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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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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 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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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 

 
 
 

 

 

  .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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 - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה
 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ

 אובמ
 לש םתומל 2021 ץרמ ףוסל דע האיבה ,2020 תנשב םלועה יבחרב הצרפ רשא ,4הנורוקה תפגמ
 יפל .5ףיגנב וקבדנש ימכ ונחבואש ןוילימ 128.9-כ ךותמ םלועה יבחרב םדא ינב ןוילימ 2.82-כ
 -כ ךותמ ,ףיגנהמ םדא ינב 6,207-כ 2021 ץרמ ףוסל דע לארשיב ורטפנ תואירבה דרשמ ינותנ

 .םיתמואמ םילוח 833,570

 תובקעב תימלועה הלכלכל היופצה הנכסה ינפמ ימלועה ילכלכה םורופה ריהזה 2019 ראוניב
 ;תימואל-ןיבה הרובעתב לודיגהמ רתיה ןיב תעבונ וז היילע .תורומח תופגמ תורידתב היילעה
 תוטשפתהל םיאיבמה םילקא ייונישמ ;רב תויח לש היחמ יחטש לע תוטלתשהמ ;רויע יכילהתמ
 2018 תנשב ריהזה ימלועה תואירבה ןוגרא .6םישדח םיחטש ינפ לע תולחמ יציפמ םייח ילעב לש
 ךרוצה לע עירתהו תופגמ תוצרפתה תובקעב םיירשפאה םיקזנה לש םוצעה םפקיה ינפמ
 תופועה תעפש תוצרפתה רחאל רקיעבו ,םינשה ךשמב .7םתושחרתהל המיאתמ תוכרעיהל
 ,לארשיב תואירבה דרשמ לש םגו ,םיימלוע תואירב ינוגרא לש תועדומה הרבג ,2005 תנשב
 לש תילכלכה תולעה תא דומאל תונויסינ ושענו ,תופגמ תוצרפתהל תמדקומ תוכרעיהב ךרוצל
 .8הפגמ תוצרפתה

 ילג לש םינוש םיבלשב םלועה תונידמ תיברמ תונותנ ,2020 תנש ףוס ,תרוקיבה םויס דעומב
 הלכלכל הפגמה לש תללוכה תולעה תא ךירעהל ןתינ םרטו ,הנורוקה תפגמ לש האולחת
 היילעהו רצותב העיגפה תוברל ,םלועה תונידמ לכב העיגפה לש אלמה ףקיהה תאו ,תימלועה
 .האולחתה ילג ףולחב קר האולמב ררבתתש העיגפ ,יתלשממה ןועריגהו תובוחה ףקיהב

-כב תימלועה החימצב היופצה הדיריה תא תימואל-ןיבה עבטמה ןרק התזח 2020 רבוטקואב
 םע .5.2% לש רועישב תימלועה הלכלכה חמצת 2021 תנשב יכ התפצ ןרקה .2020 תנשב 4.4%

 ךלהמהמ םיעבונה םינוכיס בקע םייונישל תונותנ תורומאה תוכרעהה יכ ןרקה הריהזה תאז
 םירחא לע םימיוסמ תוליעפ ירזגמב השלוח לש תועפשהמ ,האולחתהו הפגמה לש יופצ יתלבה
 .9םלועב ןוהה יקווש בצמל תוששחמו

 
 2020 ראוניב 27-ב .2020 ץרמב 11-ב הפגמכ )Covid-19( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה לע זירכה ימלועה תואירבה ןוגרא  4

 איה הנורוקה ףיגנ ידי לע תמרגנה הלחמה יכ ,1940 ,םעה תואירב תדוקפ יפל ותוכמסל םאתהב תואירבה רש זירכה
 .רוביצה תואירבל הרומח הנכס היטעב תמייק יכו תנכוסמ תקבדימ הלחמ

 םיאבומה םינותנהמ הנוש תויהל לוכי םילוחהו םירטפנה רפסמ .ourworldindata.org רתא ךותמ םיחוקל םינותנה  5
 .חווידב בוכיעמו תונוש חוויד תוטישמ ,תונידמ ןיב תוומ תוביס תעיבקב םייגולודותמ םילדבה בקע רתאב

 .org/docs/WEF%20HGHI_Outbreak_Readiness_Business_Impact.pdfhttp://www3.weforum :ואר  6

7  Fan VY, Jamison DT, Summers LH. Pandemic risk: how large are the expected losses? Bull World Health Organ. 
2018;96(2):129 - 134 

 The macroeconomic effects of a pandemic in Europe. A model-based assessment, European :לשמל ואר  8
commission, June 2006 

9  World Economic Outlook, A Long and Difficult Ascent, International monetary fund, October 2020 



 
 

 
 

 

 

|   14   |      
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 הדיריה תדמאנ ,2021 ראוניב ימלועה קנבה םסרפש תימלועה הלכלכל יתנש יצחה חודה יפל
 תא ףיסוהל שי הז ילכלכ קזנל .10רצות יחנומב 4.3%-ב 2020 תנשב תימלועה הלכלכה תוליעפב
 אלמה בושיחה ,ימלועה קנבה יפל .2020 תנשב ימלועה רצותב היופצ התייהש היילעה ןדבוא
 הדיריל .רלוד ןוילירט 5.6-כ לע דמוע הדבל 2020 תנשב תימלועה הלכלכל םרגנש קזנה לש
 ךשמה לשב ןה ,ךליאו 2021 תנשמ םיפסונ םיקזנ ףסוותהל םייופצ 2020 תנשב ימלועה רצותב
 העיגפ ,רצותב תידיתעה העיגפה לשב ןהו ,2021 תנשב האולחת תתחפהל םידעצ טוקנל ךרוצה
 תודדומתהה ןומימל תואוולהמ ורצונש תובוח ריזחהל תונידמ לש ךרוצה לשב םרגיהל הדיתעה
 .הפגמה םע

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

  

 
10  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34710/9781464816123.pdf  
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 תפגמ לש תוילכלכה תועפשהה -1 קרפ
 הנורוקה
 קשמה יפנעב העיגפה ףקיהב תונוש

 יפנעב העיגפה תמר לש הברה תונושה אוה הנורוקה רבשמ לש םיטלובה םינייפאמה דחא
 תונוש .הקוסעתה לע הלשממה הליטהש תולבגמה לש ףקיהבו תוהמב הרוקמש תונוש ,קשמה
 ךשמב ןכו ,םתדובע תא תינמז ודביא רשא םינושה םיפנעב םיקסעומה רפסמב יוטיב ידיל האב וז

 האב םיפנעה ןיב תונושה .)ךורא חווטל ותבשוהש םיפנע לשב( הדובעמ תורדעיהה לש ןמזה
 .ףנע לכב םיקסעה ומשרש תוסנכהב הדיריה ףקיהב םג יוטיב ידיל

 לש הברה תונושה תא גיצמ ,ס"מלה לש םדא חוכ ירקס סיסב לע לארשי קנב ךרעש חותינ
 :11קשמה יפנע ןיב הקוסעתב העיגפה

 ריכשל לעופב הדובעה תועשב ,םיריכשה רפסמב יונישה רועיש :1 םישרת
 םירחבנ הלכלכ יפנעב )הדובעה תמושת( הדובעה תועש לש ללוכה ןרפסמבו

  הליבקמה הפוקתה תמועל 2020 ילוי - ראוני םישדוחב ,יקסעה רזגמב
 2019 תנשב

 יאנפו רודיב ,תונמא

 
 
 

 
 .29.9.20 לארשי קנב ,לארשיב הדובעה קושו הנורוקה רבשמ  11
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 חוריא יתוריש

 
 

 
 לכוא יתוריש
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 תיתשבי הלבוה

 
 
 

 ינועמק רחסמ
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 תיליע היגולונכט

 

 לארשי קנב דוביעב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םדא חוכ ירקס יפ לע

 ףקיה תניחבמ 2020 ילוי שדוחל דע דואמ ועגפנש םיפנעה יכ הלוע ליעלש םימישרתהמ
 רחסמ ;םיעסונ תלבוה ;לכואהו חוריאה יתוריש ;יאנפהו רודיבה ;תונמואה םה הקוסעתה
 ,דואמ הנטק התייה תיליעה היגולונכטה יפנעב העיגפה ,תאז תמועל .)ןוזמ טעמל( ינועמק
 .ללכב םא

 עיפשהל תולוכי ,הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהה לשב םימיוסמ םיפנע לע ולטוהש תולבגהה
 םיפנעב םירצומו םיתוריש םישכרנ םהמש םירחא םיפנעב הקוסעתה לעו תוליעפה לע ןיפיקעב
 .ולבגוהש

 יחנומב ,הרישיה העפשהל סחיב קשמב םיפנע לש הפיקעה העפשהה חותינ ,1 חולב ,ןלהל
 .12רצואה דרשמב תישארה תינלכלכה ףגא ךרעש רקחמ יפ לע ,רצות

 
 ,רצואה דרשמ ,תישארה תינלכלכה ףגא ,הנורוקה תולבגמ לש תופיקעה תועפשהל היצקידניאכ םיפנע ןיב םירשק  12

 .2021 ראוני
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 יחנומב ,הרישיה העפשהל סחיב קשמב םיפנע לש 13הפיקעה העפשהה :1 חול
 םירחבנ םיפנעב ,14קשמ יפנע לש תיתקוסעתה תולתה דדמו ,רצות

 ףנעה
 העפשהה
 הפיקעה

 תולתה דדמ
 תיתקוסעתה

 1.24 1.63 םוסרפ

 1.74 1.22 תיריוואו תימי הלבוה

 0.37 1.05 תואקשמו ןוזמ יתוריש

 0.6 1.02 15םירבח ינוגרא לש תויוליעפ

 1.04 0.89 הקיזומו היזיוולט ,ואדיו ,עונלוק יטרס לש הצפהו הקפה

 1.01 0.86 יוניב

 0.87 0.84 תואלקח

 0.29 0.79 ןוניג תודובע

 0.37 0.77 היישעת

 0.8 0.74 רואל האצוה

 0.39 0.65 תואירב יתוריש

 0.38 0.63 הסדנהו תולכירדא יתוריש

 0.62 0.6 רודיבו תונמוא ,הריצי

 0.34 0.6 תורדלבו ראוד יתוריש

 0.69 0.6 טלקומ יתרושקת רמוח לש לופכשו הספדה

 
 ףנעב תחא הקופת תדיחיב תויולתה םירחא םיפנעב רצותה תודיחי ךס תא גציימ דדמה  13

 ןותנה ףנעב תחא הרשמב תויולתה םירחא םיפנעב תורשמה רפסמ  14

 תודחוימ תוצובק לש םיסרטניא םיגציימה ,םינוגרא לש תויוליעפל איה הנווכה ,הלכלכה יפנע לש דיחאה גוויסה יפ לע  15
 תובלשמ םהיתויוליעפ ךא ,ורחבנש םירבח ללכ ךרדב שי הלא םינוגראל .בחרה רוביצה ברקב תונויער םימדקמה וא
 .1 :רמולכ םינוגראה םיתרשמ התואש הרטמה יפל קלוחמ הז ישאר ףנע .םהל תועייסמ ףאו םירבח םניאש הלאכ םג
 תויוליעפו תונויער םודיק .3 ;םיקסעומ לש םיסרטניא .2;תיעדמה הליהקה לשו םיאמצע לש ,םיקיסעמ לש םיסרטניא
 .יאנפו ךוניח תוברת ,הקיטילופ ,תד יאשונב
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 ףנעה
 העפשהה
 הפיקעה

 תולתה דדמ
 תיתקוסעתה

 0.19 0.58 דעסו החוור יתוריש

 1.47 0.57 תרושקת יתוריש

 0.33 0.56 היסנפ תונרקו חוטיב יתוריש

 0.24 0.51 יאנפו יוליב ,טרופס תויוליעפ

 0.5 0.47 חוריא יתוריש

 0.35 0.46 בכר ילכ ןוקית

 0.27 0.46 תיבל דויצו ישיא דויצ ,םיבשחמ לש ןוקית

 0.32 0.45 תיתשבי הלבוה

 0.7 0.44 הרובחתל רזע יתורישו הנסחא

 0.41 0.4 ימואל חוטיבו ןוחטיבו ירוביצ להנימ ,ימוקמ להנימ

 0.42 0.38 ינועמקו ינוטיס רחסמ

 0.29 0.35 םיבשחמה םוחתב ץועיו תונכת ,עדימ יתוריש

 0.09 0.32 םיניינבל הקוזחתו הרימש יתוריש

 0.06 0.28 םיקסעלו םידרשמל הכימתו לוהינ יתוריש

 

 תויולתה םירחא םיפנעב תורשמה רפסמ( קשמה יפנע לש תיתקוסעתה תולתה דדמ
 תימיה הלבוהה ףנעב תמייק רתויב ההובגה תולתה יכ הלעה ,)ןותנה ףנעב תחא הרשמב
 תימיה הלבוהה ףנעב תחא הרשמב תויולת םירחא םיפנעב תורשמ 1.74( תיריוואהו
 ן"לדנב תויוליעפה ףנע ;)1.24( םוסרפה ףנע ;)1.47( תרושקתה יתוריש ףנע ;)תיריוואהו
 םיקיסעמכ תיבה יקשמ :םיישיאה םיתורישה יפנעב תאצמנ רתויב הכומנה תולתה .)1.2(
 הקוזחתהו הרימשה יתוריש ;)0.06( םיקסעלו םידרשמל הכימתהו לוהינה יתוריש ;)0.04(
 תומגמ .)0.13( תואנובשחה יתורישו טפשמה יתוריש ;)0.11( ךוניחה ;)0.09( םיניינבל
 .הפיקעה העפשהה דדמ לש חותינב ולע תומוד

 השיגב הרומח וא הנותמ הלבגמ לע םיחוודמה רועישמ הלוע קשמה יפנע ןיב תונושה לש ףסונ ןפ
 .יאקנב יארשאל
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 יארשאל השיגב הרומח וא הנותמ הלבגמ לע םיחוודמה רועיש :2 םישרת
 2021 ראורבפ - 2020 ראוני ,ףנע יפל ,יאקנב

 

 .תישארה תינלכלכה ףגא דוביעב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,םיקסע תוכרעה רקס יפ לע

 יארשאל השיגב הרומח וא הנותמ הלבגמ לע וחווידש םיקסעה רועיש יכ הלוע םישרתהמ
 17% תמועל 2020 רבמצדב 25% לע בצייתהו הנורוקה רבשמ תפוקתב הלע יאקנב
 הערהה .)33%( לירפא שדוחב היה רתויב הובגה עצוממה רועישה .2020 ראורבפב
 לע םיקסעהמ 85% 2021 ראוני שדוחב וחוויד ובש ,תואנולמה ףנעב התייה רתויב הלודגה
 .2020 ראורבפב דבלב 10%-ל האוושהב ,יארשא תגשהב הלבגמ

 תועפשהה חותינב ךרוצה תא תדדחמ ,קשמה יפנע לע הנורוקה תועפשהב תונושה
 הכימתל םיילאיצנרפיד תוינידמ ידעצ שוביג םשל תאז ,קשמב םיפנעה לע תונושה
 לע הרימשל םיצקומה םיביצקתב שומיש רשפאתי הז ןפואב .םימיאתמ םיפנעב םיקסעב
 ףסונ .הדיחא הכימת תוינידמב רשאמ רתוי ההובג תילכלכ תוליעיב םיקסע לש תודירש
 יטנוולרה םילוקישה לסמ קלח הווהמו תוטלחהה ילבקמ תא שמשל לוכי הז ןותנ ,ךכ לע
 .הקוסעת לע תולבגמ תלטה לע תוטלחה תלבק םשל
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 ויתורוקמו יתלשממה ןועריגה
 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 3.7 לש יביצקת ןועריגל האוושהב תאז .רצות יזוחא 11.6-כל 2020 תנשב הנידמה
 ביצקת תינכות רצואה דרשמ םסרפ 2019 ינויב יכ ןיוצי .2018 תנשב רצות יזוחא 2.9-ו ,2019 תנשב
 ,2021 - 2020 םינשהמ תחא לכב יופצה ןועריגה היפלו ,)רוטרמונ( 2022 - 2020 םינשל תיתנש-בר
 .4%-כ אוה ,תוסנכתה ידעצ רדעיהב

 2020 - 2000 םינשב רצות יזוחאב הנידמה ביצקתב ןועריגה :3 םישרת

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,רצואה דרשמ ינותנ יפ לע

 ןועריגה רועיש תמועל םיינש יפמ רתויב הלוע 2020 תנשב ןועריגה רועיש יכ הלוע םישרתהמ
 .2020 - 2010 םינשב דדמנש רתויב הובגה

 .הנשל 2-3.7%-כ לע דמע )2019-2014( תונורחאה םינשה שמחב ןועריגה יכ הלוע דוע

 - 2020 םינשב רצותהמ רועישכ תוסנכההו תואצוהה ,ןועריגה תוחתפתה תוגצומ אבה םישרתב
2014. 
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 םינשב רצותהמ רועישכ תוסנכההו תואצוהה ,ןועריגה תוחתפתה :4 םישרת
2014 - 2020 

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחה ףגא ינותנ יפ לע

 ,רצות 6.5% לע דמעש ,2020 תנשב תואצוהה ףקיהב לודיגה יכ הלוע ליעל םישרתהמ
 11.6%-ל הנורוקה רבשמ בקע הלע ןועריגה יכו ,)רצות 1.5%( תוסנכהב ןוטיקהמ לודג
 .רצות

 478.5 לע דמע 2020 תנשב הלשממה תואצוה ךס יכ הלוע יללכה בשחה ףגא ינותנמ
 רקיע .)19.7% לש לודיג( 2019 תנשב ח"ש דראילימ 399.8-ל האוושהב ,ח"ש דראילימ
 דראילימ 68.6( הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תילכלכה תינכותה תואצוהל סחוימ לודיגה
 .)ח"ש

 89.2%-כ( הלשממה ידרשמ תואצוה דראילימ 426.8-כמ תובכרומ 2020 תנשב הלשממה תואצוה
 ךסמ 6.27%-כ( יתלשממה בוחה לע תיביר ימולשת דראילימ 30-כ ;)הלשממה תואצוה ךסמ
 4.53%-כ( ימואל חוטיבל דסומל תיבירו ןרק ןועריפ ח"ש דראילימ 21.7-כ ;)הלשממה תואצוה
 .)הלשממה תואצוה ךסמ
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 )וטורב( ןוה סויג הלשממה הסייג ,ח"ש דראילימ 160.3-כ ופקיהש ,ןועריגה ןומימ ךרוצל
 בוחה לע ןרקה תונועריפ .ח"ש דראילימ 74.4 ךסב ל"וחבו ,ח"ש דראילימ 191 ךסב ימוקמ
 .ח"ש דראילימ 83.9-כב 2020 תנשב ומכתסה ל"וחבו ימוקמה יתלשממה

 2020-2019 םינשב ,תורחבנ תונידמב רצותל בוח סחי :5 םישרת

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תימואל-ןיבה עבטמה ןרק ינותנ יפ לע

 רתיל תיסחי ,ךומנ רצות בוח סחיב רבשמל הסנכנ לארשי תנידמ יכ הלוע םינותנהמ
 דוע .רבשמה תעב הביחרמ תילקסיפ תוינידמב טוקנל הל רשפא רומאכש רבד ,תונידמה
 תמועל ,םישרתב תוגצומה תונידמה לכב רצות-בוח סחיב היילע הלח 2020 תנשב יכ הלוע
 .2019 תנשב הז סחי

 המאתה שרדית רבשמהמ האיציה םע" יכ בתכנ 2020 תנשל לארשי קנב לש יתנשה חודב
 ירוביצה בוחה סחי לש ןמז ינפ לע תחופ יאוות חיטבהל ידכ תילקסיפה תוינידמה לש תיתועמשמ
 ינבמה ןועריגה .רבשמל תורושקה תודחוימה תואצוהה תכיעדב יד היהי אל ךכ םשל .רצותל
 הכומנה התמר חכונל .תופסונ תומאתה הנבייחתת יכ דמלמ רבשמה ברע בחרתמהו לודגה
 ומדקש םינשב סמה ירועיש תתחפהו )תיביר אלל( תיחרזאה תירוביצה האצוהה לש תיסחי

 םג תעה אובב ךרוצה הלעיש ןכתיי ,וכלהמב חפת רשא ,בוחה ןומימ תרטמל ןכו ,רבשמל
 תורגסמב להנתהלו בושל תילקסיפה תוינידמה לע ,ןכ לע רתי .סמה ירועיש לש האלעהל
 ךומתלו ןמז ךרואל התונימא תא רמשל ידכ חווט יכורא םיילקסיפ םיללכל םאתהבו תורודס
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 םילכה ףקיה תא םיאתהל שרדית תירטינומה תוינידמה םג .תויופידע ירדס תעיבק לש םיכילהתב
 ."הידעי תא גישהל התלוכיב ןומאה תא רמשלו רבשמה ןמזב הליעפה איהש םידחוימה

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

 תוכרעה יכ בתכנ )תישארה תינלכלכה תבושת - ןלהל( 2021 ינוימ תישארה תינלכלכה תבושתב
 ידי לע הנושארל וגצוה רצותל בוחה סחיו ןועריגה לע הלכהה ידעצ תעפשהל עגונב תוינושאר
 תינלכלכה .ולא םיאשונב ףגאב םיפטוש םינויד ומייקתה זאמו 2020 ץרמב תישארה תינלכלכה
 םישוקיבב ךומתת הביחרמה תוינידמה רבשמ תעשבש איה החנהה" יכ הבתכ תישארה
 בוחה סחי תוסנכתהל ןוכנה דעומב םג ודקמתה םינוידה םויה דעו הפוקתה לכ ךרואל .םיקסעבו

 עגפיו יתלשממה ןומימה תויולעבו ןוכיסה תיימרפב היילעל םורגיו ידמ הלעי אלש ךכ רצות
 ילארשיה קשמה לש םיקסעה רוזחמ בצמ לע וססבתה םיחותינה .םיילאקסיפה תוביציבו בחרמב
 ."תיארחא היהת תילקסיפה תוינידמהש ךכ רבשמה רחאל תיזחתבו

 הנידמה תוסנכה
 תמועל 8.5%-כ לש תילנימונ הדירי ,דראילימ 318.2-כב ומכתסה 2020 תנשב הלשממה תוסנכה
 דראילימ 361.3 התייה תישארה תינלכלכה לש 2020 תנשל תיתנשה תוסנכהה תיזחת .2019 תנש
 .ח"ש

 2% לש תילנימונ הדירי( ח"ש דראילימ 310.9-כב המכתסה 2020 תנשב םיסימה תייבג ךס
 התייה ,הנורוקה רבשמ ינפל ,2020 תנשל תישארה תינלכלכה תיזחת .)2019 תנש תמועל
 167.2-כ ויה 2020 תנשב םירישי םיסיממ תוסנכהה .ח"ש דראילימ 330.2 ךסב םיסיממ תוסנכהל
-כ ויה םיפיקע םיסיממ תוסנכהה ;)2019 תנש תמועל 0.7% לש תילנימונ הדירי( ח"ש דראילימ

 6.4-כ ויה תורגאמ תוסנכהה ;)2019 תנש תמועל 3.4% לש תילנימונ הדירי( ח"ש דראילימ 137.3
 .)2019 תנש תמועל 6.6% לש תילנימונ הדירי( ח"ש דראילימ

 יפנעב העיגפה רקיעש ךכמ תעבונ םירישי םיסיממ תוסנכהה םוכסב תיסחי הנטקה הדיריה
 להנימ חוד יפל .ועגפנ אלש םיפנעל סחיב ךומנ עצוממה רכשה םהבש םיפנעב התיה קשמה
 וליאו ,םירישיה םיסימה ךסמ 83.4%-כ ומליש רוביצהמ 21%-כ ,2017 תנשל הנידמה תוסנכה

 תובקעב תיתקוסעתה העיגפה רקיע ,רמולכ .סמה ףסל תחתמ הנש התואב ויה םידיחיהמ 55.4%
 .םירישי םיסיממ הנידמה תוסנכהב העיגפל טעמכ איבה אל הנורוקה רבשמ
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 רבשמ תובקעב םיקסעומה רפסמב ןוטיקה רועישו עצוממ רכש :6 םישרת
 םיישאר הלכלכ יפנע יפל ,הנורוקה

 

 )2020 ינוי( "הנורוקה רבשממ ועגפנש םיריכשה ינייפאמ" ,ימואלה חוטיבה :רוקמה

 הדיריה רועיש ןיבו ףנעב עצוממה רכשה הבוג ןיב הובג םאתמ םייק יכ הלוע םישרתהמ
 עויס ןיגב הלשממה תואצוה ךס תא ןיטקמ םג הז םאתמ יכ ןיוצי .םיקסעומה רפסמב
 בצמ תמועל םתורכתשה הבוג לע ססובמ אוה ןכש ,ת"לחב םיאצמנלו םירטופמל ילכלכ
 .ההז הרוצב םיפנעה ללכ לע לח היה םיקסעומה רפסמב הדיריה רועיש וב

 רשאו רבשמה בקע ועגפנש תויסולכואב עויסה תוינכות דוקימב ךרוצה תא דדחמ רבדה
 עויסה תוינכות - 3 קרפב טוריפ האר( קשמה יפנע רתיב רכשל סחיב ךומנ עצוממה ןרכש
  .)תוילכלכה
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 רצותה
 םע תודדומתהה ידעצמ קלחכ קשמב תיקסעה תוליעפה לעו הקוסעתה לע ולטוהש תולבגמה
 ,לארשיב הובגה הייסולכואה לודיג רועיש לשב .16רצותב תרכינ הנטקהל ואיבה ,הנורוקה רבשמ
 .רתוי ףא תיתועמשמ לארשיב שפנל רצותב הדיריה

 יווש סיסב לע ,םירלוד יפלא ,יתנש( שפנל רצותב יתנשה יונישה :7 םישרת
 ןרק תיזחתו ,םיעובק םיריחמב ,2020 - 1985 םינשב לארשיב )הינקה חוכ

 2026 - 2021 םינשל עבטמה

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,עבטמה ןרק ינותנ :רוקמה

 רוזחל לארשי היופצ 2021 תנשב ,2021 לירפאל ןוכנ ,עבטמה ןרק תיזחת יפל יכ הלוע םישרתהמ
  .ןכמ רחאלש םינשב תדרל יופצ אוה יכ םא ,שפנל יבויח החימצ רועישל

  

 
 .2.6%-ב םצמטצה 2020 תנשב רצותה ,2021 לירפאמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה חוויד יפל  16
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

  2020 - 2009 םינשב רצותל ירוביצ בוח סחי :8 םישרת

 

 יללכה בשחה ינותנ :רוקמה

 לש תילכלכה תוינידמה האיבה ,םינש 11-כ ךשמב ,ךליאו 2009 תנשמ יכ הלוע םישרתהמ
 הנורוקה תפגמ .60%-כל 74% לעמ לש רועישמ רצותל בוחה סחי תדיריל הלשממה
 הזל בצמה תא הריזחה ךכבו 2020 תנשב ,72% לעמ לא רצותל בוחה סחי תא התלעה
 תונמנ רצותל בוחה סחי תיילע תא ונתימש םימרוגה םע יכ ןיוצי .2009 תנשב היהש
 ,)םיכומנ תיבירו היצלפניא ירועיש ,לקשה רעשב ףוסיי( הנומה דצב קושה ימרוג תעפשה
 .הנכמה דצב תיזחתהמ הכומנ העיגפ ןכו
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 ,תורחבנ OECD תונידמב ,)םיזוחאב( 2020 תנשב רצותב הדיריה :9 םישרת
 2019 תנשל האוושהב

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,OECD (2020) Quarterly GDP (indicator) ינותנ יפ לע 

 תנשל האוושהב ,לארשיב ג"לתה תדירי התייה 2020 תנשב יכ הלוע ליעלש םישרתהמ
 .תוגצומה תונידמה תיברמל סחיב הנותמ ,2019

 2019 תנשל האוושהב ,2021 לירפאמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ןדמוא יפל יכ ןיוצי
 לש הדירי ,תיטרפה הכירצב 9.5% לש הדירי ,ג"מתב 2.6% לש הדירי הלח 2020 תנשב -

 .תירוביצ הכירצל האצוהב 2.7% לש היילעו ,םיעובק םיסכנב העקשהב 4.8%
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 רגסה ידעצ תולע
 ,םלועב תורחא תונידמל המודב ,האולחתה תתחפהל הלשממה הטקנש םייזכרמה םידעצה דחא
 הנוכמה דעצ ,ונממ םיקלח לע וא רוביצה לע ,תומיוסמ תויוליעפ לע תולבגמ תרוש תלטה היה
 ,200518 ראונימ ,םייתפגמ םיללוחמ תוטשפתה םוצמצל רגס תלטהל תימואלה תינכותב .17"רגס"
 ,הרובחת ילכ ,םישנא( םידושח לש םירחאמ הדרפה וא/ו תוליעפ לש הלבגה" :ךכ רגסה רדגוה
 ."הקבדה וא םוהיז לש תירשפא תוטשפתה עונמל תנמ לע ,)דויצ תוליבח וא תורוחס ,תולוכמ
 לולכממ קלחכ תקבדימ הלחמ לש תוטשפתה רוצעל וא עונמל איה רגסה תרטמ ,תינכותה יפל
 הרדגהה יכ הלוע םיבר םימוסרפו םירקחממ .תוצרפתהב הטילשל רוביצה תואירב יעצמא
 יגוס לש ןווגמ לע תולבגמ לש תונוש תוגרד לש תינמז-וב הלטהו ,רגס חנומה לש הבחרה
 תוושהל ןכו ,רגס ידעצ לש תוילכלכה תויולעה תא דומאל תושקמ ,תוילכלכו תויתרבח תויוליעפ
 19.תונוש תונידמ ןיבו תונוש תופוקת ןיב רגסה ידעצ תויולע תא

 ,תונוש תולבגמ הלשממה הליטה ,2020 תנש ךלהמב הנורוקב האולחת ילג לש םתוצרפתה םע
 רגס" – ןלהל( רבמטפס שדוחבו לירפא שדוחב הנתשמ הרמוחב רגס ידעצמ םיקלח תווהמה
 ראוני שדוח תישארב הלשממה ידי לע ולטוה תופסונ תולבגמ .)המאתהב 21"ינש רגס"ו 20"ןושאר

 רגסה תופוקתמ תחא לכב ,ןלהלש םישרתב טרופמכ .ףסונ האולחת לג לש ותוצרפתה םע ,2021
 .םירוטקידניא ןווגמ יפל תדדמנה תילכלכה תוליעפב הדירי הלח

  

 
 ןכו "אלמ רגס" ,"יללכ רגס" ,"קדוהמ רגס" ןוגכ ,תימשר ורדגוה אלש םיחנומ דוע ויה "רגס" יוטיבב שומישה דבלמ  17

 ."קדוהמ ןוסיר"

 תויטנוולרה תוקבדימה תולחמב תונושה ויתוגרד לע רגס תלעפהל םייללכ םיחנמ םיווק עובקל איה תינכותה תרטמ  18
 םהלש םייגולוימדיפאה םינייפאמה תניחבמ םיללוחמה חותינ לע תוססבתה ךות ,רוביצה תואירבל תימואל הניחבמ
 :ואר .הפישח רחאל םייקה ילופיטה הנעמה חותינ ןכו

1.pdf-https://www.health.gov.il/Subjects/emergency/preparation/DocLib/nehalim/20389  

 well-do-difficult-very-lockdown-analysis-benefit-https://www.cato.org/blog/cost; Mandel, A., Veetil, V. The :האר  19
Economic Cost of COVID Lockdowns: An Out-of-Equilibrium Analysis. EconDisCliCha 4, 431–451 (2020); 

 http://www.sfu.ca/~allen/LockdownReport.pdf; 
19_benefit_cost_analysis.php-https://www.benefitcostanalysis.org/covid 

 תירוביצה הרובחתה ;םישנא 10 לעמ לש תולהקתה הרסאו קשמה ללכ תריגס לע הלשממה הטילחה ץרמב 14-ב  20
 הלבגוה ץרמב 25-ב .יטרפ בכרב םישנא ינשמ רתוי לש העיסנ הרסאנ ץרמב 19-ב .הרגסנ ךוניחה תכרעמ ;המצמוצ
-ב לחש ,רדסה לילמ לטוה בחרנ רגס .הליפת יכרוצל םג חותפ חטשב תולהקתה הרסאנ ץרמב 31-ב .תיבהמ האיצי
 תולקה ולחה לירפאב 19-ב .ירוביצה בחרמל האיצי לכב הכסמ תייטע השרדנ לירפאב 12-מ לחה .לירפאב 8
 .תולבגמב תויתגרדה

 25-ב .תירוביצה הרובחתה ףקיה לעו יטרפה רזגמב הדובעה לע תולבגמ ולטוה ,הנשה שאר ברע ,רבמטפסב 18-ב  21
 13-ב .םירוגמה םוקממ האיציהו טרופסה תולועפ ולבגוהו ,םיגירח טעמל ,הדובעה תומוקמ ורגסנ רבמטפסב
 .תולבגמב תולקה ורשוא רבוטקואב
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 ןווגמ יפל ,ליגרל סחיב תוליעפה ףקיהו 22יפרצמה תוליעפה רועיש :10 םישרת
 2020 תנשב ,םירוטקידניא

 

 לארשי קנב דוביעב ס"מלה ינותנ יפ לע

 ללכב תוליעפה ףקיהב העיגפ הלח ןושארה רגסה ךלהמב יכ הלוע ליעל םישרתה ךותמ
  .יארשא יסיטרכב שומישב רקיעב העיגפ הרכינ ינשה רגסה ךלהמב יכו םידדמה

 תראותמה קשמב תוליעפה רועיש תכרעה לע ססבתהב ,2021 ראונימ 23לארשי קנב תכרעה יפל
 תוליעפה רועיש ,םיפסונ םירוטקידניאו תימואלה תואנובשחה ינותנ לע תססובמו ,ליעל םישרתב
 רגסה לש תללוכה תיעובשה תולעהו ,80%-כ היה ןושארה רגסה לח וב לירפא שדוחב עצוממה
 לירפא שדוח ףוסב רגסב תולקהמ תעפשומ וז תעצוממ תולע .24ח"ש דראילימ 5.4-כ התייה
 רתוי ךומנ היה תוליעפה רועיש .)חספ דעומה לוח( שדוחה תישארב תתחפומ הליגר תוליעפמו

 וניכהש - רגסהמ האיציל םייביטרפוא םידעצב ןוידל עצמב .חספה גח ינפל ,ןושארה רגסה אישב
 בתכנ - הלכלכה דרשמו לארשי קנב ,רצואה דרשמ ,הלכלכל תימואלה הצעומה 2020 לירפאב
 ,ח"ש דראילימ 10.3-כ איה )ןושארה( רגסהמ האיציב בוכיע לש עובש לכב רצותב העיגפה יכ
 .ח"ש דראילימ 5.1-כ איה ,תוסנכהה ןדבואו תואצוהב לודיגה תמיכסב ,הנידמל הרישיה ותולעו

 
-ב יתנשה ימלוגה לודיגה רועישב למרונמ דקתשא ליבקמ שדוח תמועל G+1)( ימלוגה לודיגה רועיש :תוליעפה תמר  22

 .רבשמה ינפלש םישדוחה 4

 לגר תטישפ תובקעב תוכשמתמ תויולע תללוכ הניאו דבלב הרישי תולע איה לארשי קנב לש ןדמוא יפל רגסה תולע  23
 לש ג"מתה תורדגהב הסוכמ וניא יפסכה ןכרעש תויוליעפ תללוכ הניא וז הכרעה .תכשמתמ הלטבאו םיקסע לש
 םילויט( ףסכב תרחמותמ הניאש םיטרפל תלעות ,רוביצה לש העונתה שפוחב העיגפ תוברל ,תימואלה תואנובשחה
 .דועו םידליב תיכוניח העיגפ ,םייאופר םילופיט תייחד בקע תואירבב העיגפ ,)החפשמ ירוקיב ,עבטב

 .רצותב הדיריה ףקיה יפ לע תבשוחמ רגסה תולע  24
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 היה )ינשה רגסה לש העפשהה רקיע( רבוטקוא שדוחב ,לארשי קנב תכרעה יפל ,ךכ לע ףסונ
 לש רצות דספהב רגס לש עובש לכ דמאנ ךכיפלו ,88%-כ קשמה לש עצוממה תוליעפה רועיש

