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 - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ
 התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה
 ההובג האולחת

 ראורבפבו ,םלועה יבחרב הרהמב טשפתה רשא ,הנורוקה ףיגנ ןיסב ץרפתה 2019 רבמצדב
 ףקיהב רכינ לודיג לח 2020 ץרמ שדוח ךלהמב .לארשיב ןושאר הנורוק הלוח ההוז 2020

 ידכ דע קשמהו רוביצה תוליעפ לע תולבגה הלשממה הליטה ויתובקעבש ,לארשיב האולחתה
 הדירי הלח 2020 לירפא עצמאב .4.5.20 דע ךשמנש 25.3.20-ב םיבשותה לע אלמ רגס תלטה
 ינוי תליחתב .תויללכה תולבגהה תא ריסהל הלחה הלשממה היתובקעבו האולחתה ףקיהב

 וזמ ההובג המרל עיגה האולחתה ףקיה ינוי ףוסבו האולחתה יפקיהב רכינ לודיג לח 2020
 יללכ רגס לטוה רבמטפסבו ,טסוגואו ילוי םישדוחב תולעל ךישמה האולחתה ףקיה .ץרמבש
 ,םילשורי םג ןהבו ,תורחאמ רתוי רומח ןפואב תומיוסמ תוימוקמ תויושר התכיה הפגמה .ףסונ
 המיקה ,םילודג האולחת יפקיה םע דדומתהל ידכ .)תויושרה שולש( דסא-לא רידו קרב ינב
 תדעו תא הלשממה הכימסה התטלחהב .לבגומ רוזא לע הזרכהל םירש תדעו הלשממה
 ונממ האיציהו וילא הסינכה תלבגהב חרכה שי יכ הענכוש םא לבגומ רוזא לע זירכהל םירשה
  .הלחמה תוטשפתה תא עונמל ידכ
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 
 

 לירפא
2020  

4 
  17%-כ   םישדוח

10% - 
21% 

 ובש דעומה
 הלשממה הכימסה
 םירש תדעו

 שאר תושארב
 הזרכהל הלשממה
 םילבגומ םירוזא לע
 התוא הכימסהו

 לא הסינכ ליבגהל
 האיציו לבגומ רוזא
 .ונממ

 ולעה זאמ ופלח 
 תוימוקמה תויושרה
 תואירבה דרשמ ינפל
 עצבל ךרוצה תא
 תוריקח ןמצעב
 דעו תויגולוימדיפא
  .וז תוכמס ולביקש

 םילוחה רועיש 
 םיתמואמה
 ףוסמ םילשוריב
 ךשמל 2020 ץרמ
 דעו םייעובשכ
 המכ לע הזרכהל
 רוזאכ הב תונוכש
 7% תמועל .לבגומ
 עצוממב םיתמואמ
 .יצראה

 םילוחה רועיש 
 ינבב םיתמואמה
 ךלהמב קרב
 ילוי םישדוחה
 ,2020 טסוגואו

 עצוממ תמועל
 - 4.5% לש יצרא

 ינב ,תאז םע .8%
 הזרכוה אל קרב
 לבגומ רוזא
  .וז הפוקתב

  

56% 
  47% דע  62%-ו

2,145 
  תוחוד

92 
 תוחוד

 םילוחהמ
 םיתמואמה
 ינבבו םילשוריב
 ,המאתהב ,קרב
 לג ךלהמב
 ,ןושארה האולחתה
 סיסבב ואצמנ אל
 תא שמישש עדימה
 תוריקחה ךרעמ
 לש תויגולוימדיפאה
 .תואירבה דרשמ

 הפיכאהו חוקיפה רועיש 
 לע לארשי תרטשמ לש
 םילוחה לש דודיבה תבוח
 רבמטפסב םיתמואמה
 .2020 רבמצד דע

 תרטשמ הקליח 
 קרב ינבב לארשי

 דע ץרמ םישדוחב
 2020 רבמטפס
 52,628 תמועל
 ,םילשוריב תוחוד
 היבשות רפסמ רשא
 רשאמ 4.5 יפ לודג
 התואב ,קרב ינבב
 .הפוקתה

