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קצב הצמיחה בישראל, בעשור האחרון, הוא מן הגבוהים במדינות ה-OECD. שיעור צמיחה מרשים זה 

הוא תוצאה ישירה של מדיניות הממשלה והצעדים שהיא נוקטת לשיפור הסביבה העסקית, לחיסול 

עודף הרגולציה והבירוקרטיה, להפחתת מסים ולקידום החדשנות והיזמות. 

זוהי השנה השנייה בה אנו מפרסמים דיווח מפורט על הפחתת נטל הרגולציה הממשלתית. ההיקף 

ההולך וגדל של עשיית הממשלה במישור זה - מהקלות ברישוי עסקים קטנים ובינוניים, עבור להקלות 

ליבואנים וליצואנים, וכלה בצמצום הבירוקרטיה שמשפיעה על כל אחד מאזרחי המדינה - מלמד על 

המחויבות הברורה של ממשלתי לטפל בכל תחום שמתאפיין ברגולציה עודפת.

התכניות שגובשו ב-2017 עתידות לחסוך למשק - בכל שנה - 1.35 מיליארד ש”ח, ולהפחית למעלה 

מ-40 מיליון ימי המתנה לקבלת אישורים מהממשלה. חיסכון זה מצטרף לחיסכון  שכבר הושג 

בתכניות שגובשו ב-2016, והסכום המשותף שלהם עומד על כ-3 מיליארד ש”ח; זאת מלבד ההשפעות 

העקיפות על רמות התחרותיות והיעילות המשקית. 

גלגל התנופה של הפחתות הרגולציה צפוי להאיץ את מהלכו בשנים הקרובות.

אנו מתחייבים להמשיך לקצץ בעודף הרגולציה כדי להצעיד את המשק הישראלי למחוזות חדשים 

של  צמיחה ושגשוג.

בברכה,

בנימין נתניהו

ספר הפחתת הנטל הרגולטורי 2017     הקדמת ראש הממשלה
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הקדמת מנכ"ל משרד ראש הממשלה

בשלוש השנים שחלפו מהקמת הממשלה, משרד ראש הממשלה משקיע מאמצים בלתי נדלים ליישום 

התוכנית הממשלתית להפחתת הרגולציה ויוקר המחיה. כל מי שמכיר את המגזר הציבורי יודע היטב 

עד כמה קשה להסיט את חרטום הספינה הממשלתית למסלול אחר ולהטמיע תרבות ארגונית חדשה. 

הנתונים שפרסם באחרונה הפורום הכלכלי העולמי מראים שמדינת ישראל קפצה בתוך שנתיים 

מהמקום ה-98 בעולם למקום ה-41 בנטל הרגולציה הממשלתית. נתונים אלה והספר שלפניכם הם 

ההוכחה שהמאמצים שהשקענו נושאים פרי. 

בשנת 2017 טיפלו משרדי הממשלה ב-56 תחומי רגולציה שונים, הנוגעים במגוון רחב של ענפי משק 

וסוגי עסקים, בצד 31 תוכניות שגובשו בשנת 2016 ו-12 תוכניות שגובשו בשנת 2015. התוכניות 

הללו, הנראות כחלקים בתצרף הרגולציה הממשלתית, מתחברות לכדי רפורמה מקיפה ומעמיקה 

אשר תביא עמה בשורה למגזרים רבים: הקלות בדרישות הדיווחים הסביבתיים לתעשייה, הקלות 

ליצואני תוצרת חקלאית ומוצרים דו-שימושיים וליבואני מוצרי תקשורת אלחוטיים, הקלות בדרישות 

האבטחה לעסקים, קיצור תהליכי פתיחת תיקים במע"מ ומס הכנסה, הקלות ברישיונות נהיגה פרטיים 

ומקצועיים, וצעדים רבים נוספים להפחתת הרגולציה והבירוקרטיה.     

המהלך הממשלתי מוכוון ליצירת רגולציה טובה, מדויקת וחכמה יותר, אשר מאפשרת להגן היטב על 

האינטרסים הציבוריים, בצד הפחתה ביוקר המחייה והאצת הצמיחה הכלכלית. נוסיף לפעול להקלת 

העומס הרגולטורי המוטל על כתפי העסקים ולאפשר את המשך מורשת החדשנות הישראלית.   

בברכה, 

אלי גרונר 

ספר הפחתת הנטל הרגולטורי 2017     הקדמת מנכ"ל משרד ראש הממשלה
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הקדמה

ספר הפחתת הנטל השנתי מציג תמצית של תוכניות הפחתת הנטל הרגולטורי שגובשו בממשלה 

בשנת 2017 ועתידות להתבצע בשנים הבאות. השנה, בפעם הראשונה, יש בספר גם דיווח על יישום 

התוכניות שגובשו בשנים 2015 ו-2016 וכן מידע על התחומים שיבחן כל משרד בשנת 2018. 

העבודה המוצגת בספר שלפניכם היא תוצר של מחויבות עמוקה של הממשלה לשיפור האווירה 

העסקית ולהפחתת יוקר המחיה, באמצעות תוכנית עקבית ושיטתית להפחתה של הנטל הרגולטורי 

והבירוקרטי המוטל על עסקים ואזרחים.

בסך הכול מוצגות בספר 56 תוכניות מתוך 70 תחומים שנקבעו לבחינה בראשית השנה. יישומן של 

התוכניות עתיד להוביל ל: 

חיסכון ישיר בעלויות בסכום של 1,409,850,000 ש"ח בשנה	 

חיסכון עקיף בעלויות בסכום של 1,460,000,000 ש"ח בשנה	 

חיסכון בזמן )time to market( של 41,335,406 ימים בשנה	 

חיסכון בשעות עבודה לממשלה של 3,041 ימים בשנה	 

התוכניות המלאות והמפורטות של המשרדים מפורסמות באתר הרגולציה הממשלתי בכתובת 

 .regulation.gov.il

תפיסת השינוי

התוכניות המוצגות משקפות מגוון רחב של נושאים שבפיקוח הממשלה. למשל, במסגרת התחומים 

שנבחנו בשנת 2017, נבחנו כ-50 רישיונות והיתרים מסוגים שונים, 7 תהליכי ייצוא ו-7 תהליכי ייבוא 

ונבחנו הסדרתם או רישומם של 7 מקצועות. 

אף שהתוכניות משקפות מגוון רחב של נושאים שבפיקוח הממשלה, יש בבסיסן תפיסת שינוי 

משותפת, ולפיה הפחתה בעומס הרגולטורי יכולה להיעשות הן באמצעות הפחתה בדרישות 

הרגולציה עצמן והן באמצעות הפחתה בתהליכים הבירוקרטיים הנגזרים מן הרגולציה.

ההפחתות בדרישות הרגולציה מתבצעות באמצעות:

ביטול והפחתת דרישות: למשל, העלאת הרף של תנאי הסף למחזור מכירות משותף שמעליו 	 
יש חובה להגיש הודעת מיזוג, ביטול הדרישה מבעלי רישיון נהיגה לעשות בדיקת ראייה 

אחרי גיל 40 מדי עשר שנים, ביטול דרישות פרסום בעיתונות, ביטול דרישות דיווח, ביטול 

חובת רישיון יצוא ליצואני תוצרת צמחית. בסך הכול יבוטלו או יופחתו יותר מ-80 דרישות. 

יצירת דיפרנציאליות: למשל, הפחתת מספר הביקורות למחזיקי חומרים מסוכנים שמחזיקים 	 
חומרים בכמויות קטנות והם בעלי סיכון זניח להשפעה על האוכלוסייה, קביעת נוהל מזורז 

לבדיקת מיזוגים שבבירור אינם מעוררים חשש תחרותי. 
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ספר הפחתת הנטל הרגולטורי 2017     הקדמה

מעבר לרגולציה בין-לאומית: למשל, אימוץ הרגולציה הנהוגה בארה”ב ובאירופה בנוגע לתקן 	 
נביטה מחייב, אימוץ הקלות אשר מקובלות בעולם בנוגע לייצוא דו שימושי. 

הארכת תוקף או אימוץ כלי רגולציה “רכים”, כגון מעבר לתצהיר על פני רישיון הניתן 	 
מראש: למשל, הארכת תוקף הרישיון של מורי דרך לארבע שנים, שחרור מוצרי תקשורת 
מהמכס באמצעות תצהיר או הצהרה. ביותר מ-20 מקרים הוארכו רישיונות או אומצו כלי 

רגולציה רכים. 

ההפחתות בבירוקרטיה מתבצעות באמצעות:

מעבר להליכים מקוונים )דיגיטציה(: למשל, הקמת אזורים אישיים למפוקחים, מעבר 	 
לטפסים מקוונים, תשלומי אגרה מקוונים, הקמת ממשקים דיגיטליים בין גופים ממשלתיים 

ועוד. סה”כ יתבצעו יותר מ-60 תהליכי דיגיטציה. 

הפחתת היקף הדיווח ותדירותו: למשל, האחדה בדרישות הדיווח של גופי ממשלה שונים, 	 
כך שדיווח אחד ישמש כמה גופים, העברת דיווחים בין גופים, מעבר מדיווח חצי שנתי לדיווח 

שנתי ועוד. 

פישוט והנגשה של מידע ונהלים: למשל, ייזום מפגשי הדרכה למפוקחים, יצירת נהלים 	 
אחודים, פרסום פרטי קשר של הרגולטור, ליווי צמוד של מפוקח ועוד. 

המדריך לקורא

הספר מחולק לפרקים לפי משרדי הממשלה ויחידות הסמך. כל פרק מחולק לשלושה תתי-פרקים: 

תחומים שנבחנו ותוכניות שגובשו בשנת 2017. . 1

מעקב ביצוע אחרי תוכניות שגובשו בשנים 2015 ו-2016. . 2

תחומים שייבחנו בשנת 2018. . 3

תחומים שנבחנו ותוכניות שגובשו בשנת 2017

ליבת הספר היא התוכניות של המשרדים. 

בפרק זה מובא דיווח תמציתי של כמה צעדים לדוגמה שנבחרו מתוך התוכניות המלאות שגובשו, 

בחלוקה לפי תחומים. את התוכנית המשרדית המלאה אפשר למצוא באתר הרגולציה הממשלתי - 

לחיצה על שם התחום תפתח את התוכנית המפורטת באתר הרגולציה.

במקרים שבהם יש פער בין התכנון לביצוע בפועל - כלומר, תחומים אשר היו אמורים להיבחן השנה 

לא נבחנו כלל או נדחו לשנה הבאה - הדבר מצוין בפירוט המשרדי.
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בתחתית כל תחום ניתן להתרשם משלושה נתונים: 

חיסכון בעלויות - חיסכון ישיר או חיסכון עקיף - החיסכון מתייחס לחסכון עתידי הצפוי עם . 1
יישום התוכניות והוא מבחין בין עלויות ישירות לעקיפות. 

חיסכון  בין שהוא  למפוקח,  ישירות שהיו  בעלויות  חיסכון  הוא  ישיר  חיסכון   

החיסכון  עובדים.  של  עבודה  בשעות  שהוא  ובין   )out of pocket ( כסף  של 

 Cost  Compl iance (  1 ן-לאומית  בי לוגיה  למתודו בהתאם  חושב  הישיר 

הממשלתי.  הרגולטורי  הנטל  הפחתת  במדריך  המפורטת   )Assessment 

חישוב החיסכון הישיר נעשה באופן שמרני והוא מצוין בחוברת רק ביחס לתחומים שבהם 

נעשה החישוב בפועל. 

חיסכון עקיף הוא חיסכון קשה יותר למדידה והוא מייצג חיסכון המשפיע על עלויות   

כלליות במשק, כגון השפעה עתידית של תחרות או עלויות שקשה למדוד אותן. בין אלה: 

זמני התהליך, “סחבת” בירוקרטית או עלויות הנובעות מחוסר ודאות עסקית שהרגולציה 

יוצרת. העלויות שחושבו ומוצגות בחוברת לקוחות מדוחות המשרדים.

סכומי החיסכון המפורטים, הם סכומים אשר צפויים להיחסך כל שנה מרגע יישום התוכנית ולא 

מדובר בסכום חיסכון חד פעמי.

