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 - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה
  דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ

 תיחפהל ודעונש תוינידמ ידעצב יוטיב ידיל האב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םע םלועב תודדומתהה
 לש לודג ףקיה םע דדומתהל תואירבה תוכרעמ תלוכיב ךומתלו ףיגנה תוטשפתה בצק תא
 עויס תוינכות לש בחר ןווגמ םלועה תונידמ וטקנ תילכלכה העיגפה לע הבוגתב .השק האולחת
 םרכשש םיאמצעלו םיקסעומל תואבצק םולשתב ןרקיעב ודקמתה תוינכותה .םיעגפנל תוילכלכ
 םע .תיב יקשמלו םיקסעל תוליזנה תלדגהב ןכו ,תולקהבו הבוח ימולשת לש תויחדב ,עגפנ
 :םישאר העבראב עויס תוינכות לע הלשממה העידוה קשמה תוליעפ לע תולבגהה תלטה תליחת
 .הצאה תוינכות ;םיקסע תויכשמה ;תילאיצוס ןוחטיב תשר ;ידיימ הנעמ

 
 

202.3 
  ₪ דראילימ

131.1 
  ₪ דראילימ

 68.6-כ
 11.6%  ₪ דראילימ

 עויסה תוינכות לכ ךס
 ףיגנ םע תודדומתהל
 ןהילעש הנורוקה
 הלשממה הטילחה
 ללוכ( 2020 תנשב
 )םירזתו יארשא יביכר

 םיביכרה ךס 
 םיבצקותמה
 עויסה תינכותב
 תילכלכה
 םע תודדומתהל
 ךותמ( הנורוקה ףיגנ

 דראילימ 202.3
 )ח"ש

 תואצוהב לודיגה 
 תנשב הלשממה

 האוושהב ,2020
 לשב 2019 תנשל
 תילכלכה תינכותה
 ףיגנ םע תודדומתהל
 הנורוקה

 ןועריגה  רועיש 
 הנידמה ביצקתב
 יחנומב 2020 תנשב
  רצות

   81.3%-כ
 74.3-כ
   ₪ דראילימ

85.8 
 15.3.18  ₪ דראילימ

 לש עוציבה רועיש
 תילכלכה תינכותה
 ךותמ 2020 תנשב
 ןונכתה

 ןנכותמ ביצקת 
 םוחתב תוינכתל
 ילאיצוסה ןוחטיבה
 םינשב

2020-2021 

 ביצקתמ םוכסה 
 בצקותש הנידמה
 ץוחמ הספוקכ
 ביצקתה תרגסמל
 םשל 2020 תנשל
 ףיגנ םע תודדומתה
 הנורוקה

 

 

 ורושיא דעומ 
 ביצקת לש ןורחאה
 הנידמה
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 
 תרוקיבה תולועפ

 תיביצקתה תולהנתהה תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 ראוני -2020 יאמ םישדוחב
 ףגאבו יללכה בשחה ףגאב ,םיביצקתה ףגאב רקיעב התשענ הקידבה .הנורוקה רבשמב
 דרשמב םיפסונ םיפגאב וכרענ המלשה תוקידב .רצואה דרשמב תישארה תינלכלכה
 ןוחטיבל הטמב ;הלכלכל תימואלה הצעומב ;לארשי קנבב ;ןוהה קוש תושרב ;רצואה
 תוריכזמב ;תונשדחה תושרב ;תימואל םוריח תושרב ;ימואל חוטיבל דסומב ;ימואל
 דרשמב ;םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמב ;תואירבה דרשמב ;הלשממה
 .תורייתה דרשמב ;םינפה

 

 

 תוינכות תיינב םילשה אל רצואה דרשמ - תופגמ ינוכיסל תמדקומ תילכלכ תוכרעיה
 יפ לע ,הנורוקה תפגמ תמגוד הפגמ תוצרפתה לש תוילכלכ תוכלשהל הנעמכ תוילכלכ
 חוטיב ,ןוהה קוש תושר ןכו ,רצואה דרשמ יפגא .2018 תנשב אשונב ל"חר המסרפש להונה
 הפגמ תוצרפתהל יעוצקמה ןפה ןמ וכרענ אלו הטמה תדובע תא ומילשה אל ןוכסיחו