 ידי לע וקלוח 
 םיחקפה
 ינבב םיינוריעה
 םישדוחב קרב
 דע רבמטפס
 4-ו ,2020 רבמצד
 לע ונתינ תוחוד
 םיחקפה ידי

 רידב םיינוריעה
 התואב דסא-לא
 .הפוקתה
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 תרוקיבה תולועפ

 לוהינל םיעגונה םיטביה ןווגמ הנידמה רקבמ דרשמ ןחב 2021 ראוני דע 2020 ץרמ םישדוחב
 יוהיז :םהבו ,ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמ תויושר םע תודדומתהלו הנורוקה רבשמ
 תעיבק ;המושייו םהב לופיטל העבקנש תוינידמה ,ההובג האולחת םהבש םירוזא
 יזכרמה ןוטלשה ןיב רשקה ;המויס לעו לבגומ רוזא לע הזרכה לע הטלחהל םינוירטירק
 תודדומתהל ןהל שרדנה עדימה תרבעהו תויושרה ףותיש יבגל ןה - ימוקמה ןוטלשל
 תעיטקל םיצמאמב תוימוקמה תויושרה לש ןתלוכי יוצימ יבגל ןהו ,הפגמה םע תיבטימ
  .הקבדהה תרשרש

 האולחתה לגבו 2020 יאמ דע ץרמ םישדוחב לחש ןושארה האולחתה לגב הקסע תרוקיבה
 שולשב תודקמתה בגא ,)תרוקיבה תפוקת( 2020 רבמטפס דע ינוי םישדוחב לחש ינשה
 ,תואירבה דרשמב ,)ל"למ( ימואל ןוחטיבל הטמב העצוב תרוקיבה .תוימוקמה תויושרה
 תרטשמב הפיכאה תלהנימב ,םינפה דרשמב ,)ר"עקפ( ףרועה דוקיפב ,םיטפשמה דרשמב
 .תויושרה שולשבו ימוקמה ןוטלשה זכרמב ,לארשי

 

 

 

-ב - דוקימב םירוזא יוהיזו האולחת לש תוצרפתה תעינמל תוינידמה ךמסמ םושיי
 תא טרפמה הטמה תדובעל םכסמ ךמסמ הלשממה ידרשמ ללכל ל"למה םסרפ 18.5.20

 .ירוביצ דסומב וא יפרגואיג רוזאב האולחת לש תטלשנ יתלב תוצרפתה תעינמל תוינידמה
 ,2020 טסוגוא דע יאמ םישדוחב דוקימב םירע יוהיזל תולועפה םושיי תא תרוקיבה תקידבמ
 ידמ ל"למה ינפל עירתה תואירבה דרשמ יכ הלע ,האולחתב תרכינ היילע הלח םכלהמבש
 לש עדיהו עדימה זכרמ לש ימויה חותינה תא לביק ל"למה יכו הגירח האולחת לע םוי

 ומכ הלועפל תוצלמה ל"למל ריבעה אל תואירבה דרשמ םלוא ,תועיבקב תואירבה דרשמ
  .הפיכא תרבגהו תוקידבה ףקיה תלדגה

 שמשמה ,הנורוקה טניבק - דוקימב םירוזאב םירש תודעוו הנורוקה טניבק ינויד
 הנורוקה רבשמב לופיטב םיקסועה םייתלשממה םימרוגה ןיב הנוילע םואית תרגסמ
 ןפואב ןד אל ,האולחת לש תרזוח תוצרפתה םע תודדומתהל תינכות שוביגל יארחאו

 םוצמצב םינוידהו ,וירחאלו ינשה האולחתה לג ץורפ תארקל אל םג ,דוקימב םירעב לופיטה
 טביהב וא )תולהקתה תלבגה תמגוד( תיצראה המרב תולבגה לש טביהב וקסע האולחת
 תשרדנה תוינידמב וקסע אל תופסונ םירש תודעוו הלשממה םג .םילבגומ םירוזא לש
  .דוקימב םירעב לופיטל

 יאמו לירפא( ןושארה האולחתה לג ךלהמב - קרב ינבבו םילשוריב תוקידבה ףקיה
 תמועל 17%-כ לש ךסב םיתמואמ רועיש( האולחת דקומכ םילשורי התהוזשמ םג ,)2020

