	מבחני	רישוי	להנדסת	מבנים	וארכיטקטורה� 	•
בדיקת	תוכניות	להכשרה	מקצועית,	אגב	תיאומם	מול	המל"ג� 	•

כינוס	ועדות	מורחבות	לכתיבת	קריטריונים,	כתיבת	מבחנים,	בדיקת	 	•
מועמדים	ובדיקת	עררים�
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האגף לאיגוד שיתופי
בישראל,	 הרשומות	 השיתופיות	 האגודות	 כל	 על	 מופקד	 שיתופי	 לאיגוד	 האגף	

מכוח	פקודת	האגודות	השיתופיות	והתקנות	שהותקנו	על	פיה�

האגודה	השיתופית	הינה	אחת	מבין	חמשת	התאגידים	מתחום	המשפט	הפרטי�

השקפת	היסוד	בבסיס	ההתאגדות	כאגודה	שיתופית	היא,	הניהול	העצמי,	בדרך	
דמוקרטית,	לרווחת	החברים	על	פי	עקרונות	הקואופרציה�

עיקר תפקודי האגף לאיגוד שיתופי:
רישום	אגודות	חדשות� 	•

אישור	תיקון	תקנוני	אגודות,	לרבות	תיקון	שם	האגודות� 	•
סיווג	אגודות	שיתופיות� 	•

פיקוח	על	אגודות	שיתופיות� 	•
עריכת	חקירות	ובדיקות	באגודות	� 	•

עדכון	פנקס	חברים	באגודות� 	•
מינוי	ועד	ממונה� 	•

בדיקת	דוחות	כספיים	של	אגודות� 	•
בדיקות	כלכליות	באגודות� 	•

בדיקת	תלונות	של	חברי	אגודות	נגד	האגודות� 	•
בדיקת	פנקסי	האגודה� 	•

אישור	הפיכת	אגודות	לחברות� 	•
אישור	מיזוג	אגודות	שיתופיות� 	•

פירוק	אגודות� 	•
את	 מקיימים	 שאינם	 הנהלות	 וחברי	 אגודות	 על	 מנהליים	 קנסות	 הטלת	 	•

הוראות	הדין�
יישוב	סכסוכים	בין	חבר	האגודות	לאגודות	או	בין	החברים	)בהתאם	לתקנון	 	•

האגודה�
הטלת	עיקול	על	נכסים� 	•

רישום	שיעבודים	וביטולם� 	•
ביטול	רישום	האגודות� 	•

בעריכת	 השתתפות,	 לרבות	 והסברתיות,	 חינוכיות	 משימות	 גם	 מקיים	 האגף	
מחקרים	ופרסומים	בנושא	הקואופרציה,	השתתפות	בכנסים	בין-לאומיים	בנושא	

הקואופרציה	וייצוג	המדינה	בכנסים	אלה�

האגף לאיגוד שיתופי

נהריהמשרד ראשי:

רחוב	העצמאות	9רחוב	מקור	חיים	35,	ירושלים	93465

טלפון:	04-9522891טלפון:	02-6662711

פקס:	04-9522893פקס:	02-6793432

אתר אינטרנט: 
www.moital.gov.il

אשדודחיפה

רח'	הבונים	3,	בנין	הפורום,	אשדוד	חסן	שוקרי	5
84893

טלפון:	08-6221723טלפון: 04-8619397

פקס:	08-6221728פקס:	04-8619232
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רשות ההגבלים העסקיים

ובראשה	 דין,	 פי	 על	 הפועל	 עצמאי	 גוף	 היא	 העסקיים	 ההגבלים	 רשות	
התעשייה	 שר	 עסקיים,	 הגבלים	 על	 הממונה	 הרשות,שהוא	 מנהל	 עומד	
העסקיים	 ההגבלים	 חוק	 של	 ביצועו	 על	 האחראי	 השר	 הוא	 והמסחר	

התשמ"ח	1988�

של	 בתחום	 החוק	 אכיפת	 על	 מופקדת	 העיסקיים	 ההגבלים	 רשות	
התערבות	המדינה	לשימורה	של	התחרות	במשק�	הרשות	עוסקת	בפיעלות	

שמבצעים	עסקים	במשק	ועניינה	במניעת	השתלטות	על	שווקים�
במסגרת	פעולה	זו	מתייחסת	לשלושה	סוגים	של	הגבלים	עסקיים	הסדר	

כובל,	מונופולין,	)לרבות	קבוצת	ריכוז(	ומיזוגים�

הסדר	כובל,	קרטל	הוא	הסדר	בין	עסקים	המשתפים	פעולה	לצמצם	או	
השפעה	 בעל	 בהכרח	 הוא	 כובל	 הסדר	 כל	 ולא	 הואיל	 תחרות�	 למניעת	
שלילית,	פותח	המחוקק	אפשרות	לקיומו	של	הסדר	שאושר	על	ידי	בית	
הדין	להגבלים	עסקיים�	לממונה	יש	סמכות	להעניק	פטור	מהצורך	לפנות	
התחרות	 על	 שהשפעתם	 כובלים	 הסדרים	 לגבי	 הדין	 בית	 של	 לאישורו	
אינה	משמעותית�	הפעלת	הסדר	כובל	ללא	היתר	מהווה	עבירה	פלילית	

ועוולה	אזרחית�

מונופול	מתהווה,	כאשר	גורם	עסקי	אחד	מרכז	למעלה	ממחצית	האספקה	
של	מצרך	או	שירות,	בעל	מונופולין	אינו	רשאי	לסרב	סירוב	בלתי	סביר	
לספק	את	המוצר	או	את	השירות	שבמונופולין,	ונאסר	עליו	לנצל	לרעה	
את	מעמדו	באופן	הפוגע	בתחרות	או	בציבור�	הממונה	מוסמך	ליתן	לבעל	

המונופולין	הוראות	להסדרת	פעולותיו�

של	 לפיקוחו	 נתונים	 מסויימים	 בתנאים	 העומדות	 חברות	 בין	 מיזוגים	
הממונה	על	ההגבלים	העסקיים�	הממונה	על	ההגבלים	העסקיים	נדרש	
לבחון	כל	מיזוג	כאמור,	ולהתנגד	לביצועו	או	לאשרו	בתנאים,	כל	אימת	
שמתעורר	חשש	משמעותי	לפגיעה	בתחרות	כתוצאה	מו	המזוג�	אישור	
מיזוג	 לעניין	 המייעצת	 הוועדה	 עם	 התייעצות	 לאחר	 יתקבל	 המיזוג	

חברות�

כל	החלטה	שמקבל	הממונה	בנוגע	לסמכויות	האמורות	ניתנת	לערר	על	
להגבלים	 הדין	 בית	 בפני	 נשמע	 הערר	 מעוניינים�	 שלישיים	 צדדים	 ידי	

עסקיים�

רשות להגבלים עסקיים

רחוב	כנפי	נשרים	22	ירושלים	91341

טלפון:	02-6556104

פקס.	02-6515330,	02-6515329

http//www.antitrust.gov.il	:אתר אינטרנט
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