חיסכון בזמן - החיסכון מתייחס לחיסכון עתידי הצפוי עם יישום התוכנית ולא חושב בחיסכון . 2
הישיר. חיסכון בזמן יכול לכלול חיסכון ב-time to market, קיצור של ההליך, קיצור זמני 

התמחות ואפשרות להשתלב בשוק העבודה במועד מוקדם יותר, ועוד.  החיסכון בזמן מפורט 

רק ביחס לתחומים שבהם נערך חישוב. העדר פירוט אין משמעו שהתוכנית לא הביאה 

לחיסכון. 

סיום ביצוע - הנתון מתייחס למועד שבו מתוכנן להתבצע הצעד האחרון בתוכנית ושעם . 3
ביצועו תושלם התוכנית. בדוחות המפורסמים באתר הרגולציה הממשלתי ניתן למצוא את 

לו”ז הביצוע המלא של כל שלבי התוכנית.

מעקב ביצוע אחרי תוכניות שגובשו בשנים 2015 ו-2016

בפרק זה מובא דיווח על יישום התוכניות שגובשו ופורסמו בשנים 2015 ו-2016. 

הדיווח מוצג באחוזים ונחלק לשלוש קטגוריות - צעדים שבוצעו, צעדים שלא בוצעו והמועד לביצועם 

עבר וצעדים שהמועד לביצועם טרם הגיע. 

המעקב נעשה על בסיס לוחות הזמנים ואבני הדרך לביצוע שפורטו בכל תוכנית ובהתאם לדיווח 

המשרד על ההתקדמות. 

תחומים שייבחנו בשנת 2018 

בפרק זה מפורטים התחומים אשר כל משרד מתחייב לבחון בשנת 2018. 

התחומים המפורטים מבוססים על הטבלה המפורסמת באתר הרגולציה הממשלתי, המרכזת את כל 

התחומים שייבחנו במסגרת התוכנית החמש - שנתית בחלוקה לפי שנים ולפי משרדים. 
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דבר המנכ"ל

משרד האנרגיה אחראי על משק האנרגיה ועל משאבי הטבע של מדינת ישראל. הוא משמש כרגולטור 

מרכזי בממשלה ומתפקידו לפקח על הגופים הציבוריים והפרטיים הפועלים בתחומים אלה, תוך 

הסדרת השוק, הגנה על הצרכן ושמירה על הסביבה. 

המשרד פועל בקביעות לצמצום העלויות הרגולטוריות המושתתות על המפוקחים, כדי לייעל ולשפר 

את השירות לכלל אזרחי ישראל. המשרד משקיע רבות בעדכון התהליכים, בניתוח משק האנרגיה 

ובהתאמת הרגולציה לצרכיה המשתנים של הכלכלה הישראלית. כמה תהליכים כאלה מתבצעים כיום 

גם במסגרת תהליכי טיוב רגולציה וצמצום הנטל הרגולטורי, המתוארים בחוברת שלפניכם.

משרד האנרגיה רואה חובה לעצמו לחתור לרגולציה מיטבית ולבחון את העומס המוטל על המשק, 

זאת לצד ניהול סיכונים, ניתוח תועלות והגנה על האינטרס הציבורי. המשרד מאמין כי רגולציה 

מאוזנת ויעילה היא זו שתסייע לעמוד בסטנדרטים הבטיחותיים הגבוהים ביותר למען ביטחון הציבור, 

בד בבד עם ייעול הניצול של משאבי הטבע וצמיחת המשק ותוך שמירה על רציפות אנרגטית מרבית 

למדינת ישראל.

בברכה,  

אודי אדירי  

חיסכון צפוי למשק בשנה:

ישיר

11.9
מיליון ₪

820
ימים

 קיצור
זמן המתנה
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משרד האנרגיה    תוכניות שגובשו

בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

רישוי עוסקים בגפ"מ )גז בישול(

הארכת תקופת הרישיון של העוסקים בגפ"מ מ-3 שנים ל-5 שנים.	 

ביטול החובה שרק מתקין ברמה 1 יוכל לחבר מכשירי גז חדשים )כיריים, תנור( בבתים, כך 	 
שחיבור וניתוק המכשירים יוכלו להתבצע בידי כל אדם שהוכשר לכך.

קיצור תקופת ההתמחות של מתקין רמה 1 כך שיתאפשר שילוב מהיר יותר של המתקינים 	 
בשוק העבודה.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

דצמבר 8202018 ימי המתנה בשנה11.7 מיליון ₪

פיקוח על מחירי הסולר )דיווחים(

ביטול דרישות דיווח על נתונים שאינם חיוניים לפיקוח אפקטיבי, דוגמת דיווח על דוחות 	 
כספיים של החברה, טופסי פחת ועוד. 

מעבר למתכונת דיווח פשוטה ותמציתית, המבוססת על דיווח נתונים סופיים חלף מרכיבי 	 
עלות.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

דצמבר 0.2-2018 מיליון ₪

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/EnergyRishuioskim.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/EnergySoler.pdf
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דיווחים ורישומים בתחום המכרות

גיבוש התוכנית נדחה ויבוצע בשנת 2018.	 

רישוי ובטיחות מתקני גפ"מ

לא גובשה תוכנית.	 

רישוי ספקי גפ"מ

לא גובשה תוכנית.	 

פיקוח על מחירים במשק הגפ"מ )דיווחים( 

לא גובשה תוכנית.	 

משרד ראש הממשלה
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משרד האנרגיה    מעקב ביצוע

בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע

סקר התייעלות אנרגטית למפעלים

דיוון צריכת אנרגיה שנתית

יבוא ומכירת מכשירים צורכי חשמל

100%

100%

57% 43%

ביצוע של תכניות הפחתת נטל שגובשו בשנת 2015
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אגף הנפט במנהל אוצרות טבע  .1  
העברה ושעבוד זכויות גז טבעי ונפט

אגף מחצבות במנהל אוצרות טבע  .2  
מכרות ומחצבים 

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:
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משרד הביטחון

משרד 
הביטחון
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דבר המנכ"ל

ייעודו של משרד הביטחון הוא לעצב את יעדי הביטחון הלאומי שבאחריותו וליישמם, לתמוך בבניין 

הכוח של צה"ל ובפעולתו ולהשלים את היעדים בתחומי החברה, הטכנולוגיה, התעשייה והיחסים 

החוץ-ביטחוניים. 

המשרד רואה בהפחתת הרגולציה והבירוקרטיה יעד מרכזי של פעילותו. ייעול ושיפור השירות 

בתחומי הביטחון הם אבני דרך מרכזיות ביעדי המשרד, מרמת האזרח ועד לחברות ביטחוניות. 

בשנה שחלפה נעשתה במשרד פעילות רבה בנושא. ניתנו הקלות ליצואנים ולמשווקים ביטחוניים 

והונגש מידע, בצד פישוט תהליכים והתייעלות. 

המשרד על אגפיו ויחידותיו ימשיך בפעילות הרחבה והמגוונת, ובתחום הפחתת הרגולציה יושם דגש 

השנה על הקלות בתחום היתרים ותקני מיגון.  

 בברכה, 

האלוף )במיל'( אודי אדם 

חיסכון צפוי למשק בשנה:

ישיר

268
מיליון ₪

270,000
ימים

 קיצור
זמן המתנה
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

רישוי מבנים פרטיים

פיתוח דלת הדף חדשה לממ"ד - אשר התקנתה מאפשרת לוותר על הדרישה לבנייה של 	 
קירות מגן מול הדלת ולניצול של עוד 2 מ"ר בכל יחידה. השימוש בדלת מגדיל את הגמישות 
התכנונית ומאפשר למתכנן לבחור אחת משלוש חלופות: דלת הדף רגילה עם קיר מגן, דלת 

הדף רסיסים או דלת ההדף החדשה.   

מעבר למערכת אישורים מקוונת - תהליך בחינת הבקשה להיתר בנייה ואישורה ייעשה 	 
במקוון, במקום ההגעה הפיזית למשרדי המהנדסים עם עותקים קשיחים של הבקשות 
פעמים אחדות. המערכת מאפשרת גם לווסת עומסים ולהעביר תיקים בין מהנדסים ולבצע 

בקרה בזמן אמת על מתן האישורים. 

ביטול החלוקה הגיאוגרפית - כך שכל מתכנן יוכל להגיש בקשות להיתר בנייה ללא תלות 	 
בגזרה שבה נמצא המיזם. 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

 268270,000 מיליון ₪
ימי המתנה בשנה

בוצע

דיווח מחזיקי חומרים מסוכנים

מעבר מדיווח על גבי טפסים ידניים באמצעות פקס או דוא"ל לדיווח מקוון. 	 

הפחתת מספר הביקורות כך שתהיה ביקורת פעם בחמש שנים למחזיקי חומרים מסוכנים 	 
המחזיקים בכמויות קטנות של חומר והם בעלי סיכון זניח להשפעה על האוכלוסייה.

הגברת הנגישות של בעלי התפקידים באמצעות הקניית סמכויות רחבות יותר למערך 	 
הקצינים במחוזות. 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

בוצע--

משרד הביטחון    תוכניות שגובשו

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/DefencePrivatebuildings.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/DefenceDangerousMateriales.pdf.pdf
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בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע

רשיונות ליבוא כלי ירייה

פיקוח על ייצוא ביטחוני

פיקוד העורף

33%

40%

20% 80%

67%

60%

ביצוע של תכניות הפחתת נטל שגובשו בשנת 2016
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המשרד לביטחון הפנים

המשרד
לביטחון הפנים

המשרד
לביטחון הפנים
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דבר המנכ"ל

ייעול ושיפור השירות לאזרח, בצד איזון הדרישות הרגולטוריות, הם מאבני היסוד של פעילות המשרד 

לטובת אזרחי מדינת ישראל. בהתאם הגדיר השר לביטחון הפנים את מאמץ טיוב הרגולציה יעד מרכזי 

במדיניותו. 

בשנה שחלפה ביצעו הרגולטורים במשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל, מערך הכבאות וההצלה 

הארצי ואגף רישוי כלי ירייה, פעילות ענפה לטיוב הרגולציה, שהובילה לשיפור השירות לאזרח 

ולהפחתת מאות מיליוני שקלים מעלויות הרגולציה לאזרחים בכלל ולבעלי העסקים בפרט. 

המשרד לביטחון הפנים על כל גופיו יוסיף לפעול בשנת 2018 לטיוב הרגולציה, בהתאם לתוכנית 

החומש הממשלתית ותוך כדי עידוד יוזמות של הרגולטורים הפועלים במשרד, והכול לטובת שיפור 

השירות לאזרח.

בברכה,

משה )צ'יקו( אדרי 

חיסכון למשק בשנה:

ישיר

291.4
מיליון ₪
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

ביטחון הציבור ברישוי עסקים

ביטול הדרישה לאבטחה לכ-1,300 עסקים מהסוגים: חנות קמעונאיות )למשל, הום סנטר, 	 
אייס ועוד( ובריכות שחייה, בזמנים שבהם אין קהל רב. 

ביטול הדרישות למצלמות, בעסקים שאינם מגישים אלכוהול, לכ- 1,200 בתי אוכל ומסעדות 	 
ברחבי הארץ. 

ביטול הדרישה לאישורי בטיחות לכ-3,500 עסקים במבני קבע. 	 

ביטול הצורך באישור משטרה לרישיון עסק של תחנת מוניות והסעות נוסעים.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר

בוצע-190 מיליון ₪

בטיחות אש ברישוי עסקים

הורדת דרישות מבניות באופן רטרואקטיבי במבנים ועסקים קיימים כגון: פאנל וטלפון 	 
כבאים, הפרדות אש, שליטה בעשן ועוד. כל זאת בתנאי שלא נדרשו בהיתר הבניה המקורי.

הורדת דרישות למערכת מתיזי מים אוטומטית )בעסקים בכל גודל( במבני תעשייה שבהם 	 
הפעילות ורמת הסיכון של חומרי הגלם נמוכות, וזאת בתנאי שלא נדרשו בהיתר הבנייה 

המקורי.

ביטול הצורך באישור כבאות לרישיון עסק של עסקי הובלה, כגון הובלת מזון ואשפה.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר1 

בוצע-100 מיליון ₪

1 . OECD Regulatory Compliance Cost Assessment - החיסכון הנובע מהתוכנית הוא 1,000,000,000 אך מדובר בחיסכון חד פעמי. בהתאם להוראות המדריך לחישוב עלויות
Guidance )2014( – יש לפרוס חיסכון חד פעמי בעלויות על פני עשר שנים. 

