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 כללי –משרד ראש הממשלה 

ה המרכזי והמוביל בממשלת ישראל. המשרד אמון על משרד ראש הממשלה הוא משרד המט

מימוש התפיסה המדינית, כלכלית, חברתית וניהולית של ראש הממשלה המכהן, והלכה למעשה 

עוסק בהתוויה, תכנון, קידום ויישום מדיניות הממשלה וראש הממשלה בנושאים המרכזיים שעל 

דיניות על ובתכלול מדיניות סדר יומה של הממשלה. מטה המשרד מסייע לרה"מ בקביעת מ

הממשלה. הוא מאפשר את תפקודו היעיל של ראש הממשלה, ומבטיח את שגרת עבודתו התקינה, 

 ואת שגרת עבודתה השוטפת של הממשלה כולה. 

 תפקידיו המרכזיים של מטה משרד ראש הממשלה בישראל:

 משלה. ייזום והובלת פרויקטים ורפורמות שבראש סדר היום של הממשלה וראש המ .א

 משרדיים.-הובלה של פרויקטים הדורשים תיאום ועבודת מטה בין .ב

הובלת עבודת תכנון המדיניות ארוכת הטווח של הממשלה ותוכניות העבודה השנתיות של   .ג

 משרדיה.   

 הסרת חסמים המעכבים קידומה של מדיניות הממשלה. .ד

בוש עמדתו הבטחת התנאים המסייעים לראש הממשלה בתפקודו המקצועי, ובפרט בגי .ה

 בנושאים שונים, ובניהול שוטף של שגרת עבודתו.

 ניהול שגרת העבודה השוטפת של הממשלה.  .ו

  

המשרד נדרש, אם כן, למקצועיות במגוון רב של תחומים, וליכולת לעסוק תכופות בסוגיות 

חדשות, לעיתים לעומקן ולעיתים לרוחבן. צוות המשרד פועל בנושאים אלו בהתאם להנחיותיו 

יסותיו של ראש הממשלה, תוך הפעלת יכולות תיאום, בקרה, ניהול, הנעה לביצוע ויישוב ותפ

 מחלוקות. 

 

בטחוני והתחום -משרד ראש הממשלה בישראל פועל בשני ראשי עשייה מרכזיים: התחום המדיני

בטחוני פועלים מול ראש הממשלה המועצה לביטחון לאומי, -חברתי. בהיבט המדיני-הכלכלי

הצבאית, ראשי הארגונים הביטחוניים וצוות היועצים הרלוונטי. על כל נושאי הפנים, המזכירות 

חברתיים בהם עוסקת הממשלה, מופקד בשנים האחרונות, וכתלות -ובכללם הנושאים הכלכליים

 בהחלטתו של ראש הממשלה המכהן, מנכ"ל המשרד וצוותו. 

 

 תיאור ופירוט אודות היחידות ניתן למצוא באתר המשרד:

https://www.gov.il/he/departments/prime_ministers_office  

 :לאתר תכניות העבודה הממשלתיקישור 

spxhttp://plans.gov.il/Pages/homepage.a 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/prime_ministers_office
https://www.gov.il/he/departments/prime_ministers_office
http://plans.gov.il/Pages/homepage.aspx
http://plans.gov.il/Pages/homepage.aspx
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 מבנה ארגוני וממשקי עבודה –משרד ראש הממשלה 

  עובדים. 9821 -במשרד ראש הממשלה )ללא יחידות הסמך( מועסקים כ

כזית שכה המרהל ;המטה לביטחון לאומינמנות  משרד ראש הממשלהעל יחידות הסמך של 

רגילה  יחידות הסמך כפופות למנכ"ל, אך נבדלות מיחידה לסטטיסטיקה; לשכת הקשר נתיב.