 :ןלהל תולועפה תא ועציב אל הז ללכבו ,הנורוקה תפיגמ תמגודכ

 הימדנפמ עבונה םוריח בצמ םידחיימה םיילכלכ םיטביה תניחב :םיביצקתה ףגא •
 ידרשמ ןיבל וניב הדובעה יקשממ תניחב ;יביצקת עוציבל הריגמ תינכות תנכהו

 תרדגה ךרוצל רבעומה עדימהו םישרדנה םידעצה תעיבקל רשאב םינושה הלשממה
 םיקסעהו םיחרזאה יוהיזל םיכרדה תניחב ;ולא םידעצמ תועבונה תילכלכה תוכלשהה
 .םיעגפנה

 תוצרפתה לש תוילכלכה תוכלשהה תניחבל הטמ תדובע עוציב :יללכה בשחה ףגא •
 לע תוצרפתהה תעפשה תכרעה ,תיתלשממה האצוהה יפקיה תכרעה תללוכה הפגמ
   .ןועריגה ןומימו בוחה לוהינ יכרצל הנידמה תוסנכהל תיזחת ,יתלשממה בוחה

 תנומת שוביגב תמא ןמזב עייסיש יטנוולר עדימ תלבק :תישארה תינלכלכה ףגא •
  ,תופגמ לש תוילכלכה תוכלשהה םע תודדומתהל תוינכות תיינב ךרוצל תיקשמ בצמ
 תוסנכהב הדיריה תיזחת םשל הפיגמ תוצרפתה תעב שרדייש עדימה תניחב ןכו

 .הנידמה

 תופיגמל םיידוחייה םייעוצקמה םיטביהה תניחב :ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר •
 ןיב .הדי לע םיחקופמה םיפוגה תא תוחנהלו רידסהל שי םהיבגלש ןהיתועפשהלו

 לש תונוש תויורשפאמ םירזגנה הקסעה םויסו היסנפה יאשונ תרדסהל רשאב רתיה
 .םתדובעמ םידבוע לש תינמז תורדעיה

  

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 תולועפל רצואה דרשמ לש תללוכה ותוכרעיה-יא - תוטלחה תלבק ךרוצל הטמ תדובע
 ילכלכ עויסל תוינכותהש ךכב יוטיב ידיל האב ,הפגמ תוצרפתה לש בצמב ונממ תושרדנה
 םיקלח יבגל תיבטימ הנחבה אללו הרודס הטמ תדובע אלל ןקלחב וטקננ םיקסעלו רוביצל
 שארמ תוכרעיה רדעיה ,ךכ לע ףסונ .םירחא םיפנעמ רתוי ועגפנש קשמה יפנעמו רוביצהמ
 גיצהל ,םינושארה רבשמה ישדוחב דוחייב ,השקתה דרשמהש ךכל םרת רצואה דרשמ לש
 תעינמל םיירשפא םידעצ לש תויופצה תוילכלכה תוכלשהה תא תוטלחהה ילבקמ ינפל
  .םינושה םינוידה תרגסמב האולחת

 תינכות יכ הלע - התוליעי תניחבו עויסה תינכות לש ללוכה הפקיה תעיבק ןפוא
 ,30.1.20-בש רחאל תאזו 30.3.20-ב הזרכוה ח"ש דראילימ 80 לש ףקיהב תיזכרמה עויסה
 זירכה ןוגראה 11.3.20-בו רוביצה תואירב לש םוריח בצמ לע זירכה ימלועה תואירבה ןוגרא
 תכרעמו ךוניחה תכרעמ התבשוה ןכמ רחאל םיימויו תימלוע הפגמכ הנורוקה לע
 רפסמ וזרכוהש רחאל השבוג תיזכרמה תינכותה .לארשי תנידמב ההובגה הלכשהה
 תימואלה הצעומה שאר .ח"ש דראילימ 10 דע לש רתוי םיכומנ םיפקיהב תומידקמ תוינכות
 הלשממה שאר תייחנה יפל עבקנ תינכותה ףקיה יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ הלכלכל
 עויס תוינכת לש ימואלה רצותהמ רועישה תא הנחב הלכלכל תימואלה הצעומהש רחאל
 .תורחא תונידמב
 תעיבק ןפוא יבגל הלכלכל תימואלה הצעומבו רצואה דרשמב דועית אצמנ אל תרוקיבב
 הללכ אל תינכותהו ,הב םיפיעסה יתתלו הזרכוהש עויסה תינכות לש ללוכה הפקיה
 תויביטקפא לש הניחב ידעומלו הפגמה תוחתפתה לש םיירשפא םישיחרתל תוסחייתה
 .תינכותה