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 ריעב תוקידבה רפסמ תא לידגה אל תואירבה דרשמ ,)יצראה עצוממב 7%-כ לש רועיש
 4.4.20-ל דעו 29.3.20 ןיב עובשב( 2020 לירפא עצמאב לבגומ רוזא לע הזרכהה םע אלא
 רוזא לע הזרכהה םע קר .)תוקידב 5,748 ועצוב וירחאש עובשבו ,תוקידב 6,061 ועצוב
-ינוי( ינשה האולחתה לג ךלהמב .תוקידב 11,042-ל לדג עצובש תוקידבה רפסמ לבגומ
 ינבב האולחתה ףקיהב תרכינ היילע הלח ילויו ינוי םישדוחה ךלהמב יכ הלע )2020 טסוגוא
 עצוממהש דועב ,21%-ל 10% ןיב ענ םיתמואמה רועיש קרב ינבב ,המגודל( םילשוריבו קרב
 זאמ ,ילוי עצמא דע המאתהב לדג תוקידבה ףקיהו )וז הפוקתב 8%-ל 4.5% ןיב ענ יצראה
 םיהובג וראשנ תוקידבה ךסמ םיתמואמה םילוחה ירועישש ףא ,תדרל לחה תוקידבה רפסמ
  .יצראה עצוממהמ

 ידסמ ינש להינ תואירבה דרשמ - םילשוריבו קרב ינבב תויגולוימדיפא תוריקח עוציב
 ,2020 יאמו לירפאב ,ןושארה האולחתה לגב ,ךכ םושמ .םימאותמ םניאש םידרפנ םינותנ
 םיתמואמה םילוחהמ 44%-ו 38%-ל עגונה עדימ תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ ידיב היה
 ,םיתמואמה םילוחהמ קלחל תוריקח עוציבל איבהש רבד ,המאתהב םילשוריבו קרב ינבב
 לגב .ומוציעב היה ןושארה האולחתה לג רשאכ ההובג האולחת התייה ןהבש םירעב תאזו

 תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמל ויה אל ןיידע םלוא רפתשה בצמה ינשה האולחתה
 .םיתמואמה םילוחהמ 20%-כ לע םינותנ

 ונתינש תוחודה ףקיה - קרב ינבבו םילשוריב ונתינש לארשי תרטשמ תוחוד ףקיה
 יפכ ,ןהב האולחתה תמר תא םאת אל הפיכאה יצמאמ תרגסמב קרב ינבבו םילשוריב
 םייעובשב םילשוריב ,המגודל .דוקימב םירוזאב לופיטל תוינידמל םאתהב היה שרדנש
 התייה )19.4.20 דעו 12.4.20-ב לחה( ריעב םילבגומ םירוזא לע הנושארה הזרכהה ינפלש
 רפסמב תרכינ הדירי הלח הנושארה הזרכהה םות םע םלוא .תוחודה ןתמ ףקיהב היילע
 יבגל .)4.5.20 דעו 30.4.20-ב לחה( היינשה הזרכהה תפוקת ךלהמב םג הכשמנש ,תוחודה
 2,145 קרב ינבב לארשי תרטשמ הקליח 2020 רבמטפס דע ץרמ םישדוחב יכ הלע קרב ינב
 אצוי .הפוקתה התואב םילשוריב 52,628 תמועל ,הנורוק תויחנה תפיכא תרגסמב תוחוד
 רתוי 24 יפ וקלוח ,קרב ינבב רשאמ 4.5 יפ לודג היבשות רפסמ רשא ,םילשוריב יכ אופא
 .קרב ינבב רשאמ תוחוד

 2020 רבמבונ דע - םירשה תדעו ידי לע לבגומ רוזא לע הזרכה םויסל םינוירטירק
 לש המויסל םיתיעל האיבה וז הדבועו ,לבגומ רוזא לע הזרכה םויסל םינוירטירק ויה אל
 תדעו ינפל הלעה אל תואירבה דרשמ ,המגודל .האולחתב הדירי הגשוה םרטב הזרכהה
 ,תיליע רתיב לע הזרכהה ףקות תא ךיראהל תורשפאה תא לבגומ רוזא תזרכהל םירשה
 ךשמה לע ודיעה םינותנהש ףא ,2020 רבמטפס דע וז הדעווב הנודינ אל תפסונ הזרכהו