במשרד בכך שהוענקו להן סמכויות מנהליות עצמאיות בתחומים שונים ובכללם בתחום כוח 

 (. מכה משפטית ומשאבים חומריים )בנא"אדם; תקציב; לש

 

פי חוק )המרכז להנצחת זכרו של רבין והמרכז למורשת -בנוסף באחריות המשרד תאגידים על

 יו בעיקר בהיבטים תקציביים.מנחם בגין(. הממשק עם תאגידים אלו מקבל ביטו

כמן כן, כולל המשרד את הגופים עליהם ממונה ראש הממשלה )ועדה לאנרגיה אטומית; המוסד 

ושירות הביטחון הכללי(. אחריות המשרד על גופים אלו מקבלת את ביטויה המעשי באחריותו 

 הישירה של ראש הממשלה לתפקודם והתנהלותם המבצעית. 

לשכת מנכ"ל משרד ; לשכת ראש הממשלהמשלוש יחידות מרכזיות:  משרד ראש הממשלה בנוי

לצידן פועלות יחידות מטה ובעלי תפקידים תומכים כדוגמת  ראש הממשלה ומזכירות הממשלה.

 המזכירות הצבאית; מערך התקשורת ומטה ההסברה הלאומי, המועצה לביטחון לאומי

ניות הציבור והתכתובת העברית . יועצי ראש הממשלה ויחידת פוהמועצה הלאומית לכלכלה

כפופות לראש הלשכה; יחידות המטה המקצועיות של המשרד ובהם מערכי הייעוץ המשפטי 

החשבות וכ"א כפופות למנכ"ל המשרד ואילו מזכיר הממשלה אחראי לפעילות מזכירות 

 הממשלה. 

 מבנה ארגוני

 

                                                        
י אגף מערכות ומידע במשרד ועובדי בתי תוכנה של נתון זה אינו כולל סטודנטים, מתנדבים ועובדים חיצוניים, לרבות: עובד 1

 התקשוב הממשלתי.
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 תקציב המשרד 

נקבע בהתאם לחוק יסודות התקציב ונקבע לפי מתוכנת  2018תקציב משרד ראש הממשלה לשנת 

 .2017-2018של תקציב דו שנתי לשנים 

מרבית התקציב תוקצב בבסיס התקציב ומשמש מתחילת השנה לפעילות המשרד, ויתר התקציב 

 התווסף כתקציב תוספתי חד פעמי במהלך השנה.

 יב הינה לפי החוק ומתבצעת על הנחיות החשב הכללי כנדרש.הוצאת התקצ

 להלן תמצית הנתונים הכספיים המופיעים בדוחות:

 

 באלש"ח 2018

 בסיס    
לאחר 

 הוצאה בפועל שינויים

 04סעיף 
משרד 
ראש 

 הממשלה

  344,023        מטה המשרד
          
569,665                   381,842  

  60,290           מערך הגיור
          
104,835                      71,315  

במוסדות ציבור  תמיכות
גופים  ותקצוב

סטטוטוריים הפועלים 
  50,156           הנצחהה בתחום

            
79,568                      47,897  

  29,342           ארכיון המדינה
            
63,465                      49,837  

  32,711           מטה הקיברנטי הלאומי
          
173,418                   137,994  

פרויקטים והחלטות 
  42,550           ממשלה

          
154,754                   147,689  

ת העיתונות כלש
  16,883           תהממשלתי

            
26,408                      12,274  

  20,569           מטה התקשוב
            
21,440                      16,953  

          

 -83סעיף 
 פיתוח

  111,236        התקשוב הממשלתי
          
169,941                   163,976  

  381,886        פרויקטים והחלטות
          
604,980                   570,267  

 סה"כ

 

    1,089,646        1,968,474                1,600,044  
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  ,פירוט רחב יותר אודות תקציב משרד ראש הממשלה, כמו גם יתר משרדי הממשלה

   מפורסם באתר משרד האוצר, בכתובת:

https://www.gov.il/he/departments/policies/tableau  

 

 תמיכות שנתנה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת  

, גיבש משרד ראש הממשלה, 1985-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3בהתאם להוראות סעיף 

ות הרלוונטיות, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובהתייעצות עם המועצות הציבורי

מבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד ראש הממשלה לתמיכה במוסדות ציבור המנציחים 

את זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי, זכרו 

 בפעולות העוסקים ציבור ופועלו של בנימין זאב הרצל וזכרו ופועלו של רחבעם זאבי ולמוסדות