 2020 תנשל הנידמ ביצקת רדעיה - "ביצקתה תרגסמל ץוחמ הספוק" ןונגנמב שומיש
 סיסב לע יכשמה ביצקת תרגסמל םאתהב 2020 תנש לכב הלעפ הלשממהש ךכל איבה
 קוחב םייונישב עבקנש תואספוקה ףקיה .2018 ץרמ שדוחב עבקנ רשא ,2019 תנש ביצקת
 ,1992-ב"נשתה ,תיביצקתה האצוהה תלבגהו ןועריגה תתחפה קוחבו הנידמה קשמ :דוסי

 דראילימ 52.3-ו 2020 תנשב ח"ש דראילימ 84.8-כ אוה ,2021-ו 2020 םינשה יביצקתל סחיב
 ועיבצה ,2021 לירפאמ לארשי קנב לש חוד םג ומכ ,1OECD ןוגרא לש חוד .2021 תנשב ח"ש
 תוטלחה תלבק לש ךרוצה רבג הנורוקה רבשמ לש םינושארה ויבלשב םא םגש ךכ לע
 בוצקתה תוטישב תומייקה תויביצקת תורקב לש םילוקישה לע תוזירזב תויביצקת
 תולהנתההו הנורוקה רבשמ תצירפ לש תוגירחה תוביסנה יכ רשפאל ןיא ,תולבוקמה
 .תוליגרה יביצקתה לוהינה תוטישל רוזחל שי יכו ,העובק המרונל וכפהי ןייטעב תיביצקתה

 תילכלכה תינכותה לש רבטצמה עוציבה רועיש - עויסה תוינכות לש עוציבה רועיש
 האצוהה הדמע לוכה ךסב .2020 רבמצד ףוסב 81.3%-כ ידכ דע עיגהו הנשה ךלהמב הלע
 ינוילימ 84,812 לש תרבטצמ הסכמ ךותמ ח"ש ינוילימ 68,954 לע הנשה ךלהמב תרבטצמה
 ידרשמל הנעמו תואירב( רתויב הובגה היה יביצקתה ןונכתה ןהבש קוחה תוירוגטקב .ח"ש
 רועיש םייק ,)ימואל חוטיבל דסומה יופיש ;םיאמצעלו םיקסעל עויסו קנעמ ;הלשממה
 ךומנ עוציב רועיש םייק ,תאז םע .)המאתהב 90%-ו 83% ,109%( רתויב הובגה עוציבה

 
1  Government financial management and reporting in times of crisis, OECD, 19 November 2020   
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 היגולונכט ,תויתשת - רבשמהמ האיצי"ה תוינכותבו 2"תורחאה תורטמ"ה תיירוגטקב
 .)המאתהב 67%-ו 49%( "היצטיגידו

 לש יביצקתה עוציבה תמועל ןונכתה תרקב - תוילכלכה תוינכותה עוציב לע הרקב
 הספוקה"( ח"ש דראילימ 85-כ לש ףקיהב הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל ידועייה ביצקתה
 םלוהינ םע דבב דב לסקא יצבוק תועצמאב 2020 תנשב הלהונ )"ביצקתה תרגסמל ץוחמ
 דוחייב ,םיביצקת להנל יואר .הנידמה ביצקת לש תובשחוממה תוכרעמב םינוש םיפיעסב
 תויועט עונמל ידכ םיבשחוממ הרקב ינונגנמ תוללוכה תוכרעמ תועצמאב ,ולא םיפקיהב
 ינותנ לע יללכה בשחה ףגא לש הרקבה ימושיר ןיב תומאתה-יא ואצמנ תרוקיבב .םישובישו

 ידרשממו םיביצקתה ףגאמ םינותנב ןרוקמש( תוילכלכה תוינכותה לש עוציבהו ןונכתה
 דרשמל הלשממ ידרשמו םיביצקתה ףגא ורסמש עוציבהו ןונכתה ינותנ ןיבו ,)הלשממה
 .םירעפ ולע תרוקיבה י"ע וקדבנש תוינכת 10 ךותמ תוינכת 5 יבגל .הנידמה רקבמ