 .ריעב האולחתה תוטשפתה

 תדעווב ןוידל איבה אל תואירבה דרשמ - לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעווב ןויד
 עבק תואירבה דרשמש ףסה יאנתב ודמעש םירעה לכ תא לבגומ רוזא תזרכהל םירשה
 אל ,םילודג ויה האולחתה יפקיה ןהב הלא םירעב לופיטה ןכ לעו ,לבגומ רוזא לע הזרכהל
 שאר דמוע השארבש לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו ןוידב יכ אצמנ .דיחא היה
 זאד הלשממה שאר החנה םהיבגל םירוזאה 16 ךותמ 2 ונודינ ,1.7.20-ב ךרענש הלשממה
 תאז .לבגומ רוזאכ םהילע הזרכהל תורשפאב ןודל שי יכ 30.6.20-ב ךרענש םדקומה ןוידב
 .30.6.20-ב ינשה לגב האולחתב היילעה תא גיצהש עדיהו עדימה זכרמ םוסרפל ךשמהב
 האולחת ןהב שיש םירע יבגל עדימ תלבקל םוזי ןפואב הלעפ אל םירשה תדעו יכ הלע דוע
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 תוצלמהב הינויד הדקימ איהו ןהב האולחתה ףקיה םוצמצל תודדומתהה תניחבלו ההובג
 הסנכתה אל לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו ,ףסונב .הינפל גיצה תואירבה דרשמש
 .וז הפוקתב רמחוה האולחתה בצמש ףא ,)6.9.20-ל דעו 9.7.20-מ( םיישדוח ךשמב

 דרשמו ל"למה תרוקיבה תפוקת ךלהמב - לבגומ רוזא לע הזרכהה תויביטקפא
 םירוזא לע תוזרכהב תודיחאה רסוח אשונ תא הנורוקה טניבק ינפל ולעה אל תואירבה
 ףקיה תלדגהב הזרכהה בוליש תוברל ,םילבגומה םירוזאב יוקלה לופיטה ,םילבגומ
 היילעה ףא לע ,תוזרכהה לש הכומנה תויביטקפאה תרבגהב ןויד רשפאל ידכ ,תוקידבה
 .האולחתב

 רחאל שדוחכ - תוימוקמה תויושרל םידדובמו םיתמואמ םילוח לע עדימ תרבעה
 תויושרל םידדובמהו םילוחה ינותנ תרבעהל השקבב תואירבה דרשמל םינפה דרשמ תיינפ
 תויושרל םסרופ ,תוימוקמה תויושרל עדימ ריבעהל ךרוצב ריכה ל"למהש רחאלו תוימוקמה
 עדימה תרבעהב בוכיעה .תוימוקמה תויושרל דודיבה יבחו םילוחה לע םינותנ תריסמל להונ
 תרפהל תורשפא םצמצל ךכבו םידדובמה ןהיבשותל עייסל תויושרה לש ןתלוכיב עגפ
 םורתל ךכבו תוינולמל םילוחה םיבשותה יוניפל לועפל ןתלוכיב עגפ ןכו ,דודיבה תבוח
 .הפגמה תוטשפתה לש םימדקומ םיבלשב הקבדהה תרשרש תעיטקל

 ולעה תוימוקמה תויושרה - תוימוקמה תויושרה ידי לע תויגולוימדיפא תוריקח עוציב
 תעיטק םשל תויגולוימדיפא תוריקח ןמצעב ועצביש ךרוצה תא תואירבה דרשמ ינפל
 .וז תוכמס ולביק 2020 טסוגוא תליחתב קר ךא ,2020 לירפא תליחתב הקבדהה תרשרש

 לירפאב הלטוה הכסמ תוטעל הבוחהש םגה - תוימוקמה תויושרה יחקפ ידי לע הפיכא
 יכ הלע דוע .2020 ילויב תוכסמ תייטע ףוכאל וכמסוה תוימוקמה תויושרה יחקפ ,2020