 לגיור. הכנה

 

 התמיכות הבאות: אושרו 2018במהלך שנת 

תמיכות במוסדות ציבור המנציחים את זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה 

)ב( לחוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, 4)לפי סעיף  2018שהלכו לבית עולמם 

 (1986-התשמ"ו

 

 שם המוסד

הסכום שאושר לתמיכה 

 ( )בש"ח

מכון שיטים )ע"ר( להנצחת זכרם של גולדה מאיר, חיים ויצמן 

 ולוי אשכול
51,165 

 76,782 להנצחת זכרם של חיים ויצמן ויצחק נבון –מעגל תנועות הנוער 

 316,932 יד חיים הרצוג )ע"ר(

 132,165 קהילה לתיקון חברתי )ע"ר( להנצחת זכרן של לוי אשכול 

 667,441 יד לוי אשכול )ע"ר(

אפרים קציר   בית"ר )ע"ר( להנצחת זכרם של -הנוער הלאומי 

 ואריאל שרון
236,338 

שלטון בית"ר )ע"ר( להנצחת זכרם של חיים ויצמן, גולדה מאיר, 

 שמעון פרס, יצחק נבון, יצחק שמיר
169,380 

 51,165 מנהל קהילתי לב להנצחת זכרו של יצחק נבון

 301,254 יד חיים ויצמן )חל"צ(

https://www.gov.il/he/departments/policies/tableau
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 101,165 דרשת נצרים להנצחת זכרו של לוי אשכולמ

 69,744 להנצחת זכרו של יצחק נבון  -נאות קדומים 

 378,055 העמותה למורשת משה שרת )ע"ר(

 248,414 העמותה להנצחת הנשיא החמישי יצחק נבון )ע"ר(

 2,800,000 סה"כ

 

לפי סעיף )  2018ב הרצל ז"ל תמיכות במוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של בנימין זא

 (2004 –)ג( לחוק בנימין זאב הרצל )ציון זכרו ופועלו(, התשס"ד 13

 שם המוסד

 

 הסכום שאושר לתמיכה )בש"ח(

 120,000 הנוער הלאומי

 101,751 מכון שיטים )ע"ר(

מעגל תנועות הנוער הציוניות חלוציות מגשימות 

 )ע"ר(

102,018 

 51,379 פי. זי. סי. הגשמה )ע"ר(

 74,852 שלטון בית"ר

 50,000 מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי –תיקון 

 500,000 סה"כ

 

)ג( 14)לפי סעיף  2018 תמיכות במוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי

 ([1]2005 -לחוק זאב ז'בוטינסקי )ציון זכרו ופועלו(, התשס"ה 

 תמיכה )בש"ח(הסכום שאושר ל שם המוסד

 214,005 שלטון בית"ר )ע"ר(

 91,887 מכון ז'בוטינסקי בישראל )ע"ר(

 407,721 בית"ר )ע"ר( -הנוער הלאומי 

 86,387 המדרשה הלאומית ע"ש רינה מור

 800,000 סה"כ

 

                                                        
 268ס"ח התשס"ה, עמ'  [1]
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( לחוק 3)4)לפי סעיף  2018 תמיכות במוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של רחבעם זאבי

 2005-זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה הנצחת

 שם המוסד
הסכום שאושר לתמיכה 

 )בש"ח(
 

 
 30,000 תנועת הנוער הלאומי

 
 

 (3155)לפי החלטת ממשלה  2018תמיכות במוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה לגיור 

 הסכום שאושר לתמיכה )בש"ח( שם המוסד

  71,780 בית יהושע וחיה

 85,473 )ע"ר( אורות בני עץ חיים

 99,361 בית כנסת קדם

 2,718,814 הישיבה הגבוהה אור עציון

 214,065 רשת חינוך יהודי –מחניים 

 470,585 מכון מאיר

 80,922 נתיבי זוהר

 

 -)לפי החוקים: חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ"ח 2018תאגידים סטטוטוריים תקצוב 

 , 1976-, חוק דוד בן גוריון תשל"ז1997-יצחק רבין ,  חוק המרכז להנצחת זכרו של1998

 (2008–חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס"ח

 