המשרד לביטחון הפנים    תוכניות שגובשו

המשרד
לביטחון הפנים

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/BatapAvtacha.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/BatapAvtacha.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/batap_kaba.pdf
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יצרני וסוחרי כלי ירייה

מעבר למערכת מקוונת לצורך דיווח על ביצוע עסקאות ולצורך ניפוק כלי הנשק. 	 

ביטול ההתנייה לדרישה לרישיון עסק כתנאי לקבלת רישיון כלי ירייה )הנדרש למשל 	 
להפעלת מטווח(. כך יהיה אפשר לקבל את רישיון כלי הירייה לפני קבלת רישיון העסק, ובית 

העסק יהיה מחויב להציג את רישיון העסק תוך זמן מוגדר.

הארכת תוקף הרישיון של כלי הירייה משלוש שנים לשש שנים.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

אוגוסט 1.4-2018 מיליון ₪

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/BatapWeapon.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/BatapWeapon.pdf.pdf
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בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע

רישוי כלי ירייה

רישוי עסק מ״י

רשיון עסק כב״ה

100%

15%

20% 80%

85%

ביצוע של תכניות הפחתת נטל שגובשו בשנת 2016

המשרד לביטחון הפנים    מעקב ביצוע

המשרד
לביטחון הפנים
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משטרת ישראל  .1  
הנחיית אבטחה בגופים ציבוריים )מוסדות בריאות, רכבות ועוד(

הרשות הארצית לכבאות והצלה  .2  
ניהול סיכונים בבטיחות אש במבני חינוך ובריאות  

אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה  .3  
רישיון ארגוני

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:
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משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי 
והשיכון
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דבר המנכ"ל

משרד הבינוי והשיכון רואה חשיבות בהפחתת מגבלות רגולטוריות מיותרות בשוק הדיור, מתוך הבנת 

הקשר בין טיוב הרגולציה לירידת מחירי הדירות ועלייה במספר מיזמי בנייה חדשים. בעקבות כך הציב 

המשרד בשנים האחרונות את הפחתת הנטל הרגולטורי כיעד מרכזי בתוכנית העבודה השנתית שלו.

המשרד הצליח להפחית את הנטל העודף בשוק בלי לפגוע באינטרסים הציבוריים שעליהם הרגולציה 

מבקשת להגן. בשנת 2017 יישם המשרד חלקים נרחבים של תוכנית טיוב הרגולציה בתחום רישום 

קבלנים. 

בשנת 2018 המשרד מתעתד להקים צוות עבודה להליך RIA שלם של חוק רישום קבלנים, על מנת 

לבחון מחדש את תכלית החוק ואת המנגנונים הרגולטוריים הפועלים בו. בחודשים הבאים ישתף 

המשרד את הציבור בהליך בחינת החוק, ובשיתוף עם משרד רה”מ ימפה את מוקדי העומס הנובעים 

מנטל רגולטורי וקשורים בהוראתו ואכיפתו של חוק המכר. לאחר המיפוי המשרד מתכוון לבנות 

תוכנית עבודה שנועדה להפחית את הנטל הרגולטורי בחוק המכר. עבודה זו צפויה להשתלב במאמצי 

המשרד הכוללים לקדם את שוק הדיור בישראל. 

בברכה,  

חגי רזניק  
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בשנת 2017 לא גובשו תוכניות

חוק המכר דירות

גיבוש התוכנית נדחה ויבוצע בשנת 2018.	 

 בטוחות ועלויות פיננסיות

גיבוש התוכנית נדחה ויבוצע בשנת 2018.	 

משרד הבינוי והשיכון    תוכניות שגובשו

28%רשם הקבלנים1 72%

ביצוע של תוכנית הפחתת נטל שגובשה בשנת 2015 

בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע

התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום רישום קבלנים כללה שני תיקוני חקיקה ראשיים. המשרד, בתיאום עם משרד רה”מ, יקדם במקומם הליך RIA לחוק הראשי לבחינה . 1
מחדש של תכלית חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ”ט-1969 והמנגנונים הרגולטוריים הפועלים בו.
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 משרד
הבריאות
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משרד הבריאות

דבר המנכ"ל

מערכת הבריאות הישראלית היא מהמובילות בעולם וכך גם המחקר בתחומי מדעי החיים והרפואה. 

טיוב הרגולציה בתחום הניסויים הקליניים מבוסס על הבנת החשיבות הלאומית הרבה של מינוף 

היתרונות היחסיים של ישראל בפיתוח מחקר בתחומים הללו. מחקרים אלה מאפשרים למטופלים 

רבים גישה לטיפולים רפואיים חדשניים שלא היו זוכים בהם בדרך אחרת ומציבים את הרפואה 

בישראל בחזית הקדמה הטכנולוגית. על רקע זה ולאור התחרות העולמית הגוברת בתחום המו"פ, 

בחן משרד הבריאות דרכים לייעול ופישוט התהליכים הרגולטוריים. במסגרת תוכנית זו הוחלט לשפר 

את תהליכי האישור גם בתחום הניסויים הפרמקו-גנטיים ובתחום הניסויים הרב-מרכזיים וכן לנקוט 

צעדים לפישוט וייעול התהליכים לחברות צעירות ובכלל. 

בשנת 2018 תחל במשרד עבודת מטה לייעול ופישוט הבירוקרטיה בתהליכי רישוי עסקים בכלל ובבתי 

אוכל בפרט. בישראל פועלים יותר מ-40,000 בתי אוכל אשר נדרשים לפיקוח ורישוי מגורמים שונים, 

ובהם משרד הבריאות. בשנת 2019 נשאף לגבש וליישם תוכנית שתביא לידי רגולציה מיטבית בתחום 

זה, כזו שאינה מתפשרת על בריאות הציבור, ועם זאת בוחנת ובודקת את העומס המוטל על בעלי 

עסקים במסגרת תהליכי הרישוי והפיקוח. 

בברכה, 

משה בר סימן טוב 

חיסכון צפוי למשק בשנה:

ישיר

30
מיליון ₪

134,000
ימים

 קיצור
זמן המתנה
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

ניסויים קליניים

ביטול הצורך באישורים נפרדים לניסוי הנערך בכמה מרכזים רפואיים באמצעות יצירת 	 
מסלול למתן אישור אחוד. 

הכרה במרכזים רפואיים כבעלי סמכות לאישור ניסויים בעלי רכיב פרמקו-גנטי. 	 

עידוד חברות ישראליות צעירות בתחום המחקר הרפואי, באמצעות יצירת הנחיות כלליות 	 
לגיבוש הסכמי מסגרת בין החברות למרכזים הרפואיים וכן ליווי והדרכה בתהליך אישור 

הניסוי.

הקמת פורטל שיאפשר ליזמים לברר את סטטוס הטיפול בבקשה שלהם. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר

דצמבר 134,0002018 ימי המתנה30 מיליון ₪

אישור מוסדות מזון 

גיבוש התוכנית נדחה ויבוצע בשנת 2018.	 

מתן רישוי וחידוש רישוי לחברות אמבולנסים 

גיבוש התוכנית נדחה ויבוצע בשנת 2018.	 

רישום מעבדות רפואיות ומעבדות בריאות הסביבה

גיבוש התוכנית נדחה ויבוצע בשנת 2018.	 

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/HealthClinicalexperiments.pdf.pdf
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משרד הבריאות    מעקב ביצוע

בריאות הציבור  .1  
רישוי בתי אוכל

מנהל רפואה  .2  
מתן רישוי וחידוש רישוי לחברות אמבולנסים

בריאות הציבור  .3  
רישום מעבדות רפואיות ומעבדות בריאות הסביבה

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:

אביזרים ומכשירים רפואיים

תמרוקים

81%19%

44% 33% 22%

ביצוע של תוכניות הפחתת נטל שגובשו בשנת 2015

בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע
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 המשרד
להגנת הסביבה
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המשרד להגנת הסביבה 

דבר המנכ"ל

כרגולטור, על המשרד להגנת הסביבה מוטלת האחריות הכבדה להגן על הציבור הרחב ועל הסביבה 

הטבעית מטווח רחב של סיכונים סביבתיים. עם זאת ובלי להתפשר על רמת ההגנה על תושבי ישראל, 

נדרש המשרד לאפשר פעילות כלכלית פורחת של התעשייה והמגזר הפרטי באופן אחראי, תוך קידום 

חדשנות והתייעלות. 

כמו בשנים קודמות, גם השנה הוסיף המשרד להגנת הסביבה לבחון את תהליכי הרגולציה הסביבתית 

בעין ביקורתית ולקדם רפורמות רגולטוריות אשר יגנו על הציבור ויפחיתו את הבירוקרטיה. בד בבד 

עם יישום מהלכי הטיוב שזיהינו בשנים קודמות, וכבר הביאו לידי חיסכון של מיליוני שקלים בשנה 

למשק, המשכנו לזהות וליישם רפורמות חדשות לטיוב הרגולציה. החל במהלך רוחבי ודרמטי לטיוב 

דיווחי התעשייה, המשך ברפורמה היסטורית באופן הטיפול בבוצה, וכלה במגוון צעדים לטיוב 

הרגולציה על הזרמה והטלה לים, רעש ומתקני חלוץ סביבתיים. כל אלה יחדיו יחסכו למשק עשרות 

מיליוני שקלים בכל שנה, יעודדו חדשנות סביבתית ויצמצמו סיכונים סביבתיים לטובת כלל אזרחי 

ישראל. 

בברכה,  

ישראל דנציגר  

חיסכון צפוי למשק בשנה:

ישיר

40%
 הפחתה כוללת

בעלויות הרגולציה

49
מיליון ₪
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

דיווחי תעשייה

איחוד דרישות הדיווח השנתיות לדוח שנתי אחוד וביטול דוחות תקופתיים - הכללת כלל 	 
הדיווחים השנתיים המוגשים למשרד לתוך פורמט דיווח אחוד שיימסר במועד אחד - 31 במרץ. 

דיגיטציה של דיווחים שוטפים או תקופתיים - תוצאות דיגומים, ניטור רציף, תנועות פסולת 	 
מסוכנת וכד', בכל המדיות, יועברו למשרד באופן דיגיטלי באמצעות מערכות מידע ייעודיות. 

פישוט הדיווח על אירועים - באמצעות קביעה של אמות מידה לדיווח על אירועים, להבחנה 	 
בין דיווח הנדרש לתגובה מיידית ובין דיווח הנדרש לצורך תחקיר האירוע. כמו כן ייקבעו 

גבולות  לדיווח על אירוע, פרקי זמן לדיווח והגדרת נמען מתכלל לדיווח. 

צמצום דרישות לרישום ושמירת מסמכים - ביחס לדרישות ומסמכים שאינם משמשים בפועל 	 
לצורכי פיקוח ואכיפה.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

דצמבר 43.6-2020 מיליון ₪

שימוש בבוצה וסילוקה

הרחבת האפשרות לשימוש בבוצה גם למטרת השבה לאנרגיה ולמטרת ניסויים בטכניקות 	 
חדשניות. 

הארכת פרק הזמן הכולל לעירום ופיזור הבוצה לשימוש חקלאי. 	 

פתיחת האפשרות לשנע בוצה לא מיוצבת במכלים או במתקנים אטומים, כפוף לאישור 	 
ממונה.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יוני 3.5-2018 מיליון ₪

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/SvivaIndustryreports.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/SvivaBotza.pdf.pdf
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המשרד להגנת הסביבה    תוכניות שגובשו

היתרי הטלה והזרמה לים

יצירת מסמך מדיניות מנחה לקביעת תנאי ההיתרים וקביעת חובת הנמקה בעת סירוב 	 
בקשות ליצירת ודאות רגולטורית.

הפחתת דרישות ניטור ודיגום. 	 

ביטול הדרישה בהיתרים לפרסום הודעה בעיתונות בדבר קבלת ההיתר. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

דצמבר 2-2019 מיליון ₪

רגולציה למתקני חלוץ

קידום השימוש בטכניקה חדשנית באמצעות נוהל רוחבי ושינוי תקנות, כך שיהיה אפשר 	 
להתיר שימוש בטכניקה חדשנית, אף אם טרם הוכח שהיא טכניקה מיטבית זמינה, לתקופה 

שתיקבע בהיתר ובתנאים שיבטיחו מעקב ובקרה.