 אוהו ,ןושארה רגסל האוושהב ךומנ ינשה רגסה לש עובש לכב דספהה .ח"ש דראילימ 3.2
 ןדמוא יפל .תויחנהה לש יקלח םויקבו קוחרמ הדובעל םיקסע לש תמדקומ תוכרעיהב רבסומ
 ,תועובש השולש ךשמב ,ינשה רגסב רצותב העיגפה ,רצואה דרשמב תישארה תינלכלכה לש
 .ח"ש דראילימ 12 - 11 לע הדמע

 רצותב העיגפה בקע ישילשה רגסב עובש לכ תולע ,6.1.21-מ לארשי קנב לש םוסרפ יפל
 - רבוטקואב היהש רגסל דוגינבש ךכב בשחתהב ,עובשל ח"ש דראילימ 3.5 דע 3-ב תדמאנ
 תיקסע תוליעפ ימי לע לח ראוני שדוחב רגסה - הכומנ תילכלכה תוליעפה הבש ,םיגח תפוקתב
 .הליגר תיכוניחו

 ןושארה רגסב עובש לכ תולע ,תישארה תינלכלכהו לארשי קנב ינדמוא י"פע יכ הלע 
 4 דע 3.2-כ ינשה רגסב ,ח"ש דראילימ 5.4 דע 5.1-כ לע הדמע )רצותב הדיריהמ תרזגנכ(
  .ח"ש דראילימ 3.5 דע 3-כ ישילשה רגסבו ח"ש דראילימ

 הינשה הפולחה רשאכ תופולח 2 וגצוה ןושארה רגסל" יכ בתכנ תישארה תינלכלכה תבושתב
 תוליעפב העיגפה תא יתועמשמ ןפואב המצמצו תישארה תינלכלכה ףגא יגיצנ םע דחי השבוג
 גרדמ ורציו רצותל םינושה םיפנעה תמורת תא םינוידב וגיצה ףגאה ישנא .קשמב תילכלכה
 ןיב ןוזיאל תיתועמשמ המורת התיה תאז הדובעל .םינושה םיפנעה לש הלכלכה לע העפשה
 ."תילכלכה החימצל תויתואירבה תולבגמה

 תינלכלכה תבושתב םירכזנה תיקשמ - תילכלכה ןתועמשמו תופולחה חותינ יכ אצמנ אל
 .ןושארה רגסה לע הטלחה תלבק תעב הלשממב ןוידל ואבוה תישארה

 תוילכלכה תויולעה לולקשב תובישחה תא דדחמ ,םירגסה לש יתוהמה תויולעה ףקיה
 םירגס לע הלשממב תוטלחה תלבקו ןויד תעב תופולח תגצהבו םירגסה תלטהל תוולנה
 תנמ לע םירגסה ךלהמב קוחרמ הדובעל קשמה לש תמדקומ תוכרעיהב ךרוצה תא ןכו

 תפיגמ םע תודדומתהל עויסה תוינכות לע ךשמהב םיקרפ ואר( .תילכלכה תולעה ןיטקהל
 .)הלשממבו הנורוקה טניבקב תילכלכ הייארב תוטלחהה תלבק ךילהת לעו הנורוקה
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 ינוכיסל תמדקומ תילכלכ תוכרעיה - 2 קרפ
 תופגמ

 תארקל הנידמה תוכרעיהל םידעצ תרוש לע 25לארשי תלשממ הטילחה 2005 רבמבונב
 תואירבה ןוגרא לש הזרכה תעב יכ רתיה ןיב עבקנ הטלחהב .תימדנפ תעפש לש תוצרפתה
 ;ינויח קשמ יאשונל ימואל הנעמל יארחא היהי ןוחטיבה דרשמ :תעפש לש הימדנפ לע ימלועה
 ראש ;םייאופרו םייעוצקמ םיטביהב רבשמה לוהינל תללוכ תוירחא היהת תואירבה דרשמל
 ידרשמ יכ הטלחהב עבקנ דוע .יעוצקמה םמוחתב הנעמ ןתמל וכרעיי הלשממה ידרשמ
 .םייטנוולרה םידרשמה יל"כנמל םתוכרעיה תא וגיציו םמוחתב םילהנ וחתְפי ,וכרעיי הלשממה

 ."אירב לושחנב ח"למ ךרעמ תלעפה" ,22 'סמ ידרשמניב להונ תא ל"חר המסרפ 2007 יאמב
 האולחתה ירועיש תדרוה ;רשפאה לככ םדקומ עוריאה תלכה :ןה להונל ורדגוהש תורטמה
 ךשמה ;תואירבה תכרעמ לע יופצה סמועה תנטקה ;תימדנפה תעפשה תלחמ לש התומתהו
 לש ורקיע .קשמב תילכלכה העיגפה רועזמ ;רוביצה לש רשפאה לככ ןיקת םייח חרוא לוהינ
 האולחת לש ינושאר בלשב יכ עבקנ ןכ .הפגמב לופיטלו תוכרעיהל םיבלש תעיבקב אוה להונה
 תדימב ןתוא ונכדעיו םהלש תוכרעיהה תוינכות תא הלשממה ידרשמ ונחבי ,לארשיב הטעומ
 .ךרוצה

 לגרותש שיחרתה .26תימדנפ תעפש םע תודדומתהל ימואל "םילהנמ קחשמ" ךרענ 2007 ינויב
 לש בצמ ליגרתב ראות רתיה ןיב .22 להונב ראותש הזמ רומח היה "םילהנמה קחשמ" תרגסמב
 לוטיב ,תירוביצה הרובחתה לש תטלחומ טעמכ הקספה ,הדובעה תומוקממ תיביסמ תורדעיה
 תקספהו םיקסעה בור תריגס ,תוברת יעוריאו םיירוביצ םיעוריא לוטיב ,ךוניחה תודסומב םידומיל
 .תורייתה תעונת

 קחשמב ולגרות אל ,תאז םע ."םילהנמה קחשמ"ב ולע תיקשמה התבשהה ינותנ יכ הלע
 ריקחתה םוכיסו ,התבשההמ םרגיהל לולעה ילכלכה רבשמב לופיטל םיילכלכ םידעצ
 םע תודדומתהל םיילכלכ םידעצ עוציבב ךרוצה תא הלעה אל "םילהנמה קחשמ" לש
 .קשמב העיגפה

 תומוקממ םידבוע לש תורדעיה :תואבה תוחנהה סוחייה שיחרתב וללכנ ילכלכהו יקשמה טביהב
 םיתוריש לש הקפסהבו רוצייב םיישק ,קשמב הדובעה חוכמ 35%-כ לש איש רועישב הדובעה
 היופצ אל תוגהנתה חכונל רתיה ןיב ,ירוביצ רדסלו חוקיפל ,ןוחטיבל תרבגומ השירד ;םיינויח
 ךרוצ ;םידבוע תורדעיה בקע וא רגס בקע םיקסעו תויונח תריגס ;הייסולכואהמ םיקלח לש
 ןוזמ תויונח טעמל תוינק יזכרמ תריגס ;רגסב תוצובקל םיינויח םיתורישו םירצומ תקפסהב
 לוטיב ;םיעוריא תומלואו תוארטאית ,עונלוק יתב תריגס ;םידלי ינגו רפס יתב תריגס ;תופורתו

 .תויטרפו תוירוביצ תויוסנכתה לעו תויולהקתה לע רוסיא ;תירוביצ טרופס תוליעפ

 
 ."תימדנפ תעפש לש תוצרפתה תארקל תוכרעיה" ,6.11.05-מ 4356 הלשממה תטלחה  25

 ,היילעה תטילק ,ךוניחה ,ת"מתה ,החוורה ,תואירבה ,ןוחטיבה ידרשמ רתיה ןיב ופתתשה םילהנמה קחשמב  26
 ,םינפה ,ץוחה ,םיטפשמה ,תוימואלה תויתשתה ,הרובחתה ,תרושקתה ,םינפה ןוחטיב ,רפכה חותיפו תואלקחה
 .ףרועה דוקיפו םיחטשב תולועפה םאתמ ופתתשה ןכ .רצואהו תורייתה
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 האצות םה םקלחש םיכילהת תופקשמ תוגצומה תוילכלכה תועפשהה יכ בתכנ סוחייה שיחרתב
 .ןוטלשה לש תונווכמ תוטלחהמ עובנל םילוכי םקלחו ,הלחמה יפוא לש

 הימדנפל תוכרעיהה בלשב הלשממה ידרשמ לש תוירחאה ימוחת ועבקנ "אירב לושחנ" תינכותב
 דרשמ לע שגדב ידועיי ביצקת תאצקה ןנכתל רצואה דרשמ לע יכ עבקנ ,הנעמה ןונכתו

 ,ינויחה קשמה תלעפהל ביצקת חיטבהל ,החוורה דרשמ לעו תוימוקמה תויושרה לע ,תואירבה
 תנכהל ידועיי ביצקת תחטבהל גואדלו םיילכלכה תודסומה לש םתוליעפ תא חיטבהל
 .יתליהקה ןסוחה לדומב רבשמה םע תודדומתהל תוימוקמה תויושרב הייסולכואה

 תולועפה תא טוקנל הלשממה ידרשמ לכ לע יכ עבקנ ,2016 רבוטקואמ 27הלשממה תטלחהב
 םדי לע םיקפוסמה הייסולכואה םויקל םיינויחה םירצומהו םיתורישה יכ חיטבהל ידכ תושורדה
 ידרשמ תולועפ יכ עבקנ .םוריח בצמב םג ונתניי ,םתוירחא םוחתב היוצמ םתקפסהש וא ,הרגשב
 שרדנה לככו ,יפרצמה סוחייה שיחרת לעו יפרצמה סוחייה םויא לע ססבתהב ושעיי הלשממה
 .ןוחטיבה דרשמב תימואלה םוריחה תושר םע תוצעייתה ךות

 לושחנ"( הימדנפ שיחרתל תוכרעיהל תימואלה תינכותל ןוכדע תטויט המסרופ 2018 ראורבפב
 הטמ ףוגכ ל"חר דיקפת תעיבקל ,תוננוכה יבצמ תרדגהל ועגנ תינכותב םייונישה ירקיע .)"אירב
 תופורת תקולח תינכות תעיבקל ,תופסונ תויושרו הלשממה ידרשמ לש תונכומ תיינבל םאתמ
 ןכדועתו הטויט דמעמב איה יכ בתכנ תינכותב .ףרועה דוקיפ לש ודיקפת תעיבקלו םינוסיחו

 ראורבפמ "אירב לושחנ" ןוכדע תטויט .תורעהו םיחקל םושייו םילהנמ ליגרת רחאל עבק דמעמל
 האופרה יתוריש ,התומתה ,האולחתה יטביה לש תועיבקה תאו תוחנהה תא התניש אל 2018

 .2007 תנשמ "אירב לושחנ" חסונב ועבקנש תיקשמה העפשהה ביכר לשו

 תלעפה וניינעש ידרשמ-ןיב להונ תואירבה דרשמו תימואל םוריח תושר ומסרפ 2018 טסוגואב
 דעומ דועבמ ךרעיהל ינויחה קשמה ימרוג לע יכ עבקנ להונב ."אירב לושחנ"ב ח"למ ךרעמ
  .הנעמ תייגטרטסא שבגלו סוחייה שיחרתל םאתהב הפגמ תועפשהל

 ןונכתל ךירדמ"ל םאתהב ךרעיהל קשמה ימרוגל הרומ 2018 טסוגואמ להונה יכ אצמנ
  .שבוג אל רומאכ ךירדמ םלוא ,"תעפש לש הימדנפל יתלשממה דרשמה תוינידמ שוביגלו

 הדבועה רואל" יכ בתכנ )תואירבה דרשמ תבושת - ןלהל( 2021 ילוימ תואירבה דרשמ תבושתב
 יחכונה ןוכדעה לש בוצקת עצוב אל 2018 תנש ראוני שדוחמ לחה ,רשוא אל הנידמה ביצקת יכ
 ."הטויטה לש

  

 
 .םוריח יבצמל תונכומה רופיש רבדב 30.10.16 םוימ 2017 הטלחה  27
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 םידעצהמ קלח איה הנוילעה המרב תימואל תוכרעיה תינכותו ימואל סוחיי שיחרת תנכה
 המרב ועצבתהש תולועפה ףא לע .תימואל-ןיבהו תימואלה המרב הפגמל הנכה םשל םישרדנה
 דבלב 54-ה םוקמב לארשי הגרוד 2019 תנשב ,)2008 תנשמ לחה( ליעל טרופש יפכ ,תימואלה
 איהש ךות ,הימדיפאלו הימדנפל תונכומ לש תימואל-ןיב הניחבב GHS28 גורידב תונידמ 195 ךותמ
 תומרונל תויצהו ןומימה ,תימואלה תולגוסמה רופיש תניחבב )195 ךותמ 138( ךומנ גורידל הכוז

  .םוחתב תוימואל-ןיב

 לש תוילכלכ תוכלשהל הנעמכ תוילכלכ תוינכות תיינב םילשה אל רצואה דרשמ יכ אצמנ
 .2018 תנשב אשונב ל"חר המסרפש להונה יפ לע ,הנורוקה תפגמ תמגוד הפגמ תוצרפתה

 תועפשהה לע ףסונ תוילכלכ תוכלשה םג תומייק הנורוקה הפגמ תמגוד הפגמ תוצרפתהל
 תוכלשהל הלשממה יפוג לש תמדקומ תוכרעיהל תובישח תמייק ,ךכיפל .תויתואירבה
   .האולחתה ףקיה תנטקה םשל םיטקננה םייתואירבה םידעצה לש תוילכלכה

 דרשמ םע הלועפ ףתשת יכ 2021 ינויב הנידמה רקבמ דרשמל הבישה תימואלה םוריחה תושר
 תוכרעיהל "הריגמ תוינכות"כ תוילכלכ תוינכת ושבגיש םירחא םייטנוולר הלשממ ידרשמו רצואה
 .לארשיב הפגמ תוצרפתה לש תוילכלכה תועפשהל

 יתועמשמ חקל" יכ בתכנ )םיביצקתה ףגא תבושת - ןלהל( 2021 ינוימ םיביצקתה ףגא תבושתב
 םינונגנמהו םידעצהש םאתהבו היופצ הניא הימדנפ לש תוצרפתהש אוה הנורוקהמ דמלנש
 תוינכת יכ חינהל ריבס ,םאתהב .יוזיחל םינתינ חרכהב אל המע דדומתהל ידכ טוקנל ךירצש
 האולחתה ץורפל ומדקש תוביסנב םיריבס סוחיי ישיחרתל תומאתומ תויהל ויה תויושעש הריגמ
 ."וז הפגמל תומאתומ ויה אל הנורוקב

 תינכות שבגל םייטנוולרה הלשממה ידרשמלו רצואה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תוצרפתהמ תועבונה תוילכלכה תוכלשהל תוכרעיהל "הריגמ תינכות"כ שמשתש תילכלכ
 ןויסינמ השעיתש םיחקל תקפה לע ססבתהב ,רתיה ןיב ,שבוגת תינכתה יכ ץלמומ .הפגמ
     .הנורוקה תפוקתב םידרשמה

 תוצרפתה םע תודדומתהל רצואה דרשמ תוליעפ
 הימדנפ
 תונושה דרשמה תודיחי - תילועפת הניחבמ :םינפ המכ םוריח תעשב רצואה דרשמ לש ותוליעפל
 תוליעפ תניחבמ ;ןהל םיעבקנש תורישה ידעי תגשהל לועפלו ךישמהל תולגוסמ תויהל תושרדנ
 לשו הלשממה ידרשמ לש ןומימהו ביצקתה יכרוצב ךומתל םישרדנ דרשמה יפגא - הלשממה

 
 ןו'ג זכרמ לשו )NTI( יניערגה םויאה תמזוי ןוגרא לש ףתושמ טקיורפ אוה )GHS )Global Health Security Index דדמ  28

 תונידמ תונכומ תא גרדמהו )(EIU( טסימונוקאה לש עדימה תדיחי םע חתופש ,(JHU) יתואירב ןוחטיבל סניקפוה
 ;חווידו רותיא ;העינמ :תוירוגטק 6 סיסב לע ןחבנ דדמה גוריד .הימדיפא םעו הימדנפ םע תודדומתהלו העינמל םלועה
 :2019 תנשל חוד ואר .יתביבס ןוכיס ;תוימואל-ןיב תומרונל תויצ ;תואירבה תכרעמ ;הריהמ הבוגת

model-https://www.ghsindex.org/report/  



 
 

 
 

 

 

|   36   |      

 

 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 םוריחב לארשיב קשמה בצמ תא חתנל שרדנ רצואה דרשמ - קשמה תניחבמ ;םיכמתנה םיפוגה
 .םוריחה בצממ םיעבונה םירגתאה םע תודדומתהל הלועפ יכרד שבגל לגוסמ תויהלו

 ןה םוריח תעשב לפטל התוירחאבש ,29םוריחל תידועיי תושרכ םוריח תעשב לעופ רצואה דרשמ
 הסרובה םהב ,םירחא םיפוג המכ לע יארחא םרוג שמשל ןהו ומצע רצואה דרשמ לש תולועפב
 רויד ינקתמו תורבחה תושר ,ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר ,תימואל םוריח תושר ,ךרע תוריינל
 םוריח רבייס ךרעמ שאר דמוע רצואה דרשמב םוריחל תידועייה תושרה שארב .םייתלשממ
  .רצואה דרשמב ןוחטיבו

 ןוחטיבהו םוריחה ףגא לעפ ,םיריזחה תעפש לש תימלועה תוצרפתהה עקר לע ,2009 תנשב
 םיכמסמהמ .םיריזחה תעפש םע תודדומתהל רצואה דרשמ תוכרעיה םודיקל רצואה דרשמב
 דרשמ תודיחי לש ילועפתה ןפל הרקיעב העגנ תוכרעיהה יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ ןחבש
 ימואלה סוחייה שיחרתמ רזגנה יפגא סוחיי שיחרת ןיכהל ושרדנ רצואה דרשמ יפגאש ףא .רצואה
 תודדומתהל תוינכות וניכה רצואה דרשמ יפגא יכ אצמנ אל ,רצואה דרשמ לש סוחייה שיחרתמו

 שיגדה 2005 תנשב יכ ןיוצי .םיריזחה תעפש תוטשפתה לש תויקשמהו תוילכלכה תועפשהה םע
 םילולעש םיקזנה םע תודדומתהל תוילכלכ תוינכות תנכהב ךרוצה תא ימלועה תואירבה ןוגרא
 תונידמב יכ ןיוצי דוע .30טוקנל תושרדנ תונידמש םידעצה לולכממ קלחכ ,תופגמ לשב םרגיהל
 םע תודדומתהל תוילכלכ תוינכות לש תמדקומ הנכהו תופגמ לש תועפשהה תכרעה ,תונוש
 תימואל תינכותמ קלחכ רצואה ידרשמ ידי לע תושענ ,תופגממ עובנל םילולעה םיילכלכה םיקזנה
 .31תופגמ םע תודדומתהל הפיקמ

 ,רבייס ךרעמ תוליעפ התייה ,הנורוקה רבשמ ץורפל דעו ,2019 - 2009 םינשב יכ אצמנ
 לע הרימשב רקיעב ,םוריח יבצמל תוכרעיהל עגונה לכב ,רצואה דרשמב ןוחטיבו םוריח
 תוליעפ העצוב אל םלוא ,םוריח בצמב רצואה דרשמ תודיחי לש תילועפת תויכשמה
 יבצמב דרשמה תודיחי ינפל ודמעיש םיימואלה םייעוצקמה םירגתאל ךרעיהל התילכתש
 וכרענש הלהנהה יליגרת תעבש ,לשמל .הימדנפ תוצרפתה לש הרקמב דוחייבו ,םוריח
 .הימדנפ אשונב וקסע אל 2019 - 2009 םינשב םוריחל תוכרעיהה תניחבל

 תומרו םידעיה רצואה דרשמב ןוחטיבו םוריח רבייס ךרעמ בתכש ךמסמב ועבקנ 2018 ראוניב
 לש ימואלה דעיל הקיזב ,עבקנ הז ךמסמב .םוריח תעשב דרשמה תודיחימ תחא לכ לש תורישה
 יביצקתה הנעמה תא חיטבהל רתיה ןיב םה רצואה דרשמ ידעי יכ ,תילכלכה תכרעמה תוביצי

 חיטבהל ;הלשממה לוהינל םינמוזמה םירזת תא חיטבהל ;םוריחה בצממ םירזגנה םיידימ םיכרצל
 תושרדנה תויתשתה תופיצרו תודירש לש ימואלה דעיל הקיזב .ימינפהו ינוציחה בוחה ימולשת תא

 
 ,התוא דיעוה ותוירחא םוחתב יתלשממ דרשמש תרגסמ איה תידועיי תושר ,1986 ילוימ 1716 הלשממ תטלחה יפל  29

 "תרגסמ" ,הז ןיינעל .דרשמה תלהנה רושיאב וז הטלחהמ תובייחתמה תולועפ עוציבל ,הנוילע ח"למ תדעו רושיאב
 .דרשמה לש תילהנמה תרגסמל ץוחמ איה םא ףא רשה תוירחא םוחתבש תרגסמ איה

  https://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/FluCheck6web.pdf :ואר  30

 :הילרטסואב לשמל ואר  31
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/519F9392797E2DDCCA257D47001B9948/$Fil

2019.PDF-AHMPPI-e/w 1070 :דנליז וינב ןכו.pdf-06/t2009-https://www.treasury.govt.nz/sites/default/files/2009 
 תופגמ םע תודדומתהל תימואלה תינכותהמ קלחכ
-action-framework-plan-pandemic-https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/influenza

aug17.pdf-edn-2nd 
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 םויס רחאל תילכלכה תוליעפה דודיעל גואדל רצואה דרשמ דעי עבקנ ,קשמה םוקיש תענתהל
 .םוריחה בצמ

 תנומת" אשונב ,ישארה ןלכלכה ףגאל .רצואה דרשמ יפגאמ דחא לכל תוריש ידעי ועבקנ ,ןכ ומכ
 תעבונה תיתיעה תילכלכה בצמה תנומת שוביג :הלאה תורישה ידעי ועבקנ ,"בצמ תכרעהו בצמ
 לש תפטושה הטמה תדובעב תובלתשה ;םיכמסומה םימרוגל התגצהו םוריחה בצמ תוביסנמ
 בצמב רצואה דרשמ תלהנה לש תוטלחהה תלבק ךילהתב הכימת ;דרשמב םייעוצקמה םיפגאה
 ינוידב ,ימואל לוהינ זכרמב רצואה דרשמ גוציי ;תוילכלכה תויועמשמה תגצה תועצמאב םוריח
 תוריש ידעי ףגאל ועבקנ ןכ .תימואלה תילכלכה בצמה תנומת תגצה ;םיריכב םורופבו היצרגטניא
 ךרוצל םימורופב תופתתשה ;הנידמה תוסנכה לע םוריחה תוביסנ תועפשה תניחב :ולא םיאשונב
 תרושקת אשונב דרשמה תורבודל עויס ;םיימואל-ןיב םימרוג לומ רשק ;םוריחב תוטלחה תלבק
 בצמ תוביסנמ תוילכלכה תויועמשמה יבגל תילכלכ תיעוצקמ תעד תווח תנכה ;תימואל-ןיב
 .תיביטמרונה תיתשתב םייוניש ךרוצל תיטפשמה הקלחמב הכימת ;םוריחה

 ןפואב ביצקת לש בצמ תנומת תריצי תולוכי" דעיה רדגוה ,בצמ תנומת אשונב ,םיביצקתה ףגאל
 ךות ביצקתה תויזחת עוציב :םידעיה ורדגוה "ביצקת ןונכת" אשונב ."םילהנמל התגצהו ףטוש
 תוביסנ חכונ ותטסהו ביצקת יוניש ;להנְמה ףגאב םימרוגל עדימה תריסמו םוריח בצמ ידכ
 לש הרקמב תויוליעפ עוציב ;םוריחה תוביסנ חכונ ףסונ ביצקת תשירד ךילהת עוציב ;םוריחה
 .םוריחה בצמ ידכ ךות ביצקת ץוציק

 ;)בצמ תנומת םוחתב( יללכ בשח הטמ :תואבה תודיחיל תוריש ידעי ורדגוה יללכה בשחה ףגאל
 תויובשח ;הטמה תובשח ;רכשה תביטח ;הקיטסיגולו םיסכנ תביטח ;שונא יבאשמ ;תולכרמא
 .בוחה לוהינ ;םידרשמ

 ךרעמ ידי לע רצואה דרשמ ידבוע רובע 2018 יאמב הנכוהש - הימדנפ אשונב הכרדה תגצמב
 קשמה לע הימדנפה לש תוירשפא תועפשה םייללכ םיווקב וגצוה - דרשמב ןוחטיבו םוריח רבייס
 .הרבחה לעו
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 דרשמב תימינפ תגצמ ,הרבחה לעו קשמה לע הימדנפ תעפשה :11 םישרת
 רצואה

 

 )2018 יאמ( םידבועל הכרדה תגצמ ,ןוחטיבו םוריח רבייס ךרעמ ,רצואה דרשמ :רוקמה

 ,2019 - 2017 םינשב םימעפ המכ ןכדוע רשא ,הימדנפ שיחרתל רצואה דרשמ לש םוריחה להונב
 הדובע תומוקמב תוליעפ לע תולבגה ,םיירוזא םירגס ןוגכ ,תויללכ תויקשמ תועפשה וראות
 המידקמ תוכרעיה עוציבל תוירחאה יכ עבקנ להונב .רכתשהל תלוכי-יא בקע תוילכלכ תועיגפו

 אדוול תוירחאה וליאו ,רצואה דרשמב תודיחיה ילהנמ לעו םיפגאה ישאר לע הלח הימדנפל
 .ןוחטיבו םוריח רבייס ךרעמ לע תלטומ שיחרתל תמדקומ תוכרעיה תעצובמש

 ל"חר תוירחאב 2018 רבמצדב ךרענש הימדנפל תוכרעיהה תניחבל ימואל "םילהנמ קחשמ"ב
 יתב ויפלו ,רומח יקשמו יתואירב שיחרת גצוה - הלשממה ידרשמ תופתתשהב - תואירבה דרשמו
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 טעמכ הלשממה ידרשמו ינויחה קשמה ;הסירק ינפל םידמוע הליהקב תואירבה תכרעמו םילוחה
 לע םירגס ולטוה קחשמה שיחרתב .תסרוק תיאקנבהו תילכלכה תכרעמה ;םידקפתמ םניאו

 רצואה דרשמב םוריחה ףגא תצעוי הכרעש םוכיסב .האולחתה םוצמצ םשל םיבר םירוזא
 הנעמ תינכות שוביגב ךרוצה רבדב ינטרפ טביהל קר תוסחייתה הנתינ "םילהנמה קחשמ"ל
 ידרשמ לש תוגירחה תויוליעפל םיידועיי םיביצקת תאצקה לולכל הכירצ רשא תידרשמ
 הלשממה ידרשמו ל"חר הנעמ תמלשהל הטמה תדובע ךשמה" :םוכיסב בתכנ דוע .הלשממה
 ."2019 תנש ךלהמב השעיי הימדנפ שיחרתל

 ,ןוהה קוש תושר ןכו ,רצואה דרשמ יפגא ,הנורוקה תפגמ ץורפל דע יכ הלע תרוקיבב
 תואבה תולועפה עוציב ןפוא תא ונחב אלו הטמה תדובע תא ומילשה אל ,ןוכסיחו חוטיב
 :ןלהל טרופמכ ,הנורוקה תפגמ תמגוד הפגמ תוצרפתהל םתוכרעיה ךרוצל

 תנכהו הימדנפמ עבונה םוריח בצמ םידחיימה םיילכלכ םיטביה תניחב :םיביצקתה ףגא
 םינושה הלשממה ידרשמ ןיבל וניב הדובעה יקשממ תניחב ;יביצקת עוציבל הריגמ תינכות
 תילכלכה תועפשהה תרדגה ךרוצל רבעומה עדימהו םישרדנה םידעצה תעיבקל רשאב
  ;םיעגפנה םיקסעהו םיחרזאה יוהיזל םיכרדה תניחב ;ולא םידעצמ תועבונה

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

 תיגטרטסא תוינידמ הניה יתלשממה בוחה לוהינ תוינידמ" יכ בתכנ 2021 ינוימ ל"כשחה תבושתב
 שומישו םיעיקשמה סיסב לש ןוויגו רוזיפ ,ןומימ תורוקמ רוזיפ לע תנעשנו ןמז ךרואל התנבנש
 איש ףקיהב בוח סיוג הב הנורוקה רבשמ ךלהמב המצע תא החיכוה וז תוינידמ .בוחו תוליזנ ילכב
 ."הנש האמב םעפ לש רבשמ ידכ ךותו )הליגר הנשמ .2.5 יפ(( ח"ש דראילימ 265-כ לש

 בצמ תנומת שוביגב תמא ןמזב עייסיש יטנוולר עדימ תלבק :תישארה תינלכלכה ףגא
 תניחבו ,תופגמ לש תוילכלכה תועפשהה םע תודדומתהל תוינכת תיינב ךרוצל תיקשמ
 .הנידמה תוסנכהב הדיריה תיזחת םשל הפגמ תוצרפתה תעב שרדייש עדימה

 רקחמ רדח ףגאה רידסה דעומ דועבמו רבשמה ינפל דוע" יכ בתכנ תישארה תינלכלכה תבושתב
 תוריש ידי לע ורבעוהש םינותנ לע םיבכרומ םיחותינ עוציב רשפיאש דרשמב ס"מלה לש
 ."תויתואירב תולבגמ בקע םירוגס ויה ס"מלה ידרשמ רשאכ םג ס"מלהו הקוסעתה

 לע םיחקופמה םיפוגל ןוהה קוש תושר לש הארוה טעמל :ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר
 דועבמ הנחב אל תושרה ,הפגמ םהב ,םוריח יבצמל תיקסע תויכשמהל תינכות ןיכהל הדי

 תא תוחנהלו רידסהל שי ןהיתועפשהלו תופיגמל םיידוחי םייעוצקמ םיטביה וליא דעומ
 הקסעה םויסו היסנפה יאשונ תרדסהל רשאב רתיה ןיב ,תאז .הדי לע םיחקופמה םיפוגה
 .םתדובעמ םידבוע לש תינמז תורדעיה לש תונוש תויורשפאמ םירזגנה

 רידת ןפואב תקסוע תושרה יכ בתכנ ,2021 ילוימ ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר תבושתב
 תושרה .םינוש םוריח יעוריא םע םיחקופמה םיפוגה תודדומתהבו תיקסעה תויכשמהה םוחתב
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 הנתנש תויחנה עבש וטרופ וב 2020 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל החלשש בתכמל התנפה
 ישיחרתב ,2020 תנשל דעו 2012 תנשמ ,תיקסע תויכשמה יליגרת ךורעל םיחקופמה םיפוגל
 תושרה הנייצ ןכ ומכ .)ימנוצ ,רבייס תפקתמ ,המדא תדיער ,תללוכ המחלמ( םינוש םוריח
 ,םישיחרת ןווגמב תיקסע תויכשמהל תינכות ןיכהל םיידסומה םיפוגה תא התחנה יכ התבושתב
 ,הלש רבטצמה ןויסינה לע ,רתיה ןיב ,םינעשנ תושרה לש הרדסאהו חוקיפה" יכו ,32הפגמ תוברל
 ןחבמב" יכ המכיס תושרה ."תימואלה םוריחה תושר תויחנה לעו תינכדעה םימויאה תנומת לע
 .םיחטובמלו םיכסוחל אלמ תוריש ןתמ תוברל ,ןיקת דוקפת לע ורמש םיידסומה םיפוגה האצותה
 ,םוריח יבצמל םיחקופמה םיפוגה לש ןהו תושרה לש ןה ההובג תונכומ תמר לע הדיעמ וז הדבוע
 ."הימדנפ לש עוריא תוברל

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

 בצקל ההובג תויתבוגת לע דיפקה" אוה יכ הנידמה רקבמ דרשמל בישה םיביצקתה ףגא
 דחי ,לעפו רבשמה ךרוא לכל תונתשמ בצמ תורעהל יביצקתה ןונכתה תמאתה ךות םיעוריאה
 הביבסל בל תמישו תושימג תנגפה ךות ,רצואה דרשמ יפגאו םיפסונ הלשממ ידרשמ םע
 ."קשמה ןסוח ןעמל ילכלכה ןפב רבשמה לוהינב םיברועמה םיפוגה רתיל עייס" יכו ,"הנתשמה

 תרימשב לופיטל עגונה לכב לעפ רצואה דרשמב ןוחטיבו םוריח רבייס ףגא יכ הלע דוע
 הרשפא רשא תוליעפ ,ךליאו 2020 ראורבפ שדוחמ רצואה דרשמ לש תילועפת תופיצר
  .םדיקפת תרגסמב לועפלו ךישמהל דרשמב םייעוצקמה םיפגאל

 תוצרפתה לש בצמב ונממ תושרדנה תולועפל רצואה דרשמ לש תללוכה ותוכרעיה-יא
 אלל ןקלחב וטקננ םיקסעלו רוביצל ילכלכ עויסל תוינכותהש ךכב יוטיב ידיל האב ,הפגמ
 ועגפנש קשמה יפנעמו רוביצהמ םיקלח יבגל תיבטימ הנחבה אללו הרודס הטמ תדובע
 ךכל םרת רצואה דרשמ לש שארמ תוכרעיה רדעיה ,ךכ לע ףסונ .םירחא םיפנעמ רתוי

 תא תוטלחהה ילבקמ ינפל גיצהל ,םינושארה רבשמה ישדוחב דוחייב ,השקתה דרשמהש
 םינוידה תרגסמב האולחת תעינמל םיירשפא םידעצ לש תויופצה תוילכלכה תועפשהה
  .םינושה

 
 הטמ תדובעב ךרוצה תא ויניע דגנל האר םיביצקתה ףגא" יכ בתכנ םיביצקתה ףגא תבושתב
 תוכלשה תולעב תוטלחה תלבקב ןומזתה ביכר תובישח תא ךדיאמו ,דחמ םינותנ תבוגמו הרודס
 דימעהל הלכי המידקמ הטמ תדובע הנורוקה תפגמ לש הרקמב םא קפס .קשמה לע תויתוהמ
 רשא תואדווה רסוח רואל הרודס הטמ תדובע עוציב ךות תוטלחה תלבק יכילהת רוציקל תיתשת
 ."רבשמה תישארב דחוימבו הריהמ תוטלחה תלבק השרדנ הב הפוקתה תא ןייפא

 
 ."םיידסומ םיפוגב תיקסע תויכשמה לוהינ" 2013-9-11 םיידסומ םיפוג רזוח  32
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 םייתנשב" יכ ,)ל"כשחה תבושת - ןלהל( 2021 ינויב הנידמה רקבמ דרשמל בישה יללכה בשחה
 יבלשב הז ךילהת .יללכה בשחה ףגאב םוריח יעוריאל תונכומה בויט לש ךילהת עצוב תונורחאה
 ונא .תללוכ הייארב םוריחל ףגאה לש תונכומהו תוכרעיהה ןפוא תא רפשל ונתנווכבו םויס
 ויפגא ללכ לע רצואה דרשמ לש תפתושמ הטמ תדובעב ךרוצ שי רבשמה םויס םע יכ םירובס
 וז הטמ תדובע ונתעדל .הזכש בצמב הנידמה תוסנכהב העיגפהו תיתלשממה האצוהה תניחבל
 ."רצואה דרשמב יללכה להנמה ידי לע להנתהל הכירצ

 ,דרשמה תלהנהל גיצהו ןיכה תינלכלכה ףגא ץרמב רבכ יכ בתכנ תישארה תינלכלכה תבושתב
 קשמה יפנעבו תונוש תויסולכואב וקסע רשא םיחותינ םירחאה תוינידמה יעבוקלו רצואה רשל
 תושרו הקוסעתה תוריש ינותנ לע ססבתהש תיפנע העיגפ חותינ גצוה 2020 לירפאמ יכו ,םינושה
 .םיסימה