 תוחוד 4-ו 92 ,2020 רבמצד דע רבמטפס הפוקתב ונתינ ,דסא-לא רידו קרב ינב תויושרב
 ותה" תוארוהב הדימע-יאו הכסמ תייטע-יא ןיגב תימוקמה תושרה יחקפ ידי לע )המאתהב(
 תולועפ לע הפיכאה תלהנימל החוויד אל םילשורי תייריע 2021 ראוניל ןוכנו ,"לוגסה
 עצבל תוימוקמה תויושרה יחקפ וכמסוה אל תרוקיבה דעומל ןוכנ .העציבש הפיכאה
 םידעיב דומעל השקתמ לארשי תרטשמש םגה ,דודיב יבחו םיתמואמ םילוח לע הפיכא
 .אשונב העבקש

 לע לארשי תרטשמ לש הפיכאהו חוקיפה - לארשי תרטשמ ידי לע דודיב תבוח תפיכא
 2020 רבמצד דע רבמטפס םישדוחב ותחפ דודיב יבחו םיתמואמ םילוח לש דודיבה תבוח
 יבח לע 22% - 7%-ו םיתמואמה םילוחה לש דודיבה תבוח לע 47% - 8% לש םיפקיהל
-כל רבמצד שדוחב העיגהו רכינ ףקיהב האולחתה התלע ולא םישדוחבש ףא ,דודיבה

 .דודיב יבח 465,000-כלו םילוח 98,000

 

 דעו 2020 לירפאמ - ןוחטיבה דרשמו ר"עקפל קרב ינבו םילשורי ןיב הלועפ ףותיש
 דודיב יבחו םילוח יוניפ ל"מח קרב ינבו םילשורי תויריע וליעפה תרוקיבה םויס דעומ
 ךכבו ,הז אשונב ןוחטיבה דרשמו ר"עקפ םע הלועפ ףותישב ולעפו דודיבו המלחה תונולמל
 .יוניפה תוליעיל םרתש הדובע ךילהתל ואיבה
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 בויט ןעמל ,ותוליעיבו לבגומ רוזא לע הזרכהה תוינידמב ןודי הנורוקה טניבקש ץלמומ
 ,תוקידבה ףקיה תלדגה ,הפיכאה קודיה ,םללכבו ,הזרכה תעב םישרדנה םיוולנה םידעצה
 אשונב ןודי הנורוקה טניבק יכ ץלמומ דוע .יוצרה הזרכהה ךשמ תעיבקו תולבגהה תרמחה
 לבגומ רוזא לע זירכהל ךרוצה תא עונמל םימיוסמ םירקמב יושעש דוקימב םירוזאב לופיטה
 הזרכהה תוינידמ תניחב דצל יכ ץלמומ דוע .דעומ דועבמ האולחתה תוטשפתה תא םולבלו

 תושרב הכימת לש םימילשמ םידעצב ךרוצה תא הנורוקה טניבק ןחבי ,לבגומ רוזא לע
 ידכ האולחת תמילבל תוימוקמ תולועפ תועצמאב רוזאה יבשותבו תיטנוולרה תימוקמה
  .הייסולכואה ללכ לע םייללכ םירגס תלטהב ךרוצה תא עונמל

 תגצהלו םיבושייב האולחתה ינותנ לש תיתיע הגצהל לעפי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 רודס ןפואב סנכתת םירשה תדעו יכו ,לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו ינפל ויתוצלמה
 הדעווה יכ ץלמומ דוע .םילבגומ םירוזא לע הזרכה םשלו האולחתה בצמב ןויד םשל
 עבקש םינוירטירקל םאתהב לבגומ רוזא לע הזרכה םויס לכ ןחבת לבגומ רוזא לע הזרכהל
 .בקעמל םייתומכ םינוירטירק תרדגה ךות 2020 רבמבונב תואירבה דרשמ