ליווי של יזמים ומפעלים אשר מעוניינים לקדם התקנה ראשונה של טכניקת סביבה חדשנית 	 
אל מול גורמי הרישוי.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

ינואר 2018--

מניעת מפגעי רעש

הכשרות תקופתיות לגורמים האמונים על אכיפת מפגעי רעש למניעת החמרת יתר בפיקוח. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יוני 2018--

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/SvivaThrowingthesea.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/SvivaHalutz.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/SvivaNoise.pdf.pdf
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ספנות ונמלים

גיבוש התוכנית נדחה ויבוצע בשנת 2018.	 

בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע

רישוי סביבתי משולב1

קרינה בלתי מייננת

פסולת מסוכנת

100%

13%

50%

80%7%

ביצוע של תוכניות הפחתת נטל שגובשו בשנת 2016

50%

המשרד הכין ופרסם תזכיר חוק להערות הציבור. הוחלט לא לקדם את החוק בממשלה.1. 
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המשרד להגנת הסביבה    תחומים שייבחנו

מים ונחלים  .1  
מניעת זיהום מים ונחלים

ים וחופים  .2  
ספנות

ים וחופים  .3  
גז ונפט

ים וחופים  .4  
מפגעים חופיים

טיוב הליכי רישוי בתעשיות  .5  
היתרי פליטה, היתרי רעלים, תנאים נוספים ברישיון עסק וכו'

הדברה  .6  
רישוי מדבירים 

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:
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משרד החקלאות
ופיתוח הכפר
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דבר המנכ"ל

תפקידה של הממשלה הוא לקדם את האינטרסים של הציבור. האינטרס הציבורי כולל הגנה על 

הבריאות, על הבטיחות ועל הסביבה. אבל לרגולציה יש גם עלויות. אם בגלל ההגנה על הבריאות אי 

אפשר להקים עסקים או לקיים חקלאות - לא דאגנו לציבור, אלא פגענו בו. האינטרס הציבורי הוא גם 

לאזן בין התועלת מהרגולציה לעלויותיה. רגולטור שלא מבין זאת לא ממלא את תפקידו כיאות. אנחנו 

מחויבים להגן על הציבור, אך גם להביא בחשבון את המחיר של הרגולציה ולהפחית אותו למינימום.

בשנת 2017 טיפלנו ב-13 תחומים שונים. התוכניות משלבות פתרונות מגוונים: ביטול דרישות מיותרות, 

מחשוב, התייעלות פנימית ומעבר לפיקוח מודרני. 

השנה גם ביצענו את התוכניות להפחתת הנטל הרגולטורי שגיבשנו בשנת 2016. הצעדים שהשלמנו 

חסכו למשק בפועל 81 מיליון ₪ בשנה וביטלו 220,000 ימי המתנה. כך הפחתנו 25% מעלויות 

הבירוקרטיה. אנחנו ממשיכים ביישום תוכניות 2016, והן יפחיתו 51% מהבירוקרטיה.

הרפורמות הללו יוצאות לפועל בזכות עבודה קשה, חשיבה יצירתית ואומץ לקבל החלטות. אני מודה 

לרגולטורים ולצוות מדיניות הרגולציה, שמצעידים אותנו קדימה לעבר כלכלה יעילה יותר וחברה 

חופשית יותר.

בברכה,

שלמה בן אליהו

חיסכון צפוי למשק בשנה:

37%
 הפחתה כוללת

בעלויות הבירוקרטיה
970
מיליון ₪

עקיף ישיר

432,200
ימים

 קיצור
זמן המתנה

135
מיליון ₪
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

פיקוח וטרינרי על בתי שחיטה ובתי מטבחיים

40% ממספר הפקחים הנדרשים בבתי שחיטה - באמצעות אימוץ השיטה 	  צמצום 
האמריקנית )NPIS(. השיטה מבוססת על משטר של בקרה ופיקוח עצמי על תהליכי הייצור 
והשחיטה ומטילה אחריות על המפוקח לצמצום הסיכונים באמצעות תוכניות בקרה עצמית 
לבטיחות במזון. שיטה זו מחייבת, כתנאי מקדמי, הפחתה בשיעור מקרי הסלמונלה בבית 

השחיטה. 

ביטול החובה לקבל אישור מראש בעת הקמת מפעל או ביצוע שינוי מבני - באמצעות 	 
קביעת נורמות מחייבות, שיפורסמו מראש וייבדקו לאחר ההקמה בעת מתן היתר ההפעלה 

למפעל.

הפקת תעודה וטרינרית באופן אוטומטי - באמצעות מעבר מחתימה ידנית של רופא 	 
וטרינר על כל תעודה לחתימה ממוחשבת. יהיה אפשר להנפיק את התעודה בתנאי שהיתר 
ההפעלה של המפעל בתוקף ובתנאי שהבשר עמד בהצלחה בתהליך הפיקוח הווטרינרי. 

תעודה חתומה היא תנאי מקדמי לשיווק הבשר. 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

מאי 7752019 ימי המתנה בשנה96.8 מיליון ₪

פיקוח על יצוא תוצרת טרייה

מעבר לניהול הפיקוח במערכת ממוחשבת אשר תאפשר לבצע את תהליכי הפיקוח ללא 	 
שימוש בנייר ולהנפיק אישורים במקום וללא המתנה.

ביטול בדיקות האיכות של התוצרת הטרייה.	 

הסמכת גופי בקרה אשר יהיו אחראים על תהליכי ביקורת בריאות של תוצרת טרייה בפיקוח 	 
עליון של הרגולטור.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יוני 239,3002019 ימי המתנה בשנה12.3 מיליון ₪

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureVeterenariansupervision.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureFreshproductexport.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureFreshproductexport.pdf.pdf
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר    תוכניות שגובשו

פיקוח על ייצור, ייבוא ושיווק זרעים

ביטול תקן הנביטה המחייב בזרעי ירקות תוך אימוץ הרגולציה הנהוגה בארה"ב ואירופה. 	 

מעבר לניהול הפיקוח במערכת ממוחשבת אשר תאפשר לבצע את תהליכי הפיקוח ללא 	 
שימוש בנייר ולהנפיק אישורים במקום וללא המתנה.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יוני 107,9002019 ימי המתנה בשנה10.7 מיליון ₪

פיקוח וטרינרי על בקר ועל צאן

ביטול החובה לבצע בדיקות דם למחלות שאינן מהוות סיכון בריאותי חמור, אלא מהוות 	 
סוגיה מסחרית.

הגדרת פרק זמן מחייב )SLA( להחזרת תוצאות בדיקת הדם שנשלחו למעבדות ממשלתיות. 	 

הכרה במעבדות פרטיות לביצוע כלל הבדיקות הרגולטוריות. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

מאי 62,9002019 ימי המתנה בשנה8.9 מיליון ₪

פיקוח וטרינרי על לולי הטלה ולולי גידול

מעבר מאישורי העברה ידניים שניתנים באופן פרטני לאישורי העברה שיוענקו אוטומטית 	 
על בסיס נתונים וטרינריים.

הגדלת הזמינות של המעבדות והפחתת עלויות השינוע של הדגימות, באמצעות הכרה 	 
במעבדות פרטיות לביצוע כלל הבדיקות הרגולטוריות.

מעבר מהגשה פיזית של מסמכי מקור לשליחה של עותקים בדואר אלקטרוני.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

מאי 15,2002019 ימי המתנה בשנה2.7 מיליון ₪

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureSeedssupervision.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureSeedssupervision.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureSheepandbeef.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureHenhouses.pdf.pdf
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פיקוח שתילים וחומרי ריבוי

מתן פטור מן הדרישה לסמן שתילי פרי באמצעות תוויות, למשתלות שמוכרות את השתילים 	 
ישירות לצרכן הסופי.

הפחתת כמות הביקורות שמבצע הרגולטור על משתלות פרי על בסיס ניהול סיכונים. 	 

ביטול דרישות ובדיקות איכות על שתילי פרי. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יוני 1,9002019  ימי המתנה בשנה2.2 מיליון ₪

רישוי יצואני תוצרת צמחית

ביטול חובת רישיון היצוא. 	 

עדכון דרישות התשתית בתחנות הבדיקה )למשל, בבתי אריזה( כדי להבטיח תנאים נאותים 	 
לבדיקה ולטיפול בתוצרת צמחית. 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

דצמבר 1,8002018  ימי המתנה בשנה1.9 מיליון ₪

מכסות ייצור חלב

מעבר מהגשה פיזית של מסמכי מקור לשליחה של עותקים בדואר אלקטרוני. 	 

מתן אפשרות לאישור מסמכים בידי מגוון של בעלי תפקידים )עו"ד, רו"ח, יועץ מס ועוד.(.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יוני 1,2002018  ימי המתנה בשנה0.05 מיליון ₪

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/ArigulturePropagationmaterialsandseedlings.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/ArigulturePropagationmaterialsandseedlings.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureLiscenseofFreshproduct.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureMilkquotas.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureMilkquotas.pdf.pdf
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר    תוכניות שגובשו

תהליכים תומכי מסחר בינ"ל: פיקוח על מדבירים ועל יצרני אריזות עץ

הקמת מתקן טיפולי הסגר בנתב"ג אשר יספק תנאים מיטביים לביצוע טיפולי הסגר בדרך 	 
נוחה ובטיחותית.

הארכת תוקף תעודת ההכרה למדבירים משנה לשלוש שנים.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

דצמבר 9752018  ימי המתנה בשנה0.03 מיליון ₪

יצוא אויבים טבעיים )הדברה ביולוגית(

חתימה מרחוק על תעודות ליצוא באמצעות מערכת ממוחשבת בלי שהמפוקח יצטרך להגיע 	 
אל הרגולטור. 

הבהרה וריכוז של כלל התהליכים בנוהל מסודר.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יוני 2502019  ימי המתנה בשנה0.03 מיליון ₪

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureInternationaltrade.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureInternationaltrade.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureNaturalenemiesexport.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/AgricultureNaturalenemiesexport.pdf.pdf
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בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע

רישוי סיטונאי

תכשירי הדברה

תכשירים וטרינרים

הקצאת עובדים זרים

100%

38%

36%

44%

46%

62%

64%

62%

56%

47%

יבוא ציוד חקלאי

חלוקת מכסות יבוא

יבוא מוצרים מן הצומח

הסדרת מקצוע הרפואה הוטרינרית

יבוא בעלי חיים ומוצרים מן החי

יבוא מיני דגים חיים

61%

20%

35%

78%

34%

20%

22%

5%

60%

3%

7%

ביצוע של תכניות הפחתת נטל שגובשו בשנים 2015 - 2016

100%

2015
2016



2015
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר   תחומים שייבחנו

פקיד היערות )אגף יער ואילנות(   .1  
רישיונות כריתה והעתקה של עצים

השירותים הווטרינריים - היחידה לבריאות העוף  .2  
יבוא בעלי כנף 

השירותים הווטרינריים - שירותים ווטרינריים בשדה  .3  
רגולציה על תחנות ומקומות הסגר )ממשלתיות ופרטיות(

השירותים הווטרינריים - שירותים וטרינריים בשדה  .4  
טיפול בחיות משק

הרשות לתכנון האגף הכלכלי  .5  
הקצאת שטחי מרעה

השירותים הווטרינריים - מחלקת רווחת בע"ח  .6  
מתן היתרי מופע למופעים הכוללים בע"ח 

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:
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משרד הכלכלה
והתעשייה
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משרד הכלכלה והתעשייה

דבר המנכ"ל

משרד הכלכלה והתעשייה חותר באופן מתמיד לשיפור הסביבה העסקית. לשם כך הוא מפעיל מגוון 

כלי סיוע למגזר העסקי. בצד זאת המשרד פועל להסרת חסמים רגולטוריים ולהקלה על העוסקים, 

מתוך גישה של ניהול סיכונים, על מנת לייצר רגולציה שאינה משיתה עלויות מיותרות ומעודדת סביבה 

תחרותית והוגנת לטובת העוסקים והצרכנים. 

במסגרת התוכנית השנתית טופלו שני תחומים: פיקוח על יצוא של מוצרים דו-שימושיים ופטורים 

מרישיונות ואישורי יבוא. רגולציות אלו נוגעות לשווקים בעלי פעילות כלכלית בשווי מיליארדי שקלים. 

שיפור הרגולציות הללו טומן בחובו פוטנציאל רב להזדמנויות עסקיות חדשות. לצד גיבוש ההקלות 

פעל המשרד בשנה החולפת ליישום הרפורמה בתקינה שגובשה בשנה שעברה. בימים אלה הושלמה 

פתיחתו של שוק בדיקות היבוא לתחרות, מהלך שצפוי להקל על היבואנים ולהפחית את יוקר המחיה. 