 תילכלכ-תיעוצקמ תוליעפל תוכרעיה םילשי ויפגא ללכ לע רצואה דרשמ יכ ץלמומ
 תרבגה םשל דיתע ינפ הפוצ היארב תאז ,םוריחה ישיחרת ללכל תיקשמ ללכ הייארב
  .ידיתע שיחרתל תונכומה
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 םע תודדומתהל עויסה תוינכות - 3 קרפ
 הנורוקה תפגמ

 ודעונש תוינידמ ידעצב יוטיב ידיל האב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םע תימלועה תודדומתהה
 לודג ףקיה םע דדומתהל תואירבה תוכרעמ תלוכיב ךומתלו ףיגנה תוטשפתה בצק תא תיחפהל
 המכב םלועב תילכלכה תוליעפה לע הבר הדימב ועיפשה ולא םידעצ .השק האולחת לש
 העגפו םלועה יבחרב הדובעה ישרוד רפסמב רכינ לודיגל הליבוה תוליעפ ירזגמ תתבשה .תותיזח
 םידבוע רכשב העיגפ תובקעב שוקיבב הדיריה .הלבגוה וא הקספוה םתלועפש םיקסעב תושק
 וליבוה ולא תועפשה .דובעל וכישמהש ולא תוברל ,םיקסעב תפסונ העיגפל איה ףא הליבוה
 .הקפסהה תרשרשב העיגפלו םיקסע לש תוליזנ רבשמל ןרותב

 תוילכלכ עויס תוינכות לש בחר ןווגמ םלועה תונידמ וטקנ תילכלכה העיגפה לע הבוגתב
 ,עגפנ םרכשש םיאמצעלו םיקסעומל תואבצק םולשתב רקיעב ודקמתה ולא תוינכות .33םיעגפנל
 םע ,לארשיב םג .תיב יקשמלו םיקסעְל תוליזנה תלדגהבו הבוח ימולשת לש תולקהבו תויחדב
 .עויס תוינכות לע הלשממה העידוה ,קשמה תוליעפ לע תולבגהה תלטה תליחת

 הנעמ :םייזכרמ םישאר העבראב 2020 תנש ךלהמב רוביצל הלשממה הגיצה עויסה תוינכות תא
 ךרד םע דבב דב .הצאה תינכות ,םיקסע תויכשמה ,תילאיצוס ןוחטיב תשר ,הלשממ ידרשמל
 טרופמכ תונוש הלועפ תוירוגטקב הנידמה קשמ :דוסי קוחב תוינכותה תלעפה הרדסוה ,וז הגצה
 .ןלהל

 תימואל-ןיב האוושהב עויסה תוליבח
 תויביצקתה עויסה תוינכות ףקיה לש תובר תואוושה וגצוהו ועצוב הנורוקה רבשמ ךלהמב
 לע ןה ,רבשמה תישארמ ועצוב ולא תואוושה .םלועב תונוש תונידמ וטילחה ןהילעש תוימירזתהו
 םימרוג ידי לע ןהו ,35תימואל-ןיבה עבטמה ןרקו OECD34-ה ןוגרא ןוגכ ,םיימואל-ןיב םימרוג ידי

 דרשמב תישארה תינלכלכה ףגא ,36תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ תוברל ,לארשיב םינוש
  .37לארשי קנבו רצואה

 לשב יכ בתכנ ,תימואל-ןיבה עבטמה ןרק ידי לע עויס תוינכות ףקיה לש יתאוושה םוסרפב
 ישוק םייק ,עויסה תוינכות תובכרומ בקעו הנידמ לכ לש הלכלכה ינייפאמב הברה תונושה
 ןוגרא עיבצה 2020 לירפאב .38עויסה תוינכות יפקיה תודוא לע עדימב יתאוושה שומיש תושעל
 ,תוינכותה לש ןפקיה לע שגדב וניא תויתלשממ עויס תוינכות תנכהל חתפמהש ךכ לע OECD-ה

 
to-Responses-covid19/Policy-and-https://www.imf.org/en/Topics/imf- :תונידמ 197-ב וטקננש םידעצ טוריפ ואר  33

19-COVID  

34  OECD, Key country policy responses, 2 April 2020 

35  IMF, Policy Responses to Covid-19, March 2020   

 7 ,תוחתופמה תונידמל האוושהב הנורוקה ףיגנ רבשמ לומ קשמה תודדומתה ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ  36
 .2020 לירפאב

  pdf.םיפסכה תדעווב דיגנה תגצמ/https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents :ואר  37

 IMF -Fiscal Monitor: Database of Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 Pandemic :ואר  38
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 תופיקשב ולעפויש ,רתויב םיעגפנה םירזגמבו תורבחב תודקוממ ויהי תוינכותהש ךכב אלא
 םיקקזנה ןיב הערל הילפה אלבו העיגפל ילנויצרופורפ ןפואב ,לבגומו םוחת ןמזל ,תוריהבבו

 םע תודדומתהב רתויב םישקתמה םהש ,םיינוניבו םינטק םיקסעל עויס ,ןוגראה ירבדל .עויסל
 הכימת לש םיחנומב העקשהל רתויב ההובגה הרומתה לעב אוה ,םילודג םיילכלכ םיעוזעז

 ילכלכה רבשמב ומשויש עויס תוינכותמ ןויסינה יכ עירתה ןוגראה .תיתרבח תוביציבו הקוסעתב
 תולעב תויהל תולולע ולא םיאנתב תודמוע ןניאש עויס תוינכות יכ דמיל 2009 - 2008 םינשב
 ןיב ,זובזבלו םיילכלכ םיתוויעל איבהל ידכ ןהב שיו ,ךורא חווטל תוכשמנה תוילילש תועפשה
 הכימתה דוקימ ידי לע וא ,הנורוקה תפגמ אלמלא םג םילשוכ ויהש םיקסעל עויס ידי לע רתיה
 .39רבשמהמ האיציה תא בכעל ףאו החימצב עוגפל ,תורחתב עוגפל הלולעש ,םיקזח םיקסעב

 וליא דומלל ידכ ישומיש תויהל יושע תורחא תונידמ וטקנש עויסה תוינכות תודוא לע עדימה
 סחיה תא ןוחבל ידכ ,הנורוקה רבשמ םע דדומתהל ידכ ליעפהל ןתינ םיימירזתו םיילקסיפ םידעצ
 םינוש םיעצמא לש תוליעיה תא דבעידב חתנל ידכ ןכו עויס תוינכות לש םינוש םיביכר ףקיה ןיב
 ללוכ ףקיה לע תוכמתסהב תוריהז טוקנל יואר ,ןלהל טרופמכ ,תאז םע .תילכלכה תוינידמה לש
 .לארשיב עויסה תוינכות לש ללוכ ףקיה תעיבקל ןמסכ תורחא תונידמב עויס תוינכות לש

 םיעצמאב ודקמתהש ויה .עויסה תוינכותל םיעצמאה תעיבקל תונוש תושיגב ורחב תונוש תונידמ
 עויס תוינכותב ודקמתה תופסונ תונידמו ,הצאה תוינכותב תורחא ,תירוביצה האצוהה תלדגה לש
 .תוימירזת

  

 
39  OECD - Government support and the Covid-19 Pandemic, 14.4.20  
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 תונידמב עויס תוינכותב תוסנכהב הדיריו האצוהה תלדגה :12 םישרת
  ,םירחא םירזגמלו תואירבה רזגמל הקולחב ,ג"מת יחנומב ,תורחבנ

 2020 תנשב

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תימואל-ןיבה עבטמה ןרק ינותנ יפ לע

 עויסה תינכות רועיש ,תימואל-ןיבה עבטמה ןרק ינותנ יפל יכ הלוע ליעלש םישרתהמ
 סחיב ןה ,וטרופש תונידמה חווט זכרמב דמע ןכו ג"מתהמ 6.95%-כ לע דמע לארשיב
 .םירחאה םירזגמה לכל סחיב ןהו תואירבה רזגמל

 ,םינושה תוליעפה ירזגמל תיתלשממה האצוהה ןפב תונושה תונידמב וטקננש םידעצ לע ףסונ
 .םילובקת תייחד לשו תוננכותמ תואצוה תצאה לש ךרדב עויס תוינכות ונכוה
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 תונידמב םילובקת תייחדו תוננכותמ תואצוה תצאה תוינכות ףקיה :13 םישרת
 2020 תנשב ,ג"מת יחנומב ,תורחבנ

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תימואל-ןיבה עבטמה ןרק ינותנ יפ לע

-ןיבה עבטמה ןרק ינותנ יפ לע ,לארשיב הצאהה תינכות ףקיה יכ הלוע ליעלש םישרתהמ
 .ונחבנש תונידמה ןויצחל תחתמ טעמ ,ג"מתהמ זוחא יצחכ לע דמע ,תימואל

 הייארב םג לארשיב הצאהה תוינכות לש ןפקיה רבדב הניחב עצבי רצואה דרשמ יכ ץלמומ
 .תימואל-ןיב תיתאוושה

 םירזגמב הכימתב תולשממה תואצוה תא לידגהל ודעונש ,תויביצקתה עויסה תוינכות דצב
 ולא .םיקסע לש םתוליעפל תימירזת עייסל ידכ ונכוה תובר תונידמב עויס תוינכות ,הלכלכב
 .תויוברע ןכו בוח לע רותיו ,תולשממה ידי לע םיסכנ תשיכר ,תואוולה ,ןוה תקרזה רקיעב וללכ
 םשב תוירוביצ תורבח לש תירחסמ אל תוליעפ( תוילקסיפ ןיעמ תולועפ םג וטקננ תונידמ המכב
 .40)הלשממה

  

 
Policies-covid19/Fiscal-and-rg/en/Topics/imfhttps://www.imf.o- :ואר תונוש תונידמב עויס תוינכות לש טוריפל  40

19-COVID-to-Response-in-Database  
OECD - Initial Budget and Public Management Responses to the Coronavirus (COVID-19) Pandemic in OECD 

Countries,  22.4.20 
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  ,תורחבנ תונידמב ג"מת יחנומב תוימירזת עויס תוינכות :14 םישרת
 2020 תנשב

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תימואל-ןיבה עבטמה ןרק ינותנ יפ לע

 ,ג"מתהמ 2.6%-כ לע ודמע לארשיב תוימירזתה עויסה תוינכות יכ הלוע ליעלש םישרתהמ
  .ונחבנש תונידמה תיברמל סחיב ךומנ רועיש
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 הנורוקה רבשמב לופיטל תוילכלכה עויסה תוינכות
 העבראב הנבנ הנורוקה רבשמב לופיטל תוינכותה תלעפהב הלשממה לש התלועפ ךילהת
 רשו זאד הלשממה שאר ועידוה ןושארה בלשב :2020 תנש ךלהמב םמצע לע ורזח רשא ,םיבלש
 ידכ ,הנידמה קשמ :דוסי קוח ןקות ינשה בלשב .רבשמב לופיטל תילכלכ תינכות לע זאד רצואה
 בלשב .41הז קוחב ועבקנש תינכותה לש תוישארה תוירוגטקל ביצקתה תרגסמ תא עובקל
 העבקנ ותרגסמש ביצקתב שומישל תטרופמ הלועפ תינכות הלשממה רושיאל האבוה ישילשה
 הלשממב הרשואש תטרופמה הלועפה תינכות האבוה יעיברה בלשב .הנידמה קשמ :דוסי קוחב
 .תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאל

 תוינכותה םושייל הקיקחה ייוניש ,תוילכלכה תוינכותה לע תועדוהה וגצוי הז קרפ ךשמהב
 לש םינוש םיביכר עוציב רבדב םינותנו הלשממב תוטרופמה תוינכותה רושיא ,תוילכלכה
 .תוילכלכה תוינכותה

 דע הנורוקה רבשמב לופיטל עויס תוינכות לע תועדוה
 2020 רבוטקוא שדוחל

 םיינויח םיקסעל ימירזת עויסל םוריח ןרק םיקי רצואה רש יכ הלשממה שאר עידוה 5.3.20-ב 
 היהת םקותש ןרקה יכ הלשממה תבישיב הלשממה שאר עידוה 8.3.20-ב .קשמה דוקפתל
 דראילימ 2 ךסמ בכרות ןרקה יכ הבישיב רסמ זאד רצואה רש .ח"ש דראילימ 4 לש ףקיהב
 אל ותאצקה ךרדש ח"ש דראילימ 2 לש ףסונ םוכסו ,םינטק םיקסעל ןרקה תרגסמב ח"ש
 .העבקנ

 רש ,רצואה רש םע תפתושמ םיאנותיע תביסמב - הלשממה שאר עידוה 11.3.20-ב  
 םוכסב ,קשמל הנושאר עויס תליבח לע - רצואה דרשמ ל"כנמו לארשי קנב דיגנ ,הלכלכה
 תלדגהל ח"ש דראילימ 8 ;תואירבה תכרעמל ח"ש דראילימ 1 :ח"ש דראילימ 10 לש ללוכ
 דועו ס"בש ,תואבכ ,הרטשמ תוברל ,םיידועיי םיכרצל ח"ש דראילימ 1 ;םיקסעל עויסה ןרק
 .םיפסונ םיינויח םיתוריש

 ;תואירב :הלאה םימוחתב םיילכלכ םידעצ תליבח שוביג לע 42רצואה רש עידוה 16.3.20-ב 
 ;םיאמצעל דחוימ עויסו םיקסעל תויולע תתחפה ;ירוביצה רזגמה ;םייחרזא םיכרצ לע הנעמ
 לע ילכלכה לטנה תלקה ;תילאיצוסה ןוחטיבה תשר תבחרה ;םיקסעל יארשא תושיגנ
 תויולעה תא הטריפ אל רצואה רש תעדוה .קשמל החימצ תויתשת לש ץאומ םודיק ;חרזאה
 .קשמל החימצ יעונמ תבוטל ח"ש דראילימ 5 תאצקה טעמל ,םידעצה שומימב תוכורכה

-כ םכותמ ,ח"ש דראילימ 80-כ לש ךסב קשמל עויס תינכות לע רצואה רש עידוה 30.3.20-ב
 .)תויוברעו יארשא( ימירזת הנעמב ח"ש דראילימ 32.5-כו תויביצקת תואצוהב ח"ש דראילימ 47.5

 תינכותה שוביגב יזכרמ םרוג היה אוהש תרוקיבה תווצ ינפל ןייצ הלכלכל תימואלה הצעומה ר"וי
 שוביג תרגסמב יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא .תילכלכה

 
 םתרטמש ,1992-ב"נשתה ,תיביצקתה האצוהה תלבגהו ןועריגה תתחפה קוחב םינוקית ועצוב 2020 ילוימ ,ךכ לע ףסונ  41

 תוינכותה לש םיקלח בקע 2021 תנשל האצוהה תלבגמ תא לידגהל ןכו ,2020 תנשל האצוהה תלבגמ תא לידגהל
 .2021 תנשב שומימל ודעונש תוילכלכה

42  //www.gov.il/he/departments/news/press_16032020_bhttps: 
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 יכו ,תינכותה תגצהל םיכומסה םימיב תויעוצקמ תובישי תורשע רצואה דרשמב וכרענ ,תינכותה
 םישרתב םיטרופמ תינכותה יביכר .ןקלחב ברועמ היה הלכלכל תימואלה הצעומה ר"וי םג

  :ןלהלש

 תודדומתהל עויסה תינכות לע 30.3.20-מ רצואה דרשמ תעדוה :15 םישרת
 הנורוקה םע

 

 רצואה דרשמ :רוקמה
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 יפל עבקנ תינכותה ףקיה יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ הלכלכל תימואלה הצעומה שאר
 ימואלה רצותהמ רועישה תא הנחב הלכלכל תימואלה הצעומהש רחאל הלשממה שאר תייחנה
 .תורחא תונידמב עויס תוינכות לש

 יגוסו םלועהמ תוינכות יפקיה לש הכרעה עציב ףגאה םג יכ בתכנ תישארה תינלכלכה תבושתב
 ףוג םיריכמ אל ונא" יכ הנייצ תישארה תינלכלכה .23.3.20-ב דרשמה תלהנהל תאז גיצהו םידעצ
 רשא תונידמ הברה ךכ לכ תודוא בחר ךכ לכ םינותנ סיסב הנבש הל הצוחמ וא הלשממב רחא
 דצל ,עוציב יפקיה ןכו םינושה םימוחתב תונושה תוינכותה יפקיה לע םינכדעתמ םינותנ ליכה
 ."תישארה תינלכלכה ףגא לש רגאמה ומכ ,תולבגמה רחא בקעמו הלכה ידעצ

 תאזו 30.3.20-ב הזרכוה ח"ש דראילימ 80 לש ףקיהב תיזכרמה עויסה תינכות יכ הלע
-בו רוביצה תואירב לש םוריח בצמ לע זירכה ימלועה תואירבה ןוגרא ,30.1.20-בש רחאל

 תכרעמ התבשוה ןכמ רחאל םיימויו תימלוע הפגמכ הנורוקה לע זירכה ןוגראה 11.3.20
 רחאל השבוג תיזכרמה תינכותה .לארשי תנידמב ההובגה הלכשהה תכרעמו ךוניחה
  .ח"ש דראילימ 10 דע לש רתוי םיכומנ םיפקיהב תומידקמ תוינכות רפסמ וזרכוהש

 הפקיה תעיבק ןפוא יבגל הלכלכל תימואלה הצעומבו רצואה דרשמב דועית אצמנ אל
  תוסחייתה הללכ אל תינכותהו ,הב םיפיעסה יתתלו הזרכוהש עויסה תינכות לש ללוכה
  .תינכותה תויביטקפא לש הניחב ידעומלו הפגמה תוחתפתה לש םיירשפא םישיחרתל

 יכ רסמנ ,26.4.20-מ ,לארשי קנבו רצואה דרשמ ,הלשממה שאר דרשמ לש תפתושמ העדוהב 
 ףסונ דחוימ ביצקת תוצקהל וטילחה ,לארשי קנב דיגנ תכימתב ,רצואה רשו הלשממה שאר
 השקב תסנכל שגות יכו ,הקוסעתה לגעמל םתרזחהלו םידבוע רומישל ח"ש דראילימ 6 דע לש
 תרזחהל תינכותה תא לולכתש ,ח"ש דראילימ 80-ל רבעמ תילכלכה תינכותה תבחרהל
 ךרוצל הקיקח ריכזת רצואה דרשמ ץיפה 8.5.20-ב .םיפסונ םידעצו הקוסעתה לגעמל םידבועה
 ביצקתמ ח"ש דראילימ 14 םהמ ,ח"ש דראילימ 15.6 לש ףקיהב תילכלכה תינכותה תבחרה
 ידרשמ ביצקת תלדגה ,רתיה ןיב ,הללכ תילכלכה תינכותה תבחרה ,קוחה ריכזת יפל .הנידמה
 עויסה תלדגה ,ח"ש ןוילימ 750-כב ימואלה חוטיבה יופיש תלדגה ,ח"ש דראילימ 2.5ב הלשממ
 ןוילימ 250-ב תויעוצקמ תורשכהל ביצקתה תלדגה ,ח"ש דראילימ 7.3-ב םיאמצעלו םיקסעל
 תויתשתב תועקשהה תלדגה ,ח"ש דראילימ 3.1-ב יארשאה תונורתפ תולע תלדגה ,ח"ש
 .ח"ש דראילימ 1.25-ב תורחא תורטמל ףסונ בוצקתו ח"ש ןוילימ 350-ב תיליע היגולונכטבו

 ןיב הללכ תינכותה .24.5.20-מ םייונישב ,תילכלכה תינכותה תבחרה תא הרשיא הלשממה
 תואוולה ןרק תמקה ;)ח"ש דראילימ 6 לש ףקיהב( הדובעל םידבוע תרזחה זוריזל םיקנעמ רתיה
 הנעמה תבחרה ;)ח"ש דראילימ 4 לש ףקיהב( דחוימב הובג ןוכיסב םיקסעל הנידמ תוברעב
 תורשכה רובגת ;תואירבה דרשמ תושירדל תומאתה ךרוצל הלשממה דרשמל יביצקתה
 .קשמה תצאהל תינכות ;יתקוסעת ןוחבאו המשה יכילהת ;תויעוצקמ

 ,"2021 - 2020 תילכלכ ןוחטיב תשר" תינכות תא רצואה רשו הלשממה שאר וגיצה 9.7.20 -ב 
 םיאמצעל םיקנעמ ;2021 ינוי שדוחל דע םיריכשל הלטבא ימדל תואכז תעיבק הללכ רשא
 28-ב הנידמ תוברעב תודסבוסמה תואוולהה תלדגה תועצמאב ימירזת עויס ;םיקסע ילעבלו

-ב הדמאנ תינכותה לש תללוכה תולעה .)ח"ש דראילימ 50 לש ללוכ םוכסל( ח"ש דראילימ
 .)ח"ש דראילימ 90-כ( רצות 6.5%
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 .תילכלכה ןוחטיבה תשר תבחרהל תינכות לע רצואה רשו הלשממה שאר ועידוה 17.9.20 -ב 
 דודיע קנעמל םיאנתב הלקה ;םיקסעל תועובקה תואצוהה קנעמ תבחרה הללכ תינכותה
 תואצוהב תופתתשה קנעמל תואכזה תבחרה ;םידבוע רומישל ימעפ-דח קנעמ ;הקוסעת
 קנעמ יאכזל לדגומ קנעמ ;הלטבא ימדב התחפהה תניחבל ןונגנמה תייחד ;םינטק םיקסעל
 דראילימ 10.5-ב הדמאנ וז תינכות לש תללוכה תיביצקתה תולעה .)ילילש הסנכה סמ( הדובע
 תואוולהל ןרקה תלדגה תא תינכותה הללכ דוע .2021 תנשב ח"ש דראילימ 8-כ םהמ ,ח"ש
 .ח"ש דראילימ 18-ב הנידמ תוברעב

 תינכותה ףקיה ,2021 תנש לש ןושארה ןועברל םיביצקתה ףגא םסרפש ןוכדע ינותנ יפל
 202.3-כ לע דמוע ,םירזתו יארשא יביכר ללוכ ,הנורוקה רבשמב לופיטל תילכלכה
-כ ,2020 תנשל תילכלכה תינכותב םיללכנה ח"ש דראילימ 137.1-כ ךותמ .ח"ש דראילימ

 ימירזת עויס םה ח"ש דראילימ 40.5-כ ;הנידמה ביצקתמ האצוה םה ח"ש דראילימ 84.8
 לש תועקשהל הנגה ,הנידמה תוברעב םיקנבה םינתונש תואוולה תועצמאב ןתינה יארשאו
 םולשת םה ח"ש דראילימ 12-כ ;דועו תונשדחה תושר תועצמאב קטייהב םיידסומ םיפוג
 .ימואלה חוטיבה ביצקתמ ת"לחב םידבועל

 תעינמל םידעצ תרמוח דדמ ,םישדחה םילוחה רפסמ רבדב םינותנ םיטרופמ ןלהלש םישרתב
 .2020 רבמבונ - ץרמ םישדוחב תוילכלכ תוינכות לע העדוהה ידעומו האולחת
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 תרמוח סקדניא ,)יעובש ענ עצוממ( םישדחה םילוחה רפסמ :16 םישרת
 םישדוחב תוירקיע תוילכלכ תוינכות לע תועדוהו ,43האולחת תעינמל םידעצ

 2020 רבמצד דע ץרמ

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,דרופסקוא טקיורפ ינותנ יפ לע

 םע 2020 ילויבו 2020 לירפאב ועבקנ תוירקיעה עויסה תוינכות יכ הלוע ליעלש םישרתהמ
  .האולחתה ילג לש ימוקמ אישל העגהל ךומסו האולחתה תיילע

 לופיטל תוטרופמ תוינכות רושיאו הקיקח ינוקית
  2020 תנש ךלהמב הנורוקה רבשמב
 גיציו תחא הנשל היהי ,קוחב עבקיי הנידמה ביצקת יכ עבוק הנידמה קשמ :דוסי קוחל 3 ףיעס
 אל םא ,דוסיה קוחל )א(ב3 ףיעס תוארוהל םאתהב .תוננכותמהו תויופצה הלשממה תואצוה תא
 םוכס שדוח לכ איצוהל הלשממה תיאשר ,םיפסכה תנש לש התליחת ינפל ביצקתה קוח לבקתה
 ןכרצל םיריחמה דדמל הדמצה תפסותב ,םדוקה יתנשה ביצקתהמ רשע-םינשה קלחל הוושה
 ביצקתב שומישב תויומידקה רדס תא עבוק דוסיה קוחל ב3 ףיעס .44)יכשמהה ביצקתה תרקת(

 
 100 לעמ ופתתשה ובש דרופסקוא תטיסרבינוא תוסחב טקיורפב חתּופ האולחת תעינמל םידעצ תרמוחל סקדניאה  43

 סקדניא ידכל ושבוגו םלועה תונידמב וטקננש האולחת תעינמל םידעצה לולכמ רחא בקעמ עצוב ותרגסמבו ,םירקוח
 ,הדובע תומוקמ תריגס ,רפס יתב תריגס :םה סקדניאה בשּוח םהיפלש םיעצמאה .םידעצה תרמוח תא ללקשמה
 ,תיבהמ האיצי לע תולבגה ,תירוביצה הרובחתה תוליעפ תתחפה ,תולהקתה לע תולבגמ ,םיירוביצ םיעוריא לוטיב
  https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk :רתאב ואר .תימואל-ןיב העונת לע תולבגהו הנידמב םירוזא ןיב העונת לע תולבגה

 תיאשר היהת הלשממה יכ עבקנ ,1.1.21 םויב םתליחתש ,דוסיה קוחב ,2021 תנשל העש תארוהו 11 'סמ ןוקיתב  44
 תרקתמ וא תמדוקה הנשל תרתומה תיתלשממה האצוההמ רשע םינשה קלחל הוושה םוכס שדוח לכב איצוהל
 ,הסנכהב תינתומ האצוה ;ךומנה יפל ,היסולכואב לודיגה רועישל תודומצ ןהשכ ,תמדוקה הנשל תיתלשממה האצוהה
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 םיזוח קוח חוכמ הנידמה תויובייחתה םויקל לוכ םדוק דעויי ביצקתה ,הז ףיעס יפל .יכשמהה
 קוחב וללכנש תולועפלו םיינויח םיתוריש תלעפהל קר הנידמה שמתשת הרתיבו ,תֹונמאו

 .םדוקה ביצקתב ועצובש ביצקת ייונישב וללכנש תולועפ תוברל ,םדוקה ביצקתה

 תרכינ תיפסכ האצוה לש תפסות ובייח הנורוקה רבשמ לשב ומרגנש םייביצקתה םיכרצה
 תולדגהה רבדב טוריפ ןלהל .יכשמהה ביצקתה תרקת תא ץורפל ידכ הב שיש ,הנידמה ביצקתמ
 :םייביצקתה םיכרצה עוציב ךרוצל הנידמה ביצקתב

 תטרופמה תינכותה רושיאו 7.4.20-מ ןושאר ןוקית
 ובו ,)2020 תנשל העש תארוהו 10 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוחל ןוקית רשוא 7.4.20-ב
 ךרוצל יכשמהה ביצקתה תלבגמל רבעמ האצוהה תא לידגהל תיאשר היהת הלשממה יכ עבקנ
 העבקנ הלשממל וז האשרה .דבלב וז הרטמלו רבשמה םע תודדומתהל תושורדה תואצוהה ןומימ
 ןוקיתב .םדקומה יפל ,2020 תנשל ביצקתה קוח תלבקל דע וא 2020 רבמצד דע לירפא םישדוחל
 לכב איצוהל תיאשר הלשממה היהתש 2019 תנשל הלשממה תואצוה םוכסמ רועישה עבקנ
 רזחה םניאש ןרק תובוח תרזחה םשל יכ עבקנ ןכ .2020 רבמצד שדוח דעו לירפא שדוחמ ,שדוח
 דראילימ 100 לע הלעי אלש םוכס איצוהל תיאשר הלשממה היהת ,ימואל חוטיבל דסומל תובוח
 םע תודדומתהל תושורדה תואצוהה לשב ימואל חוטיבל דסומל תובוח רזחה םשלו ,45ח"ש
 דראילימ 16.1 דע לש םוכס - דבלב וז הרטמלו ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתה לשב רצונש רבשמה
 עגונב תטרופמ תינכות 1.5.20-ל דע הלשממה רושיאל שיגי רצואה רש יכ םג עבקנ ןוקיתב .ח"ש
 לע תטרופמה תינכותה תא חינת הלשממה יכו ,ןוקיתב וטרופש םיפיעסב םיננכותמה םישומישל
 תדעו רושיא ןועט ןוקיתב וטרופש תינכותה יביכר ימוכסב יוניש יכ ,עבקנ דוע .46תסנכה ןחלוש
 .תסנכה לש םיפסכה

 תנשל העש תארוהו 10 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוחל םאתהב תטרופמה תינכותה תא
 יכשמהה ביצקתב תוינכותה וטרופ הלשממה תטלחהב .24.4.20-ב הלשממה הרשיא )2020

 תארוהל םאתהב הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהה תרגסמב הלדגוה ןתאצוהש 2020 תנשל
  .47העשה

  

 
 ןרק תובוח רזחה ;תמדוקה םיפסכה תנשב ולעפש םייקסע םילעפמ לש האצוה ;קוחב ועבקיש תוארוהל םאתהב
 .ימואל חוטיבל דסומל תובוח רזחה וניאש

 .תובוח םתוא לשב תיבירה דעב םימולשת םיללוכ םניאש לארשי תנידמ לש תובוח ירזחה םה ןרק תובוח ירזחה  45
 ןהו יכשמהה ביצקתה תרקתמ ןה םיגרחומ ןרקה ירזחה .תיתלשממה האצוהה תרגסמב םיללכנ תיבירה ימולשת
 הלולכ הניא ביצקת קוח לבקתמ היבגלש הנשב רשא ,ןרקה לש ידוחייה הייפוא חכונל ,תישדוחה האצוהה תלבגממ
 .תורגסמה קוח יפל האצוהה תלבגמב

 .)5013 הטלחה( 24.4.20 םויב קוחל םאתהב תטרופמ תינכות הרשיא הלשממה  46

 .24.4.20 םוימ הלשממה לש 5013 הטלחה  47
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 :24.4.2020-מ תטרופמה תינכותה תרגסמב וללכנש תוירקיעה תוינכותה טוריפ ןלהל

 .ח"ש דראילימ 11 - הלשממ ידרשמל ידיימ קנעמו םינפ ןוחטיב ,ירוביצ רדס ,החוור ,תואירב .א

 ףיעסה
 תינכותה ךס
 ח"ש ינוילימב

 3,000 המשנה תונוכמו ןוגימ דויצ

 2,500 םילוחה יתב ךרעמ רובגת

 2,500 תודבעמו תופורת שכר

 2,000 רחאו א"דמ ,תונולמב דודיב ,הירטאירג ךרעמ

 הלשממה ידרשמב םוריחה בצמל תוכרעיה ,ןוכיסב תויסולכואל הנעמ
 ןוסיח תאיצמו

1,000 

 .ח"ש דראילימ 3.9 - ימואל חוטיבל דסומה יופיש .ב

 תינכותה ךס ףיעסה
 ח"ש ינוילימב

 ח"ש 450 ךסב קנעמ ןכו ח"ש 500 ךסב )חספ קנעמ( ימעפ-דח עויס קנעמ
 הסנכה תמלשה וא דועיס תבצק ילבקמ םיקיתו םיחרזאל

2,300 

 ימדל תואכזה תכראה( +67 ינבל קנעמו הלטבא ימד םולשתב תולקה
 )הרשכא תפוקת רוציקו הלטבא

1,600 

 .ח"ש דראילימ 9 - םיאמצעלו םיקסעל עויסו קנעמ .ג

 תינכותה ךס ףיעסה
 ח"ש ינוילימב

 5,200 םיקסעל תועובק תואצוה ןומימל עויס קנעמ

 3,800 תוליעפה רוזחמב 25% לש הדירי ןיגב םיאמצעל קנעמ
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 םינטק םיקסעל עויסו תיחרזא הרבח ינוגראלו תותומעל עויס ,תויעוצקמ תורשכה ןומימ .ד
 .ח"ש ןוילימ 800 - םיינוניבו

 תינכותה ךס ףיעסה
 ח"ש ינוילימב

 200 הלשממה ידי לע תוכמתנה תותומעל יביצקת עויס

 200 םילטבומל תורשכה תינכות

 םימדקתמ םולשת יעצמא תעמטה ,ועגפנש םיקסעל תומאתה ןומימב עויס
 ף"ועמ לש עויס ךרעמ רובגתו

400 

 הנונראב תוחנה ןיגב תויושרל יופיש ןיגב האצוהה .ח"ש דראילימ 2.6 - הנונראב תוחנה .ה
-ף"שתה ,)2 'סמ ןוקית( )הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסהה תונקת יפ לע ונתנייש

2020. 
 ןרק םיללוכ יארשאה תונורתפ .ח"ש דראילימ 2.25 - יארשא תונורתפ לש תיביצקת תולע .ו

 םיקסעל ןרק ,ח"ש דראילימ 8 ףקיהב םיינוניבו םינטק םיקסעל הנידמה תוברעב תואוולה
 יכרוצו ןוכיסב םיפנעל ןרק ,קטייה תורבחל םיידסומ םיפוג ףותישב ןומימ תונורתפ ,םילודג
 .םיפסונ יארשא

 .48ח"ש דראילימ 4.6 - רבשמהמ האיצי תינכותו היצטיגיד ,תיליע היגולונכט ,תויתשת .ז

 תינכותה ךס ףיעסה
 ח"ש ינוילימב

 700 תונשדחה תושר ידי לע קטייהל ןומימ תונורתפ

 200 49היצטיגיד תועצמאב חרזאל תורישה רופיש

 תוחול תמדקהו הקוסעת דודיע ,הרובחת יטקיורפ תצאה - תויתשת תצאה
 50םינמז

1,100 

 דסומל תובוח רזחה ןיגב ח"ש דראילימ 16.1 ךס תטרופמה תינכותה הללכ ליעל רומאה לע ףסונ
 .רבשמה םע תודדומתהל תושורדה תואצוהה לשב ימואל חוטיבל

 
 תכראה םשל ח"ש דראילימ 2.6 תרבעה רשאל םיפסכה תדעוול השקב שגות הז םוכס ךותמ ,תטרופמה תינכותה יפל  48

 ,םתדובע םוקמ תא ודביאש הלעמו 67 ינבל קנעמ םולשתל ףסונ שדוח לש ןומימו הלטבא ימד ילבקמל תויוכז ןתמ
 תיביצקת תפסותלו תוימוקמ תויושרב רגסה ןיגב קנעמו םידדובמ תנלהל ,ןוכיסב תויסולכואל עויסה תופוקת תכראהל
 .הלשממה ידרשמ תועצמאב םיפסונ םייחרזא םינעמ רובע

 .תילטיגיד לארשי הטמ תינכות תועצמאב  49

 ןוילימ 569( םיינוריע-ןיב םישיבכ ,)ח"ש ינוילימ 129( תירוביצ הרובחת ,)ח"ש ינוילימ 274( תודבכ תובכר תוינכותב  50
 .)ח"ש ןוילימ 3( תירוביצ הרובחתב תוכימת ,)ח"ש ןוילימ 105( תירוביצ הרובחתל םישיבכ ,)ח"ש
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 2.6.20-מ ןוקית

 ,תילכלכה תינכותה תבחרה לע הלשממה שאר תעדוהו הנורוקה תפגמ תוטשפתה ךשמה חכונל
 )2020 תנשל העש תארוהו 10 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוחל ףסונ ןוקית 2.6.20-ב לבקתה
 דראילימ 14 לש ףקיהב ,7.4.20-מ ןוקיתב ועבקנש םימוכסה תא לידגהל דעונ הז ןוקית .)ןוקית(