 םהב לופיטלו דוקימב םירוזא יוהיזל תוינידמה ךמסמב עבקש ןונגנמה יכ אדוול ל"למה לע
 דרשמ תדימע רחא בוקעי ל"למה יכ ץלמומ ןכ ;םייטנוולרה םימרוגה ללכ ידי לע םשוימ
 יתיע ןפואב אשונב םיחוויד ורבעוי יכו ,דוקימב םירוזאב לופיטל העבקנש תוינידמב תואירבה
  .הנורוקה טניבקל

 ירועיש םע םירעב ןרפסמ תלדגהלו תוקידבה ןונגנמ בויטל לעפי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 ויכרעמ תא שמשיש דחא םינותנ דסמ תמקהל לעפי ,ןתינה לככ םדקומ ,םילודג האולחת
  .םינותנה תומלשו תודיחא תא אדוויו ,תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ םהבו ,םינושה

 דרשמו תוימוקמה תויושרה ףותישבו הפיכאה תלהנימ תייחנהב ,לארשי תרטשמ יכ ץלמומ
 תרגסמב ,רוזא לכב האולחתה תמרל םאתהב הפיכאה טביהב הנעמ תתל לעפת ,תואירבה
 תרטשמ ףותישב םינפ ןוחטיבל דרשמה יכ ץלמומ דוע .האולחתה תמילבל םיצמאמה
 ,רבשמ תותיעב קודיבו הפיכא תוחוכ רובגתל תופולח ונחבי םיטפשמה דרשמו לארשי

 יחקפ בוליש תועצמאב ינוריעה הפיכאה ךרעמ קוזיח ידי לע ןיב ,הנורוקה רבשמ תמגודכ
  .לארשי תרטשמ רובגת ידי לע ןיבו תוימוקמה תויושרה

 הפיכאה תלהנימ יכו ,תועצבמ ןהש הפיכאה תולועפ תרבגהל ולעפי תויושרה יכ ץלמומ
 תוינידמ תעיבק תועצמאב ,ןהב האולחתה ינותנל םאתהב ,תוימוקמה תויושרה תא ןיווכת
 ועציבש הפיכאה תולועפ יפקיה רחא בוקעתו הפיכאה ןפואל רשאב תויחנה ןתמו הפיכא
  .תויושרה

  

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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.הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ס"מלה ימוסרפ יפ לע

 ןוטלשה ןיב רשקה אטבתמ םהבש םיירקיעה םימוחתה
 הנורוקה רבשמ לוהינב ימוקמל יזכרמה
 הנורוקה רבשמ
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םוכיס  

 תגשהבו םיבשותב לופיטב תוימוקמה תויושרה לש יסחיה ןנורתי תא יבטימה ןפואב לצנל ידכ
 ,םינפה דרשמ ,תואירבה דרשמ - רבדב םיעגונה הלשממה ידרשמ יכ ץלמומ ,תוימואלה תורטמה
 ץמאמב תוימוקמה תויושרה ףותיש תבחרהל ולעפי - םיטפשמה דרשמו םינפה ןוחטיבל דרשמה
 .ןהיתויוכמס תא ביחרהל ךרוצה תא ךכל םאתהב ונחביו ,האולחתה םוצמצל ימואלה

 

 תולוכי לעב םרוג ןהו םוריחבו הרגשב םיבשותב לופיטה לש דוסיה תנבל ןה תוימוקמה תויושרה
 ןוטלשה ןיב יבטימ רשקב שיש תובישחה תא שיגדה הנורוקה רבשמ .יביטרפואו ילוהינ ןויסינו

 .ימוקמה ןוטלשה ןיבל יזכרמה

 תויוצרפתה תמילב םשל דוקימב םירוזאב לופיטל תוינידמה השמומ אל יכ אצמנ תרוקיבב
 םאתהב ליעי לופיט ןתינ אל האולחתה הטשפתה םהבש םירוזאב יכו ,התוטשפתה ינפל האולחת
 לע הטלחהלו האולחתה תורבגתהל איבהל ידכ םהב היהש ןכתיי ולא לכ .ועבקנש םינוירטירקל
 תודדומתהל םתריהל רוביצה תונוכנב העיגפל איבהל ידכ ףאו קשמה לע ינש יללכ רגס תלטה
 .הנורוקה ףיגנ םע