כמו כן, תהליך התאמת התקינה הישראלית למקובל בעולם שופר באמצעות תיקון 13 לחוק התקנים 

שחוקק באחרונה, וצפוי להביא לידי הסרה מהירה של פערים בתקינה היוצרים חסמי סחר. 

מהלכים אלה תומכים בהשגת יעדי המשרד ובהגשמת החזון למיצובה של ישראל כאחת מ-15 

הכלכלות המובילות בעולם.

בברכה, 

שי רינסקי 

חיסכון צפוי למשק בשנה:

140
מיליון ₪

14,515
ימים

1.25
מיליון ₪

עקיף  קיצורישיר
זמן המתנה
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

פיקוח על יצוא דו שימושי

הארכת תוקף הרישיון המרבי לייצוא של מוצר דו שימושי משנה לשנתיים.	 

אימוץ כללי פטור והקלות אשר מקובלים בעולם - כגון "נוהל דה-מינימיס", שמאפשר מתן 	 
פטור מרישוי במקרים שהמוצר המפוקח הוא רכיב חלקי וזניח )במונחי עלות( במוצר אחר. 
נוהל "חברות רב לאומיות" אשר יסדיר תהליך רישוי מקל במקרים שחברות רב-לאומיות 

מייצאות בין הסניפים שלהן ועוד. 

שיפור הממשק המקוון להגשת בקשות – באמצעות שיפור ממשק המשתמש, הנגשת 	 
הטפסים שיש למלא והוספת אפשרות לערוך עדכונים ושינויים בבקשות שהוגשו. 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון עקיף 

מאי 2,5152019 ימי המתנה בשנה140 מיליון ₪

 מסלולי פטור מרישיונות ואישורי יבוא

הרחבת הפטורים מאישור או מרישיון לייבא באמצעות יצירה של עילות פטור נוספות. למשל, 	 
פטור מחובת הוכחת התאמה לתקן רשמי לטובין המשמשים במיזמים כלכליים גדולים דוגמת 

מיזמים בתחום התשתית.   

הרחבת הפטורים מאישור או מרישיון לייבא באמצעות הרחבה של עילות קיימות. 	 

הקמת "מנהל ייבוא" אשר מרכז ומטפל בבקשות, מייצר אחידות בסטנדרטים של העבודה 	 
 ומשפר את רצף הטיפול בה. שינוי ארגוני זה קיצר את זמני הטיפול בבקשות בשיעור של 20%. 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

אוגוסט 12,0002018 ימי המתנה בשנה1.25 מיליון ₪

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/EconomyBilateralexport.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/EconomyLiscencesandpermitsexemption.pdf.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/EconomyLiscencesandpermitsexemption.pdf.pdf
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משרד הכלכלה והתעשייה    תוכניות שגובשו

הסרת שינויים לאומיים מתקנים רשמיים

כשליש מהתקנים הרשמיים נבחנו במסגרת התוכנית התלת שנתית להסרת שינויים לאומיים 	 
מתקנים רשמיים )163 תקנים מתוך כ-550(. 

הועבר תיקון 13 לחוק התקנים, המאפשר זירוז של תהליך הסרת השינויים הלאומיים מתקנים 	 
רשמיים על ידי הפיכת ברירת המחדל, כך שתוסר הרשמיות מכל שינוי לאומי שאינו מתחייב, 

אלא אם כן ייקבע אחרת.  

אישור מבדקות שירות בתחום משקלות ומידות

התחום נבדק ולא נמצא עומס חריג.	 

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/calcala_sherut.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/calcala_sherut.pdf
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בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע

50%50%

50%50%

משקלות ומידות

תקן לא חל

חובת תו תקן

הרפורמה בתקינה

100%

100%

ביצוע של תכניות הפחתת נטל שגובשו בשנת 2016
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מנהל סביבה  .1  
רישיונות יבוא 

מנהל יבוא  .2  
היטלי סחר 

משקלות ומידות  .3  
אימות ראשוני 

איגוד שיתופי  .4  
רישום אגודות ואישור תקנונים

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:

משרד הכלכלה והתעשייה    תחומים שייבחנו
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רשות
ההגבלים
העסקיים



רשות ההגבלים העסקיים
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דבר הממונה

ערך קידום התחרות, אשר עומד בבסיס פעילותה של רשות ההגבלים העסקיים, שלוב בערכים של 

צמצום רגולציה ובירוקרטיה עודפת. רשות ההגבלים העסקיים הציבה לה מטרה אסטרטגית: מיקוד 

הרגולציה והפחתת הנטל הרגולטורי המיותר בהקשר של דיני ההגבלים העסקיים. כפי שמפורט בדוח 

השנתי שלהלן, הרשות פועלת לזהות עומס בירוקרטי מיותר ולצמצם אותו ככל האפשר. נוסף על כך, 

בשנת 2017 השקיעה הרשות משאבים רבים בגיבושה של רפורמה בדיני ההגבלים העסקיים, ואחד 

מיעדיה המרכזיים הוא הפחתה של נטל רגולטורי מיותר. נוסף על חיסכון במשאבים שמשקיע המגזר 

העסקי - הפחתת הנטל הרגולטורי העודף תאפשר למקד את משאבי הרשות בפרקטיקות עסקיות 

שהן מסוכנות לתחרות ומשמעותיות לכלכלה, לטובת קידום התחרות ורווחת הצרכן במשק הישראלי. 

המשך קידומה של הרפורמה צפוי להיות משימה מרכזית של הרשות גם בשנת 2018. 

בברכה,

מיכל הלפרין

חיסכון צפוי למשק בשנה:

19,935
ימים

 קיצור
זמן המתנה

ישיר

3.9
מיליון ₪
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

רישוי מיזוגים

העלאת הרף של תנאי הסף למחזור מכירות משותף, שמעליו יש חובה להגיש הודעת מיזוג, 	 
מ-150 מיליון ₪ ל-360 מיליון ₪. 

קיצור הזמנים של בדיקת הודעות המיזוג באמצעות יצירת נוהל "מיזוג ירוק בוהק" – נוהל 	 
בדיקה במתכונת מצומצמת למיזוגים שבבירור אינם מקימים חשש סביר לפגיעה בתחרות.

מעבר להגשה מקוונת של הודעות המיזוג. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

דצמבר 14,7652019 ימי המתנה בשנה3.9 מיליון ₪

רישוי הסדרים כובלים

צמצום החובה להגיש הסדר כובל להיתר פרטני – הרחבת כללי פטור סוג ביחס להסדרים 	 
 שאינם מקימים חשש סביר לפגיעה ממשית בתחרות. בין היתר, הכנסת מודל של

Self Assessment במסגרת שלושה פטורי סוג, חידוש ויצירת פטורי סוג נוספים. 

מעבר להגשה מקוונת של בקשות הפטור.	 

קיצור זמני הבדיקה של בקשות פטור.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

דצמבר 5,1702018 ימי המתנה בשנה-

הסדרת פעילות ספקים וקמעונאים לפי החוק לקידום התחרות בענף המזון

צמצום החובה לפנות לממונה בבקשות פטור פרטניות באמצעות כללי פטור סוג, למשל ביחס 	 
לפטור הסוג לפעולות ולהסדרים שעניינם מחיר לצרכן ושינויים נחוצים בו.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

בוצע--

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/Antitrust.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/Antitrust.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/Antitrust.pdf
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רשות ההגבלים העסקיים    תחומים שייבחנו

רישוי מיזוגים  .1  
בחינת התקנות המגדירות את הודעות המיזוגים ואופן הדיווח 

רישוי הסדרים כובלים  .2  
המשך הבחינה של צמצום החובה להגיש בקשות פטור פרטניות על ידי הרחבת 

כללי פטורי הסוג והתקנת פטורי סוג חדשים; המשך בחינת דרכים לקצר ולייעל 

את הטיפול בבקשות ברשות

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:
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רשות
להגנת הצרכן 

ולסחר הוגן



רשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

61    

דבר הממונה

חזון הרשות הוא קידום מסחר הוגן, בכל צורות השיווק והמכירה, על בסיס איזון בין האינטרסים 

הכלכליים של הצרכן והעוסק תוך מתן הגנה לצרכן והעצמתו להגברת התחרות, הגדלת הצריכה 

והצמיחה ולהורדת יוקר המחיה. הנחת המוצא של תחום הגנת הצרכן, בישראל כמו בכל העולם, היא 

שביחסים החוזיים שבין צרכן לעוסק, קיימת חולשה אינהרנטית לצרכן מול העוסק )בשל פערי מידע, 

הטיות קוגניטיביות, כוח מיקוח נחות וכיו"ב(. הרגולציה של הגנת הצרכן נועדה לתקן את כשל השוק 

הבסיסי הזה. היא מטילה אמנם נטל רגולטורי על העוסקים אולם הצלחתה מביאה להם בסופו של 

דבר גם ברכה: תחרות הוגנת מגדילה את העסקות הצרכניות ומפחיתה את יוקר המחיה )שכן תחרות 

מעוותת משמרת מחירים מופרזים ואיכויות נמוכות של מוצרים(. עם זאת, קיימים כיסים של נטל 

רגולטורי עודף, אותם על הרגולטור לאתר, לתקן או לבטל כליל.

בברכה,

מיכאל אטלן

חיסכון צפוי למשק בשנה:

ישיר

30.7
מיליון ₪
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

מדבקות אחריות ותעודות אחריות  

ויצרנים להנפיק מדבקת אחריות למוצרי חשמל 	  ביטול החובה החלה על יבואנים 
ואלקטרוניקה ובהתאם ביטול החובה החלה על קמעונאים להדביק מדבקת אחריות על 

מוצרי חשמל הנמכרים בחנויות בארץ.  

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יוני 3.7-2018 מיליון ₪

סימון מוצרי הלבשה  

ביטול החובה לסמן מוצרי הלבשה הנמכרים בחנויות בארץ כל עוד ישנן הוראות כביסה 	 
התפורות לבגד.  

ביטול החובה לסמן בעברית מוצרי הלבשה הנמכרים במכר מרחוק באמצעות האינטרנט כל 	 
עוד ישנן הוראות כביסה תפורות לבגד.

ביטול החובה לסמן את מוצרי ההלבשה לפני ייבואם לארץ. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

--27 מיליון ₪
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רשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן    תחומים שייבחנו

טרם גובשה תוכנית חמש שנתית להפחתת הרגולציה

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:
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רשות המיסים
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רשות המיסים

דבר ראש הרשות

רשות המיסים בישראל אמונה על קידום מדיניות מיסוי הוגנת וצודקת המביאה לידי צמצום פערים, 

תומכת בצמיחה כלכלית, ביעילות ובתחרות הוגנת ותורמת לרווחת כלל תושבי המדינה.  

הרשות רואה חשיבות רבה בשיפור השירות לציבור באופן שיאפשר לאכוף תשלום מס אמת מחד 

גיסא, ולתת אמון בציבור משלם המסים ולהקל את הממשק שלו עם הרשות מאידך גיסא. 

בהתאם, רשות המסים פועלת להפחתת הנטל הרגולטורי על הציבור משלם המיסים, לפישוט 

תהליכים, להפחתת בירוקרטיה בין הרשות לאזרח ולשיפור ממשקי העבודה בתוך הרשות ובין הרשות 

לציבור הרחב.  

בברכה, 

ערן יעקב

חיסכון צפוי למשק בשנה:

 1,156,977
ימים

 קיצור
זמן המתנה

ישיר

54.2
מיליון ₪
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

פתיחת תיק במע"מ ובמס הכנסה

פתיחת תיקים אוטומטית - כך למשל, ליחיד מיוצג ייפתח אוטומטית תיק במס הכנסה בתוך 	 
שני ימי עסקים מיום פתיחת התיק במע"מ. תיק ניכויים ייפתח, במידת הצורך, באופן אוטומטי 

ומיידי עם פתיחת התיק במס הכנסה, ועוד.   

מלבד מדיניות פתיחת תיקים במקוון - שכיר המבקש החזר מס יוכל לפתוח תיק במס הכנסה 	 
במקוון, שותפות מיוצגת תוכל לפתוח תיק במקוון, ועוד.     