 ,העשה תארוהב ועבקנש תינכותה לש םינושה םיביכרה ןיב םימוכסה תקולח תא ןקתל ןכו ,ח"ש
 עויסלו תילכלכ הצאה םשל ןכו העשה תארוהב וללכנ אלש םימוחתל םימוכס תאצוה רשפאל
 ףוסל דע איצוהל הלשממה תיאשרש םיישדוחה םימוכסה ולדגוה ןוקיתב .תופסונ תויסולכואל
 יביכרב םימוכסה ונקות ,)םדקומה יפל ,2020 תנשל ביצקת קוח תלבקל דע וא( 2020 תנש
 רזחהל הצקוהש םוכסהמ ח"ש דראילימ 1.5 לש םוכס תחפוהו ,קוחב וטרופש תילכלכה תינכותה
 רש יכ 2.6.20-מ דוסיה קוחל ןוקיתב עבקנ דוע .51הקוסעתה דודיע םשל ימואלה חוטיבל בוח
 תא שיגת הלשממה יכו ,תטרופמה תינכותל ןוכדע 15.7.20 דע הלשממה רושיאל שיגי רצואה
 .םיפסכה תדעוול ןוכדעה

 15.7.20-מ ןוקית
 קוח - ןוקיתב .הנידמה קשמ :דוסי קוח תפסונ םעפ 15.7.20-ב ןקות ,רבשמה תוכראתה חכונל
 םימוכסה ולדגוה - )2 'סמ ןוקית( )2020 תנשל העש תארוהו 10 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי

 תיאשרש םיישדוחה םימוכסה ולדגוה ןכו ,םיפסונ ח"ש דראילימ 24-כב העשה תארוהב םיעובקה
 .)םדקומה יפל ,2020 תנשל ביצקת קוח תלבקל דע וא( 2020 תנש ףוסל דע איצוהל הלשממה
 רזחה םשל עבקנש םוכסה תחפוה תילכלכה תינכותה לש םינוש םיביכרל ביצקתה יוניש דצב
 לשב רצונש רבשמה םע תודדומתהל תושורדה תואצוה לשב ימואל חוטיבל דסומל תובוח
 ובש דעומה החדנ ןכ .52ח"ש דראילימ 7 ךסל ח"ש דראילימ 14.6 ךסמ ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתה
 ןוקיתב עבקנש יפכ ,תטרופמה תינכותל ןוכדע הלשממה רושיאל שיגהל רצואה רש לע היה
 יביכרמ הגירחה ףקיה המ תעבוקה הארוהה הנקות ךכ לע ףסונ .6.8.20 דע ,דוסיה קוחל םדוקה
 דחא לש יונישב שרדיי רומאכ רושיא יכ עבקנו ,םיפסכה תדעו רושיא תא בייחמה תינכותה
 .10% לע הלועה רועישב תינכותה יביכרמ

 תלדגה רושיאו חרזא לכל קנעמ תינכות - 29.7.20-מ ןוקית
 תטרופמה תינכותה
 לדגוה ןוקיתה תרגסמב .29.7.20-ב עצוב 53הנידמה קשמ :דוסי קוח לש )ישילש( ףסונ ןוקית
 6.48 ךסב ,איצוהל הלשממה תיאשרש םיישדוחה םימוכסה ןכו ,העשה תארוהב עובקה םוכסה
 .54חרזא לכל קנעמ תקולח ךרוצל תאזו ,ח"ש דראילימ

 
 רזחהל תועגונה תוחנהל סחיב הקוסעתה תלדגהל איבת הקוסעתה דודיע תינכות יכ אוה קוחה ריכזתב ןתינש רבסהה  51

 .תינכותה רושיא תעב ימואל חוטיבל דסומל תובוחה

 תמועל ימואל חוטיבל יופישה תלדגהו הלטבא ימדל תואכזה תפוקת תכראה איה הביסה ,קוחה ריכזתב רבסהה יפל  52
 ןומימ ךרוצל טסוה םוכסה .תינכותה רושיא תעב ויהש יפכ ימואל חוטיבל דסומל תובוחה רזחהל תועגונה תוחנהה
 .ימואלה חוטיבה יופישל תינכות

 .)3 'סמ ןוקית( )2020 תנשל העש תארוהו 10 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוח  53

 .ןלהל הז ןיינעב ואר .קנעמה תקולחב ךרוצ לכ קמינ אל 22.7.20-ב םסרופ רשא קוחה תעצה ריכזת  54
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 קשמ :דוסי קוחל םאתהב תטרופמה תינכותה ןוכדע רשוא 16.8.20-מ 55הלשממה תטלחהב
 בקע הנתשה ןפקיהש ,תוינכותה טוריפ ללוכ ,)2020 תנשל העש תארוהו 10 'סמ ןוקית( הנידמה
 ןכ .24.4.20-ב תטרופמה תינכותל הלשממה לש םדוקה הרושיא דעומ רחאלש הקיקחה ינוקית
 תינכותה תרגסמב וצקוהש ח"ש דראילימ 8.4 ךסב םישומיש לש טוריפ הלשממה תטלחה הללכ
 .2021 - 2020 םינשל עגונב 9.7.20-ב הזרכוהש תילכלכה

 תינכותל האוושהב ,תטרופמה תוינכותה תרגסמב ונכדועש תוירקיעה תוינכותה טוריפ ןלהל
 :2020 לירפאב הרשואש תטרופמה

 2.9 ךסב הלדגה( הלשממה ידרשמל ידיימ קנעמו םינפ ןוחטיב ,ירוביצ רדס ,החוור ,תואירב .א
 .)2020 תנשב ח"ש דראילימ

 הלדגה ףיעסה
 ח"ש ינוילימב

 ךרעמ תרבגהו לודגה שפוחב םידומיל תינכותל םימי תפסות - ךוניחה תכרעמ
 קוחרמ םידומיל

1,200 

 400 םישדח םילועלו ןוכיסב רעונל ,םישישקל ףטוש עויס - החוורה תכרעמ

 םיבושיי דודיב ,ירוביצה רדסה לע הרימש - ףרועה דוקיפו םינפ ןוחטיב תכרעמ
 םיחרזאל ןוזמ תקולחו

300 

 ןתמ ,ןאדמרב תויברעה תויושרל עויס ,תושלחומ תויושר יופיש - תוימוקמ תויושר
 תמאתה ,רגס יבצמ םע תודדומתהב תויושרל עויס ,םיבשותל דודיב תונורתפ
 תורייתה לש חותיפלו םוקישל דקוממ עויס ,תואירבה דרשמ תויחנהל הצחר יפוח
 הירבטבו תליאב

700 

 עויסל םיבדנתמ תותומע ,םיציב תסטה ,םוריח יאלמ - תואלקחה דרשמ
 תואלקחל

40 

 לש החטבאלו ןוגימל דויצ ,םילוע לש םיקסעלו הקוסעתל עויס - הטילקו ןוכיש
 רויד יצבקמו בהזה ליג יתב

110 

 רכש ימולשתב עויסו תואירבה דרשמ תויחנהל תומאתה - םינגהו עבטה תושר
 תולבגמה תובקעב

90 

 50 תוצופתה ידוהיל עויס ןרק - תוצופתה דרשמ

 

 
 .16.8.20-מ ,326 הלשממה תטלחה  55
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 .)2020 תנשב ח"ש דראילימ 15 ךסב הלדגה( ימואל חוטיבל דסומה יופיש .ב

 ףיעסה
 ינוילימב הלדגה
 ח"ש

 ינבל םיקנעמ ,תואבצק לפכ זוזיק-יא ,הלטבא ימדל תויואכז לש הכראהו הבחרה
 ימואלה חוטיבה קוחב ורשואש הקיקחה ינוקיתל םאתהב +67

8,300 

 הנורוקה ףיגנ( ילכלכ עויסל תינכותה קוחל םאתהב םיחרזאל ימעפ-דח קנעמ
 )הקיקח ינוקיתו העש תארוה( )ימעפ-דח קנעמ - שדחה

6,700 

 .)2020 תנשב ח"ש דראילימ 22.7 ךסב הלדגה( םיאמצעלו םיקסעל עויסו קנעמ .ג

 ףיעסה
 הלדגה
 ח"ש ינוילימב

 5,500 הקוסעת דודיע קנעמ

 1,000 )תורייתו הרובחת( ןוכיסב םיפנעל עויס

 7,000 םיאמצעל ילאיצוס עויס

 9,000 רוזחמב הדירי ןיגב תועובק תואצוהב םיקסעל עויס

 םינטק םיקסעל עויס ;תיחרזא הרבח ינוגראלו תותומעל עויס ;תויעוצקמ תורשכה ןומימ .ד
 רופיש תינכותמ קלחכ םיסדנהמל תורשכה ךרוצל תויעוצקמ תורשכה תינכות תבחרה ;םיינוניבו

 .ח"ש ןוילימ 100 - ישונאה ןוהה
 םיקסעל הנונראב תוחנה ןיגב תוימוקמ תויושרלו םיקסעל יופישה תבחרה - הנונראב תוחנה .ה

 .56ח"ש ןוילימ 1,300 - 60% לעמ לש ףקיהב ועגפנשו ח"ש ןוילימ 100 דע םרוזחמש
 .)ח"ש דראילימ 3.7 ךסב הלדגה( יארשא תונורתפ לש תיביצקת תולע .ו

 ףיעסה
 ינוילימב הלדגה
 ח"ש

 3,000 ןוכיסב םיפנעל תואוולה ןרק תמקהו הנידמה תוברעב תואוולהה ףקיה תבחרה

 700 הפועתה םוחתב ןוכיסב םיפנעל עויס

 
 

 הפוקתל ח"ש דראילימ 2.2 ךסב הז ףיעסב תפסונ האצוה תרגסמ העבקנ 29.12.2020 םוימ דוסיה קוחל ףסונ ןוקיתב  56
 .םדקומה יפל ,2021 תנשל ביצקתה קוח תלבק דע וא ,31.12.2021 םויל דעו 29.12.2020 םוימש
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 דראילימ 1.5 ךסב התחפה( רבשמהמ האיצי תינכות ;היצטיגיד ;תיליע היגולונכט ;תויתשת .ז
 חוטיבל דסומה יופיש רובע הרובחת תויתשתו קטייהב הצאה תוינכותמ ביצקת תטסה - )ח"ש
 .הלטבא ימד תלבקב תולקה תכראהל ימואל

 .)ח"ש דראילימ 3.05 ךסב הלדגה( - תורחא תורטמ .ח

 ףיעסה
 הלדגה
 ח"ש ינוילימב

 2,350 םיררחושמ םילייחל ןודקיפמ הכישמ רתיה

 700 תוקקזנ תויסולכואל ןוזמ יוות

 
 הצקוה ובו ,57הנידמה קשמ :דוסי קוחב ףסונ ןוקית 7.9.20-ב עצוב םידומילה תנש תחיתפ תארקל
 ןכ .םידומילה תנש תחיתפל תוכרעיה ךרוצל ח"ש דראילימ 1.75 לש םוכס ךוניחה דרשמל
 עבקנ דגנמו ,58ח"ש דראילימ 2 לש םוכס םיקסעל עויסו קנעמל עגונה תינכותה ביכרִמ תחפוה
 הסנכה סמ( ח"ש דראילימ 1 לש םוכסב הדובע קנעמ תועצמאב הקוסעתה דודיע לש ביכר
 .)ילילש

 30.9.20-מ ןוקית
 ,ךוניח תודסומ ,םיקסע תוליעפ לע תורימחמה תולבגמה תלטהו האולחתב היילעה תובקעב
 דעו הנשה שאר ברעמ ולטוהש תולבגמהו ,ירוביצה בחרמל האיציו תולהקתה ,תירוביצ הרובחת
 ,םיקסעומ יתלבה רועישבו הדובעה ישרוד רפסמב היילעל תיזחתה לשבו ,תוכוסה גח ףוסל
 םיקסעל ףסונ עויס קינעהל ידכ ,59הנידמה קשמ :דוסי קוח תוארוהב ףסונ ןוקית 30.9.20-ב עצוב
 ןכו םידבוע רומיש קנעמ ןתמ ,תועובק תואצוה קנעמל תואכזה ףר תדרוה לש ךרדב םיאמצעלו

 םיביכר לש םתלדגה תא ללכ ןוקיתה .הלטבא ימד ילבקמ רפסמ יבגל תיזחתב יוניש בקע
 םיישדוחה םימוכסה ונקות ןכו ,2020 תנשב ח"ש דראילימ 2.5 לש תולעב תילכלכה תינכותב
 .איצוהל תיאשר הלשממהש

  

 
 .)5 'סמ ןוקית( )2020 תנשל העש תארוהו 10 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוח  57

 .2022 - 2021 םינשב ץאומ תחפ בוצקתל רבעוה םוכסה  58

 .)6 'סמ ןוקית( )2020 תנשל העש תארוהו 10 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוח  59
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 קוחה תוירוגטקל םאתהב עוציבו הקיקחה ינוקית םוכיס

 תוינכות בוצקת ךרוצל הנידמה קשמ :דוסי קוחב הקיקח ינוקית טוריפ :2 חול
 )ח"ש ידראילימב( 2020 תנשל הנורוק

 30.9.20 7.9.20 28.7.20 15.7.20 2.6.20 7.4.20 ןוקיתה ךיראת

 ןוחטיב ,ירוביצ רדס ,החוור ,תואירב
 הלשממה ידרשמל ידיימ קנעמו םינפ

11 14 13.9 13.9 13.9 14 

 תנשל ךוניחה דרשמ תוכרעיה
 א"פשת םידומילה

    1.75 1.75 

 20.5 18.9 18.9 12.2 4.5 3.8 ימואל חוטיבל דסומה יופיש

 30.7 29.7 31.7 31.7 16 9 םיאמצעלו םיקסעל עויסו קנעמ

 עויס ,תויעוצקמ תורשכה ןומימ
 עויסו תיחרזא הרבח ינוגראלו תותומעל
 םיינוניבו םינטק םיקסעל

0.8 1.35 0.9 0.9 0.9 0.9 

 קנעמ תועצמאב הקוסעתה דודיע
 הדובע

    1 0.8 

 3.9 3.9 3.9 3.9 2.6 2.6 הנונראב תוחנה

 6.1 6.1 6.1 6.1 5.35 2.25 יארשא תונורתפ לש תיביצקת תולע

 היצטיגיד ,תיליע היגולונכט ,תויתשת
 רבשמהמ האיצי תינכותו

4.7 4.6 3.1 3.1 3.1 3.1 

 3.05 3.05 3.05 3.05 1.25  תורחא תורטמ

 עבקנש רבטצמה םוכסה לכ ךס
 ןוקיתה דעומב תינכותב

34.15 49.65 74.85 81.55 82.3 84.8 
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 :דוסי קוחב האצוהה תוירוגטקל םאתהב יביצקת עוציב
הנידמה קשמ  
 קשמ :דוסי קוחב תישדוח המרב עבקנ )הסכמ( תרתומה האצוהה לש יברמה עוציבה בצק
 .2020 תנשב רבטצמהו ישדוחה עוציבה טוריפ ןלהל .הנידמה

 ,תרתומה תישדוחה האצוהה תסירפ לש רבטצמו ישדוח עוציב :17 םישרת
 עוציבה רועישו )ח"ש ינוילימב( הנידמה קשמ :דוסי קוח תוארוהל םאתהב

 2020 תנשב תרבטצמה הסכמהמ רבטצמה

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחה ףגא ינותנ יפ לע

 הנשה ךלהמב הלע תילכלכה תינכותה לש רבטצמה עוציבה רועיש יכ הלוע םישרתהמ
 תרבטצמה האצוהה הדמע לוכה ךסב .רבמצד שדוח ףוסב 81.3%-כ ידכ דע עיגהו

 .ח"ש ינוילימ 84,812 לש תרבטצמ הסכמ ךותמ ח"ש ינוילימ 68,954 לע הנשה ךלהמב
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 קוחב טוריפה יפ לע הקולחב הנורוקה רבשמב לופיטל תוינכות עוציב ינותנ ,18 םישרתב ,ןלהל
 :הנידמה קשמ :דוסי

  רועישו תויובייחתהבו תויורשקתהב ,ןמוזמב עוציב רועיש :18 םישרת
 קשמ :דוסי קוח תוירוגטקל םאתהב( 2020 תנשב הנורוק תוינכות עוציב-יא

 )הנידמה

 
 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחה ףגא ינותנ יפ לע
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 תנשב ןונכתו ,)םילקש ינוילימב( תויובייחתהבו ןמוזמב ללוכ עוציב :19 םישרת
)הנידמה קשמ :דוסי קוח תוירוגטקל םאתהב( 2020  

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחה ףגא ינותנ יפ לע

 הנעמו תואירב( רתויב הובגה ןונכתה ןהבש קוחה תוירוגטקב יכ הלוע ליעלש םימישרתהמ
 םייק ,)ימואל חוטיבל דסומה יופיש ;םיאמצעלו םיקסעל עויסו קנעמ ;הלשממה ידרשמל
 ךומנה עוציבה רועיש וליאו ,)המאתהב 90%-ו 83% ,109%( רתויב הובגה עוציבה רועיש
 67%-ו 49%( רבשמהמ האיציה תוינכותבו תורחאה תורטמה תיירוגטקב םייק רתויב
 .)המאתהב
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 תוירוגטקב ךומנה עוציבל הביסה תא ןוחבל רצואה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 םתוציחנ תא ןוחבל תנמ לע "רבשמהמ האיציה תוינכות" תיירוגטקבו "תורחאה תורטמה"
 תולעב תוינכותה לש עוציבה תא םיענומה ,םימייק ולאש לככ ,םימסחה תא ןוחבל ןכו

 חוטיבל דסומה יופישו םיאמצעלו םיקסעל עויסה קנעמ תמגוד יברמה יפסכה ףקיהה
 .תוירוגטקה בוצקת שומימל לועפל םאתהבו ,ימואל

 ובצקות ןקלחב תואצוהה יכ ךכמ םג עבונ יקלחה עוציבה יכ תרוקיבל רסמ םיביצקתה ףגא
  .הליעפהל ךרוצ היה אל שממתה אל ןוכיסהו רחאמו ,ןוחטב תשרכ

 תינכותה גוויס יפל תוילכלכה תוינכותה עוציבו ןונכת
 םיביצקתה ףגא לש תילכלכה
 ,הנורוקה רבשמב לופיטה תוינכות בוצקת עבקנ םהבש ,הנידמה קשמ :דוסי קוחל םינוקיתה
 תא גוויס רצואה דרשמ ,ךכ לע ףסונ .קוחב עבקנ רשא תוירוגטק לש גוויס תרגסמב ועצוב
 םיפפוח םניאש םישאר ,ןלהל טרופמכ םישאר העברא יפ לע רוביצל הגצהה תרגסמב תוינכותה
 םישארה תעבראמ דחא לכב תולולכה תוינכותה טוריפ .הנידמה קשמ :דוסי קוחבש גוויסה ןפואל
 .תוינכותהמ תחא לכ לש ביצקתה עוציב חותינ םג רשפאמ

 ;יחרזאו יתואירב הנעמ :םישאר העברא רצואה דרשמ ידי לע הגצוה רשא תילכלכה תינכותל
 יביכר ללוכ ,60תינכותה ףקיה ךס .קשמה חותיפו הצאהו ;תיקסע תויכשמה ;ילאיצוס ןוחטיב
 הנעמה םוחתב ח"ש דראילימ 30.9-כ םהמ ,ח"ש דראילימ 202.3-כ לע דמוע ,םירזתו יארשא
 דראילימ 90.1-כ ,תילאיצוסה ןוחטיבה תשר םוחתב ח"ש דראילימ 71.8-כ ,יחרזאהו יתואירבה
 ךסה ךותמ .קשמה חותיפו הצאה םוחתב ח"ש דראילימ 9.6-כו תיקסעה תויכשמהה םוחתב ח"ש
 .תיביצקתה האצוהה םה ח"ש דראילימ 137.1-כ ,תינכותה תרגסמבש ח"ש דראילימ 202.3-כ לש

 שילש לעמ םהש ,ח"ש ןוילימ 137,264-כב םכתסמ 2020 תנשל תילכלכה תינכותה ןונכת
-כ היה 2020 תנשב תינכותה לש ללוכה עוציבה .2020 תנשל )יכשמהה( הנידמה ביצקתמ

 ח"ש ןוילימ 84,812-כ .ןונכתהמ 80%-כ םהש ,)תויובייחתה תוברל( ח"ש ןוילימ 109,683
 ימירזת עויס םה ח"ש ןוילימ 40,500-כ ,הנידמה ביצקתמ האצוה םה 2020 תנשב תינכותהמ
 רזחה ,תונשדחה תושר תועצמאב םיידסומ םיפוג תועקשה דודיע ,הנידמה תוברעב תואוולה(
 ת"לחב םידבועל םימולשתכ םינתינ ח"ש ןוילימ 12,000-כו ,)דועו םיסימה תושר ידי לע תומדקמ
 .61ימואל חוטיבל דסומהמ

  

 
 ףגא ,הנורוקה תוטשפתה םע תודדומתהל תיתלשממה תינכותה ינותנ - ,2021 תנש 1 ןועברל ןוכדע יפ לע םינותנה  60

 .םיביצקתה

 יללכה בשחה םסרפש ,2020 רבמצד-ץרמ םישדוח רובע תילכלכה תינכותה עוציב בצק תרקב חוד יפ לע םינותנה  61
 .2021 ראוניב
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  2020 תנשל ילכלכה עויסה תוינכות תוירוגטק ןונכת :20 םישרת
 תינכותה ללכמ ןרועישו ,)ח"ש ינוילימב(

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,)2021 ראוני( יללכה בשחה ףגא ,תילכלכה תינכותה עוציב ינותנ יפ לע

 ןהלש יפסכה עוציבה ףקיהש תורחבנ תויביצקת תוינכות 14-ב םיירקיעה םיאצממה טוריפ ןלהל
 :תוינכותה ללכמ 77%-כ הווהמה ח"ש דראילימ 84.2-כ אוה

 יחרזאו יתואירב הנעמ .א
 תיביצקת תינכות :םיינשל תוקלחנ יחרזאהו יתואירבה הנעמה תיירוגטקב תוילכלכה תוינכותה
 ךסב .ןוכיסב תויסולכואל הנעמו הלשממ ידרשמ תוכרעיה תינכות ;תואירבה דרשמ תוכרעיה לש
 לש ךסו 2020 תנשל ח"ש ינוילימ 16,316 לש ךס ללוכ תוינכותה יתשל ןנכותמה ביצקתה ,לוכה

 .2021 תנשל ח"ש ינוילימ 9,611
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 יתואירבה הנעמ תיירוגטקב תוננכותמ תויביצקת תוינכות :21 םישרת
 )ח"ש ינוילימב( םינש יפל הקולחב ,יחרזאהו

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחה ףגא ינותנ יפ לע

 תינכותמ 33.5%-כו תואירבה דרשמ תוכרעיה לש ביצקתה תינכותמ 38.9%-כ יכ הלוע םישרתהמ
 .ךליאו 2021 תנשל םיננכותמ ןוכיסב תויסולכואל הנעמו הלשממה ידרשמ תוכרעיה לש ביצקתה
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 תויורשקתהבו )ח"ש ינוילימב( ןמוזמב רבטצמה עוציבה בצק :22 םישרת
 תויביצקת תוינכות לש ללוכה ןונכתה ףקיהו ,2020 תנשב ,תויובייחתהו

 יחרזאהו יתואירבה הנעמה םוחתב

 תואירבה דרשמ תוכרעה
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 הלשממ ידרשמ תוכרעה

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחה ףגא ינותנ יפ לע

 2020 תנשב תואירבה דרשמ תוכרעיהל תינכותה לש עוציבה רועיש יכ הלוע םישרתהמ
 לש עוציבה רועיש וליאו ,ןונכתהמ 113%-כ לע דמוע )תויובייחתהו תויורשקתה ללוכ(

 .ןונכתהמ 88%-כ לע דמוע ןוכיסב תויסולכואל הנעמו הלשממ ידרשמ תוכרעיה תינכות

 לע ביצקתה לש תואירבה דרשמל האצקה העצוב אל לעופב יכ בתכנ תואירבה דרשמ תבושתב
 יפל הקולח אלל )ח"ש דראילימ 18-כ( רתוי הלודג האצקה אלא ,חודב תניוצמה הקולחה יפ
 אלו ול הצקוהש ביצקתב דמע תואירבה דרשמ" תיתנש בר היארב ,יכ ףיסוה דרשמה .םינש
  ."2020 תנש ךרואל וינפל הגצוהש יפכ ביצקתה תאצקהמ הגירח התייה

 תואירבה םוחתב תויובייחתה לולקשב 100% לעמ הגירחה" יכ ותבוגתב ריהבה םיביצקתה ףגא
 העיטק רוציל אלש תנמ לע תאז 2021 תנשב ועצוביש תויורשקתה םודיק ךרוצל תינכט הגירח איה
 .תועבוקה תורגסמהמ הגירח התייה אל יכ ת"גא ףיסוה ןכ ."םיינויח תואירב יתוריש תקפסאב
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 תואירבה דרשמ תוכרעיה תינכות

 OECD-ה תונידמב ג"מתהמ רכינ רועיש תווהמ םלועב תואירבה תוכרעמ ןיגב תויתלשממ תואצוה
 .הנורוקה תפגמ ינפל דוע

 OECD-ה תונידמב ג"מתהמ רועישכ תואירבה תכרעמ לע האצוה :23 םישרת
 )םיזוחאב( 2019 תנשב

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,OECD-ה ינותנ יפ לע

 4.8%-כ לע דמוע תואירבל לארשיב תימואלה האצוהה רועיש יכ הלוע ליעלש םישרתהמ
 האצוהה חתנ תניחבמ ונחבנש תונידמה תמישר תיתחתב תמקוממ לארשי יכו 2019 תנשב
 םיליגה בכרה תעפשה תא ןובשחב םיאיבמ םניא ולא םינותנ ,תאז םע .תואירבל תימואלה
 היושע לארשי לש יפרגומדה הנבמב תובשחתה .לארשיב הייסולכואה לש תיסחי ריעצה
 האצוהה ףקיה לש תימואל-ןיב האוושהב לארשי לש המוקימ תא המ תדימב רפשל
 .62תואירבל תימואלה

 אל רצותהמ לארשיב תואירב לע תימואלה האצוהה רועיש יכ בתכנ תואירבה דרשמ תבושתב
 האצוהל תיטרפה האצוהה ןיב סחיה םג ךכו ,תונורחאה םינשה 20-ב יתועמשמ ןפואב הנתשה
 םינשה שמחבש ףא ,תאז .OECD-ה עצוממל תחתמ תאצמנ לארשי תנידמ םהב רשא ,תירוביצה
 תולחמב םילוחב יוניש לח דבב דבו םישישקה תייסולכוא לש ףקיההו ליהמתה הנתשה תונורחאה
 המגמה הקזוח תונורחאה םינשה ךלהמב ,תאז םע דחי" יכ דוע ןייצ דרשמה .םרפסמ לדגו תוינורכ
 םינשב ןכ ומכ .תויולעב ןוכסח רצוי רשא רבד הליהקב ןוכיסב תויסולכוא לש לופיט לש

 
 ,ריל ןו ןוכמ - רצילופ 'ע ,ןונ ןב 'ג ,תודחא 'ל ,OECD תונידמבו לארשיב ליג יפל תואירב לע האצוהה ליפורפ :ואר  62

2016. 
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 תיטרפה האצוהה םוצמצו תואירבה ביצקת תלדגהל תובר תוינכות הלשממה המדיק תונורחאה
 דרשמ .ירוביצל יטרפמ תיחותינה תוליעפה תטסהו םירות רוציקל תימואלה תינכותה ןוגכ
 לועפל תואירבה דרשמ תנווכב ,ןכ ומכ .בורקה ביצקתב ל"נה תינכותה תלדגהל לעפי תואירבה
 קוזיח תבוטל טרפב םילוחה תופוקו ללכב תואירבה תכרעמל םינתינה םיבאשמה תלדגהל
 .OECD"-ה עצומממ תחפי אל תיטרפה לומ לא תירוביצה האצוהה סחיש ךכ תירוביצה האופרה

 תכרעמל רשפאל ידכ .הנורוקה רבשמ םע תודדומתהב יזכרמ דיקפת תואירבה תכרעמל
 דרשמל וצקוה ,האולחתה יפקיה תא דירוהלו הפגמה םע יבטימ ןפואב דדומתהל תואירבה
 לוכה ךסב .הנידמה קשמ :דוסי קוחב וכרענש םינוקיתה תרגסמב םידרפנ םיביצקת תואירבה
 ןוילימ 17,250 לש ךס תואירבה דרשמ תוכרעיה ךרוצל ורשואש הנורוקה תוינכות תרגסמב וצקוה
 עוציבה ךס .ליעל טרופמכ ,63)2020 תנשב עוציבל םיננכותמ ח"ש ןוילימ 10,543 םהמ( ח"ש
 113%-כ םהש ,ח"ש ןוילימ 11,910 לע דמע הדבל 2020 תנשב תויובייחתהו ןמוזמ לש לעופב
 .וז הנשל ןונכתהמ

 דרשמ ביצקת לש לעופב עוציבה רועישו לעופב עוציב ינותנ :24 םישרת
 202064 - 1997 םינשב הנידמה ביצקת לש לעופב עוציבהמ תואירבה

 
 תביטח ,ילוהינ עדימ תכרעמ ,ביצקתה עוציב דמוא סיסב לע םינותנו ביצקתה חתפמ רתא ינותנ :רוקמה
 יללכה בשחה ףגא ,ביצקתו ורקאמ

 
 ךס תואירבה דרשמ תוכרעיה ךרוצל ורשואש הנורוקה תוינכות תרגסמב וצקוה לכה ךסב יכ רסמנ ל"כשחה תבושתב  63

 )2021 תנשב עוציבל םידעוימה ח"ש ןוילימ 7,397 םהמ( ח"ש ןוילימ 17,832 לש

 רבשמ םע תודדומתהל תוינכות תרגסמב לצונש ביצקתה תוברל ,וז הנשב ןמוזמב עוציבב קסוע 2020 תנשב ביצקתה  64
 .הנורוקה
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 דרשמ ביצקת שומימב היילע לש המגמ תמייק 1997 תנש זאמ יכ הלוע ליעלש םישרתהמ
   .2020 תנשב ח"ש דראילימ 52-כל 1997 תנשב ח"ש דראילימ 10 -כמ תואירבה

 ביצקת לש לעופב עוציבהמ רועישכ תואירבה דרשמ ביצקת לש לעופב עוציבה 2019 תנשב
  .9.4%-כ היה ,הנידמה

 לעופב לצונו ,הנורוקה רבשמל דרשמה תוכרעיה םשל תואירבה דרשמל הצקוהש ביצקתה
 ביצקתה עוציב .2020 תנשב תואירבה דרשמ ביצקתמ 31%-מ רתוי לע דמוע ,2020 תנשב
 ביצקתב וקלח תא לידגה ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתה ךרוצל תואירבה דרשמל דמעוהש
 .2020 תנשב 10.85% ידכל דע )הנורוקה תואספוק תוברל( הנידמה

 ביצקתה יכ הלוע ,הנידמה רקבמ דרשמל ורבעוהש רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא ינותנמ
 ןייוצי .ח"ש ינוילימ 17,785-כ לע דמוע 2021 - 2020 םינשל תואירבה תכרעמ תוכרעיהל רשואש
 ל"כשחה ףגא ינותנב ךליאו 2020 םינשל יביצקתה ןונכתהמ ח"ש ןוילימ 538-כב הובג הז םוכס יכ
 תינכותה לע הרקבה אשונב קרפה תת האר הז ןיינעב( הנורוקה תוינכת יביצקת עוציבו ןונכת לע
  .)ךשמהב תילכלכה

 תודדומתהל תיתלשממה תינכתל עגונב יתנש ןוכדע םיביצקתה ףגא םסרפ 2021 ראוניב יכ ןיוצי
 אוה תואירבה דרשמ תוכרעיהל רשואש ביצקתה יכ הלוע ונממ 65הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םע
 ןטק יללכה בשחה ףגא ינותנל םיביצקתה ףגא ינותנ ןיב רעפה ,ךכשמ .ח"ש ןוילימ 17,250-כ
 .ח"ש ןוילימ 3-כל

 תוינכות תרגסמב תואירבה דרשמ תוכרעיהל רשואש ביצקתה רבדב םיטרופמ םינותנ ןלהל
 :תואירבה דרשמ ינותנל םאתהב ושומימו ,2020 תנש ךלהמב הנורוקה

 תואירבה ידרשמ תוכרעיהל תוינכותב לצונו רשואש )ח"ש ינוילימב( ביצקת :3 חול
  2020 תנש ףוסל דע ,הנורוקה רבשמל ןוחטיבהו

 תואצוהה שומימ רשואש ביצקת אשונ

 
 דרשמ
 ןוחטיבה

 דרשמ
 כ"הס תואירבה

 תונמזה
 ועצובש

 רועיש
 שומימה

 דויצו המשנה תונוכמ
 ןוגימ

2,786 973 3,759 3,559 95% 

 83% 2,036 2,448 2,444 4 הנורוק ינוסיח

 87% 1,397 1,605 994 612 תודבעמ

 
 :האר  65

lder/news/press_11012021_b/he/PressReleases_files_press_11012021_b_file.pdfhttps://www.gov.il/BlobFo 
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 תואצוהה שומימ רשואש ביצקת אשונ

 
 דרשמ
 ןוחטיבה

 דרשמ
 כ"הס תואירבה

 תונמזה
 ועצובש

 רועיש
 שומימה

 96% 1,535 1,596 1,355 241 תופורת

 60% 794 1,314 1,171 143 הליהק

 96% 1,082 1,128 1,084 44 חותיפ םילוח יתב

 63% 690 1,093 1,041 52 םילוח יתב א"כ

 87% 797 919  919 תונולמ

 18% 155 887 821 66 תוקידב

 117% 1,031 885 879 5 םילוח יתב

 81% 407 505  505 ר"עקפ

 78% 296 380 365 14 הירטאירג

 46% 110 237 145 92 ט"לשמ

 47% 102 216 216  תעפש ינוסיח

 57% 104 182 154 29 הנתשמ

 97% 172 177 177  א"דמ

 98% 146 149 149  הרבסה

 77% 112 146 146  דקומ

 45% 39 87 87  יאלמ

 79% 42 53 53  יאופר רושכמ
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 תואצוהה שומימ רשואש ביצקת אשונ

 
 דרשמ
 ןוחטיבה

 דרשמ
 כ"הס תואירבה

 תונמזה
 ועצובש

 רועיש
 שומימה

 47% 15 31 22 9 בושחמ םילוח יתב

 114% 22 19 19  דרשמ בושחמ

 0%  17 17  תוריקח

 82% 14,643 17,832 12,311 5,521 לוכה ךס

 .תואירבה דרשמ ינותנ :רוקמה

 דרשמ תוכרעיהל וצקוהש םיביצקתה לש דחוימב ךומנ שומימ יכ הלוע ליעלש חולהמ
 תוריקחו םילוח יתב בושחמ ,תעפש ינוסיח ,)הטילש זכרמ( ט"לשמ יאשונב םשרנ תואירבה
 .2020 תנש ףוסל ןוכנ 82%-כ לש רועיש לע דמע ללוכה שומימה יכ הלוע ןכו

 תטישמ עבונ ליעל וטרופש םיאשונב עוציבה רועיש יכ ןיוצ תואירבה דרשמ תבושתב
 דרשמ .2021 תנשב עצבתהל דעוימ םינושה םיאשונב םימולשתהמ םיקלחש ךכמו תויורשקתהה
-כ לש תוטסה תוארל ןתינ .ןמזה לכ תושחרתמ עוציבל םאתהב תומאתה" יכ ףיסוה תואירבה

 דרשמ לומ רעפ םייק יכ ןייצל שי .השדח תוליעפ תבוטל ונתינש םירושיאמ ₪ דראילימ 1.5
 ןכל .טרופמ ןפואב ול הצקה תואירבה דרשמש ביצקתה עוציב ינותנ תא ףשוח אל רשא ןוחטיבה
 ."תושרדנ תוטסהו לוצינה תדימ לע בקעמ עצבל ישוק שי םש

 תואירבה דרשמ תויורשקתה ,2020 תנשל רשואמ הנידמ ביצקת רדעיה לשב יכ הלע דוע
 בשחה לש םיגירח תדעו תועצמאב ןבורב ורשוא הנורוקה ףיגנ םע תודדומתה ךרוצל
 םיגירחה תדעו לש םילוקוטורפהמ .66הז ןיינעב המסרופש ם"כת תארוהל םאתהבו ,יללכה
-כ לש ףקיהב תויורשקתה תואירבה דרשמל ורשוא 2020 ינוי שדוח עצמאל דע יכ הלוע