 הסכום שאושר לתמיכה )בש"ח( שם התאגיד

 15,143,828 מרכז למורשת מנחם בגין

 12,928,000 מרכז למורשת יצחק רבין

 7,172,575 המכון למורשת בן גוריון

 3,076,240 וריוןבית בן ג

המרכז למורשת גוש קטיף וצפון 

 השומרון

4,500,000  

 

 

פרטים נוספים אודות נהלי תמיכות, פרטי קשר וקבצים המפרטים את המוסדות שקיבלו תמיכה 

 בשנים קודמות, ניתן למצוא בקישור הבא:
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https://www.gov.il/he/Departments/General/government_support  

 

 קרנות ומלגות

 . 2018משרד ראש הממשלה לא חילק קרנות ומלגות בשנת 

 

 היחידה להנצחת נשיאים וראשי ממשלות  

מכוח החוק להנצחת נשיאי ישראל  1986המועצה להנצחת נשיאים וראשי ממשלות הוקמה בשנת 

  .1986-ותיה, התשמ"ווראשי ממשל

 עצה.השר הממונה על ביצוע החוק הנו ראש הממשלה אשר מכהן גם כיושב ראש המו

 

  תפקידי המועצה העיקריים הם:

א. בהתאם להוראות החוק, להציע לממשלה, בין ביוזמתה ובין לפי פנייה מהממשלה, תכנית 

   להנצחת זכרו של כל מי שכיהן כנשיא המדינה או ראש הממשלה.

. התכנית תפרט את פעולות ההנצחה שתבצע הממשלה ואת פעולות ההנצחה שיבצעו גופים ב

ציבוריים בתמיכת הממשלה, לרבות תמיכה במפעלים או מוסדות הנושאים את שמו של הנפטר, 

הכול כפי שהמועצה תראה כהולם את הנצחת זכרו של הנפטר, בשים לב לאישיותו, לפועלו ולשאר 

יין; התכנית תכלול אומדן של ההוצאות הכרוכות בביצועה והצעת מקורות שיקולים הנוגעים לענ

 לכיסוין.

ג. בהתאם להוראות החוק, על המועצה לפקח על ביצוען של תכניות ההנצחה ולדווח עליהן 

לממשלה. לשם כך, בסמכות המועצה לדרוש מכל מי שנטל חלק בביצוע פעולות ההנצחה במימון 

 ה או מסמך הדרושים לה לצורך תפקידי הפיקוח.המדינה, שימסור לה כל ידיע

ד. בהתאם להוראות החוק על המועצה לייעץ לגנז המדינה בנוגע לפרסום מבחר נאומיו, הרצאותיו 

וכתביו של הנפטר; על עריכת תצוגות פומביות של כתביו או חומר תיעודי אחר המתייחס אליו, 

  בין בגנזך המדינה ובין במקום ציבורי אחר.

  קוח וביצוע אזכרות ממלכתיות בשיתוף עם מרכז ההסברה.ה. פי

ו. המועצה משמשת כיחידת קשר עם גופי ההנצחה הציבוריים וכן כמרכז לפניות הציבור בנושאי 

 נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה. 

 

 מידע נוסף ניתן למצוא באתר היחידה בקישור הבא:

hauma.org.il-://gdoleyhttp/  

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/General/government_support
https://www.gov.il/he/Departments/General/government_support
http://gdoley-hauma.org.il/


 
 

                                                      

  

 

Prime Minister’s Office 

لحكومة رئيس ديوان   ا

 משרדראשהממשלה

 

 2004-חוק בנימין זאב הרצל )ציון זכרו ופועלו(, התשס"ד

 המועצה להנצחת זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל במשרד ראש הממשלה 

מטרותיו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של בנימין זאב הרצל, לציין את 

אים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם זכרו ולהביא לחינוך הדורות הב

 לחזונו הציוני.