מלבד מדיניות הגשת מסמכים במקוון – יפותח יישום המאפשר את סריקת המסמכים 	 
הרלוונטיים ושליחתם חלף שליחתם בדואר או הגשתם ביד במשרדי רשות המיסים. 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

35.5 מיליון ₪
 1,156,977

ימי המתנה בשנה
דצמבר 2019

הנפקת אישור תושב לצורך הנחה במס

מתן הקלות לרשויות המקומיות כך שיוכלו לשלוח אישור תושבות במהלך מרוכז 	 
 לתושביהן, בלי שהתושב יגיש להן טופס בקשה ומסמכים נוספים )כפוף לבדיקות נוספות(. 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

בוצע-15.7 מיליון ₪

הטבות במס להורים לילד נטול יכולת

מתן הטבה אוטומטית עם קבלת מידע מקוון מהביטוח הלאומי. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

בוצע-3 מיליון ₪

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TaxesOpeningcases.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TaxesOpeningcases.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TaxesBenefitsforsettlements.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TaxesDisabledkids.pdf
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רשות המיסים    תוכניות שגובשו

ניהול ספרים 

לא גובשה תוכנית - בשל מורכבות הנושא הוקמה ועדה ייעודית לתחום.	 

החזרי מס 

לא גובשה תוכנית 	 

פישוט תהליך לקבלת הקלות במיסים להורים לילדים נכים  .1 

הצהרה על עסקה וקבלת אישור מיסים לצורך רישום בטאבו  .2 

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:
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משרד 
המשפטים



משרד המשפטים
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דבר המנכ"ל

משרד המשפטים הוא משרד מטה חברתי, שבפעילותו טמונים היבטים כלכליים משמעותיים. ככזה, 

שואף המשרד להשיג איזון אופטימלי בין הפעלת רגולציה שמגינה על האינטרס הציבורי מחד גיסא, 

ובין צמצום רגולציה מכבידה ומגבילה מאידך גיסא, והפיכתה לכזו המעודדת צמיחה ופיתוח במשק.

הפחתת הנטל הרגולטורי ניצבת בראש סדר העדיפויות המשרדי בשנים האחרונות. תהליכי טיוב 

הרגולציה שנעשו השנה ביחידות המשרד המפורטות בפרק זה צפויים להביא, לאחר יישומם, 

להפחתה ניכרת בעלויות הרגולציה, לצמצום מספר התהליכים הבירוקרטיים ומשכם, ולהרחבת סל 

השירותים המקוונים. 

תוכניות העבודה המוצגות בספר הפחתת הנטל שלפניכם הן תוצר של תהליכי עומק, אשר נעשו 

תוך כדי שיח מתמיד עם הציבור ובתיאום עם רגולטורים נוספים בממשלה, הפועלים לצד משרד 

המשפטים. תיאום מסוג זה מאפשר זיהוי והפחתה של הנטל הרגולטורי גם בתחומים נוספים 

בממשלה. 

תוכנית החומש הממשלתית לטיוב רגולציה היא כלי חשוב, אך איננה עומדת לבדה. בשנים האחרונות 

מקפיד משרד המשפטים על יצירת "אקלים חדשני" שיתמרץ מהלכי התייעלות והקלת נטל, ופועל 

לבסס את תפקידו כגורם מרכזי בממשלה, המסייע במימוש פוטנציאל הצמיחה של המשק הישראלי 

ובקידום שגשוגה החברתי והכלכלי של המדינה.  

בברכה,  

אמי פלמור  

חיסכון צפוי למשק בשנה:

33%

 הפחתה כוללת
בעלויות הרגולציה

73,000
שעות

עבודת
ממשלה

ישיר

1,890,350
ימים

 קיצור
זמן המתנה

64
מיליון ₪
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

רישוי נוטריונים

שמירת מסמכים בעותק אלקטרוני וביטול הצורך בארכוב – באמצעות מעבר לחתימה 	 
אלקטרונית על מסמכים אשר תאפשר שמירה דיגיטלית שלהם. ההסדר ישמש בסיס 

להעברה של שירותים נוספים לחתימה אלקטרונית, למשל שירות האפוסטיל. 

הפרטת שירות האפוסטיל לתעודות ציבוריות של משרדי הממשלה – באמצעות יצירת מאגר 	 
בפריסה ארצית של נוטריונים פרטיים אשר יוסמכו על ידי משרד המשפטים לספק את 

השירות. כך לא יהיה עוד צורך להתייצב פיזית במשרד החוץ בירושלים לקבלת השירות. 

צמצום הדרישה הממשלתית לאישורי נוטריון – באמצעות בחינת הרגולציה הממשלתית 	 
והפיננסית אשר מכוחה נדרשים אישורים נוטריוניים מהציבור ושינוי הדרישה במקום שניתן 

להסתפק בהצהרה או בתצהיר הנערך אל מול עו"ד.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

דצמבר 54-2019 מיליון ₪

 ירושות

ביטול החובה להעביר את כל הבקשות לצו ירושה לבחינת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה. 	 

הנפקת צו ירושה וצו קיום צוואה באופן דיגיטלי, שיאפשר להעביר את הצווים למבקש 	 
ולגופים פרטיים וממשלתיים באופן דיגיטלי.

הקמת ממשק בין רשם הירושות לרשם האוכלוסין, שיבטל את הצורך להתייצב במשרד 	 
הפנים לצורך קבלת תעודת פטירה.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

5.7 מיליון ₪
1,665,000

ימי המתנה בשנה
מרס 2020

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/mishpatim_notri.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/mishpatim_yerushot.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/mishpatim_yerushot.pdf
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משרד המשפטים    תוכניות שגובשו

רישום עמותות וחברות לתועלת הציבור – הפחתה רב משרדית

יצירת תיאום בדרישות הרגולטוריות של שלוש הרשויות המפקחות על עמותות – רשות 	 
התאגידים, רשות המיסים והחשב הכללי במשרד האוצר.  

ביטול הצורך בדיווח כפול לשלוש הרשויות באמצעות העברת מידע בין הרשויות וצמצום 	 
כמות המידע הנדרש לדיווח.  

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יוני 3.1-2019 מיליון ₪

רישוי רואי חשבון

ביטול הדרישה למסמכי מקור ומעבר לטפסים אלקטרוניים ברישום לבחינות ובהגשת בקשות 	 
לאישור התמחות.

מחשוב בחינות ההסמכה.	 

ביצוע בקרת איכות מוקפדת על תהליך הכתיבה והבדיקה של בחינות ההסמכה.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

ספטמבר 152,2502019 ימי המתנה בשנה0.85 מיליון ₪

רישוי שמאי מקרקעין וטיפול בתיקי שמאי מכריע

קיצור הליך הדיון בפני שמאי מכריע ב-43 ימים באמצעות הגדלת מספר השמאים המכריעים 	 
ושיפור פריסתם הגיאוגרפית. 

הקלה בבקשה לרישום מתמחה באמצעות ביטול הדרישה לתצהיר עו"ד ואיחוד טפסים. 	 

שיפור הפיקוח על ההתמחות באמצעות מודל פיקוח חדש.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יוני 73,1002019 ימי המתנה בשנה0.36 מיליון ₪

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/mishpatim_amutot.pdf
http://www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/mishpatim_heshbon.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/mishpatim_mekarkein.pdf
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רישום מפלגות

מעבר מהגשה פיזית של מסמכים ודיווחים לשליחה בדואר אלקטרוני. 	 

הפחתת עלויות אגרת עיון. 	 

ביטול חובת הפרסום בעיתונות של מורשי החתימה מטעם המפלגה.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

ספטמבר 0.1-2019 מיליון ₪

פתיחת עסק בקליק – הפחתה רב משרדית 

יצירת התשתית לאיחוד התהליכים של רישום חברה ופתיחת תיק - לאחר רישום החברה 	 
החדשה ברשות התאגידים יימשך אוטומטית ובאופן מקוון גם הליך הבדיקה ופתיחת התיק 
ברשות המיסים ע"י העברת הנתונים והמסמכים הנדרשים ישירות בין הרשויות. לא תידרש  

הגשת בקשות נפרדות לגופים אלו ולא תתחייב התייצבות של מגיש הבקשה.  

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

דצמבר 2018--

עררים על החלטות מנהליות באגף לרישום והסדר מקרקעין

התחום נבדק ולא נמצא עומס חריג.	 

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/mishpatim_miflagot.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/mishpatim_ararim.pdf
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משרד המשפטים    מעקב ביצוע

30% 60%10%

18%

16%

בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע

מערך הפיקוח על אפוטרופוסים 

אגף רישום והסדר מקרקעין )טאבו(

רשות הפטנטים

3%

24%

79%

60%

ביצוע של תכניות הפחתת נטל שגובשו בשנת 2016
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רשם העמותות  .1  
ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור

רשם העמותות  .2  
הדרכה מקצועית לעמותות

רשם המתווכים  .3  
אסדרת מקצוע תיווך המקרקעין

המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים  .4  
אסדרת מקצוע החקירות הפרטיות

האפוטרופוס הכללי  .5  
פיקוח על מנהלי עיזבון

האפוטרופוס הכללי  .6  
השבת נכסים 

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:



משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

משרד העבודה 
הרווחה והשירותים 

החברתיים
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משרד ראש הממשלה

דבר המנכ"ל

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מסייע למגוון רחב של אוכלוסיות בצמתים 

המשמעותיים במהלך חייהן. הוא נותן מענה בתקופות של משבר, מגביר את שילובן בתעסוקה ומעודד 

את טיפוח ההון האנושי כדי למצות את הפוטנציאל של קבוצות האוכלוסייה השונות בשוק העבודה. 

הצורך לפעול לשיפור מתמיד של השירות הציבורי לאזרחים הוא אבן יסוד במדיניות המשרד - 

במסגרת מחויבות המשרד לסייע לפרט ומתוקף תפקידו לפעול לעידוד הפריון והצמיחה הכלכלית 

במשק באמצעות שילוב וקידום השתלבות במקומות העבודה של כל אחת מהאוכלוסיות הזקוקות 

לתשומת לב מיוחדת. 

העידן הטכנולוגי שאנו חיים בו מספק לנו אפשרויות לייעל את תהליכי העבודה במשרדנו, תוך 

הפחתת הנטל הבירוקרטי והרגולטורי. 

השנה, יבחנו יחידות המשרד באיזה אופן ניתן לתת הקלות נוספות, בין  השאר על ידי החדרת 

השימוש באמצעים דיגיטליים.

בברכה,

ד"ר אביגדור קפלן
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה:1

רישום הנדסאים וטכנאים

קיצור הזמן של טיפול בבקשות לרישום מ-50 ימים ל-5 ימים באמצעות יצירת ממשק 	 
ממוחשב בין האגף לרישום ורישוי עיסוקים ובין מוסדות הלימוד ובאמצעות ביטול דרישות 

רישומיות נוספות.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

בוצע--

מדיניות האכיפה המנהלית בתחום חוקי עבודה – טיפול בתלונות   

יצירת מסלול אכיפה שבו הטיפול בתלונות יסתיים עם תיקון ההפרה ולא יועבר למסלול של 	 
חקירה ואכיפה פלילית או מינהלית, וזאת בהתקיים תנאים מסוימים.  

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

בוצע--

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים    תוכניות שגובשו

עקב פיצול זרוע התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה והעברתה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים )כיום, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים(, לא פורסמו 1. 
דוחות על פעילות הזרוע בשנת 2016. גיבוש התוכניות המוצגות לעיל נסתיים בשנת 2017.

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/RevachaHandesaim.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/RevachaEnforcementpolicy.pdf


אגף רישום ורישוי עיסוקים  .1  
בחינת הליך הרישוי לטכנאים, הנדסאים ומהנדסים בעלי השכלה בהנדסת 

חשמל, הנדרשים לבצע הליך של רישום בפנקס מקצועי והליך של רישוי בחשמל

מינהל ההסדרה והאכיפה - חוק עבודת נוער  .2  
בחינת ההליך הנדרש לקבלת היתר להעסקת נוער בתחומי הופעות, פרסומות 

ותיווך )אמרגנות(

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:

      78 

העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם

קבלת ההיתר בחוק עבודת נשים

100%

100%

ביצוע של תוכניות הפחתת נטל שגובשו בשנת 2015

משרד ראש הממשלה 

בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע
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משרד הפנים

משרד
הפנים
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דבר המנכ"ל

משרד הפנים אמון על אסדרת השלטון המקומי בישראל. במסגרת תהליך העצמת הרשויות 

המקומיות, שנועד לשפר את השירות לתושב, ובשאיפה לשפר את איכות החיים של כלל האזרחים 

ולהפחית את יוקר המחיה - הוביל המשרד מהלך של הפחתת הרגולציה בתחום רישוי העסקים.