 ורשוא טסוגוא שדוח ףוסל דע יכ הלוע תואירבה דרשמ יכמסממ .ח"ש דראילימ 7.9
 םלואו ,ח"ש דראילימ 11.1 לע הלועה םוכסב םיאשונ 306-ל תויורשקתה םיגירחה תדעווב
 11.6-כ יוושב תויורשקתה ורשוא 2020 טסוגוא ףוס דע יכ רסמנ ל"כשחה תבושתב
  .דראילימ

 
 ."2020 תנשב ביצקתה עוציבל תויחנה" 1.2.0.6.2 ם"כת תארוה  66
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 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

 תא תופקתמה תופטוש תומאתה תושענ" יכ הנידמה רקבמ דרשמל בישה תואירבה דרשמ
 ."תורתי שדחמ תוצקמו םיכרצה

 דרשמב יללכה בשחה ףגא ןחבי ,הנורוקה רבשמ תמגוד רבשמל תוכרעיהכ יכ ץלמומ דוע
 רבשמה םע תודדומתהל ןירשימב תועגונה תויורשקתה רושיאל ידועיי ןונגנמ שוביג רצואה
 תכמסה לש הרדסה ןחבי ןיפולחל וא ,רשואמ הנידמ ביצקת רדעיה לש תוביסנב םג
 ךרוצל תאז ,םיידרשמה םיבשחה יווילב ולא תויורשקתה רושיאל םינושה הלשממה ידרשמ
    .ךילהתה לועיי

 תתל ודעונש םילהנ ושבוג ,הלשממה ידרשמל הנעמ ןתמ ךרוצל" יכ בתכנ ל"כשחה תבושתב
 ,טרפב .אשונל ושרדנש םייטנוולרה םימרוגה ללכ לש האלמ תונימז ךות ,םידרשמל ריהמ הנעמ
 ביבס ינופלט הנעמ דרשמל הנתנ תואירב יאשונל םיגירחה תדעו ,תואירבה םוחתל עגונה לכב
 לע לקהל ןתינ םהבש םיאשונה יבגל הבישח ףטוש ןפואב העצוב ךרדה ךרואל ,ןכ ומכ .ןועשה
 םימרוג לשו ,דרשמה בשח לש הכמסה ךות ,םילקמ םילהנ ומסרופ םהיבגלו ,הדובעה ךילהת
  ."תוטלחה תלבקל םירחא

 תילאיצוס ןוחטיב תשר .ב
 67תילאיצוסה ןוחטיבה תשר תיירוגטקב תולולכה תויביצקתה תוינכותל ןנכותמה ביצקתה
 .2021 תנשל ח"ש ינוילימ 21,794-כו 2020 תנשל ח"ש ינוילימ 52,469-כב םכתסמ

 
 תועצמאב םלוכ( תכשוממ הלטבא קנעמ ,חרזא לכל קנעמ ,ת"לחב םידבועל םולשת ,הלטבא ידעצ ,חספ קנעמ  67

 הכישמ רתיה ;ישדוח-וד קנעמ - םיאמצעל ילאיצוס עויס ;תושלחומ תויסולכואל ןוזמ יוות תקולח ;)ימואל חוטיב
 ;2019 ןיגב הדובע קנעמ תועצמאב הקוסעת דודיע ;םיררחושמ םילייחל קנעמ ;םיררחושמ םילייח ןודקיפ לש תמדקומ
 תינכות ;חבש סמו השיכר סמ ימולשתמ רוטפה תפוקת תכראה ;2021 תנשמ הדובע קנעמ תמדקהל תיביצקת תולע
 ,הדובעה דרשמו תוברתה דרשמ( ישילשה רזגמל ףסונ עויס ;)הדובעה עורזו ההובג הלכשה( תויעוצקמ תורשכה
 .)םייתרבחה םיתורישהו החוורה
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 ,ילאיצוסה ןוחטיבה תשר תיירוגטקב תורחבנ תויביצקת תוינכות :25 םישרת
 )ח"ש ינוילימב( םינש יפל הקולחב

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב 69םיביצקתה ףגא ינותנו ,68יללכה בשחה ףגא ינותנ יפ לע

 
  

 
 תכראה ,ינושאר ביצקת תוברל ,םילטבומל תובטה לש רשקהב תוטלחהו םידעצ תללוכ "הלטבא ידעצ" תינכות  68

 הלטבא ימדל תואכזב תפסות ,+67 ליגל קנעמ תכראה ,דראגירסיד ןונגנמב םיכנ תקוסעת דודיע ,תואכזה תפוקת
 .דועו הנורוק תפוקתל דועיס יתוריש תמאתה ,28 ליג דע םירוהל

 םע תודדומתהל תיתלשממה תינכתה ןוכדע ךמסמ יפ לע ,2021 תנשל ןונכתה ינותנל םיעגונ םיביצקתה ףגא ינותנ  69
 .2021 ראונימ הנורוקה ףיגנ תוטשפתה
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 ןונכתה ףקיהו 2020 תנשב )ח"ש ינוילימב( רבטצמה עוציבה בצק :26 םישרת
 תילאיצוסה ןוחטיבה תשר םוחתב תורחבנ תויביצקת תוינכות לש ללוכה

 םיררחושמ םילייח ןודקיפ לש תמדקומ הכישמ רתיה

 
 
 הלטבא ידעצ
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 ת"לחב םידבועל םולשת

 
 

 םיאמצעל ילאיצוס עויס

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחה ףגא ינותנ יפ לע

 .יביצקתה ןונכתל סחיב יקלח עוציב םייק ונחבנש תוינכותה לכב יכ הלוע םימישרתהמ
 ת"לחב םידבועל םולשתהו םיאמצעל ילאיצוסה עויסה ,הלטבאה ידעצ םוחתב תוינכותב
 לש תמדקומ הכישמ רתיהל תינכותב .המאתהב 88%-ו 83% ,81% לש עוציב רועיש םייק
 .ןונכתהמ 36%-כ לש ךומנ עוציב רועיש םייק םיררחושמ םילייח ןודקיפ
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 :ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב תורחבנ תויביצקת תוינכותב םיירקיע םיאצממ טוריפ ןלהל

 ישילשה רזגמב תודסומל ףסונ עויס
 וב םילעופו ,חוור תנווכ אלל םינוגראלו םיירטנולוו תודסומל ללוכ םש אוה "ישילשה רזגמה"
 םיקסוע ולא םינוגרא .תוליעפה יסופדב ןהו קוסיעה םוחתב ןה הזמ הז םילדבנה םיבר םינוגרא
 שומישו םהיתולועפב םיבדנתמ לש תבחרנ תוברועמ םיטלובה םהינייפאמבו ,םיאשונ ןווגמב
 םינוגראהמו תודסומהמ המכ .תוליעפה ןומימל רוביצ תומורתבו תויתלשממ תוכימתב בחרנ
 תובישחה ןאכמו ,דועו ךוניחה ,החוורה ימוחתב תיתלשממ-ץוח עוציב עורז לעופב םיווהמ הלאה
 .םתוליעפ ךשמהל תעדונה

 תוסנכה ,םיירוביצ םיפוגו ירוביצה רזגמה םה ישילשה רזגמה לש םיירקיעה ןומימה תורוקמ
 םיקינעמ הנשב הנש ידמ ,202070 יאממ יללכה בשחה ףגא לש םוסרפ יפל .תומורתו תוימצע
 תודסומ 3,000-כל ח"ש דראילימ 3-כ לש ללוכ ךסב רוביצ תודסומל הכימת הלשממה ידרשמ
 .המודכו טרופס ,תואירב ,ךוניח ,החוור ,תונמוא ,עדמ ,תד ,תוברת ,ךוניח תורטמל םילעופה רוביצ
 איבה הנורוקה רבשמ .םתוליעפ ימוחתמ תעפשומ םינושה םינוגראה לש תוסנכהה תוגלפתה
 רזגמה יפוג לש תויוליעפב הלשממה תופתתשהב הדירי לשב ישילשה רזגמה יביצקתב העיגפל
 .תומורתב הדירי בקע ןכו האולחתה תלבגהל םידעצה בקע ולבגוהש ,ישילשה

 ללכבו ,71םינפוא המכב ישילשה רזגמה יכרוצל הנעמ ןתינ ,הלשממה לש עויסה תוינכותמ קלחכ
 לועפלו ךישמהל םיאשרה תוליעפ ימוחתכ ישילשה רזגמה ינוגרא לש תונוש תויוליעפ תרדגה :הז

 תוכימת ימולשתל תומדקמ ,הנידמ תוברעב תואוולה ןתמב יללכה בשחה לש תולקה ;רגס תעב
 תפסונ תוליעפ ;תותומעב הלשממ ידרשמ לש הכימת ינחבמ םודיק ;יארשא ימי רוציק ;72דועו

 תילכלכה תינכותב ,ךכ לע ףסונ .73הלשממה שאר דרשמב ירזגמ-ןיבה לוגעה ןחלושה תווצ לש
 הנונרא םולשתמ רוטפ ןתינ ,ח"ש ןוילימ 200 ךסב תותומעל םיקנעמ תונרק ומקוה הנושארה
 תותומעל הנידמ תוברעב תואוולהל ןרקב ידועיי לולסמ עבקנו )םירחא םיקסעל המודב(
 ארוק לוק םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ םסרפ 15.7.20-ב ,דועו תאז .תויתרבח
 53.3-כ לש ףקיהב הנורוקה רבשמ תובקעב ועגפנש םייתרבח םינוגראל הכימתל השקב תשגהל
 רקיעש רוביצ תודסומל עויס ןתמ איה ,ועבקנש םינחבמה יפל ,הכימתה תרטמ .74ח"ש ןוילימ
 ףיגנ םע תודדומתהה לשב עגפנ םהיתוסנכה רוזחמש םייתרבח םיתוריש ןתמב אוה םקוסיע
 ןפואב השדחל וא ,םתוליעפ ףצר לע רומשל רוביצ תודסומ םתואל עייסל הרטמ ךותמ ,הנורוקה
 .תעה אובב הרדסל תוליעפה תרזחה םשל תשרדנה תינוגראה תיתשתה תא רמשלו ,אלמו ןיקת

 
 procedure-minister-https://www.gov.il/he/departments/policies/supports האר  70

 2.3.2021 ,עדימהו רקחמה זכרמ - תסנכה ,לארשיב ישילשה רזגמה לש יתלשממ ןומימ :האר תטרופמ הריקסל  71

  http://beinmigzari.pmo.gov.il/Emergency/documents/notice230320.pdf :ואר  72

  http://beinmigzari.pmo.gov.il/Emergency/SiteAssets/Pages/corona230320/update250320.pdf :ואר  73

 ביצקתמ ח"ש ןוילימ 13.3-ו הנידמה ביצקתמ ח"ש ןוילימ 40 םהמ ,ח"ש ןוילימ 53.3 אוה עבקנש ללוכה הכימתה ףקיה  74
 .תויפורטנליפ תונרק
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 יפסכ ךסב )ישילש רזגמ( רוביצ תודסומ 3,000-כל תויתלשממ תוכימת לומל יכ הלע דוע
 תותומעב 2020 תנשל תויתלשממה תוכימתה ךס ,2019 תנשב ח"ש דראילימ 3 לש
 ,ח"ש דראילימ 2.92-כ לש ךסב םכתסהו ח"ש ןוילימ 80-כב דרי ,חוור תנווכ אלל םינוגראו

 ןוילימ 919-כ ,ךוניחה דרשמב םיינרות תודסומל ףגאה ביצקתמ ח"ש דראילימ 1.2-כ םהמ
 107-כ ,ךוניחה דרשמ ביצקתמ ח"ש ןוילימ 537-כ ,טרופסהו תוברתה דרשמ ביצקתמ ח"ש
 םידרשממ ראשהו ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ביצקתמ ח"ש ןוילימ
 .םירחא

 תופתתשהב ,3.5.2020-ב ךרענש תסנכב הדובעו החוור יניינעל תדחוימה הדעווה תבישיב ןוידב
 הילע תיתלשממה הכימתה יכ תידוהיה תונכוסה ר"וי רסמ ,םיפסונ םיפוגו תוירוביצ תותומע יגיצנ
 תקולחל תותומע תמגודכ ,ישילשה רזגמב םינוגראהמ קלח לע הלח הניא דעומ ותואל דע טלחוה
 שילש תוחפל יכ בייחמה יאנתה ןהבו ,קנעמל תואכז יאנתכ ועבקנש תוארוהב תודמוע ןניאש ,ןוזמ
  .תוימצע תוסנכהמ ועבני םהיתוסנכהמ

 ףיעסב עבקנ ,2020-ף"שתה ,)העש תארוה( )שדחה הנורוקה ףיגנ( ילכלכ עויסל תינכותה קוחב
-ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל א3 ףיעס יפל הקולחל ח"ש ןוילימ 100 לש ביצקת הצקוי יכ 31

 ףיגנ תוטשפתה לשב ותחפ ,תומורתמ תוברל ,ויתוסנכהש רוביצ דסומב הכימת ךרוצל ,1985
 קנעמו תועובק תואצוהב תופתתשה דעב םיקסעל עויס קנעמל יאכז וניא אוהו שדחה הנורוקה
 םינחבמ םסרפי רצואה דרשמ יכ עבקנ ,29.7.20-ב םסרופש ,קוחב .תכשוממ העיגפ לשב עויס
 תליחת םוימ םימי 30 ךותב ,ביצקתה תודוסי קוחל א3 ףיעס יפל ,עבקנש הכימתה םוכס תקולחל
 60 ךותב ףיעסה תוארוה םושיי לע םיפסכה תדעוול חוודי ומעטמ ימ וא רצואה רש יכו ,קוחה
 .קוחה תליחת םוימ םימי

 תעצהמ קלח התייה אל ח"ש ןוילימ 100 לש ףקיהב ישילשה רזגמה תודסומב תפסונה הכימתה
 ,)העש תארוה( )שדחה הנורוקה ףיגנ( ילכלכה עויסה תוינכות קוח לש תיתלשממה קוחה
 .28.7.20-ב קוחה תעצהב םיפסכה תדעו ינויד תרגסמב קוחה חסונל הסנכוה אלא ,2020-ף"שתה

 

 דרשמ יכ עבקנ קוחבש ףא ,ח"ש ןוילימ 100 ךסב תפסונה הכימתל עגונה לכב יכ הלע
 דע ,ירק( 75קוחה תליחת םוימ םימי 30 ךותב תוכימתה תקולחל םינחבמ םסרפי רצואה
 הכימת יפסכ תקולחל םינחבמ תטויט 3.12.20-ב רצואה דרשמ םסרפ ,)29.8.20 םויל
 דע רוביצה תובוגתל ,הנורוקה רבשמ תובקעב ותחפ םהיתוסנכהש רוביצ תודסומל עויסל

-ב רצואה רש ידיב ומתחנ רוביצ תודסומל עויסל הכימתה יפסכ תקולח ינחבמו 17.12.20
 םילודג תודסומב הכימתו עויס םשל קוחב עבקנש ביצקתה קלוח אל ךכיפל ,17.1.21

  .2020 תנשב קלוחמ תויהל ןנכותו ישילשה רזגמב

 
 ןיינעל אלו חודב םיוסמ קרפ ןיינעל קר תאז םלוא ,29.10.20 םויל "הליחתה םוי" עבקנ קוחל )א(זי26 ףיעסב יכ ןיוצי  75

 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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 57% יכ הלוע לארשיב תיחרזאה הרבחהו ישילשה רזגמה לש גגה ןוגרא םסרפש רקסמ
 התייה העיגפה 31% ברקב ,םיתוריש ןתמב העיגפ לע וחוויד רקסב ופתתשהש םינוגראהמ
 עיפשמ הנידמה ביצקת רדעיה רקסה יפל .ללכב םיתורישה וקספוה 3%-כבו ,תיתועמשמ
  .םינוגראהמ 60% לע הערל

 םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמלו רצואה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .ישילשה רזגמה תודסומל עויסה יביצקת שומימל לועפל םייתרבחה

 תא ונחבי םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמו רצואה דרשמ יכ ץלמומ דוע
 עויסה תוינכות ללכב בשחתהב ,םוריח תעב ישילשה רזגמה ינוגראל שרדנה עויסה
 שומימל לועפלו ,הז רזגמ ירגתאבו ישילשה רזגמה ינוגראב רזענה רוביצל תויתלשממה
 ךמס לע ושבוגיש םיניחבת לע תוססבתה ךות ,ולא םינוגראב הכימתל וצקוהש םיביצקת
 .הטמ תדובע

 ת"לחב םידבועל םולשת
 הבש הפוקת רובע הלטבא ימדל יאכז םדא היהי אל ,ימואלה חוטיבה קוחל )4( )ז(320 ףיעס יפל
  .השפוח ימדל יאכז אוה

 םולשת אלל השפוחל םהידבוע תא איצוהל ולכוי םיקיסעמ יכ ימואלה חוטיבה עידוה 2020 ץרמב
 לקהל ידכ רתיה ןיב תאזו ,םתוכזל םירובצה השפוחה ימי תא הליחת לצנל ילב )ת"לח - ןלהל(
 הטלחהל .,ת"לחל םיאצויה םידבועה ולצניש השפוח ימי לע םלשל ושרדיי אלש םיקיסעמה לע
 .76ת"לחב הלטבאה ימד ןיינעב תולקה המכ דוע ופרטצה וז

 לע תורכינ תוילכלכ תועפשה ויה ת"לחה ןיינעב ימואל חוטיבל דסומה לש הרומאה הטלחהל
 ץרמ שדוחב ימואל חוטיבל דסומה ידי לע הלבקתה הטלחהה .הלטבאה תומר לעו הנידמה קשמ

 .הלשממב 2020 לירפא שדוחב רשוא הטלחהה םושייל ביצקתהו ותוכמסל םאתהב 2020

 םידבועה ןיבל םיקיסעמה ןיבש רשקה תא רמשל ידכ יכ ןיוצ 2020 תנשל 77לארשי קנב חודב
 ימד ןונגנמ תא הלשממה השימגה רבשמה םויס םע תוליעפל קשמה תרזח לע לקהל ךכבו

 ,הלטבא ימדל תואכזל םינוירטירקב הלקה תועצמאב רתיה ןיב תאזו ת"לחב םידבועל הלטבאה
 םימעפ רפסמב הכראהו הלטבאה ימד רועיש לש האלעה ,םילטבומל ןהו ת"לחל םיאצויל ןה
 ךראוה ,2020 ילוי ףוסב הסרפנשו םידבועל הנתינש "ןוחטיבה תשר" תרגסמב .תואכזה ךשמ תא
  .7.5%-ל תחתמ דריי הלטבאה רועישש דע וא 2021 ינוי ףוסל דע הלטבאה ימדל תואכזה ךשמ

 תוחתופמה תונידמה תיברמב ,לארשי תנידמב ומכ אלש יכ רומאה חודב לארשי קנב ןייצ דוע
 םלשמ קיסעמה רשאכ ,תיקלח הקסעה ךשמהל תורשפא לע הססבתה םידבועל עויסה תוינידמ
 .ותחפוהש הדובעה תועש רובע אלמ וא יקלח םולשתב תפתתשמ הלשממהו רכשה תא

 
 תויוכז שומימב תילהנמ הלקה ;הרשכאה תפוקת רוציק ;הלטבא ימדל תואכזה תפוקת לש תפרוג הכראה רתיה ןיב  76

 .הקוסעתה תוכשלב תיזיפ תובצייתה לע רותיו ;תילטיגיד המשרה ;קיסעמה תועצמאב זכורמב

 2021 ץרמ ,2020 תנשל ןובשחו ןיד ,לארשי קנב  77
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

  ידי לע וטקננש םידבועל עויסה ידעצ ירקיע לש טוריפ ןלהל
 :OECD78-ה תונידמ

 רבשמה םע דדומתהל ידכ םיירקיע םילדומ השולשב וטקנ OECD-ה ןוגראב תורבחה תונידמ 
 םיקנעמ תועצמאב עויס ;הלטבאה תכרעמ תועצמאב עויס ;םיקיסעמ ךרד עויס :79יתקוסעתה
 דבב דב םבוליש ךות םיתיעל ,םילכ המכב תונידמה ושמתשה הלא םילדומ תרגסמב .םידחוימ
 .ןלהל טרופמכ

 OECD-ה תונידמ ברקב םיילכלכ תוינידמ ידעצ :27 םישרת

 

 
 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט אשונב הנידמה רקבמ חוד  78

 .)2020 ץרמ( תימואלניב הריקס :הנורוקה ףיגנ תובקעב הדובעה קושב הווהתמה רבשמה ,ילארשיה הקוסעתה תוריש  79
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 תא רמשל התייה רבשמה םע תודדומתהב OECD-ה תונידממ תובר העינהש השיגה ,ללככ
 לש םימייקה הדובעה תומוקמ רומיש ידי לע תאזו ,הדובעה קושל ןתינש לככ בורק םידבועה
 תוינכות לש ןנורתי .80םידבועל םולשתה דוסבסו הלחמ תשפוח תועצמאב רתיה ןיב םידבועה
 תדסבסמ הנידמה ןהב תוינכות לשמל ,הדובעה ףקיהב הדירי לש ירבשמ בצמ תומאות הכימת
 יפקיה תא להנל יקסעה רזגמל תנתינה תושימגב רתיה ןיב אוה ,םידבועה לש םרכשמ קלח
 איהש יפכ תיקסע תוליעפל רתוי הלקו הריהמ הרזח תורשפאמה םדאה חוכ תבצמו הדובעה
 הקסעה רשפאמ רכש דוסבס ,לשמל ;םידבועה תניחבמ םג תונורתי ולא תוינכותל .81הרגשב
 תומוקמ לע הרימש ךכב חיטבמו םרטפל וא ת"לחל םאיצוהל םוקמב םידבועה לש תיקלח
  .82רבשמה ףוסב םהילא הרזחו הדובעה

 ומשרנש ת"לחל םיאצויה רועישו הקוסעתה תורישב םישדחה םימשרנה רפסמ טוריפ ןלהל
 .2020 רבוטקוא דע ץרמ םישדוחב ,הקוסעתה תורישב הנושארל

 םיאצויה רועישו הקוסעתה תורישב םישדחה םימשרנה רפסמ :28 םישרת
 2020 רבוטקוא דע ץרמ ,הקוסעתה תורישב הנושארל ומשרנש ת"לחל

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,)2020 רבוטקוא( הדובעה קוש קפוד ,הקוסעתה תוריש לש חוד יפ לע

 
 .)2020 ץרמ( תימואלניב הריקס :הנורוקה ףיגנ תובקעב הדובעה קושב הווהתמה רבשמה ,ילארשיה הקוסעתה תוריש  80

 הנורוקה רבשמ םע תורחבנ תונידמ לש תילכלכ תודדומתה ,הילצרה ימוחתניבה ,תילכלכ תוינידמל ןורהא ןוכמ  81
  .)2020 לירפא(

 .2020 לירפא ,OECD-בו לארשיב הנורוקה םע תודדומתהה ,ןונכתו רקחמ להנמ ,ימואל חוטיבל דסומה  82
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 ישרוד ברקמ תירקיעה הצובקה ויה ת"לחב הדובעה ישרוד יכ הלוע ליעלש םישרתהמ
 )54% ,80% ,89%( יאמ - ץרמ םישדוחב הקוסעתה תורישב ומשרנש םישדחה הדובעה
 .)71% ,84%( 2020 רבוטקוא - רבמטפס םישדוחבו

 רחאל הנש יצח קר וקספוהש ,הקוסעתה תוריש ימוסרפ יכ בתכנ םיביצקתה ףגא תבושתב
 ולא םימוסרפ .יתקוסעתה םבצמ רורב אלש רשק יקתונמ יפלא תואמ וללכ ,רבשמה תליחת
 םימאות םניא םינותנה יכ העידיה ףרח הקוסעתה תוריש עציבש ,תוטלחהה ילבקמלו תרושקתל
 ירוביצ ץחלל ,היוגש תואיצמ תסיפתל ואיבה ,ימואל חוטיבו ס"מלה ינותנ תאו ,לעופב בצמה תא
 ימואל חוטיבל דסומל הקוסעתה תוריש יחוויד .תמא ינותנ לע תוססובמ ןניאש תוטלחה תלבקלו

 ;ל"וחב ואצמנש םילטבומ תואמל הלטבא ימד םולשתל ,ח"ש דראילימכ לש רתי ימולשתל ואיבה
 ףיסוה םיביצקתה ףגא .ימואל חוטיבו ס"מלה ינותנל רבעמ םילטבומ 300,000-מ רתוי לע חווידלו

 לארשי תנידמ לש ימשרה ןותנה" יכ עבקו םינותנה אשונב קסע םיל"כנמה תווצ ח"וד יכ ותבושתב
 יפ לע םישענו תימואלניב הניחבמ םיליבק רשא ס"מלה ינותנ םה הקוסעתו הלטבא ירועישל
 ."ימלועה הדובעה ןוגרא לש םיטרדנטס

 םסרפ ,רבשמה לכ ךרואל" יכ 2020 טסוגואב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ הקוסעתה תוריש
 קפסל ידכ יתנשו ישדוח ,יעובש ,ימוי סיסב לע םייתקוסעת םינדמואו םינותנ הקוסעתה תוריש
 לארשיב הקוסעתה בצמ לע תמא ןמזב הקימעמו הפיקמ ,הבחר בצמ תנומת תוינידמה יעבוקל
 םיללוכ המ םימוסרפה לכב שיגדהל דיפקה" אוה יכ ףיסוה הקוסעתה תוריש ."רבשמה חכונ
 תא ריבסהל לעפ ףאו ,תוריש םילבקמש הדובעה ישרוד ליהמת תא דדחל ,ומסרופש םימוסרפה
 ...םירחא םיפוג ידי לע םסרופש המ ןיבל הקוסעתה תוריש ידי לע ומסרופש םינותנה ןיב םירעפה
 ישרוד םע ףיצר ילטיגיד רשק לע הרימשל הקוסעתה תוריש לעפ ,תולבגהה תפוקת לכ ךרואל
 עגונב ןכדעתהל ,הקוסעתה ןחבמ תא עצבל הרטמב ,ילאטנורפ ןפואב ףא םקלח םעו ,הדובעה
 לע םסרופשו ימואל חוטיבל רבעוהש עדימה תא רשפאש המכ דע בייטלו יתקוסעתה םבצמל
 ."רוביצל תורישה ידי

 ךכל םיאכז םניאש ימל רתיב םימולשת ומלוש םאה ןוחבל ימואל חוטיבל דסומה לע
  .ולא םימולשת רזחהל םינונגנמ שבגל םאתהבו ,הנורוקה רבשמב לופיטה תרגסמב

 2020 תנשב הדמע ימואלה חוטיבה תועצמאב ת"לחב םידבועל םולשת ןיגב תיביצקתה האצוהה
 ינוקיתל םאתהב ,ךכל עבקנש יביצקתה ןונכתהמ 88%-כ םהש ,ח"ש ןוילימ 10,595 ךס לע
 רבמבונמ ,2021 ינוי שדוחל דע ךראוהש ,ת"לחה קנעמ לע ףסונ יכ ןיוצי .ליעל וטרופש הקיקחה

 הקוסעתה קושל רזחו ת"לחל אציש דבוע לכ ןיגב 83הקוסעת קנעמל תינכות םג הלעפוה 2020
 .84דבועה לש ורכשמ םיוסמ רועיש ןמממ הז קנעמ .2021 לירפאל 2020 רבמבונ ןיב

 
 הלטבא תפוקת רחאל הקוסעתה קושב תובלתשה דעב םילטבומל םיקנעמ ןתמ רבדב םכסה"ב ועבקנ תינכותה יאנת  83

 ימואל חוטיבל דסומה היהי ויפלו ,ימואל חוטיבל דסומה ןיבו הלשממה ןיב ,"הנורוקה ףיגנ תוצרפתה לשב תכשוממ
 .קנעמל יארחא

 םג השעמל ללוכה קנעמ ,תועובק תואצוה ןיגב םיקסעל עויס קנעמ םיללוכ תילכלכה תינכותב םיפסונ עויס ילכ  84
 .רכש דוסבס תוללוכ ןה ףאש תוינכות ,םייפיצפס םיפנעל ונתינש תוינכות ןכו םידבוע רכשב תופתתשה
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 תועפשה םע תודדומתה תרשפאמה הריהמ הלעפה םהבו ,םינוש תונורתי ת"לחה ןונגנמל
 רטופמ ןידב רטפתהל ת"לחב דבועל תורשפא ןתמו הקוסעת תולבגמ תלטה לש תוימואתפ
 תושימג תמייק ,ךכב .תיעוצקמ הרשכהל ןמזה תא לצנל וא ,תרחא הדובעל תולקב רובעלו

 .הדובעה קושב םייונישל המאתהב תיקשמ

 לע אלמ רותיווב רוחבל םיקסע דודיע םהבו ,תונורסח םג שי ת"לחה לדומל תונורתיה דצל
 .הרשמ ירועיש תתחפה ןוגכ םישימג תונורתפ ינפ לע ,תוחפל םוי 30 לש הפוקת ךשמל םידבועה
 םהיתויוכזב תעגופ ,הדובעה קושמ םתוא תקתנמו הקיחרמ ת"לחל םידבוע תאצוה ,ךכ לע ףסונ
 ואצוהש םידבועהמ קלח יכ ששח םייק ,ןכ ומכ .יחוטיב יוסיכ דוביאב םתוא תנכסמו תוילאיצוסה
 לש טבמה תדוקנמ .תחווֻדמ יתלב תרחא הדובעל םהיקיסעממ קותינה תא ולצני ת"לחל
 םע הליעי הרוצב דדומתהל םיקיסעמל תרשפאמ הניא ת"לחב םידבוע לש הייהש - םיקיסעמה
 ךוניח תודסומ תריגס ,הלחמ ,דודיב ןוגכ ,האולחתה בצמ לשב םידבועה תבצמב םיפוכת םייוניש
 .תואירבה דרשמ תויחנהב םייונישו

 םהב תטלובה .תורשמ רומישל תוינכותב תויפולח םיכרד ןווגמ וטקנ םלועב תונוש תונידמ ,רומאכ
 ףקיהש םידבועה לש םרכש תא תדסבסמ הלשממה ובש ,(Kurzarbeit) "ינמרגה לדומה" איה
 לוכי קיסעמ ,תורחא תונידמב םג ולעפוה ול םימודש ,הז לדומ תרגסמב .85תחפומ םתדובע
 תועשמ קלח תנמממ הלשממהו ,תוביסנל םאתהב דבועה לש הדובעה תועש רפסמ תא תיחפהל
 םיקיסעמל תנתונו ,הלטבאו םירוטיפ עונמל השעמל תרשפאמ וז הטיש .ותחפוהש הדובעה
 עבונה ,םישוקיבה לש הנתשמה ףקיהל הקסעהה ףקיה תמאתהבו םידבוע תקסעהב תושימג
 הרזחל רתוי הבוט תלוכי לע תרמוש ךכ לע ףסונו ,ןה ףא תונתשמה הקוסעתה לע תולבגמהמ
 .הפגמה תכיעד םע דיתעב הרגשל

 תונידמב ולעפוהש םילדומב םיכורכה םינוש תונורסח לע דמע אוה םיביצקתה ףגא תבושתב
 ששואתהל קשמה תלוכיב עגופה קיסעמל דבועה ןיב רשקה עוביק םהבו ,םלועב תונוש
 תודוה קרו ךא תומייקה ,"יבמוז" תורשמ לש ןמויק ;הדובעה קושב םייונישל ומצע םיאתהלו

 הובג דוסבסה ןהבש תונידמ ;הז דוסבס ןתינ הבש הפוקתה ךשמלו ,הנידמהמ ןתינש דוסבסל
 הדובע שפחל םוקמב םדוקה הדובעה םוקמב דבועה תא ריאשמה ןפואב ,הלטבאה ימד רשאמ
 .דועו תילכלכ וילע הדיבכמה קיסעמהמ תופתתשה תשירד ;שדחה בצמל המיאתמה

 תוששואתהה יבלשב תורשמ רומישל תוינכותה לש תומאתה עצבל ץילמה 86OECD -ה לש חוד
 אל ידכ ,וששואתי םהיקסעש םיקיסעמל עויסב תודקמתה ךות ,הנורוקה תפגמ אישמ קשמה לש
 םירגתא המכ לע עיבצה חודה .םירחא םיקסע תבוטל םידבוע לש תודיינב בכעמ םרוג שמשל
 ;םיכומנ םתודירש ייוכיסש ךוראה חווטב םיצוחנ הדובע תומוקמב דקמתהל ךרוצה :הז רשקהב
 אל ידכ ןה ,םירורב םיילכלכ םינוירטירק תעיבק ךות ,םיאתמה יותיעב תובטהה תקספהב ךרוצה
 ;םייטילופ םילוקישמ ולבקתי אל תוטלחהש ידכ ןהו ,םיקיסעמו םידבוע לצא תואדו רסוח רוציל
 תולטומה תולבגמל םאתהב קשמה לש םינוש םירזגמל עויסה לדומ תא םיאתהל ךרוצה
 .87םהילע

 
  benefit-work-time-short-germanys-kurzarbeit-https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/11/na061120 :ואר  85

86  Job retention schemes during the COVID-19 lockdown and beyond, OECD, 12.10.20  

 קשמב םיפנע םע םיביטימ םיאנת העבקש הדיחיה הנידמה איה תפרצ )2020 רבוטקוא( םוסרפה דעומב ,חודה יפל  87
 .הקוסעת תולבגמ לע הלשממה תוטלחהמ םיעגפנש
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 ידיל אב רבדהו ,הפגמה תעב בטיה דקפת ת"לחה ןונגנמ יכ בתכנ םיביצקתה ףגא תבושתב
 םיקסעל רשפיא רבדה רמולכ ,תולבגמה תרסה םע ת"לחמ םידבועה םבור לש הרזחב יוטיב
 .םירוגס םיקסעה רשאכ רכשה תויולעב ואשי םיקיסעמהש ילב ,דיבעמ-דבוע יסחי לע רומשל
 גישה ת"לחה ןונגנמ יכ הלוע 88ימואלה חוטיבה לש ינועה חודמ יכ םיביצקתה ףגא םיעטה דוע
 לארשי קנב לש יתנשה חודב םג .הכומנ התייה םהב העיגפהו םיקסעומה דצמ םג ותרטמ תא
 לש עירכמה ןבור יכ םכוסו ,הנורוקה ןמזב לארשיב הקוסעתה תוינידמ החתונ 2020 תנשל
 םשויש ת"לחה לדומ יכו ,םישדח םינונגנמ ואיצמה אלו םימייק םינונגנמב ושמתשה תונידמה
 .ותרטמ תא גישה לארשיב

 שדוחב ימואל חוטיבל דסומה ידי לע הלבקתה לארשי תנידמב ת"לחה לדומ לע הטלחהה
 תא וחיטביש תולועפ לש ריהמ םושיי ךרוצל תאזו רבשמה ץורפ רחאל ךומסב 2020 ץרמ
 רתונ ת"לחה לדומ יכ הלע .2021 ינוי שדוחל דע הדובעה ישרודלו םילטבומל עויסה
 )המאתהב רבוטקואו יאמ םישדוחב( ינשהו ןושארה רגסהמ האיציה רחאל םג ותנוכתמב
  .תיתגרדה תוליעפ תרגשל קשמה רזח הב

 הניחב ךילהתב לחה םיביצקתה ףגא ,ןושארה רגסה רחאל" יכ בתכנ םיביצקתה ףגא תבושתב
 םיפסונ הלשממ ימרוג םע ףותישב תאז ,רגסהמ האיציה בלשל תונוש תופולחו ת"לחה לדומ לש
 תונורתיה ונחבנ הניחבה תרגסמב .ישארה ןלכלכהמו הלשממה שאר דרשמ ,ימואלה חוטיבהמ
 תורחא תופולח ,ןמיע דדומתהל םיכרדו ולש תוילילשה תועפשהה ,ת"לחה לדומ לש תונורסחהו
 תא ראית רשא ימינפ הדובע ריינ ןכוה הניחבה תרגסמב ....ומייקתה אשונב םינויד .ןתומישיו