ערכיות במוסדות -מטרותיו של חוק זה ייושמו בדרך של קיום יום הרצל ופעילויות חינוכיות

המדינה, בצה"ל ובבתי הספר, מתן מלגות לתלמידים ומתן תמיכות למוסדות ציבור, הפועלים 

באמצעות קיום פעילות בהר הרצל בירושלים, הכל לפי הוראות  להגשמת מטרות חוק זה, לרבות

 חוק זה.

מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור לאחר התייעצות עם 

 המועצה הציבורית.

 

 *2005-חוק זאב ז'בוטינסקי )ציון זכרו ופועלו(, התשס"ה

 במשרד ראש הממשלה  המועצה להנצחת זכרו ופועלו של  זאב ז'בוטינסקי

מטרותיו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי, לציין את 

זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם 

 לחזונו הציוני.

ערכיות -ופעילויות חינוכיות מטרותיו של חוק זה ייושמו בדרך של קיום יום זאב ז'בוטינסקי

במוסדות המדינה, בצה"ל ובבתי הספר, מתן מלגות לתלמידים ומתן תמיכות למוסדות ציבור, 

הפועלים להגשמת מטרות חוק זה, לרבות באמצעות קיום פעילות בהר הרצל בירושלים, הכל לפי 

 הוראות חוק זה.

דות ציבור לאחר התייעצות עם מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוס

 המועצה הציבורית.

 

 *2005-חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, תשס"ה

 מטרתו של חוק זה להנציח את זכרו של רחבעם זאבי ולהנחיל לדורות את פועלו ומורשתו.

ערכיות לזכרו של רחבעם -לשם יישום מטרת החוק, יקוימו אירועי זיכרון ופעילויות חינוכיות

 זאבי.

תן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור לאחר התייעצות עם מ

 המועצה הציבורית.

תמיכה על פי חוק זה תינתן רק למוסד ציבורי שעיקר פעילותו היא הנצחת מורשתו וזכרו של 

 רחבעם זאבי.

 



 
 

                                                      

  

 

Prime Minister’s Office 

لحكومة رئيس ديوان   ا

 משרדראשהממשלה

 

 משרד ראש הממשלה חוק חופש המידע ב

 שקד פרידריך לבטובהגב' הממונה על העמדת מידע לציבור: 

  Foi@pmo.gov.il, דוא"ל: 6773729-02, פקס: 6706177-02טלפון: 

  9195017, ירושלים 3: רחוב קפלן כתובת

 

את דיווחי הממונה על הפעלת החוק במשרד כמו גם פרטי התקשרות ופרטי מידע נוספים ניתן 

 :למצוא באתר המשרד בכתובת

https://www.gov.il/he/Departments/Units//freedom_of__information_law 

 

 טוב לדעת! 

  מזכירות  2002באתר משרד ראש הממשלה מפורסמות החלטות הממשלה החל משנת(

 לטות ממשלה ישנות יותר בהתאם לתכנית עבודה שנתית(. הממשלה עוסקת בהעלאת הח

  סדרי היום לישיבת הממשלה וההצעות להחלטה מפורסמים באתר המשרד החל מחודש

 .2011אפריל 

  הצעות להחלטה לממשלה ולוועדות שרים שלא בישיבה מפורסמות החל מחודש

 .2017אוקטובר 

  2017מאוקטובר סדר יום של ועדות השרים מפורסמים באתר המשרד החל. 

  באתר המשרד ניתן לאתר מידע אודות הרכב הממשלה, הרכבי ממשלות עבר ומסמכי

 הממשלה. 

 

ניתן להגיש בקשת חופש מידע לצורך איתור החלטות שאינן נמצאות במנוע החיפוש באתר, 

 בקשות מסוג אלו עונות לקטגוריית 'מידע חייב בפרסום' ומכאן פטורות מאגרת תשלום.

 

ספים אודות עבודת מזכירות הממשלה וכן חומרים המתפרסמים על ידה, ניתן למצוא פרטים נו

    .https://www.gov.il/he/Departments/secretaryבאתר: 

 

 

 

mailto:Foi@pmo.gov.il
https://www.gov.il/he/Departments/Units/freedom_of__information_law
https://www.gov.il/he/Departments/Units/freedom_of__information_law
https://www.gov.il/he/Departments/secretary