המשרד רואה חשיבות גדולה בהקלת הנטל הרגולטורי על עסקים קטנים ובינוניים כמנוע לפיתוח 

כלכלי של הרשויות המקומיות. בצד זאת הוא מבטיח כי מתקיימים התנאים הנדרשים לשמירה על 

שלום הציבור, ביטחונו ובטיחותו.

ביסודה, הרפורמה מבטאת שינוי תפיסתי ומעבר מגישה שאינה בוטחת באזרח לכזו הנותנת בו אמון. 

מרכז הכובד משתנה אפוא מהתהליך הבירוקרטי שאינו מבחין בין סוגי העסקים ככלי מרכזי להבטחת 

השמירה על האינטרס הציבורי, לגישה המבחינה בין סוגי עסקים ברמת מורכבות שונה ומחילה עליהם 

רגולציה שונה, ואף מאפשרת לעסקים ברמת מורכבות נמוכה ובינונית לקבל רישיון על בסיס תצהיר. 

משרד הפנים אינו רואה ברפורמה סוף פסוק והוא מחויב להמשיך ולקדמה, כמו גם לפעול במישורים 

אחרים, כדי לצמצם עוד יותר את הנטל הרגולטורי ולשפר את איכות החיים במדינת ישראל. 

בברכה,  

מרדכי כהן  

חיסכון צפוי למשק בשנה:

1,650,000
ימים

 קיצור
זמן המתנה
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משרד הפנים

משרד הפנים    תוכניות שגובשו

בשנת 2017 גובשה התוכנית להלן:

רישוי עסקים

קיצור משך הזמן הממוצע להוצאת רישיון עסק מעשרה חודשים לחודש וחצי - באמצעות 	 
יצירת מסלולי רישוי דיפרנציאליים על פי מידת המורכבות של העסק: עסקים ברמת 
מורכבות נמוכה יפתחו על בסיס תצהיר בתוך 21 יום, ועסקים ברמת מורכבות בינונית יפתחו 
על בסיס תצהיר בתוך 66 יום. השפעה על סה"כ כ-100,000 עסקים מתוך 150,000 עסקים 

טעוני רישוי. 

יצירת כלל של "אישור אוטומטי באין תגובה" בכל שלבי הליך הרישוי, כך שאי קבלת מענה 	 
מרשויות הרישוי ומנותני האישור בזמן הקצוב בחוק, כמוה כאישור הבקשה לבעל העסק.

חיזוק כלי הפיקוח והאכיפה בין היתר דרך מתן אפשרות לרשויות לבטל את הרישיון בתוך 	 
תקופת ההיתר המזורז, היינו 180 יום ממועד הנפקתו, והוספת האפשרות להטלת עיצומים 

כלכליים על עסקים מפרי חוק.

הכנסת שיקולים הנוגעים לעידוד הפעילות הכלכלית – באמצעות חיוב הרשויות להביא 	 
בחשבון גם שיקולים כלכליים ואת העלויות לבעלי עסקים בעת קביעת הרגולציה. 

האחדת נושא הפיקוח – במקרה של סתירות בין פקחים תידרש הכרעה של הממונה עליהם.  	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

-1,650,000
ימי המתנה בשנה

יוני 2019

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/RIA_BL.pdf


משרד ראש הממשלה

      82 82    

משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים
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משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דבר המנכ"לית

היקף העשייה העצום של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים נוגע בחייהם של כל אזרחי מדינת 

ישראל, הן בהיבטים תעסוקתיים וכלכליים והן בהקשרים של איכות החיים. פעילות המשרד היא 

מכפיל כוח להגשמת מטרות הממשלה ומשתלבת במגוון עצום של תחומי פעילות.

צמצום תהליכים בירוקרטיים והפחתת רגולציה הם חלק חשוב בהגשמת חזון המשרד לשיפור 

השירות לאזרחים.

בהתאם לכך הייתה שנת 2017 בבחינת קפיצת מדרגה בתהליכי טיוב הרגולציה, הן מבחינת מספר 

התחומים שנבדקו, והן מבחינת העיסוק בנושאי ליבה כבדי משקל.

בברכה,

קרן טרנר אייל

חיסכון צפוי למשק בשנה:

67%

 הפחתה כוללת
בעלויות הבירוקרטיה

35,766,000
ימים

 קיצור
זמן המתנה

ישיר

469
מיליון ₪
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

רישיונות נהיגה פרטיים

הקלות בחידוש רישיון נהיגה – בין היתר באמצעות ביטול הצורך בבדיקת ראייה בכל עשר 	 
שנים מגיל ארבעים והארכת תוקף הרישיון )מתום תקופת נהג צעיר( עד גיל שבעים במקום 

לחדשו אחת לעשר שנים.  

צמצום זמני המתנה בסניפי הרישוי – באמצעות הרחבת השירותים הניתנים באמצעים 	 
חלופיים, דוגמת הוצאת רישיון נהיגה בסניפי הדואר ובמכונות השירות. ביטול דרישות שאינן 
הכרחיות והכבידו על סניפי הרישוי, דוגמת בקשה לקבלת פטור מתיאוריה, דיווח על סיום 
תקופת הליווי של קטין ועוד, ושיפור השירות בסניפים על ידי הגדלת מספר מקבלי הקהל 

והרחבת שעות הפעילות.     

הקלות לנהגים שרישיונם הוגבל בשל חוב הוצאה לפועל – ביטול הדרישה למבחן מעשי לנהג 	 
שהוטלה הגבלה על רישיונו והמשיך לנהוג עקב אי ידיעה.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

37525,000,000 מיליון ₪
ימי המתנה בשנה

דצמבר 2019

 רישיונות נהיגה מקצועיים

קיצור זמני ההמתנה לבדיקת כשירות רפואית הנדרשת למבקשי רישיון נהיגה לרכב ציבורי 	 
ומשא כבד באמצעות סינון ראשוני על-ידי זכיין חיצוני וצמצום זמני ההמתנה ל-21 ימים לכל 

היותר למועמדים שמצב בריאותם תקין.

הכרה ברישיונות מקצועיים שניתנו על-ידי צה"ל באמצעות הסמכת קצין רפואה ראשי לבצע 	 
בדיקות רפואיות מטעם רשות הרישוי.

מעבר לטופס בקשה מקוון לקבלת רישיון נהיגה.  	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

575,300,000 מיליון ₪
ימי המתנה בשנה

דצמבר 2018

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TransportationPrivateDrivingLiscences.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TransportationProfessionaldrivingliscences.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TransportationProfessionaldrivingliscences.pdf
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משרד התחבורה והבטיחות בדרכים    תוכניות שגובשו

רישום ורישוי ציוד מכני הנדסי

הפחתת דרישות ליבואנים של כלי צמ"ה )ציוד מכני הנדסי(, בדגש על דרישות ההון העצמי, 	 
ההתקשרות עם מוסך וחובת אספקת חלפים.

מעבר להגשה מקוונת של בקשות יבוא. 	 

הפחתת דרישות התחזוקה מכלים שאינם עולים על הכביש הציבורי.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

18.51,500,000 מיליון ₪
ימי המתנה בשנה

דצמבר 2018

תגי חנייה לנכה

מעבר למערכת מקוונת להגשת הבקשות לתגי חנייה שתאפשר גם מעקב אחר התקדמות 	 
הבקשה.

הסדרת שיטת הערעורים על החלטות הרגולטור. 	 

מעבר לטפסים מקוונים לשינוי פרטים ברכב נכה חלף הצורך להגיע ללשכת הרישוי. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

9.53,572,000 מיליון ₪
ימי המתנה בשנה

יוני 2019

רישוי חברות להובלת מטענים

שינוי אופן הרישום של חברות ההובלה ומעבר לרישום ללא צורך בהתייצבות במשרדי 	 
הרגולטור בת"א.

צמצום זמן ההמתנה של נהגי משאיות המובילים חומרים מסוכנים לבדיקת רקע ביטחונית 	 
מחודשיים לשבועיים באמצעות שיפור הממשק עם גורמי הביטחון. 

ביטול החובה להדפסת "רישיון המוביל" על נייר כחול, כך שניתן יהיה להדפיסו מכל מדפסת	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

6380,000 מיליון ₪
ימי המתנה בשנה

דצמבר 2019

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TransportationMechanicalEquipment.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TransportationDisabledParking.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/tahbura_mitanim.pdf
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רישום כלי שיט

ביזור הסמכות לרישום עצמאי של אופנועי ים ליבואנים בדומה לנעשה בעולם הרכב.  	 

מעבר לתשלום אגרה באופן מקוון. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יוני 1.8-2019 מיליון ₪

אישור הנדסי וספנות חופית

צמצום בחצי של כלי השיט החייבים באישור הנדסי כתנאי לבדיקת כושר שיט. 	 

מעבר לתשלום אגרה באופן מקוון. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יוני 0.8-2018 מיליון ₪

רישוי עובדי טיס

מעבר לתשלום אגרות באופן מקוון ויצירה של אזור אישי למפוקח.	 

שיפור התאימות בין הרגולציה המקומית לרגולציה האירופית, בין היתר באמצעות שימוש 	 
במאגר השאלות של EASA )סוכנות הבטיחות בתעופה( לבחינה העיונית. 

הגדרת SLA ואמנת שירות מחייבת, שתפורסם בפומבי.	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

דצמבר 14,0002020 ימי המתנה בשנה0.75 מיליון ₪

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TransportationShayit.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TransportationSapanutchofit.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TransportationOvdeiTayis.pdf
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משרד התחבורה והבטיחות בדרכים    תוכניות שגובשו

רישוי שירותי תעופה

הפרדת הרישוי של עבודות אוויר )כמו צילומי אוויר( מהטסת נוסעים בשכר, כתחליף למנגנון 	 
הפטורים המונהג כיום. 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

יולי 2702018  ימי המתנה בשנה0.03 מיליון ₪

רישוי מנחתים ושמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים

התחום נבדק ולא נמצא עומס חריג. 	 

הסמכת מעבדות בדיקה

התחום נבדק ולא נמצא עומס חריג. 	 

רישום כלי טיס וסימונם 

גיבוש התוכנית נדחה ויבוצע בשנת 2018.	 

תנאי הובלה ושינוע חומרים מסוכנים ברכבת ארצית

גיבוש התוכנית נדחה ויבוצע בשנת 2018.	 

רפורמה ברישוי רכב 

גיבוש התוכנית נדחה ויבוצע בשנת 2018.	 

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TransportationSherutayTeufa.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TransportationMinchatim.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/TransportationLabs.pdf
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הסמכת משיטים

תעודת סוג לכלי שיט

33%

100%

44%22%

בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע

ביצוע של תכניות הפחתת נטל שגובשו בשנת 2016
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משרד התחבורה והבטיחות בדרכים    תחומים שייבחנו

מנהל התנועה – אגף הרכב  .1  
תקינת רכב

מנהל התנועה – אגף הרכב  .2  
רישוי עסקים בענף הרכב

מנהל התנועה – אגף הרכב  .3  
הסמכת בעלי מקצועות בענף הרכב ופיקוח עליהם

רשות ארצית לתחבורה ציבורית )תח"צ( – אגף רכבות  .4  
תנאי הובלה ושינוע חומרים מסוכנים ברכבת ארצית

רשות ארצית לתח"צ - אגף תכנון, רישוי ותפעול תח"צ  .5  
רישיון להפעלת מונית

רשות ארצית לתח"צ - אגף תכנון, רישוי ותפעול תח"צ  .6  
רישוי השכרת רכב 

מנהל תשתיות - המפקח הארצי על התעבורה  .7  
רשויות תמרור וקביעת הסדרי תנועה

רשות הספנות והנמלים - אגף פיקוח ובקרה, ספנות ונמלים  .8  
פיקוח על אוניות בנמלים

רשות תעופה אזרחית – פיקוח אווירי  .9  
רישום כלי טיס וסימונם

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:
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רשות התעופה האזרחית – הנדסה  .10  
רעש כלי טיס

רשות התעופה האזרחית – כלכלה ויחסים בינ"ל  .11  
 כללי תובלה אווירית

רשות התעופה האזרחית – כלכלה ויחסים בינ"ל  .12  
רישיונות להפעלת כלי טיס ולהשכרתם

רשות תעופה אזרחית – פיקוח אווירי  .13  
חובת הטסת מפקחים

רשות תעופה אזרחית – פיקוח אווירי  .14  
הוראות כלליות להפעלת כלי טיס



משרד התיירות

91    

משרד 
התיירות
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דבר המנכ"ל

בשנת 2017 ביקרו בישראל יותר מ-3.6 מיליון תיירים – שיא של כל הזמנים. משרד התיירות פועל בשני 

מישורים – האחד הוא הגדלת הביקוש למוצר התיירותי בישראל באמצעות הסכמי שיווק מתקדמים, 

עידוד פתיחת קווי תעופה, מסעות פרסום ממוקדים ועוד. המישור האחר הוא גיוון ופיתוח של ההיצע 

התיירותי – סיוע בהקמת תשתיות תיירות ציבוריות, תמיכה באירועים תיירותיים, השקעה בפיתוח 

אמצעי אכסון מלונאיים ועוד. 