 רבשמה ןמזב טלחוה םינוידה תובקעב .ת"לחה לדומו רכשה דוסבס לדומב תונורסחהו תונורתיה
 תאזה תעב השדח תכרעמ רוציל ילועפתה ישוקה רואל רקיעב ,םייקה לדומה םע ךישמהל
 ובישה תישארה תינלכלכהו יללכה בשחה םג ."רכש דוסבס תכרעמב םינבומה תונורסחהו

 .המוד ןפואב

 םינומ יפלא ודיעה 2020-ל ינועה ח"וד ןדמוא ינותנ" יכ בתכנ ימואל חוטיבל דסומה תבושתב
 לא וקסרתה אלו ודרש תוחפשמ יפלא תואמ ול תודות קרו ומצע תא חיכוה ת"לחה הוותמש
 ימואלניבה עבטמה ןרק יחמומו OECD-ה תונידמל האוושהב םג םירבדה ויה ךכ .ינועה וקל תחתמ
 ."תורחא תוטישמ רתוי יתרבחו שימג ,ליעיכ ת"לחה לדומ לע ועיבצהש

 תופולח שביג ימואלה חוטיבה ,רבשמה ץורפ עגרמ" יכ ימואל חוטיבל דסומה תבושתב בתכנ דוע
 ץמאל ימואלה חוטיבה שרד 4/2020 תליחתב .הנידמה יבשותל ילאיצוס ןוחטיב תיינקהל תונוש
 די רחאלכ וחדנ תורחאו הלא תועצה לעופב .ינמרג לדומו תיקלח הקסעה ,שימגה ת"לחה תא
 םיפסונ םילדומ רקחמה תקלחמ ידי לע ונכוה ךשמהב .רצואב םיביצקתה ףגא י"ע ץרחנ ןפואבו

 הדובעה רש תושארב ונודינש ,תוימואלניב תואוושה ,תויביצקת תויולע ,BI ינותנב םיבוגמ
 ופתיש ימואלה חוטיבה יגיצנ רבשמה לכ ךלהמב .רצואב ת"גא ישנא תושרל ורבעוהו ,החוורהו

 תואירבהו ,הלכלכה ,החוורה דרשמ ,הלשממה שאר דרשמ ,רצואה דרשמ יגיצנ םע הלועפ
 םיחרזאה תוקוצמ םע רתויב ןימזהו ליעיה ןפואב דדומתהל תוליעפ םודיקב םיקיתווה םיחרזאהו

 ."הנורוקה רבשמ בקע

 
 .2021 ראוני ,)םיילהנמ םינותנ יפל( 2020-ל ןדמואו 2019-2018 תוסנכהב ןויוושה יאו ינועה ,םייחה תמר  88
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 רצואה דרשמל גיצה אל ימואל חוטיבל דסומה יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ םיביצקתה ףגא
 ןמזה יכ םיביצקתה ףגא ףיסוה דוע .םתונכתיהו תויביצקתה תויולעה ללוכ םייטרקנוק םיוותמ
 יבגל םיקיסעמה ברקב תואדוו יא רוציל לולע ימואלה חוטיבה תוכרעמב םייוניש עוציבל שרדנה
 .םהלש תואכזה

 תומר לעו הנידמה קשמ לע ת"לחה לדומ לש תורכינה תוילכלכה תועפשהה חכונ
 חוטיבל דסומלו לארשי קנבל ,רצואה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ ,הלטבאה
 לוקשל רשפא היהיש ידכ ,לארשיב הגהנוהש ת"לחה תוינידמ תא ןמז ךרואל ןוחבל ימואל
 תא קודבל ןכו ,םלועב וגהנוהש תורחא תוינכות לומ לא היתונורסח תאו היתונורתי תא
  .ילארשיה קשמל התמאתה תדימ

 הוולמה יתקוסעת רבשמל תללוכ םידעצ תליבח שבגל םג רשפאת רומאכ הניחב
 םשל תושרדנ תומאתה רשפאת ןכו םימוד םינייפאמ ילעב םיעוריא וא הפגמ תוצרפתה
 .הדובעה קושל רוזחל ת"לחב םידבועה דודיע

 רבדה םורח תעשב יתקוסעת רבשמ םע תודדומתהל תוינידמ שוביג תעב יכ ץלמומ דוע
 קנב ,רצואה דרשמ ,הלשממה שאר דרשמ םע ימואל חוטיבל דסומה לש םואיתב עצובי
 לע הרקבו תינכותה שומימ תניחבל ךרד ינבא ועבקי יכו םיפסונ םייטנוולר םימרוגו לארשי
  .התוליעי

 חספ קנעמ
 הלשממה שאר עידוה ,תילכלכה תינכותה יביכר תא רצואה דרשמ גיצהש רחאל םיימוי ,1.4.20-ב
 500 ךסב ,)חספ קנעמ - ןלהל( חספה גחל דחוימ קנעמ תקולח לע ,רצואה רש םע ,טילחה יכ
 תללוכה תולעה .ח"ש 500 ךסב םישישקל קנעמו )יעיברה דליה דע( החפשמב דלי לכל ח"ש
 .89ח"ש דראילימ 2.3-כ לע הדמע ,וב וסנכוהש םייוניש רחאל ,קנעמה לש

 ,םימיוסמ םיאנתב יביטקפא תויהל יושע רוביצל דיחא יפסכ קנעמ תקולח תועצמאב עויס יכ ןיוצי
 ןתינ קנעמהש וא ,רוביצה יקלח ןיב המוד ףקיהבו ,רוביצה לש עירכמ בורב איה העיגפה :םהבו

 ;וז העיגפב דומעל םיקיפסמ םיילכלכ םיעצמא לעב וניאו רבשמהמ עגפנש רוביצה ןמ קלחל
 םיחותפ ולא םיקסעו ,האולחת תעינמל תולועפמ ועגפנש םיקסעב שומיש םשל ןתינ קנעמה
 היופצה תילושה תלעותה לע הלוע רוביצל קנעמה תקולחמ היופצה תילושה תלעותה ;רוביצל
 .קנעמה יפסכב רחא שומישמ

 
 קנעמ םלוש )החפשמל םידלי 4 דע( םידלי ןיגב )1( :ןלהל טרופמכ עצוב תויאכזה תויסולכואל חספ קנעמ םולשת  89

 תבצק :תואבצקהמ תחא םילבקמה ,)67 ליגמ םירבגו 62 ליגמ םישנ( םיקיתו םיחרזאל )2( ;דלי לכל ח"ש 500 ךסב
 תפסות .ח"ש 500 ךסב קנעמ םלוש ,הדובע יעגפנב םייולת תבצק וא )השירפ ליג לעמ( םיראש תבצק ,קיתו חרזא
 םיתוריש ;דועיס ;הסנכה תמלשה :תואבצקהמ תחא ךכ לע ףסונ םילבקמה םיקיתו םיחרזאל המלוש ח"ש 450 ךסב
 תוכנ תואבצק ילבקמ 245,000-כל )3( ;םיקיתו םיחרזא ןוילימכל ח"ש ןוילימ 620 לש םוכס םלוש לוכה ךסב .םידחוימ
 יוציפ ,וילופ יעגפנל יוציפ ,ןויצ יריסא ,הדובעמ תוכנ ,הכנ דלי ,תודיינ ,םישק םיכנל םידחוימ םיתוריש ,תיללכ תוכנ(
 תבצק ילבקמל םלוש ח"ש 500 ךסב םולשת )4( .ח"ש 500 ךסב קנעמ םלוש - )םד יוריע יעגפנל יוציפ ,תזזג יעגפנל
 הביא תולועפ יכנ 2,000-כל ןוחטיבה דרשמ םליש ח"ש 500 ךסב םולשת )5( ;תונוזמ ימד ילבקמלו הסנכה תחטבה
 .ל"הצ יכנ 29,000-כלו

 



 
 

 
 

 

 

|   86   |      

 

 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 80 ףקיהב רצואה דרשמ תינכות תגצה רחאל םיימוי הרסמנ קנעמה לע העדוהה יכ הלע
 הטלחהה תלבק םרט רצואה דרשמב יעוצקמה גרדה תדמע הלבקתנ אל ;ח"ש דראילימ
 .קנעמה לש ותוליעיו ופקיה תניחבל הטמ תדובע העצוב אלו

 הקדצהה ,7.4.20-ב קנעמב הקסעש םיפסכה תדעו תבישיב ,זאד רצואה דרשמ ל"כנמ ירבד יפל
 ינא" :יכ ןייצ ל"כנמה .בחר רוביצל הריהמה ותרבעהל תורשפאה לע הנעשנ ילסרבינואה קנעמל
 תתל ךירצ היה יאדווב ,שארמ ןכומ תויהל לוכי היה הזה לדומהו ןמז רתוי הפ היה םאש בשוח
 ."תילאיצנרפיד רתוי הרוצב ותוא

 דחא התייה קנעמה לש תירשפאה ותקולח תוריהמ יכ בתכנ הלשממה שאר דרשמ תבושתב
 .ותוליעי תדימ לע העפשה ךכל שי יכו ,ושוביגב םיירקיעה םילוקישה

 תא עציב ימואל חוטיבל דסומה ,תסנכה תדעוו ימואלה חוטיבה תצעומ םע תוצעוויה רחאל
 קוחל 9 ףיעס תוארוהל םאתהב ,2020 לירפא שדוח לש ינשה עובשב ,חספ קנעמ םולשת
 יבשותל תתל ימואל חוטיבל דסומל רשפאמה ,1995-ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה
 רצוא יכ םג עבוק ףיעסה .קוח יפל ןניאש תובטה ,עבק ךרדב אלשו הלשממה םשב ,הנידמה
 .תובטהה םולשת ךרוצל אצוהש םוכסה תא ימואל חוטיבל דסומל ריזחי הנידמה

 הרשיא םרטב ,2020 לירפא שדוח לש ינשה עובשב עצוב חספ קנעמ םולשת יכ הלע
 תטרופמה תינכותה רושיאמ קלחכ קנעמה עוציבל ביצקתה תא 24.4.20-ב הלשממה
  .90)10 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוחל םאתהב

 תילכלכה תינכותה תא רשאל הבוח התיה אל יכ ףגאה ריבסה םיביצקתה ףגא תבושתב
 םליש ימואלה חוטיבה" יכ בתכנ ל"כשחה תבושתב .תינכותב תואצוה עוציב םרט תטרופמה
 תבושתב ."ןידכ תומושרב ומוסרפ רחאלו ,רצואה דרשמ םע םתחנש םכסהל םאתהב ,קנעמה
 ימואלה חוטיבה קוחל 9 ףיעס יפ לע שומימב רבודש לככ" יכ בתכנ ימואל חוטיבל דסומה
 םע םכסה שוביג ,הצעומה לש תונקתה תדעוו ימואלה חוטיבה תלהנמ רושיא ללכ ךילהתה
 ןייצ רצואה דרשמל יטפשמה ץעויה ."תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעוו רושיאו רצואה דרשמ
 :דוסי קוח ןוקית תרגסמב ןובשחב ואבוה חספ קנעמ םולשתל םישורדה םימוכסה יכ ותבושתב
 הלשממל םישומישל סחיב תטרופמ תינכת תשגה רבדב" קוחב העיבקה יכו ,הנידמה קשמ
 רומאה ףיעסה יפל האצוהל יאנת התוויה אל ןוקיתל )1()2א(3 ףיעסב רומאכ תסנכב התחנהו
 ."תטרופמה תינכתל הלשממה רושיאל ןיינעב ןיתמהל שרדנ אל אליממ ןכ לעו

 ,הנידמה קשמ :דוסי קוחב תויביצקת תורגסמ רושיא ךילהת יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תטרופמ תינכות תרגסמב עצובמה תויביצקתה תואצוהה רושיא ךילהתמ דרפנב עצובמ
  .קוחה תוארוהל םאתהב הלשממל תשגומה

 
 תארוהו 10 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוחל םאתהב תטרופמה תינכותה רושיא" ,24.4.20 םוימ 5013 'סמ הטלחה  90

 .)2020 תנשל העש
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 תינכות תרגסמב הלשממה ינפב ןאיבהל שי קוח יפלש תויביצקת תואצוה עוציב יכ יואר
 ןרושיא רחאל השעיי ,תינכותל תללוכה תיביצקתה תרגסמה רושיאל ךשמהבו תטרופמ
  .ח"ש דראילימ 2.3 לע הדמע חספ קנעמ לש ותולעש טרפבו ,הלשממב

 ךרדכ אלשו הלשממה םשב ,ימואל חוטיבל דסומה ידי לע השענה קנעמ םולשת יכ ץלמומ
 הלשממה ןויד תרגסמב .םולשתה עוציב םרטב הלשממה לש םידקמ רושיאל אבוי ,עבק
 ,רצואה דרשמ תדמע טרפבו ,םייטנוולרה הלשממה ידרשמ תודמע יכ ץלמומ ,הז אשונב
 .הינפל ואבוי

 ילבקמ :דחא קנעממ רתויל םיאכז ויה הייסולכוא יגוס המכ ,ימואל חוטיבל דסומה ינותנ יפל
 ולביק הכנ דלי תבצק םרובע תמלושמש םידלי ;םידלי ןיגב םג קנעמ ולביק קנעמב הכזמה הבצק
 תחטבהל יאכז אוהש וא ,ורובע קנעמל יאכז וניא הכנ דלי תבצק לבקמה הרוהה םא םיקנעמ ינש
 לביק ,תונוזמ ימד וא הסנכה תחטבה תבצק םגו הכנ דלי תבצק לבקמה הרוה ;תונוזמ וא הסנכה
 הכנ דלי לש םירוהה דחא םא ;)הכנ דלי ןיגבו דלי ןיגב( דליה רובע םיקנעמ ינשו ורובע קנעמ
 םיקנעמ ינשו הרוהה רובע קנעמ םלוש - ורובע קנעמל יאכז וניא ינשה הרוההו ,תוכנ תבצק לבקמ
 .)הכנ דלי ןיגבו דלי ןיגב( דליה רובע

 תירבה תוצראב םלוש ךכ .םיחרזאל םיימעפ-דח םיקנעמ ומלוש םג תורחא תונידמ המכב יכ ןיוצי
-כ ךסב קנעמ רוביצל םלוש ןפיב .הסנכה ןחבמב הנתומה רלוד 1,200 ךסב ימעפ-דח קנעמ

 עציבש רקחמ .רלוד 820-כ ךסב תיב קשמל ימעפ-דח קנעמ םלוש האירוק םורדבו ,ןי 100,000
 רסוח לשב םיקנעמה תוינכות לע תרוקיב הלעה ,)AEI( תירוביצ תוינידמל יאקירמאה ןוכמה
 לש תילכלכה תוליעיה רסוחלו הנורוקה תפגממ העגפנש הייסולכואב תוינכותה לש דוקימה
 .91האצקהה

 חרזא לכל קנעמ תינכות
 תילכלכ ןוחטיב תשר" תינכות תא רצואה רשו הלשממה שאר וגיצה 9.7.20-ב ,ליעל טרופמכ

 .ח"ש דראילימ 90 לש ללוכ םוכסב ,"2021 - 2020

 ףסונ קנעמ קלחל טילחה יכ םיאנותיע תביסמב הלשממה שאר עידוה ,15.7.20-ב ,םימי 6 ףולחב
 6-כ לש ללוכ ףקיהב ,)םידלי 3 דע( דלי לכל ח"ש 500-ו ,18 ליג לעמ חרזא לכל ח"ש 750 ךסב
 הקוסעתהו הכירצה דודיע אוה הז קנעמל עינמה יכ רסמנ הלשממה שאר תעדוהב .ח"ש דראילימ
 .קשמב

 הצעומה שאר יכ הלכלכל תימואלה הצעומהמ הנידמה רקבמ דרשמל רסמנ 2020 רבמבונב
 םירוספורפ המכ םע תושיגפ ךרעש רחאל ,קנעמה ןתמ לע ץילמהו םזיש אוה הלכלכל תימואלה
 םתוא םע תוחיש לש תמושרת האצמנ אל הלכלכל תימואלה הצעומב יכ ןיוצי .הימדקאב
 דרשמל הלכלכל תימואלה הצעומה שאר רסמ 2021 ץרמב .אשונב רחא דועית וא ,םירוספורפ

 
Count.pdf-Checks-Stimulus-the-akingcontent/uploads/2020/07/M-https://www.aei.org/wp; an C :לשמל ואר  91

stimulus checks boost an Economy under COVID-19? Evidence from south korea, Kim, Lee, IZA Institute of Labor 
Economics, August 2020 
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 ףגא שאר םעו לארשי קנב דיגנ םע ךרענש ןוידב םיקנעמה תינכות תא הלעה יכ הנידמה רקבמ
 .הלשממה שאר לש ותעדוה דעומ ינפל עובשכ זאד םיביצקתה

 רש לע ,יפילחה הלשממה שאר לע ,הלשממה שאר לע ליטהל הלשממה הטילחה 19.7.20-ב
 םיימעפ-דח םיקנעמ תאצקהל לדומ 20.7.20-ל דע שבגל ,היישעתהו הלכלכה רש לעו רצואה
 ץיפהל רצואה רש לע הלשממה הליטה ןכ .ח"ש דראילימ 6 דע לש ףקיהב תילכלכ הכימת םשל
 ידכ ,הנידמה קשמ :דוסי קוח ןוקיתל לועפלו 21.7.20-ל דע םיקנעמה תינכות םושייל קוח ריכזת
 .92םיקנעמה םולשת תא רשפאל

 )ימעפ-דח קנעמ - שדחה הנורוקה ףיגנ( ילכלכ עויסל תינכותה קוחב רדסוה קנעמה םולשת
 רובע קנעמ ולבקי 18 ליג דע םידליל םירוה ,קוחה תוארוה יפל .2020-ף"שתה ,)העש תארוה(
 ,יעיברה דליה דע דלי לכ רובע ח"ש 500 לש םוכסב ,םידלי תבצק םרובע תמלושמש םידלי
 לבקי הלעמו 18 ןב לארשי בשות לכ .הלעמו ישימחה דליהמ ,דלי לכ רובע ח"ש 300 לש םוכסבו

 עבקנ דוע .)ח"ש 1,500 ךסב( לופכ קנעמ ולבקי 93תומיוסמ תואבצק ילבקמ .ח"ש 750 ךסב קנעמ
 היהש ימ ;ח"ש 649,560-מ ההובג התייה 2019 תנשב ותסנכהש ימ קנעמל יאכז היהי אל יכ קוחב
 רכומ וניאש הייהש תרשא לעב ;שיגה אלו 2018 תנש רובע הסנכה סמל חוד תשגהב בייח
 .לארשי בשותכ ימואלה חוטיבב

 "הלכלכה תקנזהל תיב יקשמ קנעמ" - תפסונ םיקנעמ תינכות
 תפסונ תילכלכ תינכות לע ,24.1.21-ב ,רצואה רשו הלשממה שאר ועידוה תרוקיבה םויס םע
 קלוחי תינכותה יפל ."הלכלכה תקנזהל תיב יקשמ קנעמ" אוה םהמ דחאש ,םיפיעס העשת הבו

 דליהמ דלי לכל ח"ש 300-ו יעיברה דליה דע דלי לכל ח"ש 500 ,רגוב לכל ח"ש 750 לש םוכס
 לככ יכ ןייצ ובו ,בתכמב הלשממל יטפשמה ץעויה הנפ 20.1.21-ב יכ ןיוצי .הלעמו ישימחה
 תוארוה תרגסמב ולבקתי הלשממה תוטלחהש חיטבהל שי ,תילכלכ תינכות םדקל טלחויש
 ימרוג םע םדקומ םואיתבו תוריחב תפוקתב םישרדנה קופיאהו ןוסירה לע הרימש ךות ,ןידה
 השדחה הלשממה ידי תא לובכל אל ידכ תאז .לבוקמכ ,הלשממל יטפשמה ץועייהו עוצקמה
 ןורתי תגשהל וא הלומעתל הנידמה יבאשמבו ינוטלשה חוכב יואר אל שומיש השעיי אלש ידכו

 יכ רסמנ 2021 ראונימ לארשי קנב לש העדוהב יכ ןיוצי דוע .דמעומל וא הגלפמל ןגוה אל
 תילסרבינוא הקולח יכו ,המוסרפ ינפל רצק ןמז לארשי קנבל ורבעוה תילכלכה תינכותה תונורקע
 ףיסוה דוע .הליעי הניא ,הסנכה ןיחבת אלל דלי לכל קנעמ ןוגכ ,םיקנעמ לש תנחבומ יתלבו

 תמייקה ןוחטיבה תשרב בשחתהבו ,תונסחתהה בצקב ,קשמה לש יחכונה ובצמב יכ קנבה
 שאר וגיצהש עויסה ידעצמ קלחב תילכלכה תופיחדה תא ןוחבל שי ,וטקננש םיפסונ םידעצבו

  .רצואה רשו הלשממה

-מ ובתכמ יכ 2021 ינוימ ותבושתב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ הלשממל יטפשמה ץעויה
 ורסמנ תינכותה יטרפש ילב ,תילכלכ תינכות םדקל הנווכ שי יכ םיחווידה לשב בתכנ 20.1.2021

 .תיפיצפס המזויל סחייתהל ילבו ,ימשר ןפואב ש"מעויל

 
 ."תפסונ תילכלכ הכימת םשל םיימעפ-דח םיקנעמ םולשתל תינכותה" ןיינעב 19.7.20 םוימ 236 הטלחה  92

 קיתו חרזא ;השירפה ליג רחאל םידחוימ םיתוריש וא דועיס ;תונוזמ ימד ;הסנכה תחטבה ;תיללכ תוכנ תואבצק  93
 יריסא ;םידחוימ םילומגת םילבקמה ל"הצ יכנ וא הביא יכנ ;תוכנל המלשה וא הסנכה תמלשה םג םילבקמה םיראשו

 המחלמ יכנו תופידר יכנ תבצק ;םישדח םילועל םידחוימ םיתורישו םישדח םילועל תוכנ ;הסנכה ינחבמ יפל ןויצ
 .הטילקה דרשממ קקזנ רזוח בשותו קקזנ הלוע תואבצק ;הסנכה ןחבמ יפל רצואה דרשממ םהיתונמלאו םיצאנב
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 האצי אל 2021 ראונימ "הלכלכה תקנזהל תיב יקשמ קנעמ" תישילשה םיקנעמה תינכת
 .לעופה לא

 תולעב רוביצל םיימעפ-דח םיקנעמ ונתנ 2020 ילויו לירפאב תומיעפ יתש תרגסמב יכ הלע
 הסנכה ןחבמ לכ אלל ןתינ קנעמה הנושארה המיעפב .94ח"ש דראילימ 8.95 -כ לש תללוכ
 2019 תנשב ח"ש 649,560 לעמ התייה ותסנכהש ימו הסנכה ןחבמ בלוש היינשה המיעפבו

 המיעפ לכ רחאל הרודס םיחקל תקפה העצוב אל יכ הלע ,ןכ ומכ .קנעמל יאכז היה אל
  .קנעמה תקולחב םימסחו תונורסח ,תונורתי לע דומעל תנמ לע תאז ,הקלוחש

 ,רקס עוציב הצעומה הנמימ ,2020 טסוגוא ףוסב יכ בתכנ הלכלכל תימואלה הצעומה תבושתב
 ושענש םישומישה תא חתנל תנמ לע ,95תירבעה הטיסרבינואהמ םירוספורפ לש ימדקא יווילב
 ,96וילא הוולנש רקחמהו רקסה תואצותמ רבטצהש עדיה סיסב לע יכ הבתכ הצעומה .קנעמב
 תקולחל תוצלמה הצעומה השביג ,ב"הראב תומוד תוינכותל ועגנש תופסונ תודובע סיסב לעו
 .לעופה לא אצי אל ליעל רומאכ רשא ,2021 ראונימ "הלכלכה תקנזהל תיב יקשמ קנעמ"

 הנתינ אל הילעמש הרקת העבקנ היינשה המיעפבש הדבועה םצע" יכ בתכנ ל"כשחה תבושתב
 ,תאז םע דחי .םיחקל תקפה לש ךילה לעו ,התייהש הברה הבישחה לע הדיעמ ,קנעמל תואכז
 יכילהתב םושיי יכילהב םיישק רואל ןתינ היה אל עימטהל וצרש םיפסונ םיחקל םג יכ ריהבהל שי

 ."ירשפאה םדקהב אשונה תא םשייל תובישח התייהש ךכל בל םישבו ,בושחמ

 קרו ךא םלוש לירפאב ןושארה קנעמה" יכ בתכנ 2020 ינוימ ימואל חוטיבל דסומה תבושתב
 תואכז יאנתכ תוסנכה ינחבמ תוללוכ ןקלחו םויק תואלמגכ תורדגומ ןקלחש תואלמג ילבקמל
 קנעמה םג .הייסולכואה ללכל דעוי אל הז קנעמ .)םידלי תבצקל תויאכזה תוחפשמלו ,הלמגל
 תושלחה תויסולכואהש הדבועל ףסונב תאזו ,ףסי סמב םיבייחה הסנכה ילעבל ןתינ אל ינשה
  .ח"ש 1500 הבוגב לופכ קנעמ ולביק ,תוכנ תבצק ,תונוזמ ,הסנכה תחטבה ,יאכז :ןוגכ

 ןחבמ ןכלו 2020-ב רכש לע עדימ ימואלה חוטיבה ידיב היה אל ,םיקנעמה םולשת דעומב
 .הנורוקהמ האצותכ הייסולכואה בצמ תא ראתמ וניאש עדימ לע ססבתמ ססבתה תוסנכהה
 היה םיקנעמה םולשתל תואכז יאנתכ ,תע התואל ןכדועמ תוסנכה ןחבמ תלעפה ,הלא תוביסנב
 ריהמ עויס לש הרטמה תא איטחמו קנעמה לש יטמוטואו ריהמ םולשת לע דואמ השקמ
 ".הייסולכואל

 
 .2021 ינוי שדוחל םינכדועמה ,יללכה בשחה ףגא ,ילכלכה עויסה תינכות ינותנ  94

 תלבק ינפל םמיע ץעייתה הלכלכל תימואלה הצעומה ר"ויש ולאמ םיינש םהש ,ןמדלפ ימענ 'פורפו ץפח ירוא 'פורפ  95
 .קנעמה תקולח לע הטלחהה

96    N. Feldman & O. Heffetz," A Grant to Every Citizen: Survey Evidence of The Impact of a Direct Government 
Payment in Israel", NBER Working Paper, 2020. 
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 הלכלכל תימואלה הצעומהו לארשי קנב ,רצואה דרשמ יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 הוותמ ושבגיו ןהיתונורסחו ןהיתונורתי ,םיימעפ -דחה םיקנעמה תוינכות תואצות תא וחתני

 םימרוגה לש הרודס הטמ תדובע סיסב לע רבשמ תעב םיקנעמ תינכותל ינורקע
 םיללכ שוביג ןחבתו ןיינעב םיחקל תקפה ןויד םייקת הלשממה יכ ץלמומ דוע .םייעוצקמה
 גצותש הטמה תדובעל םאתהב רבשמ תעב הבחר הייסולכואל םיקנעמ תוינכות םושייל
 .הינפל

 תושלחומ תויסולכואל ןוזמ יוות תקולח תינכות
 -א"עשתה ,97יתנוזת ןוחטיבל תיצראה הצעומה קוחב המקוה יתנוזת ןוחטיבל תיצראה הצעומה

 ןוחטיבה םוחתב תוינידמ ןונכת :ולאב םייתרבחה םיתורישהו החוורה רשל ץעייל הידיקפתו ,2011
 ;ךוראה חווטבו רצקה חווטב הייסולכואל יתנוזת ןוחטיב תחטבהל תוינכות הז ללכבו ,יתנוזתה
 ידרשמב יתנוזתה ןוחטיבל םיארחאה םימרוגה ללכ םיטקונש הרקבהו חוקיפה ,הפיכאה תולועפ
 תכירעו הייסולכואה ברקב יתנוזת ןוחטיב תגשהל םילדומ תניחב ;רבדב םיעגונה הלשממה
 יתנוזתה ןוחטיבה םוחתב תוינידמ שוביגל תוירחאה תא ליטמ קוחה .ךכ םשל םישרדנה םירקחמ
 דחא לכ - ךוניחה רש םעו תואירבה רש םע תוצעייתהב ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה רש לע
 ןיב תקלחתמ יתנוזת ןוחטיב-יאל ןוכיסב תויסולכואל הגאדל לעופב תוירחאה .ודרשמ םוחתב
 דרשמו ךוניחה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ
 .תוקקזנה תויסולכואה יגוסל םאתהב םיטפשמה

 אוה הביצקתו ,תוחפשמ 10,800-ב הכמת איה 2018 תנשב ,יתנוזת ןוחטיבל הצעומה ינותנ יפל
 5( תוימוקמה תויושרה יביצקתמ ,)ח"ש ןוילימ 20( הנידמה ביצקתמ םרוקמש ,ח"ש ןוילימ 60-כ
 .תומורתמו )ח"ש ןוילימ

 רתיה ןיב ,הייסולכואהמ קלח לש יתנוזתה ןוחטיבב העיגפל ששחה תא לידגה הנורוקה רבשמ
 .תימוקמה תואלקחב העיגפל ששחהמ ןכו ,ןוזמ אוביב ישוקל ששחה בקע

 תינכותל ףרצל שרד ובו ,רצואה רשלו הלשממה שארל בתכמב םינפה רש הנפ 9.7.20-ב
 םייסיסב הכירצ ירצומו ןוזמ תכירצל םירבוש תקולחל תינכות ,םויב וב ןוידל התלעש תילכלכה
 עיצה םינפה רש .הסנכה ינחבמ תרגסמב 70% לעמ לש הנונראב החנהל תויאכזה תוחפשמל
 יכ התייה רשה תעצה .הז יאנתל םינועה תיב יקשמ 150,000-כ שי ינושאר ןדמוא יפל יכ ובתכמב
 ח"ש 1,500 ךסב ישדוח עויס :תיבה קשמב תושפנה רפסמ יפל ילאיצנרפיד ןפואב קלוחי עויסה
 יקשמל ןוזמ ישולתב ח"ש 2,000 ךסב ישדוח עויס ;תושפנ 3 - 1 םהבש תיב יקשמל ןוזמ ישולתב
 7 לעמ םהבש תיב יקשמל ןוזמ ישולתב ח"ש 2,500 ךסב ישדוח עויס ;תושפנ 6 - 4 םהבש תיב
 ןוילימ 300-כ איה ןדמואה יפל תינושארה תויולעה תכרעה יכ ובתכמב ןייצ םינפה רש .תושפנ

 .שדוחל ח"ש

 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוחל 16.7.20-ב ןוקיתב עבקנ ןוזמ יוות תקולחל תינכותה בוצקת
 דראילימ 3.05 לש ףקיהב ,"תורחא תורטמ" ףיעס יכ עבקנ ובש ,)2 'סמ ןוקית( )העש תארוהו 10
 תוחפשמל יתנוזת ןוחטיב תחטבה םשל עויסו קנעמל תוברל תורחא תורטמ" ארקייו ןקותי ,ח"ש
 ןוחטיבה אשונל תוסחייתה הללכ אל הז ןיינעב תיתלשממה קוחה תעצה יכ ןיוצי ."תושלחומ

 
 ."יתנוזת ןוחטיבל תימואלה הצעומה" הצעומה המצע תא הנכמ הימוסרפב  97



 
  
 
  

|    91   | 

 

          2021-א"פשתה | הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה :דחוימ חוד | הנידמה רקבמ
 

....
  |                                      ה

ה
ה

נת
ולה

 ת
ה

יביצקת
ב ת

מ
 רבש

נורוקה
ינ – ה

 לוה
ה

מ
ו רבש

ה
וכרעיה

על ת
 דית

  

 םלוא ,ןיינעב עדימ רסמנ אל 15.7.20-ב קוחה תעצהב ונדש םיפסכה תדעו ירבחל יכו יתנוזתה
 תאצקה רבדב םינפה רשו רצואה רש ןיב המכסה לש המויק הלוע הדעווה ירבחמ דחא ירבדמ
 .םוכסה

 הצעומה ,3.8.20-ב רצואה רשל םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה רש חלשש בתכמ יפל
 בצמב תונותנה תוחפשמה רפסמ תא 25%-ב לידגה הנורוקה רבשמ יכ הכירעמ יתנוזת ןוחטיבל
 יתנוזת ןוחטיבל דעוימה ביצקתה תלדגה םנמוא יכ ריבסה רשה .רומח יתנוזת ןוחטיב רסוח לש
 רשה ריבסה רתיה ןיב .רתוי תדקוממו הליעי הרוצב ביצקתה תא קלחל ןתינ םלוא ,תכרובמ איה
 תוימוקמה תויושרב החוורה תוקלחממ ןוזמ ישולת תולבקמה תוחפשמ 11,000 ינותנ תקידבמ יכ
 תורמל הנונראב החנה תולבקמ ןניא ןהמ 60% יכ הלוע ,יתנוזת ןוחטיבל ימואלה םזימה תועצמאב
 םישרדנה םינוירטירקהמ קלחב הדימע-יאו תויוכז יוצימ לש ךומנ רועיש לשב ,השקה ןבצמ
 הנפוי םוכסהמ קלח יכ אופא שקיב םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה רש .החנהה תלבקל
 בתכמב 16.8.20-ב הנפ יתנוזת ןוחטיבל תימואלה הצעומה ר"וי םג .יתנוזת ןוחטיבל ימואלה םזימל
 הפרוצ הז בתכמל .רצואה דרשמלו ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה רשל ,םינפה רשל
 .יתנוזת ןוחטיבל ימואלה םזימה לש תידיימ הבחרהל תטרופמ העצה

 רש ןייצ יתנוזתה ןוחטיבה םזימל תינכותה הרשוא הב 16.8.20-ב הכרענש הלשממה תבישיב
 ןוחטיבל םזימב יכ ועצוהש םינוירטירקל עגונה לכב םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה
 60% יכו רתויב קומעה ינועב הייסולכואה תאצמנ הלשממה העבקש םינוירטירקה יפל יתנוזת
 עויסה רמולכ .הנונראב החנה לש ןוירטירקל םיאכז םניא יתנוזת ןוחטיבל םזימב םיאצמנהמ
 הוותמה יפל לועפל רשה עיצה ךכיפל .הברה יכה ול הקוקזש היסולכואל עיגי חרכהב אל יפסכה
 בשוח אוה יכ רשה ןייצ ירבד םוכיסב .לארשי תנידמב יתנוזת ןוחטיב םינתונ ויפלש עובקה
 תורגסמל הנעמ תתל םגו רומאכ םינוירטירקה תא תונשל ךירצו הבוט ]התוללכב[ תינכותהש
 .דעב החוורה רש עיבצה הלוכ תינכותה לע הכרענש העבצהב .ךוניחב תומילשמה

 תרגסמב הרשוא תושלחומ תוחפשמל יתנוזת ןוחטיב תחטבהל ח"ש ןוילימ 700 תאצקה יכ הלע
  .16.8.20-ב הלשממה הרשיאש תטרופמה תינכותה

 דעונ יתנוזת ןוחטיבל םזימה יכ 2021 ינוימ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב בתכ םינפה דרשמ
 ביצקתה תעיבק תניחבמ הנידמה קשמ :דוסי קוח ןקות ןמשלש תורטמהמ תונוש תורטמל
 תוטלחה לביקש םרוגה וניא םינפה דרשמ יכו ,תושלחומ תוחפשמל יתנוזת ןוחטיב תחטבהל
 .ןמושייל עבקנש םרוגה קר אלא ,הלא

 ןקות ,8.9.20-מ ,)העש תארוהו 10 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוח תוארוהל 5 'סמ ןוקיתב
 יתנוזת ןוחטיב תחטבה םשל עויסו קנעמל תוברל ,תורחא תורטמ"ל ביצקת הצקמה ףיעסה
 םאתהב םינפה דרשמ ידי לע ונתניי עויסהו קנעמהש דבלבו" :ול ףסוהו ,"תושלחומ תוחפשמל
 תגיצנ ."תומושרב םוסרפ תונועט ןניא הדימה תומא ;םינפה רש עבקיש תוינויווש הדימ תומאל
 ,דוסיה קוח ןוקיתמ וגייתסה רצואה דרשמ לש יטפשמה ץעויהו הלשממל יטפשמה ץעויה
 יואר ןתוהמבש תויוכמס רשל תונקהל תנמ לע ,דבלב ינושאר רדסה עובקל רומא ותוהמבש
  .הנשמ תקיקחב ועבקייש