 םיקנעמ ונתינ ,2020 ילויו לירפאב תומיעפ יתש תרגסמב יכ הלע - םיימעפ-דח םיקנעמ
 המיעפב .ח"ש דראילימ 8.95 -כ לש תללוכ תולעב הייסולכואה ללכל םיימעפ-דח
 ויפלש הסנכה ןחבמ בלוש היינשה המיעפבו הסנכה ןחבמ לכ אלל ןתינ קנעמה הנושארה
 יכ הלע ,ןכ ומכ .קנעמל יאכז היה אל 2019 תנשב ח"ש 649,560 לעמ התייה ותסנכהש ימ
 לע דומעל תנמ לע תאז ,הקלוחש המיעפ לכ רחאל הרודס םיחקל תקפה העצוב אל
 .קנעמה תקולחב םימסחו תונורסח ,תונורתי

 רשא ןוזמ יוות תקולחל תינכותה - תושלחומ תויסולכואל ןוזמ יוות תקולח תינכות
 260,000 -כ לש הבחר הייסולכוא ברקב הלעפוה ח"ש ןוילימ 700 -כ לש ףקיהב הרשוא
 תדובע אלל הנונראב החנהל תואכז לש ,רתיה ןיב ,םיניחבת סיסב לע םיאכז תיב יקשמ
 תושלח תויסולכואב דוקימלו הז ןיחבת תוליעיל רשאב תינטרפ הניחב העציבש הטמ
 הלשממב הרשואש תינכתה יכ הלע ,ןכ ומכ .הנורוקה רבשמב תיתועמשמ הרוצב ועגפנש
 לשב רתיה ןיב ,2021 ראורבפ ךלהמב ,הנש יצחכ רחאל ,לעופל האצי 2020 טסוגואב
 .ןוזמה יוות תקולחל הכוזה קפסה תריחבל יזרכמה ךילהה תא ווילש םייטפשמ םיכילה

 ח"ש ןוילימ 300 לש ףקיהב ,תורייתה ףנעל עויסה םוכס - תונולמל עויסה תוינכות
 זאד תורייתה רשו רצואה רש ןיב םוכיסל םאתהב ,2020 טסוגוא שדוחב הלשממה העבקש
 דעוממ הנש תוחפל ףולחל היופצ .2020 תנש ףוסל דע קלוח אל ,2020 ינוי שדוח תישארמ
 .לעופב הכימת םהל תתל הנידמה לחת ובש דעומל דעו תונולמב העיגפה תלחתה

 ךסב תפסונה הכימתל עגונה לכב - ישילשה רזגמב תודסומל עויסל הכימת ינחבמ
 םינחבמ םסרפי רצואה דרשמ יכ עבקנ קוחבש ףא יכ הלע הרשואש ח"ש ןוילימ 100

 דרשמ םסרפ ,)29.8.20 דע ,ירק( 3קוחה תליחת םוימ םימי 30 ךותב תוכימתה תקולחל
 רוביצ תודסומל עויסל הכימת יפסכ תקולחל םינחבמ תטויט 3.12.20-ב רצואה
 תקולח ינחבמו 17.12.20 דע רוביצה תובוגתל ,הנורוקה רבשמ תובקעב ותחפ םהיתוסנכהש
 קלוח אל ךכיפל ,17.1.21-ב רצואה רש ידיב ומתחנ רוביצ תודסומל עויסל הכימתה יפסכ

 
 קלחל םיקנעמו םיררחושמ םילייחל ןודקיפ שומימ ,תושלחומ תוחפשמל יתנוזת ןוחטיב תחטבה םשל עויסו קנעמ  2

 .השיכר סמו חבש סממ רוטפ ןיגב האצוה ןכו ,םיררחושמה םילייחהמ

 ןיינעל אלו חודב םיוסמ קרפ ןיינעל קר תאז םלוא ,29.10.20 םויל "הליחתה םוי" עבקנ קוחל )א(זי26 ףיעסב יכ ןיוצי  3
 ביצקת ןיינעל קוחה תליחת םוי ,ךכיפל .ותחפ ויתוסנכהש רוביצ דסומב הכימתל דעונש ביצקתל עגונה קרפה
 .29.7.20 םויב קוחה לש ומוסרפ דעומ אוה ותחפ םהיתוסנכהש רוביצ תודסומב הכימתה
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 תויהל ןנכותו ישילשה רזגמב םילודג תודסומב הכימתו עויס םשל קוחב עבקנש ביצקתה
 .2020 תנשב קלוחמ