משרד התיירות רואה חשיבות רבה בהפחתת יוקר המוצר התיירותי בישראל. הפחתת רגולציה היא 

אחד הכלים המרכזיים של המשרד לשיפור המוצר התיירותי ולמתן חוויה תיירותית מיטבית. ביום 

21.05.2016 התקבלה החלטת ועדת שרים שעניינה הפחתת הרגולציה במשרד התיירות. בכלל זה 

הקלות בתנאי רישוי עסקים, דרישות מיגון, קידום הקלות במתן אשרות כניסה לישראל ועוד. הצעת 

חוק שירותי תיירות, הנמצאת בתהליכי חקיקה מתקדמים, מביאה אף היא בשורה בתחום הפחתת 

הרגולציה. במסגרת הצעת החוק תודגש הפחתת הרגולציה בתחום מורי הדרך.

 המשרד פועל אפוא לשיפור הסביבה הרגולטורית ולקידום הצמיחה בתיירות.   

בברכה,  

אמיר הלוי  
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משרד התיירות    תוכניות שגובשו

בשנת 2017 גובשה תוכנית בתחום:

רישוי מורי דרך

ביטול הדרישה לשימוש במורי דרך לתיירות פנים, למעט לקבוצות המונות יותר מ-25 איש 	 
ומאורגנות על ידי סוכני נסיעות. 

הארכת תוקף הרישיון משנתיים לארבע שנים.	 

קיצור משך ההכשרה משנתיים לשנה באמצעות קיצור לימודי הידע הפרונטליים והדגשת 	 
תכנים של כישורי הדרכה. 

יצירת מסלול הסבה מקוצר לקבלת רישיון מורה דרך לאקדמאים בתחומים רלוונטיים. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

בוצע--

11%רגולציה על מלונות 72%

ביצוע של תוכנית הפחתת נטל שגובשה בשנת 2016

בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע

17%

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/שירותי תיירות.PDF
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משרד 
התקשורת
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משרד התקשורת

משרד התקשורת

דבר המשנה למנכ"ל

תפקידיו המרכזיים של משרד התקשורת כוללים בין היתר התוויית מדיניות ואסטרטגיה בראייה 

ארוכת טווח, לקידום המובילות של ישראל בתחום התקשורת )בזק, שידורים, דואר( וקביעת כללי 

המשחק בענף התקשורת. זאת באמצעות חקיקה ורישוי ותוך עידוד שוק פתוח ותחרותי לרווחת 

הציבור.

בעקבות השינויים הטכנולוגיים שאנו חווים בעשורים האחרונים, התחדדה במשרד התקשורת ההבנה 

כי עודף הרגולציה מעמיס על הציבור, החברות בשוק התקשורת ובין היתר גם על הרגולטור נטל 

שמצריך השקעת משאבים של עיסוק בנושאים שוטפים, באופן המקשה הקצאת משאבים מספקת 

לצורך ביצוע הערכת מצב הכוללת ניתוח השוק ולהתאים את הרגולציה לצרכיו המשתנים ולקידום 

האינטרס הציבורי. על כן המשרד פועל לקביעת גבולות גזרה כלליים וברורים, אשר יהיו קלים לפיקוח 

ובקרה מחד גיסא ונוחים להתאמות אד הוק מאידך גיסא.

משרד התקשורת פעל וימשיך לפעול רבות לייעול תהליכי העבודה במשרד, ובשנתיים האחרונות 

נעשה שינוי מבני משמעותי אשר אותותיו כבר באים לידי ביטוי בסיוע במתן השירותים לאזרח.

כמו כן, במסגרת תהליכי טיוב רגולציה במשרד ובשיתוף משרד האוצר, משרד ראש הממשלה ומשרד 

הכלכלה, ננקטו צעדים חשובים בתהליכי יבוא ציוד אלחוטי, ובעקבותיהם יהיה אפשר לייבא מכשירים 

אלחוטיים רבים בלי לקבל אישור מהמשרד.

בברכה,

שמילה מימון

חיסכון צפוי למשק בשנה:

500
ימים

 קיצור
זמן המתנה

עקיף

350
מיליון ₪
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

יבוא מסחרי של ציוד אלחוטי

מעבר ממשטר של מתן אישורים מראש למשטר של פיקוח בדיעבד - באמצעות ביטול 	 
הדרישה לקבל אישור יבוא ממשרד התקשורת לפני יבוא לארץ של מוצרים בעלי סיכון 
נמוך להפרעות אלקטרומגנטיות, דוגמת ציוד היקפי אלחוטי למחשבים ועוד. כך יהיה אפשר 

לייבאם ולשחררם מהמכס ללא עיכוב. 

מעבר ממשטר של אישורים מראש למשטר של תצהירים – באמצעות קביעת פטור ביחס 	 
לדגמים מסוימים של מכשירים אלחוטיים שהם בעלי סיכון נמוך להפרעות אלקטרומגנטיות 
)ביחס לדגמים ספציפיים שהפטור המפורט לעיל לא יחול עליהם(, כך שאת הדגמים הללו 
יהיה אפשר לשחרר מהמכס באמצעות הצהרה של היבואן ובלי לקבל אישור מראש ממשרד 

התקשורת. 

הגברת היעילות של כלי האכיפה לפיקוח איכותי בדיעבד באמצעות מתן כלי אכיפה נוספים 	 
דוגמת כלי אכיפה מנהליים, בניית יכולות ניטור ופיקוח ועוד. 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון עקיף 

יולי 350-2018 מיליון ₪

 רישיונות מיוחדים

מעבר לתשלום אגרות באופן מקוון.  	 

מיכון מערכת רישוי חדשה אשר תאפשר שליחת הודעות למבקשי הרישיון על השלבים 	 
השונים בתהליך, כגון קבלת הבקשה, דרישה למסמכים נוספים וסיום הטיפול בבקשה.

מעבר להיתרים כלליים או פטור מהיתר של כמה מהרישיונות המיוחדים. 	 

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

0.06500 מיליון ₪
ימי המתנה בשנה

דצמבר 2020

מפעיל תחנות אלחוט בשירות ימי ואווירי

גיבוש התוכנית נדחה ויבוצע בשנת 2018.	 

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/תכנית הפחתת נטל - יבוא מסחרי של ציוד אלחוטי עותק לפרסום.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/tikshoret_meyuhad.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/tikshoret_meyuhad.pdf
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משרד התקשורת    מעקב ביצוע

משרד התקשורת

50%הוראות דיווח 25%25%

בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע

ביצוע של תכניות הפחתת נטל שגובשו בשנת 2016

אגף רישוי  .1  
ציוד טלקומוניקציה קווי

מינהל הנדסה  .2  
הקמת תחנות אלחוט

מינהל הנדסה  .3  
רישוי כלי שיט

בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:
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משרד
התרבות והספורט
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דבר המנכ״ל

החזון שלאורו פועל משרד התרבות והספורט בראשות השרה מירי רגב, הוא קידום פעילות הספורט 

והתרבות, והנגשתה כזכות בסיסית לכל אזרח, מגזר ויישוב בישראל.

כדי להגשים חזון זה הצבתי כמנכ"ל המשרד כמה יעדים לביצוע, ובראשם הסרת חסמים שמונעים 

את הרחבת תוכניות התרבות ופעילויות הספורט, בפרט ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. 

המשרד רואה חשיבות רבה בהפחתה מרבית של נטל רגולטורי עודף ושל נטל בירוקרטי המוטלים על 

מוסדות התרבות, על גופי הספורט ועל הרשויות המקומיות מחד גיסא, ועל האזרחים, שאותם נועד 

המשרד לשרת, מאידך גיסא. 

לפיכך הגדרנו תוכנית חומש להפחתת הנטל הרגולטורי במגוון תחומים. על פי התוכנית התמקדנו 

בשנת 2017 בהסרת חסמים הנוגעים לבדיקות הרפואיות בענפי הספורט ובחסמים הנוגעים לייבוא 

כלים תחרותיים בענף הנהיגה הספורטיבית. בתחומים אלה, כמו בתוכנית כולה, אנו פועלים למציאת 

האיזון העדין בין הטלת פיקוח ובקרה ראויים, בוודאי בתחומים הנוגעים לתפקודם של ילדים ובני 

נוער, ובין הסרתם של רמות פיקוח ונטל עודף, המונעים לא אחת את התפתחות השירותים שהמשרד 

מבקש לספק.

בברכה,

יוסי שרעבי 

חיסכון צפוי למשק בשנה:

109
ימים

 קיצור
זמן המתנה

ישיר

1.64
מיליון ₪

משרד התרבות והספורט
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בשנת 2017 גובשו תוכניות בתחומים האלה: 

בדיקות רפואיות לספורטאים

הפחתה במספר הבדיקות הרפואיות – מעבר מבדיקה אחת לשנה לבדיקה חד פעמית בעת 	 
ההצטרפות לאיגוד לספורטאים בכמה  מהענפים, דוגמת כדורת )באולינג(, פטנק ועוד.

הפחתה של מספר הבדיקות הארגומטריות )אק"ג( – באמצעות העלאת סף הגיל שמעליו 	 
יש חובה לעשות את הבדיקה בכל שנה מגיל 35 עד גיל 40 לספורטאים בענפים כמו רכיבה 

על סוסים, גולף ועוד.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

דצמבר 1092019 ימי המתנה בשנה1.54 מיליון ₪

יבוא כלים תחרותיים וחלקי חילוף לנהיגה ספורטיבית

הארכת תוקף רישיון היבוא מ-3 חודשים ל-6 חודשים. 	 

ביטול הדרישה להצגת רישיון יבוא בתוקף גם בעת הכנסת הטובין לארץ וגם בזמן השחרור 	 
מהמכס )הליך שמתבצע לקראת מכירת הכלים(. במקום זאת תידרש הצגת רישיון יבוא 

בתוקף רק לזמן הכנסת הטובין לארץ.

 סיום ביצוע  חיסכון בזמן חיסכון ישיר 

בוצע-0.1 מיליון ₪

אישור תוכניות הדרכה ומבחני הסמכת מדריכים

התחום נבדק ולא נמצא עומס חריג 	 

מינוי שופטים ודיינים

התחום נבדק ולא נמצא עומס חריג 	 

ביטוח צוללים

בדיקת התחום נדחתה ל-2018	 

www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/CultureAthletesChecks.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/CultureAthletesChecks.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/CultureCompetitiveVehicles.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/CultureCompetitiveVehicles.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/terbut_tzlila.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/terbut_tzlila.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/tarbut_shoftim.pdf
www.regulation.gov.il/uploads/reports/7/tarbut_shoftim.pdf
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ביצוע של תוכניות הפחתת נטל שגובשו בשנת 2015

83%17%

17%

בוצע

לא בוצע

טרם הגיע מועד הביצוע

צלילה ספורטיבית

נהיגה ספורטיבית

ביטוח ספורטאים

83%

100%

משרד התרבות והספורט    מעקב ביצוע
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בשנת 2018 יגובשו תכניות בתחומים הבאים:

 מינהל הספורט. 1
הסמכת מוסדות להכשרת מדריכים ומאמנים.

 מינהל הספורט. 2
בדיקה והכשרת קורסים למאמנים ומדריכים. 

 הרשות לנהיגה ספורטיבית. 3
מתן רישיון לאירועי נהיגה ספורטיבית. 

 הרשות לצלילה ספורטיבית. 4
פיקוח על מרכזי צלילה. 



משרד ראש הממשלה 

רח' קפלן 3, הקריה ירושלים 91950 

regulation.gov.il