 -ב םסרופ "לארשיב תוימוקמה תויושרב םיאכז רובע ןוזמ יוות תקפסה ךרעמ לוהינל" זרכמה
 לצא ןוזמ םניאש םירצומ םיוותה תועצמאב שוכרל העינמ ןיא ,זרכמה תוארוה יפל .22.10.20

 לוהוכלא ירצומל עגונ זרכמב עבקנש השיכרה רוסיא .ןוזמ תריכמ אוה םקוסיע רקיעש םיאנועמק
  .דבלב קבטו
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 החנהל םיאכזה תיבה יקשמ רפסמ ןדמוא יכ הלע ,םינפה דרשמ םסרפש זרכמה יחפסנ יפל
 לש החנהל םיאכזה 546,000-מ רתוי לע ףסונ ,תיב יקשמ 228,000-מ רתוי אוה הנונראב רומאכ

  .98ךכמ הובג היה לעופב רפסמה הארנה יפכו ,קיתו חרזאכ הנונראב 100%

 ,םינפה רש םתח ןהילעש הדימה תומאב יכ טרופ 2021 ראורבפמ םינפה דרשמ תעדוהב יכ ןיוצי
 הסנכה ןחבמ יפל 70% לעמ לש רועישב הנונראב החנה ילבקמל הצקוי עויסה יכ עבקנ
 היבגה תוקלחמב םימייקה םינותנל ףופכב ,הסנכה תחטבה תלמיג םילבקמה םיקיתו םיחרזאלו

  .תוימוקמה תויושרב

 דמוע היה ךא תויושרה לש היבגה תוקלחמב החנהל יאכזכ םושר וניאש ימ לכ יכ ןיוצ ,ףסונב
 תימוקמה תושרל השקב שיגהל יאשר ,הנונרא םולשת ןיינעל סכנב קיזחמ היה וליא הלא םיאנתב
  .םינפה דרשמ חוקיפבו תויושרה ידי לע ןחבית וזו םיסיטרכה תלבקל

 ףגא תלהנמ הנייצ ,3.11.20-ב תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו תבישיב ךרענש ןוידב
 םישנאה ןיבל הנונראב תוחנהה ילבקמ ןיב םאתִמ ךכ לכ ןיא" :ימואלה חוטיבב ילכלכ רקחמ
 הניחבמ ןהו תיתומכ הניחבמ ןה ,םהלש יתנוזתה ןוחטיבה תא םדקל ידכ עויסל םיקקזנש
 ."תיתואירב

 ינפל המייקתה תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו תבישי יכ ותבושתב בתכ םינפה דרשמ
 .הסנכה ןחבמל ועגנ ןכמ רחאל ועבקנש הדימה תומא יכו ,הדימה תומא תעיבק

 הנתינ ח"ש ןוילימ 700 -כ לש ףקיהב הרשוא רשא ןוזמ יוות תקולחל תינכותה יכ הלע
 לש ,רתיה ןיב ,םיניחבת סיסב לע םיאכז 99תיב יקשמ 260,000 -כ לש הבחר הייסולכואל
 ןיחבת תוליעיל רשאב תינטרפ הניחב העציבש הטמ תדובע אלל הנונראב החנהל תואכז
 יכ הלע ,ןכ .הנורוקה רבשמב תיתועמשמ הרוצב ועגפנש תושלח תויסולכואב דוקימלו הז

 ךלהמב ,הנש יצחכ רחאל ,לעופל האצי 2020 טסוגואב הלשממב הרשואש תינכותה
 קפסה תריחבל יזרכמה ךילהה תא ווילש םייטפשמ םיכילה לשב רתיה ןיב ,2021 ראורבפ
  .ןוזמה יוות תקולחל הכוזה

 אלא ,הנונראב החנה לש ןחבמ וניא תואכזל עבקנש ןחבמה יכ בתכנ םינפה דרשמ תבושתב
 םג הנתינ יכו ,הנונראב תוחפל 70% לש החנהב הכזמה ןחבמה לע ססובמה הסנכה ןחבמ
 הסנכהה ןחבמ יאנתב דמועש ימל ,תואכז תניחב ךרוצל תימוקמה תושרל השקב שיגהל תורשפא
 םשל רחבנ הז ןחבמ"ש ךכ לע דמע םינפה דרשמ .תונוש תוביסמ החנהל השקב שיגה אל ךא
 ידכו וליעפהל תלוכיו עדי םייקו לעופב שמשמש םייק ןחבמב שומיש תושעל תנמ לעו תוליעיה
 לש תשדוחמ הניחב עוציבבו שוביגב הכורכה תולעה תא עונמל ךכבו ,שדח ןחבמ רוציל אל
 לע הנחבנ םיניחבתה תוריבס תייגוס" יכ םינפה דרשמ ןייצ דוע ."םיקקזנה ללכל הסנכה ינחבמ

 
 םיאכזה תיבה יקשמ רפסמ תא טרפמה זרכמה חפסנב ןכש ,רכינ ףקיהבו רתוי ףא הובג ןוכנה רפסמה יכ חינהל שי  98

 רפסמב 0 ןיוצ ךכיפלו ,םיאכזה רפסמ לע םינותנ םינפה דרשמל ןיא ןהבש תויושר תומייק יכ הלוע ,תויושר יפל
 .הינתנו עבש ראב ,םי תב ,וכע ,קמעה לדגמ ,ןויצ תרשבמ ,לאירא ,םוסק-לא ,אקרז-א רס'ג :המגודל .םיאכזה

 .המייתסה םרט ןוזמה יוות תקולח הז דעומל ןוכנ יכ רסמ דרשמה .19.5.2021 םויל ןוכנ ,םינפה דרשמ ינותנ ינפל  99
 ושכרו ןוזמה יסיטרכ תא ולביק תוחפשמ 290,000-מ הלעמל 10.6.2021 םויל ןוכנ יכ רסמנ םינפה דרשמ תבושתב
 .ח"ש ןוילימ 400-מ הלעמל לש םוכסב םיינויח םירצומו ןוזמ ןהב
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 ילכלכה םבצמל ומאתוה הדימה תומא יכ דחא הפ עבק ץ"גב .ץ"גבב ןוילעה טפשמה תיב ידי
  ."ןיטולחל הריבס תינוטלש תוינידמב רבודמ יכו םיקקזנה לש

 תדובע רדעה :םימעט המכמ ןוזמה יוות תקולחל דגנתה אוה יכ ותבושתב ןייצ םיביצקתה ףגא
 ןניאש תויסולכוא ללוכה ןוירטירקב הריחב ;אשונל הצקוהש םוכסה תא הקידצמה הטמ
 תוחפשמל עייסל תנמ לע ילופיט-יעוצקמ הנעמ רדעה ;תויטנוולר תויסולכוא תטמשהו תויטנוולר
 .יפסכ עויס ןתמל רבעמ

 תוליעי תא ןוחבל ידכ הטמ תדובע עצבל ךרוצ שי יכ םיכסמ אוה יכ ותבושתב רסמ ל"כשחה ףגא
 ןוחבל הצלמהה םעו יתנוזת ןוחטיבל תינכותה תרגסמב הנונראב החנהל תואכז לש ןוירטירקה
 רסמ ףגאה .תוקקזנה תויסולכואל םיקנעמה ילבקמ ןיב םאתמה תא רפשל ידכ םיפסונ םיניחבת
 תופתתשהל םינוירטירקה שוביג ךילהת" ,יתועמשמ ביצקת ףקיהב תינכותב רבודמש ףא יכ
 תידרשמ ןיב תיעוצקמ הטמ תדובע ללכ אל םינפה דרשמ ידי לע ןוזמ ילס תקולח תינכתב
 תונויסינ המכ עציב אוה ,ותעידיל אבוה אשונהש תעמ יכ דוע טריפ ףגאה ."הזכ ךילהתמ הפוצמכ
 ידכ ,םינוירטירקה תא רפשלו ןוחבל ידכ םיטפשמה דרשמו םינפה דרשמ םע יעוצקמ חיש םייקל
 ותדמע תא טריפ ףגאה .ול הקוקזה היסולכואל עיגיו יניינעו ריבס ,ינויווש ןפואב ןתניי עויסהש
 םיאכזה ינותנב רזעיהל ,הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכוא לכ תא םיאכזה ןיב לולכל שי היפל
 תוקקזנ ןהש תופסונ תויסולכוא תללכה ןוחבלו ,תויוכזה יוצימ תא רפשל ידכ ימואלה חוטיבהמ
 הבוגת לכ הלבקתה אל יכ ותבושתב ןייצ ל"כשחה ףגא .הסנכהה ןחבמב תודמוע ןניא ךא
 .ותדמעל עגונב םינפה דרשממ תיעוצקמו תיניינע

 ביצקת הצקוי יכ עבק הנידמה קשמ :דוסי קוח יכ ותבושתב בתכ רצואה דרשמל יטפשמה ץעויה
 הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב ורוקמש רבשמה םע תודדומתהל תושורדה תואצוהה ןומימ םשל
 תוחפשמל יתנוזת ןוחטיב תחטבה םשל עויסל הצקויש ביצקת הז ללכבו ,דבלב וז הרטמלו

 םייעוצקמה םימרוגה .תוינויווש הדימ תומאל םאתהב םינפה דרשמ ידי לע ןתנייש ,תושלחומ
 תומא תעיבקב םיברועמ תויהל תמא ןמזב ושקיב ,תיטפשמה הכשלה תוברל ,רצואה דרשמב
 תדמע םלוא ,הטמה תדובעב ופתושי החוורה דרשמו ימואל חוטיבל דסומה םגש ושקיבו ,הדימה
 שוביג לש יעוצקמה ךילהתה יכ עירתה רצואה דרשמ .יקלח ןפואב קר העמשנ רצואה דרשמ
 םיעגונה הלשממה ידרשמ ןיב ,שרדנכ תיעוצקמ הטמ תדובע ללכ אל ןוזמ ישולתל םינוירטירקה
 םוחתב תויחמומ לעב םרוג וניא ללכ םינפה דרשמש םגה ,ימואל חוטיבל דסומה םעו רבדב
 החנהה ןחבמ לע וססבתה םינפה דרשמ עבקש םינוירטירקה יכ ףיסוה יטפשמה ץעויה .רומאה
 ןוחטיבב עויס :דוסיה קוחבש תילכתל םיאתמ אוה םא ןוחבל ילב ,תונקתב עובקה הנונראמ
 יטפשמה ץעויה .הנורוקה רבשמ םע תודדומתה םשל שרדנה ,תושלחומ תוחפשמל יתנוזת
 דרשמ עבקש םיניחבתל רצואה דרשמ תודגנתהל םימעט המכ ותבושתב טריפ רצואה דרשמל
 ועגפנש תושלחומ תוחפשמל עויסה תילכת תא גישהל םייושע ויהש םיירשפא םירופישו ,םינפה
 יכ רבס ןכו םינפה דרשמ תעד לע ולבקתה אל רשאו ,רתוי ההובג תוליעיב הנורוקה רבשממ
   .םיטפשמה דרשמ ידי לע הלבקתה אל וז הדמעו ,תיטפשמ הניחבמ ודמעי אל םינוירטירקה
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 ,רצואה דרשמ תוברל - רבדב םיעגונה הלשממה ידרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 םיעגונה םידרשמה רתיו םינפה דרשמ ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ
 תוליעי תא ןוחבל ידכ הטמ תדובע םייקל - הסנכהה תמרב תורושקה תובטה ןתמל
 ץלמומ .יתנוזת ןוחטיב םזימל תינכותה תרגסמב הנונראב החנהל תואכז לש ןוירטירקה
 תויסולכואל םיקנעמה ילבקמ תייסולכוא ןיב םאתִמה רופיש םשל םיפסונ םיניחבת ןוחבל
 .תוקקזנה

 םרוגל הרגש תותעב זרכמ תכירע ונחבי החוורהו םינפה ,רצואה ידרשמ יכ ץלמומ דוע
 תורקב תידימה ותלעפה ךרוצל יתנוזתה ןוחטיבה םוחתב םוריח תעשל םזימ ליעפיש
  .רבשמ

 דגנכ הרגש ימיב םוריחה ךרעמ תקזחא תויולע תא ןוחבל שי יכ בתכנ םיביצקתה ףגא תבושתב
 תא ליעפהל ןתינ יתנוזת ןוחטיב לש הרקמב .תוביטנרטלאל בל םישבו ותקזחאבש תלעותה
 .תויטנוולרה תויסולכואה תא םיללוכה םיניחבתל בל םישבו ,םינוש םינוגרא תועצמאב עויסה

 ץמאל בושח ויפלש חקלה תא תדדחמ ןוזמה יוות תקולח תינכות יכ בתכנ לארשי קנב תבושתב
 רבכ חתפל בושח ,ךכ םשל .ןהלש עוציבה תלוכי יפ לע םג ,ללכב תוינידמ ידעצו ,עויס תוינכות
 תוינכותל שרדיהל אל ידכ ,םיאבה םירבשמה תארקל תומישיו תויביטקפא עויס תוינכות התע
 .תמא ןמזב תומישי אל וא תויביטקפא אל
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 תיקסע תויכשמה .ג

-כב םכתסמ תיקסעה תויכשמהה תיירוגטקב תולולכה תויביצקתה תוינכותל ןנכותמה ביצקתה
 .2021 תנשל ח"ש ינוילימ 34,629-בו ,2020 תנשל ח"ש ינוילימ 63,870

 ,תיקסע תויכשמה תיירוגטקב תויביצקתה תוינכותה ןונכת :29 םישרת
 )ח"ש ינוילימב( םינש יפל הקולחב

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב 100םיביצקתה ףגא ינותנו ,יללכה בשחה ףגא ינותנ יפ לע

 
  

 
 םע תודדומתהל תיתלשממה תינכתה ןוכדע ךמסמ יפ לע ,2021 תנשל ןונכתה ינותנל םיעגונ םיביצקתה ףגא ינותנ  100

 .2021 ראונימ הנורוקה ףיגנ תוטשפתה
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 רועישו ,2020 תנשב )ח"ש ינוילימב( ןמוזמב רבטצמה עוציבה בצק :30 םישרת
 תויביצקת תוינכות לש 2020 ןונכתמ תויובייחתהו תויורשקתה ללוכ עוציבה

 תיקסע תויכשמה םוחתב תורחבנ

 תועובק תואצוה קנעמ

 
 
 רבשמב קשמ יפנעל עויס
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 םינטק םיקסע ןרק - הנידמ תוברעב תואוולה

 

 
 

 םילודג םיקסע ןרק - הנידמ תוברעב תואוולה

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחה ףגא ינותנ יפ לע
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 תוינכותב - וז הנשל יביצקתה ןונכתה ךותמ 2020 תנשב עוציבה ירועיש יכ הלוע םישרתהמ
 קשמ יפנעל עויס ,םילודג םיקסעל הנידמ תוברעב תואוולה ,תועובק תואצוה קנעמ
  .המאתהב 39%-ו 68% ,75% ,89% ויה - םינטק םיקסעל הנידמ תוברעב תואוולהו רבשמב

 :תיקסע תויכשמה םוחתב תולולכה תוינכות עוציב טוריפ ןלהל

 תונולמל עויס תינכות
 תנשל ילארשיה קשמב תיתורייתה הכירצה ךס ,ס"מלה לש לארשיל יטסיטטסה ןותנשה יפל

 .לארשיב ל"וחמ םיריית לש תואצוה ח"ש דראילימ 25.9 םהמ ,ח"ש דראילימ 54.8 אוה 2019
 דוע .תליאב ןהמ 45.3% ,תוריית תונולמב םילארשי לש תוניל ןוילימ 13.7-כ ונמנ 2019 תנשב
 תנשב תונולמה לש ןוידפה ךס .םירדח 55,400 םהבו תונולמ 426 לארשיב יכ ןותנשהמ הלוע

 .ח"ש דראילימ 2.6-כב םכתסה ףנעב חוורהו ,ח"ש דראילימ 12.7-כ היה 2019

 רהמ תונולמה תוסנכה תותחופ תורייתב רבשמ תעב יכ ,לארשיל יטסיטטסה ןותנשב ןיוצ דוע
 דועב ,דיימ תועגפנ תוסנכההו תולטבתמ תונמזה רבשמ ץורפב :םהלש תואצוההמ רתוי

 40%-כ אוהש ,ריכש תורשמל הרומתה ביכר ללגב רקיעב ,תידיימ תומצמטצמ ןניא תואצוההש
 .תורייתה תונולמ לש תואצוההמ 45% דע

 היה הנורוקה רבשמ תישארמ רבכ יכ הלוע ,101תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ עציבש חותינמ
 ולטוהש תולבגהה םה ךכל םימרוגה .רתויב השקה הרוצב ועגפנש םיפנעהמ תורייתה ףנע
 ;לארשיל תוסיטה תריצע ;טלחומ טעמכ ןפואב חוריאה תומוקמו ןולמה יתב תריגס :הז םוחתב
 תועובקה תואצוהה ,תונולמה תודחאתה ינותנ יפ לע .תויולהקתה לע רוסיא ;םיעוריא לש לוטיב
 רכש תואצוה ,החטבא ,הקוזחת תוללוכ ןהו ,תוסנכההמ 23%-כ לש רועישב ןה תונולמה לש
 .הנונראו תחפ ,ןומימ תואצוה ,)ורטופ וא ת"לחל ואצוה אלש םידבועל(

 ידוחיי הנעמ ןתינ אל ,ליעל הטרופש ,הלשממה לש הנושארה תילכלכה תינכותה תרגסמב
 ,יכ ןיוצי .קשמב םיריכשהו םיקסעה ללכל םייללכ תונורתפ ונתינ אלא ,תורייתה ףנעב םיקסועל
 .102תורייתה ףנעל תודחוימ עויס תוינכות תוריהמב וגיהנה םלועב תובר תונידמ

  

 
 ינויב 2 ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ ,תוחתופמ תונידמבו לארשיב תורייתה םוחתב םיקסעל עויסה תוינידמ  101

2020. 

 Tourism Policy Responses to the coronavirus (COVID-19), OECD, June 2020 :ואר  102
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 2020 ינוי דע ,םלועב תונוש תונידמב תורייתה ףנעל עויס תוינכות :4 חול

 תינכותה טוריפ  הנידמה

 .וריא דראילימ לש ףקיהב תורייתה ףנעב םיקסעל תואוולהל הנידמ תויוברע הירטסוא
 לש הייחד שקבל םילוכי רבשמה ינפל תואוולה םהל ויהש תורייתה ףנעב םיקסע
 2020 תנש ףוסל דע תואוולהה ימולשת

 םהמ ,תורייתה ףנעב םיקסע תבוטל וריא ןוילימ 5 לש ביצקת הצקוה ימלפה רוזאב היגלב
 הנידמל רעונ תוינסכא לש תוריכש םולשת לע רותיו םה וריא ןוילימ

 רובע תוחוקלל יפסכ יוכיז תתל םוקמב רבוש תתל תויאשר תועיסנ תויונכוס היטאורק
 םולשת לש הייחד הנתינו םיקסעמ תוריית סמ לע הרתיו הנידמה .ועצובש תונמזה
 תוריית יחטש לע תורגא

 ועצובש תונמזה רובע תוחוקלל יפסכה רזחהה תא תוחדל תולוכי תועיסנ תויונכוס היכ'צ
 הנוב הנידמה .הנמזהה יוושב רבוש תתל םהילע הז דעומל דע .2021 לירפאל דע
 תונורק 10,000-ל עיגי םירבושה ךרע .םינפ תורייתב הכימתל םירבוש תינכות
 םידבועהו םיקיסעמה ,הנידמה ידי לע ןמומיו

 תורייתה םוחתב םיקסעל תויוברע ןרקל הנידמ תוברע ועבק טנמלרפהו הלשממה קרמנד
 - וז ןרקל ףסונ עויס תתל טלחוה ןכמ רחאל .ינד רתכ דראילימ 1.5 לש ךסב
 125 לש תפסות .םיקסע לש םיגירח םיבצמ רובע ינד רתכ ןוילימ 600 לש תפסות
 םיקפס ידיב ומרגנש תוגירח תויולע יוסיכ .שפונ תוליבח רובע ןרקל ינד רתכ ןוילימ
 .תורייתה םוחתב תונמזה לש םייונישו םילוטיב בקע תורייתה םוחתב

 ףקיהב תורייתה םוחתב םיינוניבו םינטק ,םיריעז םיקסעל רישי עויס תנתונ הנידמה הינוטסא
 וריא 60,000 דע 2,000-מ אוה קסעל עויסה קנעמ .וריא ןוילימ 25 לש ללוכ
  בקע ול ומרגנש םידספההו קסעה לדוג ,וב לעופ קסעהש רוזאל םאתהב
 .דודיב תחת ויהש םירוזאב תוריית יקסעל וריא ןוילימ 2 וצקוי הז םוכסמ .רבשמה
 ףנעב םיקסעל םיפדעומ םיאנתב הנידמ תוברעב תואוולה ונתניי ,הז עויס לע ףסונ
 .תורייתה

 .תוריית חותיפל תיצראה תושרה ידי לע ושענ תורייתה ףנעל םיידועייה עויסה ידעצ דנלריא
 עויס רקיעב ,תורייתה ףנעב םיקסעל עויסו עדימ זכרמ םקוה עויסה ידעצ תרגסמב
 ,ךכ לע ףסונ .דועו םיחוטיב ,תואוולה ,םייתלשממ םיקנעמ ומכ םייפסכ םיאשונב
 םיקסעל םייפסכ םירזחה תתל טלחוה תורייתה ףנעב םיקסעל תוליזנב עייסל ידכ
 .וריא ןוילימ 3 לש ךסב ,תושרה העציבש םיבויח לעו תורגא ימולשת לע

 לכ ךס .2020 ץרמ רובע תורייתה ףנעב םיינמז םידבועל וריא 600 לש ךסב קנעמ הילטיא
 םיסימ ימולשת לש הייחד ןכ ומכ .וריא ןוילימ 103.8-כ אוה הז קנעמל םימולשתה
  .תורייתה ףנעב םיקסעל
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 תינכותה טוריפ  הנידמה

 רשפאתש ןרק םיקהל טלחוה תורייתה ףנעב םיקסעל תוליזנב עייסל תנמ לע אטיל
 םיפסכ תוחוקלל ריזחהל ידכ רבשמהמ ועגפנש םיקסעל תיביר אלל תואוולה
 .ולטובש תונמזה רובע

 .שפונ תוליבח לש םיליעפמ רובע הנידמ תוברעב תואוולה ןרק הליעפמ הנידמה היגברונ
 דע 2020 ץרמ עצמאמ שפונ תוליבח לש תונמזה רובע תואוולה תתל ןרקה תרטמ
 רזחההמ 80% דע לש ךסב האוולה שקבל םילוכי םיקסעה .2020 ינוי עצמא
 רתכ דראילימ 2 - ןרקב תואוולהה לכ ךס .תוחוקלל תתל םישרדנ םהש יפסכה
 תורייתה ףנעב םיקסעל מ"עמה רועיש תחפוה .50% אוה תוברעה רועישו ,יגברונ
 .2020 רבוטקוא דע לירפאמ 6%-ל 12%-מ הרובחתהו

 םיניטק .תימוקמה תורייתה יקסעב שומישל הנידמהמ םירבוש ולבקי םיחרזאה לכ הינבולס
 עויס ילכ ףקיה .2021-ל דע ףקותב ויהי םירבושה .וריא 200 םיריגבו וריא 50 ולבקי
 םיקסעומל יוציפה תפוקת תא ךיראת הנידמה .וריא ןוילימ 345-כב ךרעומ הז

 םהבש םיקסעב םיקסעומל רכשהמ 80% ןתיתו ,חוריאה יתורישו תורייתה יפנעב
 .רבשמה תובקעב תוסנכהב 10%-מ רתוי לש הדירי הלח

 תידועיי ןרק ,)50% לש תוברע( הנידמ תוברעב תואוולה ןרק לש תוליעפה תכראה דרפס
 ןוילימ 400-כ היהי ןרקב יארשאה ךס .לכואהו חוריאה יתוריש םוחתב םיקסעל
 םיעגונה םיקוחה ונוש .וריא 500,000 דע היהי קסעל דדוב האוולה םוכס .וריא
 .יפסכ רזחה םוקמב תוחוקלל רבוש ןתמ רשפאל ידכ תושפוח ילוטיבל

 םהבו השק ועגפנש םיפנעב םיקסע לש תוריכשה תויולעמ יצח ןממת הנידמה הידבש
 .תונדעסמהו תורייתה יפנע

 תירציוושה הרבחל תורייתה ףנעב םיקסע לש תואוולה תרתי לש רזחה לע רותיו ץיווש
 תונולמל יארשאל

 סמ תא םלשל ושרדיי אל תוריית תורבח .2020 תנש לכב הניל לע סמ תייחד היקרוט
 לע לטומה סמה תייחד .2020 תנש רובעב תורייתה ןוגראל יתנשה תורבחה
 הנש יצח לש הפוקתל תוריית ינקתמ םיליעפמה םיעיקשמ

 חוריא יתוריש ,תואנועמקה ימוחתב םיקסעל ,םיקסע לע לטומה סמ לע רותיו הינטירב
 .ולא םימוחתב םינטק םיקסעל ט"שיל 25,000 לש ךסב םיקנעמ .יאנפו

 תורבחמ םיסימו תורגא םולשת לש לוטיב לע עידוה הילרטסואב ילרדפה לשממה הילרטסוא
 .ילרטסוא רלוד ןוילמ 715-כ לש ךסב תוימוקמ הפועת

 ףנעלו הפועת תורבחל 2020 לירפא דע ראוני םישדוחל מ"עמ םולשתמ רוטפ ןתינ היבמולוק
 ללכבו תורייתה ףנע תבוטל רלוד ןוילימ 62 לש ךסב יארשא וק הצקוה .תונולמה
 .הפועת תורבח הז
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 תינכותה טוריפ  הנידמה

 קנעמה ךס .םיימוקמ תוריית ירתאב שומימל םירבוש ולבקי 18 ליג לעמ םיחרזא דנלסיא
 וצקוי תונורק דראילימ 15 .תידנלסיא הנורק דראילימ 1.5-כ היהי ולא םירבושל
 םיקראפב םינקתמו תויתשת חותיפ - ךוראה חווטב תורייתה חותיפ תבוטל
 תויתשת חותיפו םיילפיצינומ וא םייטרפ תוריית ירתאל ןרקב העקשה ,םיימואל
 .הנידמב םילמנה

 ללכמ 50%-כ( תורייתה םוחתב םיקסעו תויתשתל עויסכ רלוד ןוילימ 271 ונתינ םיניפיליפ
 .)תיתלשממה עויסה תליבח

 2020 ינוי דע םלועב תונידמב תורייתה ףנעל עויסה ילכ םוכיס :5 חול

 הנידמ

 וא הייחד
 לע רותיו

 ,םיסימ
 תורגא
 תואוולהו

 תואוולה
 תוברעב
 הנידמ

 םיקנעמ
 םירישי
 תופתתשהו

 תואצוהב

 תקולח
 םירבוש
 יחרזאל
 שומישל
 יקסעב
 תוריית
 תימוקמ

 הקיקח יוניש
 ידכ
 רשפאתיש
 רזחה רבוש
 םוקמב
 יפסכ רזחה

 העקשה
 חותיפב
 תויתשת
 תוריית

     ü ü הירטסוא

      ü היגלב

  ü    ü היטאורק

  ü ü    היכ'צ

     ü  קרמנד

    ü ü  הינוטסא

      ü דנלריא

    ü  ü הילטיא

     ü  אטיל

     ü ü היגברונ
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 הנידמ

 וא הייחד
 לע רותיו

 ,םיסימ
 תורגא
 תואוולהו

 תואוולה
 תוברעב
 הנידמ

 םיקנעמ
 םירישי
 תופתתשהו

 תואצוהב

 תקולח
 םירבוש
 יחרזאל
 שומישל
 יקסעב
 תוריית
 תימוקמ

 הקיקח יוניש
 ידכ
 רשפאתיש
 רזחה רבוש
 םוקמב
 יפסכ רזחה

 העקשה
 חותיפב
 תויתשת
 תוריית

   ü ü   הינבולס

  ü   ü  דרפס

    ü   הידבש

      ü ץיווש

      ü היקרוט

    ü  ü הינטירב

      ü הילרטסוא

     ü ü היבמולוק

 ü  ü    דנלסיא

 ü      םיניפיליפ
 

 םיקסעל עויסל הנפוי םוכסהמ קלח יכ עבקנ ,2020 יאמב תיתלשממה עויסה תינכות תבחרה םע
 הנידמה קשמ :דוסי קוח תעצה לש רבסהה ירבדב .דחוימב הובג ןוכיס םע םיפנעב םילעופה
 עויסה תינכות תבחרה תרגסמב יכ בתכנ ,)ןוקית( )2020 תנשל העש תארוהו 10 'סמ ןוקית(
 םיפנעל שרדנה ידוחייה עויסה ןתנייו רתוי תיטיא תוליעפל הרזחה םהבש םיפנעה לש יופימ ךרעיי

 .ולא

 רוזעל הדעונש ,הנידמ תויוברעב האוולה ןרק אוה םיינוניבו םינטק םיקסעל עויסה ילכמ דחא
 .103רבשמה תפוקתב ימירזתה ישוקה לע רבגתהל םהל רוזעל לכויש ןומימ לבקל םיקסעל

 ןולמ יתב ףנעב םיקסע ןרקל ושיגהש תושקב 262 ךותמ יכ הלוע ,הנידמה רקבמ דרשמ חותינמ
 םוכסה ךס .)תושקבהמ 61.8%-כ ןהש( תושקב 162 ורשוא ,19.10.20 דע ולפוטו ,החראה יתבו

 
 .הנורוקה רבשמב םייסנניפ םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש ןיינעב חוד :ואר  103
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 ללכמ םיקסעל תדעוימה האוולהה ןרק ךותמ ח"ש ןוילימ 244.3-כ אוה הז דעומל דע רשואש
 אוה ורשואש תושקבל רשואמה םוכסה רועיש עצוממו ,104ח"ש ןוילימ 35,288 לש ךסב םיפנעה
 .שקבתהש םוכסהמ 70.1%-כ

 לע תורייתה רש םע םכיס יכ רצואה רש רסמ ,1.6.20-ב רצואה דרשמ לש תונותיעל העדוהב
 ןולמה יתב תודחאתה תיל"כנמ הרסמש עדימה יפל .תואנולמלו תורייתל ח"ש ןוילימ 300 לש עויס
 בורקו ,ורגסנ לארשיב תונולמהמ 96%-כ ,3.6.20-ב תסנכה לש הלכלכה תדעו תבישיב לארשיב
 .ת"לחל ואצוה וא ורטופ םידבוע 40,000-ל

 תיתשת רומישל תעדונה תובישחה חכונל תונולמל עייסל 105הלשממה הטילחה 016.8.2-ב
 תמקהב ועקשוהש ןוהה תועקשהל בל םישב ,קשמב החימצה יפונמלו לארשי תלכלכל תיאנולמ
 םינשב לארשיל תסנכנה תורייתב היילעה תמגמ לע ססבתהב רתיה ןיב ,תיאנולמה תיתשתה
 תעפשהו תסנכנ תוריית לש הרדעיה תובקעב העגפנ םתסנכהש תונולמל עייסל ידכ תונורחאה
 םינקתמל םיקנעמ ןתיי תורייתה דרשמ יכ עבקנ הטלחהב .הלכלכה לע הנורוקה ףיגנ תוטשפתה
 .2021 יאמ דע 2020 ינוימ ח"ש ןוילימ 300-מ רתוי אל לש ללוכ םוכסב םיאנולמ

 יכ עבקש .2016.8-מ הטלחהב יאנתה תא 106הלשממה הלטיב ,25.10.20-מ ,תפסונ הטלחהב
 וא הנונרא תואצוה לע החנה הפוקת התוא יבגל לביק םא קנעמל יאכז היהי אל יאנולמ ןקתמ
 עויס קנעמ טעמל ,הנונראה תואצוה םע רשקב רחא עויס וא ,הנורוקה רבשמ םע רשקב רוטפ
 .תועובק תואצוהב תופתתשה דעב

 םיללכה תא ,2020 טסוגואב הלבקתה הלשממה תטלחהש םגה יכ הלע תרוקיבב
  .2020107 רבמבונב תורייתה דרשמ םסרפ קנעמה תקולחל

 ,2020 טסוגואב הלשממה תטלחה תלבק רחאל יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ רצואה דרשמ
 ררבתהש רחאל .בוש ורגסנ ןולמה יתבו ינש רגס לע זרכוה ,הקולחה להונ לע הדובע ידכ ךותו

 םיאנתה תא לקהלו קנעמה יאנת תא תונשל תורשפאה הנחבנ ,תכשוממ איה היופצה הריגסה יכ
 .25.10.20 -ב הלבקתה וזו ,הלשממה תטלחה ןוקית ךירצה יונישה .ותלבקל

 תטלחה ןוכדע יכ בתכנ )תורייתה דרשמ תבושת - ןלהל( 2021 ינוימ תורייתה דרשמ תבושתב
 ,רצואה דרשמו תיצראה תונולמה תודחאתה םע תחא הצעב עצוב 2020 רבוטקואב הלשממה
 רתוי דוע השק היהת תונולמב העיגפהש רורב היהו ,ינש רגס לע הטילחה הלשממהש רחאל"
 הכימתה ןחבמ םוסרפ" יכ ותבושתב ףיסוה ל"כשחה ףגא ."םינפה תוריית תעונת תקספה חכונ
 ."2020 רבמבונ שדוחב םסרופ ןכ לעו ...יונישל דע רשפאתה אל ,הלשממה תטלחה יוניש םרט

 ל"כנמ םסרפש חסונב ,הנורוקה תפגמ תובקעב םיאנולמ םינקתמל הכימתה ןחבמ תרגסמב
 הדירי הלחש םיאנולמ םינקתמל תומיעפ שולשב עויס יללכ ומסרופ ,14.1.21-ב תורייתה דרשמ

 
 .2020 רבוטקוא ףוסל דע בצקותש םוכסה  104

 .327 הלשממה תטלחה  105

 .הלשממ תטלחה ןוקית - הנורוקה רבשמ תובקעב תואנולמה ףנעל עויס ןיינעב ,)25.10.20 ( ,466 הלשממה תטלחה  106

 הנורוקה תפגמ תובקעב םיאנולמ םינקתמ - םירחא םיפוגל םיקנעמ םולשת להונ :ואר 107
2020-https://www.gov.il/he/departments/policies/5  
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 הנושארה המיעפה ןיגב הכימתל השקב יכ עבקנ .תומדוק תופוקת תמועל םהיתוסנכה רוזחמב
 .31.1.21-ל דע שגות

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

 הכימתה ןחבמל םינוירטירקה תניחב ךרוצל הטמ תדובע יכ בתכנ תורייתה דרשמ תבושתב
 תושקבה תניחב ךילהת יכ ףיסוה תורייתה דרשמ .2020 טסוגואמ הלשממה תטלחה ינפל העצוב
 םייפסכה םינותנל העיגנ ןיא תורייתה דרשמלש ןוויכ רתיה ןיב ,ךוראו בכרומ אוה תונולמה לש
 ףיסוה דרשמה .םיבר םיכמסמ לש תבכרומ הקידב תשרדנש ןוויכו ,יאנולמה ןוסכאה ינקתמ לש
 תונולמה ןיגב םינושארה םימולשתה יכו ,דרשמה לש תויופידעה רדס שארב ונדועו היה אשונה יכ
 רחאל םישדוח השולשכ רמולכ ,2021 ראורבפ תישארב ועצוב הנושארה המיעפה תרגסמב
 הנעמ ונלביק תונולמה ילעב יכ דרשמה ןייצ דוע .אשונב תיפוסה הלשממה תטלחה הלבקתהש
 ימולשתב החנהכו תועובק תואצוה ןיגב םיקסעל םיקנעמ תרגסמב רבשמה יקזנל םיוסמ
 .הנונראה

 ,עויס תרגסמ לע וזירכה תורייתהו רצואה ירש 2020 יאמב יכ בתכנ םיביצקתה ףגא תבושתב
 ףגא ליבוה הטמה תדובע תא .הלשממה רושיאל תינכות ןיכהל עוצקמה יגרד לע לטוהו