 עויסה ילולסמ לש יביצקתה עוציבה תניחב - תונשדחה תושרב םיקנעמה תינכות
 ףא יכ התלעה ,יללכה בשחה ףגא יחווידל םאתהב ,תונשדחה תושר לש םיקנעמהו

 דע ביצקתה םוכס אולמב שמתשהל תושרה התייה היופצ הלשממה תטלחהל םאתהבש
 ח"ש ןוילימ 1,200 ךותמ ח"ש ןוילימ 659 לש םוכס עצוב לעופבש ירה ,2020 תנש ףוסל
 .)55%-כ( ובצקותש

 לש הניחבב - הלשממבו הנורוקה טניבקב תילכלכ הייארב תוטלחהה תלבק ךילהת
 רבמבונ - ץרמ םישדוחב ,ל"למה ידי לע הלשממלו הנורוקה טניבקל וגצוה רשא תוגצמ 37

 םיילכלכ םיחותינ יכו ,םרקיעב םייתואירב םינותנ ולא תוגצמב בליש ל"למה יכ הלע ,2020
 הגצוהש יתואירבו )רצותל המורת( ילכלכ דדמ תצירטמ לש הגצהל טרפ ,תוגצמל ופרוצ אל
 עובש לכ תולע ,תישארה תינלכלכהו לארשי קנב ינדמוא י"פע .2020 רבמטפס שדוחב
 רגסב ,ח"ש דראילימ 5.4 דע 5.1-כ לע הדמע )רצותב הדיריהמ תרזגנכ( ןושארה רגסב
 תויולעה ףקיה .ח"ש דראילימ 3.5 דע 3-כ ישילשה רגסבו ח"ש דראילימ 4 דע 3.2-כ ינשה
 תלטהל תוולנה תוילכלכה תויולעה לולקשב תובישחה תא דדחמ ,םירגסה לש יתוהמה
 .םירגסה

 

 ,ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר ןכו רצואה דרשמ יפגא ומייק הנורוקה תפגמ הצרפש רחאל
 ,הפגמה הררועש םיישקה םע דדומתהל ידכ תיעוצקמה םתוירחא ימוחתב הבר תוליעפ
 .הפגמה תוכלשה םע םחוקיפבש םיפוגהו רוביצה תודדומתהל ךכב ועייסו

 

 שמשתש תילכלכ תינכות ושבגי םייטנוולרה הלשממה ידרשמו רצואה דרשמ יכ ץלמומ
 רתיה ןיב ,הפגמ תוצרפתהמ תועבונה תוילכלכה תוכלשהל תוכרעיהל "הריגמ תינכות"כ
  .הנורוקה תפוקתב םידרשמה ןויסינמ השעיתש םיחקל תקפה לע ססבתהב

 רחא ובקעי ןוחטיבה דרשמו תואירבה דרשמ ,רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא יכ ץלמומ
 וליא ונחבי ,הנורוקה רבשמל םידרשמה תוכרעיה ךרוצל וצקוהש םיביצקתה עוציב תדימ
 תומאתה ועצביו םייטנוולר ןיידע ךומנ עוציבב ושמומש וא ושמומ םרטש םיאשונה ןיבמ
 .םתניחבל םאתהב תושרדנ בוצקת

 תומר לעו הנידמה קשמ לע ת"לחה לדומ לש תורכינה תוילכלכה תוכלשהה חכונ
 ןמז ךרואל ונחבי ימואל חוטיבל דסומהו לארשי קנב ,רצואה דרשמ יכ ץלמומ ,הלטבאה
 תאו היתונורתי תא לוקשל רשפא היהיש ידכ ,לארשיב הגהנוהש ת"לחה תוינידמ תא
 קשמל התמאתה תדימ תא קודבל ןכו ,םלועב וגהנוהש תורחא תוינכות לומ לא היתונורסח
  .ילארשיה

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 תואצות תא וחתני הלכלכל תימואלה הצעומהו לארשי קנב ,רצואה דרשמ יכ ץלמומ
 תינכתל ינורקע הוותמ ושבגיו ןהיתונורסחו ןהיתונורתי ,םיימעפ-דחה םיקנעמה תוינכות
 יכ ץלמומ דוע .םייעוצקמה םימרוגה לש הרודס הטמ תדובע סיסב לע רבשמ תעב םיקנעמ
 םיקנעמ תוינכות םושייל םיללכ שוביג ןחבתו ןיינעב םיחקל תקפה ןויד םייקת הלשממה
  .הינפל גצותש הטמה תדובעל םאתהב רבשמ תעב הבחר הייסולכואל

 לש תבשחוממה תיביצקתה תכרעמב ובלשי יללכה בשחה ףגאו םיביצקתה ףגא יכ ץלמומ
 עגונה לכב יתפוקת סיסב לע תומאתה ועצביו הנורוקה יביצקת ללכ תא רצואה דרשמ
 םוריח יביצקת לש יביצקת םושירל רשאב םיללכ שבגל ץלמומ דוע .ועוציבו ביצקתה ינותנל
 תוכרעמב תושרדנה תומאתהה עצבל ךכל םאתהבו םיביטימ הרקבו לוהינ ךרוצל םידועי

  .תויבושחמה

 תוגירח תוביסנב קר השעיי ביצקת קוח םודיקל ףלחכ יכשמה ביצקתב שומישה יכ ץלמומ 
 םיילשממה ,םיילקסיפה תונורקעה תא ןתינש לככ רמשל ידכ תאזו ,וז ךרד תוקידצמה
  .יתנשה הנידמה ביצקת רושיא סיסבב םידמועה םייקוחהו

 ינפל הגצהל היגולודותמ ושבגיו ונחבי רצואהו תואירבה ידרשמ ףותישב ל"למה יכ ץלמומ 
 תולעותהו תויולעה תכרעה תא םג האולחת ינותנ דצל לולכת רשא הפיגמ תעב הלשממה
 תימואלה הצעומהו רצואה יפגא םללכבו םינושה םייעוצקמה םימרוגה לש תוילכלכה
 ירבח יכ ץלמומ דוע .הפגמה םע תודדומתה ךרוצל האולחת תעינמל םידעצ רבדב ,הלכלכל
  .יתואירב רבשמ תעב תוילכלכה תוכלשהב ונודי טניבקהו הלשממה
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 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחה ףגא ינותנ יפ לע

  

 רצותהמ רועישכ תוסנכההו תואצוהה ,ןועריגה תוחתפתה
  2020 – 2014 םינשב
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  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תימואל־ןיבה עבטמה ןרק ינותנ יפ לע

 תונידמב עויס תוינכותב תוסנכהב הדיריו האצוהה תלדגה
 םירזגמלו תואירבה רזגמל הקולחב ,ג"מת יחנומב ,תורחבנ
 2020 ,םירחא
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 םוכיס

 תודדומתה ךרוצל תיתנש בר הייארב תושרדנה תולועפה תא ןחבי רצואה דרשמ יכ ץלמומ דוע
 ירוביצה בוחה סחיב היילעה םעו ח"ש דראילימ 160.3-כ לש ףקיהב 2020 תנש לש ןועריגה םע
 תונועריפ ךרוצל תשרדנה תוכרעיהה תאו ,2020 תנש ףוסל ןוכנ 72.4% -ל וז הנשב רצותל
 תודדומתהל תילכלכה תינכותה ןומימ ךרוצל הלשממה הסייגש בוחה לע תיבירהו ןרקה ימולשת
 .הנורוקה ףיגנ םע

 רקיעב ,תוסנכהב הדיריה ןכו ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתהה ךרוצל הלשממה תואצוהב לודיגה
 ביצקתב יתנשה ןועריגה תלדגהל ואיבה ,תורחא תוסנכהב ןוטיקו םיסימ תייבגב הדירי לשב
  .רצות יזוחא 11.6-כל 2020 תנשב הנידמה

 שוביגל הטמה תדובע ,תופגמ ינוכיסל המידקמה תוכרעיהל עגונה לכב םייוקיל ולע הז חודב
 ןהילע הרקבה ,תוינכותה שומימ ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל תילכלכה עויסה תוינכות
 יכ ץלמומ .הנורוקה רבשמ ךלהמב תוטלחהה תלבק תעב םיילכלכ םילוקישב תובשחתהו

 לועפל םיפוגה ללכ לע ;ילכלכה ןפב רבשמה לוהינמ םיחקל תקפה ךילהת םייקת הלשממה
 םושיי ןוחבלו הנורוקה רבשמ לוהינ תעב תיביצקתה תולהנתהל םיעגונה םייוקילה ןוקיתל
  .דיתעל םתוכרעיהו םתוליעפ בויט ךרוצל הז חודב וללכנ רשא תוצלמהה
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