 .2020 טסוגואב הלשממל השגוה איהו ,תונולמה תודחאתהו תורייתה דרשמ ףותישב םיביצקתה
 לחהש רגסה חכונ ןולמה יתב בצמב בשחתהבו תורייתה דרשמו תונולמה תודחאתה תשקב לשב
 לעופב תושגהה וקדבנש רחאל םלוש קנעמה .הטמה תדובעב ןוכדע שרדנ ,2020 רבמטפסב
 .ןמז שרדנ ךכ םשלו

 םיכרד ןווגמב וטקנ םלועב תונוש תונידמ ,ליעל טרופמכ יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תויוברעב תואוולה ,םיסימ לע רותיו וא הייחד ,םיקנעמ ןתמ םהבו תורייתה ףנעל עויסל
 עקר לע .דועו תוריית תויתשת חותיפב תועקשה ,תורייתה דודיעל םירבוש ןתמ ,תונידמ
 ףוסל לע קלוח אל רשא תורייתה ףנעל הלשממה לש ידועייה עויסב רעפה דדחתמ ,הז

  .רומאכ 2020 תנש

 ,14.10.20-ב הדיקפתל הסנכנ יכ 2021 ינויב הנידמה רקבמ דרשמל הבישה זאד תורייתה תרש
 עויסה רבדב הלשממה תטלחהל ןוקית הלשממב הריבעה דיקפתל התסינכ רחאל רצק ןמזו

 םסרפ דרשמה יכ הנייצ זאד הרשה .עויסה רשפאתה ךכבו ,רצואה רש םע םואיתב ,םיאנולמל
 הדובעה המלשוהש רחאל ,הלשממה תטלחהמ םייעובשכ ףולחב תונולמל םיקנעמה להונ תא
 קדבש תווצה רובגתל הלעפ ,תויעובש סוטטס תובישי המייק יכ הפיסוה זאד הרשה .תיעוצקמה
 הרשה .יללכה בשחה לומ םימסח תרסהל הלעפ ןכו ,הקידבה ךילה לועיילו תושקבה תא
 הנורוקה רבשמ רואל םתופיחדו םירבדה תובישח תנבה ךות" הלעפ ךכב יכ הנייצ רבעשל
 ."תורייתה ףנעב השקה העיגפהו

 תקידב תא םדקל דרשמה ךישממ הלא םימיב םג" יכ 2021 ינוימ ותבושתב ןייצ תורייתה דרשמ
 ךשמה דצל תאז ,להונה תרגסמב םיאכזל םימולשת זרזלו יאנולמה ןוסכאה ינקתמ לש תושקבה
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 עויס ךשמהל םיניחבת תריצי םשל תונולמה תודחאתהו רצואה דרשמ םע םייעוצקמ םינויד
 ."רבשמה תוכשמתה חכונ תונולמל

 םיאנולמל עויסה תינכות שומימל לעפיו וכישמי תורייתה דרשמו רצואה דרשמ יכ ץלמומ
  .תורייתה ףנע יכרוצל בל םישבו םימסח לש םמויק תניחב ךות

 קשמה חותיפו הצאה .ד
-כב םכתסמ קשמה חותיפו הצאה תיירוגטקב תולולכה תויביצקתה תוינכותל ןנכותמה ביצקתה

 .2021 תנשל ח"ש ינוילימ 5,035-בו ,2020 תנשל ח"ש ינוילימ 4,609

 ,קשמה חותיפו הצאה תיירוגטקב תויביצקתה תוינכותה ןונכת :31 םישרת
 )ח"ש ינוילימב( םינש יפל הקולחב
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 ,2020 תנשב )ח"ש ינוילימב( ןמוזמב רבטצמה עוציבה בצק :32 םישרת
 תורחבנ תויביצקת תוינכות לש 2020 ןונכתמ תויובייחתהו תויורשקתהבו

 קשמה לש חותיפהו הצאהה םוחתב

 )הרובחת( תויתשתב םיטקיורפ תצאה
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 קט ייה יטקיורפ תצאה
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 קוחרמ הדימלו היצטיגיד
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 תויתשת יטקיורפ תצאה

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחה ינותנ יפ לע

 לש רועישב העצוב )הרובחת( תויתשתב םיטקיורפ תצאה תינכות יכ הלוע םישרתהמ
 הדימלב ,היצטיגידב - קטייהב םיטקיורפ תצאה תוינכות וליאו ,2020 תנשל ןונכתהמ 100%

 .המאתהב 39%-ו 47% ,89% לש רועישב ועצוב - תויתשת יטקיורפ תצאהבו קוחרמ

 תויתשתב םיטקיורפ תצאה תינכות לש רבטצמה עוציבב םישרתב הנשה ךלהמב תגצומה הדיריה
 .םיטקיורפ גוויסב יוניש בקע ןונכתה יונישמ תעבונ ,)הרובחת(

 :קשמב חותיפהו הצאהה םוחתב תורחבנ תויביצקת תוינכותב םיירקיעה םיאצממה טוריפ ןלהל
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 תואירבה תכרעמב םיקפסל םימולשת רסומ קוח תלחה תינכות

 םילוחה יתבו םילוחה תופוק ,תואירבה דרשמ םהבו - תואירבה תכרעמב םיירוביצה םיפוגל
 בקעו ,108םיירוביצה םיפוגהמ קלח םייוצמ םהבש תונועריג בקע .םיקפס יפלא - םייתלשממה
 ובש בצמ תוכורא םינש ךשמב חתפתה ,םיירוביצה םיפוגהו םינטקה םיקפסה ןיבש תוחוכה יסחי

 דעוממ ךורא ןמז קרפ ףולחב םולשת םילבקמ תואירבה תכרעמב םיירוביצה םיפוגה יקפס
 .םיירוביצה םיפוגל יארשא םידימעמ םה השעמלש ןפואב ,הדובעה עוציב וא םירצומה תקפסה

 תוארוה ועבקנ ,)םימולשת רסומ קוח - ןלהל( 2017-ז"עשתה ,םיקפסל םימולשת רסומ קוחב
 םלשל ,םירחא םיפוגו םיבצקותמ םיפוג ,הנידמה תויושר לע ובש ןמזה קרפ תא תוליבגמה
 םיקפסל תואירב תודסומ ןיב תואקסע יכ עבק קוחל )ג(12 ףיעס .הקסע ןיגב הרומת םהיקפסל
 רש םיאשר הז דצל .קוחהמ וגרחוי יתכלממ תואירב חוטיב קוחל םאתהב םיתוריש ןתמ ךרוצל
 םייונישב ,ולוחי קוחה תוארוהמ קלח יכ עובקל רצואה רשו תואירבה רש ,היישעתהו הלכלכה
 תואירב תודסומ לש םינוש םיגוסל תוסחייתה ךות ,ןקלח וא ןלוכ ,ולא תואקסע לע םג ,םיביוחמה
 .םיקפס לש וא

 םיילכלכ םירדסהב תנייפואמ איהש ךכמ עבונ תואירבה תכרעמל ידוחיי רדסה עובקל ךרוצה
 ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח תוברל ,התולהנתה תא הרידסמה הקיקחהמ םיעבונה םיינטרפ
 תולעייתהה קוחל 'ו קרפו 1996-ו"נשתה ,םיתורישו םיכרצמ יריחמ לע חוקיפ קוח ,1994-ד"נשתה
 .2016-ז"עשתה ,)2018-ו 2017 ביצקתה תונשל ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( תילכלכה
 ששחהו םיירוביצ םיפוג לש םיקומעה תונועריגה חכונ .תואירבה תכרעמל םיידוחיי ולא םירדסה
 תיסנניפה םתוביציב העיגפל ששחה בקע םימולשת רסומ קוחמ ולא םיפוג ורטפוה ,םתסירקמ
 .קוח חוכמ רוביצל םיקפסמ םהש תורישבו

 קוחה חוכמ תומיאתמ תוארוה רדעיה ,תואירבה תכרעמ לע םימולשת רסומ קוח תוארוה תלחה
 - 2017 םינשב תסנכה לש הלכלכה תדעו ינוידב םימעפ המכ ןוידל ואבוה ןשומימל ביצקת ןכו

 .הנורוקה רבשמ םרט דוע ,2019

-דחה תולעה יכ םיביצקתה ףגא רסמ ,16.6.20-ב תסנכב הלכלכה תדעווב םייקתהש ןוידב
 ותואב .ח"ש דראילימ 2.5-כ איה תואירבה תכרעמ לע םימולשת רסומ קוח תלחה לש תימעפ
 .ח"ש דראילימ 3.6-ב קוחה תלחה תולע תא תואירבה דרשמ ךירעה ןויד

 300 לש םוכס רשוא ,16.8.20-ב הלשממב הרשואש תטרופמה תילכלכה תינכותה תרגסמב
 100 לע ףסונ( תואירבה תכרעמב םיינוניבו םינטק םיקפסל יארשא ימי רוציק םשל ח"ש ןוילימ
 .)ןוחטיבה תכרעמב םיקפסל ח"ש ןוילימ

-א"פשתה ,)תואירב תודסומ לע תולחה םולשת תוארוה( םיקפסל םימולשת רסומ תונקת תטויט
 קוחמ םיפיעס תוליחמה תוארוה ועבקנ הטויטב .1.10.20-ב רוביצה תוסחייתהל המסרופ 2020

 תושר תולעבבש םילוח יתב לעו ,ןתולעבבש םילוח יתב תוברל ,םילוח תופוק לע םימולשת רסומ
 םיקפס תוצובקל םיעצובמה םימולשתל וסחייתה תונקתה תטויטב תוארוהה .109תירוביצ

 
 םיטרפל .2019 תנשל ןוכנ ,ח"ש דראילימ 15.6-כ לש רועישב וטנ םיסכנב ללוכ רבטצמ ןועריג םילוחה תופוק עבראל  108

 .םייסנניפ םיטביה - הילא םירושקה םידיגאתהו תואירב יתוריש יבכמ ןיינעב ,ג71 חוד ,הנידמה רקבמ האר

 .םתרגסמב םילעופה תואירב ידיגאת תוברל ,תימוקמ תושר תולעבבש יללכ םילוח תיבו יללכ יתלשממ םילוח תיב  109
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 תויולעבו תוהובג תומושתב םינייפאתמ םהיקסעש םיקפסב דקמתהל הנווכ ךותמ ,110תומיוסמ
 .הדובע רכשל המוד םהל םולשתהש םיאמצע םידבוע םהש םיקפסבו ,תוהובג ןומימ

 רש ,תואירבה רש תעדוה תא הינפל הנייצ איה ,29.11.20-מ 111הלשממה לש תפסונ הטלחהב
 רסומ קוחל )ג(12 ףיעס חוכמ תונקת שיגהל םתנווכב יכ ,היישעתהו הלכלכה רשו רצואה
 םיקפס תוליעפ ימוחת יבגל תוצלמה םירשל שיגיש יעוצקמ תווצ םקוי יכו ,םוי 60 ךותב םימולשת
 עבקנ ,ףיעסה םושיי םשל .1.10.20-מ תונקתה תטויטב םילולכה ולא לע ףסונ ,תונקתב וללכייש
 )ח"ש ןוילימ 300 לש םוכסה לע ףסונ( ח"ש ןוילימ 200 לש ביצקת טסוי יכ הלשממה תטלחהב
  .תילכלכה תינכותב יארשא תונורתפ לש תיביצקת תולע ףיעסל עבקנש םוכסה ךותמ

 לש ירוביצ שכר דודיעב הקסע הלשממה תטלחהש ףא יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 עבקנש ביצקתה יכ עבוקה גייס הב עבקנ אל ,תילארשיה היישעתה קוזיחבו ץראה תרצות
 תילארשיה היישעתב הכימתל לצוני תואירבה תכרעמב םימולשתה רסומ ןיינעל הטלחהב
 רעפה תא ונחב תואירבהו רצואה ידרשמ יכ אצמנ אל ,ןכ ומכ .דבלב ץראה תרצותב וא
 קוחה תלחה לש תולעה רבדב 2020 ינויב הלכלכה תדעווב םדי לע ורסמנש םינדמואה ןיב
 ןיבל ח"ש דראילימ 3.6-ל ח"ש דראילימ 2.5 לש ףקיהב תואירבה תכרעמ לע ואולמב
  .ח"ש ןוילימ 500-כ לש ףקיהב 2020 רבמבונב הלשממה ידי לע הבצקותש תולעה

 הלשממה תטלחה שומימל תונקת ונקתוה אל 2020 רבמצדב תרוקיבה דעומ םותל דע
 ח"ש ןוילימ 500 לש ףקיהב 2020 תנשל ןנכותש ביצקתה לצונ אל ןכ לעו ,2020 טסוגואמ
  .תואירבב םימולשתה רסומ תינכות תרגסמב

 תלבקל המסרופ תונקתה תטויט יכ ותבושתב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ םיביצקתה ףגא
 ןוילימ 200-ב אשונל דעוימה ביצקתה תא לידגהל הטילחה הלשממהש רחאלו רוביצה תורעה
 ףיסוה ףגאה .הניינעב תורעה ריעהל רוביצל רשפאל ידכ תינש הטויטה המסרופ ,םיפסונ ח"ש
 סחיב .םקות רשאכ דימ הלכלכה תדעוולו םישדחה םירשה רושיאל ושגוי תויפוסה תונקתה" יכ
 םיקפסבו םינטק םיקפסב תנייפואמה םיקפסה תצובק הרחבנ ,הטויטב םיללכנה םיקפסל
 הנורחאה תרושיב תואצמנ םימולשתה רסומ תונקת" יכ בישה תואירבה דרשמ םג ."םילארשי
 ."השדח הלשממ לש הנוניכ רחאלו הדעווה תמקה רחאל הלכלכה תדעו רושיאל ורבעויו

 הרדסהה םילשהל ,הלכלכהו תואירבה ,רצואה ידרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 םוצמצל םיוותמ ןוחבל ץלמומ וז תרגסמב .הלשממה תטלחה םושיי םשל תשרדנה
 םשל תוכרעומה תויולעה ירעפל בל םישב ,תואירבה תכרעמב םימולשתה ימיב םירוגיפה
 .ךכ

 
 

 
 םיאמצע םידבוע ;דליה תוחתפתהל םינוכמ ;םימיוסמ םייאופר םיתוריש לש םיקפס ;לארשיב יאופר דויצ ינרצי  110

 .תויאנב הסדנה תודובע עוציב יקפס ;םיבכרומ םיידועיס תודסומ ;םייאופר-ארפ תועוצקמב

 בקע תילארשיה היישעתה קוזיחו ץראה תרצות לש ירוביצ שכר דודיע ןיינעב ,)29.11.20( 587 הלשממה תטלחה  111
 .הלשממ תטלחה ןוקיתו שדחה הנורוקה ףיגנ תוכלשה
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 םיקנעמ תינכות - תונשדחה תושר

 קטייה תורבחו ,הלדוגל סחיב יתועמשמ ימלוע ןוכיס ןוה תונרק קושב לארשי לש הקלח
 לארשי לש הקלחמ הרשע יפ - תוימלועה ןוכיסה ןוה תועקשה ךסמ 4%-כ תולבקמ תוילארשי

 דמע תוילארשיה קטייהה תורבח לש ןוכיסה ןוה יסויג יווש .יקסעה יארשאבו ימלועה רצותב
 .לארשיל ח"טמ לש הסינכל האיבמ וז העקשה תוליעפ .ח"ש דראילימ 9-כ לע 2019 תנשב
 תוליעפה םע םאותמה ינוציח ןומימ רוקמ לע קטייהה רזגמ תוכמתסה ,ימלוע לפש לש הפוקתב
 .לארשיב קטייהה תורבח ןומימ תא תושקהל לולע תימלועה

 שי הנורוקה רבשמ תובקעב יכ הלוע ,2020 ינוימ לארשי קנב לש רקחמה תביטח לש חותינמ
 וז העיגפ .רזגמה לש ןומימה תלוכיב העיגפב הווֻלמה ,קטייהה רזגמ תוליעפב העיגפל םינמיס
 םיפסכ סייגל וכישמה םירחואמ תולשב יבלשב תורבח .םיינושאר סויג יבלשב תורבחב תזכרתמ
 .2020 לש ןושארה ןועברב םג הובג בצקב

 לע תדקפומה תיאמצע תירוטוטטס תושר איה )ישארה ןעדמה תכשל רבעשל( תונשדחה תושר
 רומישל תלעופ תושרה .לארשיב אמייק תבו הליכמ תילכלכ החימצל ףונמכ תונשדח םודיק
 ולאש ילכלכה ךרעה תלדגהו ,לארשיב תימזיה תוברתה לשו תיגולונכטה תוליבומה לש קוזיחלו

 תועצמאב התוא תעצבמו היתורטמ שומימל תוינידמ תשבגמ תושרה .ילארשיה קשמל תובינמ
 .םינווֻגמ עויסו ןומימ ילכו הכימת ילולסמ

 דחאש ,קשמל תטרופמה עויסה תינכות תא הלשממה הרשיא 24.4.20112-מ הלשממה תטלחהב
 קטייה תורבחל - ח"ש דראילימ 0.7 ךסב תיביצקת תולע - קטייהל ןומימ תונורתפ" אוה היפיעסמ
 ."תוהובג תומדקמבו םיריהמ םילולסמב תונשדחה תושר ידי לע

 םוכס ,קשמל הצאהה תינכותמ קלחכ ,הלשממה הרשיא 2020113 טסוגואמ הלשממה תטלחהב
 :םישאר השולשב תונשדחה תושרל ח"ש דראילימ 1.5 לש

 תימירזת הקוצמל הנעמ תתל ותרטמש ריהמו שדח םיקנעמ לולסמל ח"ש ינוילימ 500 תאצקה 
 תרגסמב .רבשמה לש םינושארה םישדוחב תועקשה תאפקה תובקעב ,קטייה תורבח לש
 יבגל תואדו לבקל תורבחל רשפאמה ,ריהמ הקידב ךילה תונשדחה תושר תעצבמ הז לולסמ
 הובג רועישב הז לולסמ ןייפאתמ ןכ .השקבה תשגהמ םייעובש ךותב ןהל עיגמה קנעמה הבוג

 .רצק ןמז חווטב תורבחל עייסל ידכ הנושאר ךרד ןבאב קנעמה םולשת לש

 ח"ש ןוילימ 700-כ לש ףקיהב םוכסה תא 2020 טסוגואמ הלשממה תטלחה הלידגה ךכב
 500 לש ףסונ םוכסב ,2020 לירפא שדוחב תונשדחה תושר לש םיקנעמה ילולסמל הצקוהש
 .ח"ש ןוילימ

 287 ,וז תעל ןוכנ .תורבחה דצמ הובג שוקיבל הכז לולסמה" :ךכ בתכנ טסוגואמ הטלחהב
 יכ איה החנהה .תורבח 117 ורשוא ןכותמ ,לולסמה תרגסמב קנעמל השקב ושיגה תורבח
 ."רבמטפס שדוח דע וקלוחי םיקנעמה ללכ

 
 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוחל םאתהב תטרופמה תינכותה רושיא רבדב ,)24.4.20( 5013 הלשממה תטלחה  112

 .)2020 תנשל העש תארוהו 10

 ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוחל םאתהב תטרופמה תינכותה ןוכדע רושיא רבדב ,)16.8.20( 326 הלשממה תטלחה  113
 .)2020 תנשל העש תארוהו 10 'סמ
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 הטלחהב .תונשדחה תושר לש םינושה עויסה ילולסמ תלדגהל ח"ש ינוילימ 700 תאצקה 
 ,סויגה יבלש ללכב תורבחל ,תונשדחה תושר לש םינושה עויסה ילולסמ תבחרה" :ךכ בתכנ
 רושיא רועיש תא לידגהלו םילולסמהמ תובטומה תורבחה רפסמ תא לידגהל תושרל רשפאת
 ןתינ ,תושרה ילולסמ ראשב םג .תורבחל תימירזת עייסת ךכבו םינושה םילולסמב תושקבה
 ."הנשה ףוס דע לצוני ביצקתה ללכו תונורחאה םינשהמ הובג תושגה רועיש תוארל

 םאתהב ,תונשדחה תושר לש םיקנעמהו עויסה ילולסמ לש יביצקתה עוציבה תניחב
 התייה היופצ הלשממה תטלחהל םאתהבש ףא יכ התלעה ,יללכה בשחה ףגא יחווידל
 םוכס לצונ לעופבש ירה ,2020 תנש ףוסל דע ביצקתה םוכס אולמב שמתשהל תושרה
  .)55%-כ( ובצקותש ח"ש ןוילימ 1,200 ךותמ ח"ש ןוילימ 659 לש

 סרפתמ ללכ ךרדב תונשדחה תושר יקנעמ עוציב ללככ" יכ בתכנ םיביצקתה ףגא תבושתב
 לש ומויקל הנושארה הנשב 50%-מ הלעמל לש עוציב בצק ןכ לעו ,םינש שולשכ ינפ לע
 ."תושרב לבוקמל סחיב הובג אוה לולסמ

 תוינכתב הכימתל םיקנעמ לע רבודמ" יכ הנידמה רקבמ דרשמל הבישה תונשדחה תושר
 ןעבט םצעמ פ"ומה תוינכות .םילשמ ןומימ גישהל תוכמתנה תורבחה לע ןהבש פ"ומ
 .תוינכותה לש לעופב עוציבל םאתהב תנתינ הכימתה רשאכ םייתנשל הנש ןיב תוכשמתמ
 .ומויקב תואדווהו יתלשממה ןומימה רושיא ןתמ םצעל תובישח שי תורבח לומ םילעופ רשאכ
 2020 תנשב אלמ עוציבל הקדצה םוש ןיא ןכלו 2020 עצמאב קר הצקוה רבודמה ביצקתה
 ."אשונל וצקוהש 1.2-ה לכ לש

 ףנממה ,שדח לולסמ תקשה - קטייה תורבחב םיידסומ תועקשהל הנידמ תנגה לולסמ תקשה 
 1.5 לש ךסב קטייה תורבחב תועקשהל ח"ש ינוילימ 300 לש ףקיהב הנידמה תנגה תא
 רשפאמו תונשדחה תושרב וגוסמ ןושאר וניה הז לולסמ" :ךכ בתכנ הטלחהב .ח"ש דראילימ
 קטייה תורבחב תועקשה עצבל )תועקשה תונרקו חוטיב תורבח ,םיקנב( םיידסומ םיפוגל
 העקשהה תויחמומ חותיפ ,קשמל תועקשהה תפסותו הנידמה תנגה דבלמ .D-ו C סויג בלשב
 ןימז ןוה תחטבהו קטייהה ףנעב ןומימה תורוקמ ןוויגל בושח ילכ הניה םיידסומה םיפוגה לצא
 .םיידסומה םיפוגה דצמ הבר תוניינעתהל הכזו ילויב םסרופ לולסמה .תובורקה םינשב ףנעל
 ."הנשה ףוס דע וקלוחי העקשהה תונמ ללכ

 ישדוחב"ש ךכ עקר לע היה תונשדחה תושרל רשואש ביצקתה יכ בתכנ םיביצקתה ףגא תבושתב
 ןומימ סייגל פ"ומב תוקסועה תורבח לע השקי ילכלכה רבשמה יכ חנוה ,םינושארה הפגמה
 ."יטרפה קושב םיעיקשממ

 700 יכ ןנכות" יכ םיביצקתה ףגא תבושתב בתכנ ,תיביצקתה האצקהה לש ןמוזמב עוציבל רשא
 שגדוי .2022-ב הרתיהו 2021-ב םיפסונ ח"ש ןוילימ 250 ,2020 תנשב ועצובי ןמוזמב ח"ש ןוילימ
 תופידע הנקמ ריהמה לולסמה .םינש שולשכ ינפ לע םימלושמ תונשדחה תושר יקנעמ ללככ יכ
 תיביצקתה תיזחתה ןכלו ,תואבה םינשב םימולשתה ינפ לע ,הנושארה הנשב ןתינה םולשתל
 ח"ש ןוילימ 660 תוחפה לכל ועצוב ,לעופב .הנושארה הנשב השעיי עוציבה רקיע יכ החינה
 ."2020 תנשב תונשדחה תושר תוליעפל הצקוהש ביצקתהמ

 הטמ תדובע רצואה דרשמו ךרע תוריינ תושר ,תונשדחה תושר ועציב 2019 - 2018 םינשב יכ ןיוצי
 וחתונ וז הדובעב .ימוקמה ןוהה קושל ןתשגנהו קטייהה תורבח לש ןוהה תורוקמ ןוויג אשונב



 
 

 
 

 

 

|   114   |      

 

 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 דודיעל תונוש םיכרד ונחבנו ,קטייה תורבחב םיידסומ םיפוג לש תועקשה תושקמה תוביסה
 .ולא תורבחב םיידסומה לש העקשה

 תועקשה לע הנגה תלבק רשפאמה לולסמה תוארוה תא תונשדחה תושר המסרפ 2020 ינויב
 דודיע ןה 43 לולסמ תורטמ יכ בתכנ םוסרפב .)43 לולסמ - ןלהל( םייסנניפ םיפוג לש קטייהב
 .רבשמ תעב קטייה תורבחל עויסו קטייהה תיישעתב םיידסומ העקשה יפוג לש םתוברועמ
 תונרקו למג תופוק םהו ,תוחוקל יפסכ םילהנמהו לארשיב ודגאתהש םיפוגל דעוימ לולסמה
  .םייאקנב םידיגאתו חוטיב תורבח ,הייסנפ

 םתעקשה לע 40% לש הנגהל וכזי תושרה רשאתש םיידסומ םיפוג ,43 לולסמל םאתהב
 דומעל תוכירצ םהבש םיאנתהו הנגהה ןתנית ןניגבש תועקשהה יגוס ועבקנ לולסמב .תורבחב
 ףולח רחאל ךרעית ידסומה ףוגל תונשדחה תושר ןיב תונבשחתהה יכ עבקנ ןכ .הרטמה תורבח
 .תרשואמה העקשהה תפוקת םותמ םינש עבש

 תונמ ללכ" :יכ עבקנ הנגהה לולסמ ןיינעב הלשממה תטלחהבש םגה יכ הלע תרוקיבב
 יכ הלוע ,2021 ראוניב םסרופש יללכה בשחה חווידמ ,"הנשה ףוס דע וקלוחי העקשהה
 לולסמל םאתהב םיידסומה םיפוגה לש לעופב תועקשה ועצוב אל 2020 תנש םותל דע

43. 

 בצקב יולת תועקשהה שומימ בצק ,43 לולסמל םאתהב יכ בתכנ תונשדחה תושר תבושתב
 ךרוצל רושיאה בתכ תאצוה דעוממ םישדוח 18 םהל וצקוה רשא ורחבנש םיפוגה לש עוציבה
 ,2021 ראונימ יללכה בשחה חווידל דוגינב יכ הבושתב בתכנ דוע .תועקשה תריציו תונגראתה
 תועקשהה ינותנמ יכו ,ח"ש ןוילימ 7-כ לש חינז ףקיהב היה 2020 ףוסב לעופב שומימה
 דעיל םאתהב ח"ש ןוילימ 400 לעמ ועיקשה םיידסומה םיפוגה יכ הלוע 2021 ינויל דע םירבטצמה
 העקשהה תונמ ללכ" יכ הלשממה תטלחהב רומאה ןיינעל .העקשהה בצקל שארמ ןנכותש
 העקשהה תונמ תא תוצקהל התיה הנווכה" יכ התבוגתב תושרה הנעט "הנשה ףוסל דע וקלוחי

 ."השענ ןכא ךכו 2020 ףוס דע םיידסומה םיפוגל

 םושיי ינפל םימסחה תניחבל לעפת תונשדחל תושרה יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 םע תודדומתהל ותוציחנ תאו ,םיידסומ םיפוג לש קטייהב תועקשה לע הנגהה לולסמ
 .ושומימל לעפת ךכל םאתהבו ויתועפשהו הנורוקה רבשמ

 18 םיידסומה םיפוגל וצקוה 43 לולסמ תוארוהל םאתהב יכ בתכנ םיביצקתה ףגא תבושתב
 ףגאה .םייתסה םרט הז ןמז ןולחו ,לעופב ועצוביש תועקשהה תא תושרה רושיאל איבהל םישדוח
 םיפוגה ועצביש תועקשהה תונשדחה תושר רושיאל עיגהל ולחה 2021 תנש תישארב יכ ףיסוה
 .םיידסומה

 תוכרעה ועצוב הנורוקה רבשמ תליחתב יכ הנידמה רקבמ דרשמל הבישה תונשדחה תושר
 לש ןומימ יפקיה תתחפהל ששח וללכ רשא קטייהה ףנעב םייופצ העיגפ ישיחרת יבגל תויעוצקמ
 ךרוצה( יקשמ םינוכיס לוהינ ןחבנ ןכו ,)הדבתה רבד לש ופוסבש שיחרתה( רבשמב קושה
 רבשמ תפוקתב תורז תועקשהב העיגפל ששח ךותמ ילארשיה ןוהה קושב תועקשהה תבחרהב
 ןוויכמ" יכ תושרה הבישה דוע .תאז הפוקתב אקווד לולסמה רושיא תא רומאכ ועינהש )ימלוע
 קושב קטייה תורבחב העקשה ידספה ינפמ )40% – כ( תיקלח הנגה תנתונ 43 לולסמ תינכתש
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 םינוכיס םללכב קטייהה קושב םיידסומ םיפוג לש תועקשה ימסח ,הביצקתב תלבגומו ןוהה
 תויהל םילולע ,הז אשונב קושה לשכל ואיבה רשא רוחמתו היצלוגר ,יוסימ ינוכיס ,םייטילופואיג
 םיידסומה לש תוליעפה הז בלשב .המושיי רחאל תינכתה תחלצה תויביטקפאל םג םיפקת
 תושרה .וז תעב יוניש תושעל ךרוצ םיאור ונניא ןכלו תושרה לש תויזחתה יפל איה הז לולסמב
 הנעצובת לולסמב יופצהמ ךומנ שומיש היהיו הדימבו הז לולסמ תויביטקפא תא ןוחבל ךישמת
 ."תושרדנ תומאתה

 תוילכלכה תוינכותה עוציב לע הרקב
 בורל תגציימה ,רתויב תיללכה המרה - ףיעס .1 :טוריפ תומר עבראל קלחנ הנידמה ביצקת
 יביצקת ףיעס לש רתוי תטרופמ המר - הלועפ םוחת .2 ;114דחא יתלשממ דרשמ לש ביצקת
 ביצקתב רתויב תטרופמה המרה - תישאר תינכות .3 ;דרשמה לש הלועפה ימוחת יפל ,והשלכ
 לכל יכ ןייוצי .הנידמה ביצקת לש תיברמה טוריפה תמר - הנקת .4 ;תסנכה רושיאל שגומה
 תובשח תמרב תפסונ תימינפ הקולח שי תונקתב .תובר תונקת תויהל תויושע תישאר תינכות
 .וילע הרקבו לעופב ביצקתב שומישה ךרוצל ,יתלשממה דרשמה

 תאצקה ןפוא שוביג תרגסמב יכ 2021 לירפאב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ םיביצקתה ףגא
 ודעונש יביצקת םוקימל סחיב תוירשפא תופולח לע םינויד ומייקתה הנורוקל ידועייה ביצקתה
 ןוכנ םאה הלאשל סחיב - טרפבו ,הנידמה ביצקת תרגסמב הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל
 רתי ןיב .תומייק תונקת תרגסמב וא תוידוחייו תודרפנ תונקת תרגסמב ולא םיביצקת םושרל
 :רתיה ןיב ונמינ יללכה בשחה ףגאו םיביצקתה ףגא ןיב ומייקתהש םינוידב ולעוהש םילוקישה
 השעמלש ןפואב ,הלשממה ידי לע םרושיא ינפל לעופב ואצוה רבכ םיביצקתהמ קלח יכ הדבועה
 בלשב ,רשואמ הנידמ ביצקת רדעהב יכ הדבועה ;תיביטקאורטר התייה םתוא הרשיאש הקיקחה
 תובכרומ תמייק - ביצקת קוח רבעוי יתמ תעדל ילבו יכשמה ביצקת סיסב לע תלעופ הלשממה וב
 ,2020 תנש ךלהמב 2020 תנשל יתנש ביצקת רבעוי יכ החנהה ;115תויביצקתה תונקתה לוהינב
 םיביצקת המגודל - םיאשונהמ קלחב הנורוקל תוידוחיי תונקתל הדרפהב ישוקה ;התמאתה אלש
 2020 תנש ךלהמב יכ םיביצקתה ףגא ןייצ ,תאז םע .םידרשמהמ קלחב ףסונ רכשל םידעוימה
 ביצקת תונקתב הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל םיביצקתה ולהוני 2021 תנשב יכ טלחוה
 .תודרפנ

 הנורוקה יביצקתל תוידוחיי תונקת תחיתפ יאל תירקיעה הביסה יכ ותבושתב ןייצ םיביצקתה ףגא
 ןניאש תוליגר תואצוהמ רבשמה םע תודדומתה ןיגב תואצוההמ קלח תדרפהבש תויתייעבה איה
 .רבשמל תורושק

 םיביצקתה ךויש לע ץילמהו םיביצקתה לע הנוממה ןגסל יללכה בשחה ףגא הנפ 20.4.20-ב
 ףקיה רחא חוויד רשפאל תנמ לע ,תודרפנ תונקתב הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל םידעוימה
 לע הרקבה תא בייטל תנמ לע ןכו ,קוחב ועבקנש םיגוויסל םאתהב תישדוחה המרב האצוהה
 ןניאש תואצוהל הנורוקה תפגמ םע תודדומתהב תורושקה תוינכות ןיב הנחבה ךות ןומימה יכרוצ
 יפל הקולח ובו שדח יביצקת ףיעס תחיתפ לע יללכה בשחה ףגא ץילמה ןכ ומכ .וז תרגסמב

 
 .םינפה דרשמו תואירבה דרשמ לשמל ,םיפיעס המכב ללכנ םביצקתש םידרשמ שי  114

 תרבעה תארקל הנכה הווהמה תכרעמו יכשמה ביצקת תכרעמ - תוכרעמ יתש להנל ךרוצהמ תעבונ תובכרומה  115
 .יתנש ביצקת
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 עוציב בצק רחא תפטוש הרקב עוציב לעו ,תסנכל שגויש טוריפל םאתהב ,תינכותה ימוחת
 .)ןמוזמב האצוהו תויובייחתה ,בוצקת ףקיה( קוחב רומאכ תינכותה

 איה יכו ,הלבקתה אל שדח יביצקת ףיעס תחיתפל העצהה יכ ותבושתב רסמ םיביצקתה ףגא
 .ליעל טרופמכ ,תומר עבראב םיביצקתה תנכה ןורקיעל תדגונמ

 היה שרדנ 2020 ץרמב הקיקחה ייוניש שוביגו רבשמה ץורפ םע" יכ ותבושתב ןייצ ל"כשחה ףגא
 היינשהו ,םיפטושה םיעוציבל תיכשמה תרגסמ תחאה - תודרפנ תויקוח תורגסמ יתש להנל
 תורגסמה לוהינ ךרוצל ...הנורוקה רבשמ םע קשמה תודדומתהל עויסה תינכות םושייל תרגסמ
 ץרמ שדוחב תונושארה תובישיב רבכ םיביצקתה ףגאמ יללכה בשחה ףגא שרד תודרפנה
 ףגא ינועיט תא תוידוסיב ןחב יכ ןייצ ףגאה ."התנענ אל וז השירד .תורגסמה ןיב דרפנ בוצקתל
 הדימעה ךרוצל ןכ לעו" םיריתפ םימסחה ללכ היפל הצלמה התלעה ותניחבו םיביצקתה
 עויסה תינכותל הדרפה עצבל שי ,םיימואל ןיבה םיפוגה לש חווידה תושירדבו קוחה תושירדב
 .המשוי אל השירדה םלוא 2020 לירפאב םיביצקתה ףגאל רבעוה הז םוכיס ."ביצקתה הנבמב
 ם"כת תארוה תועצמאב הדרפהה םושייל ותוכמס תרגסמב לעפ ל"כשחה ףגא ,ןכ יפ לע ףא
 תוינפ ועצוב היתובקעבש היחנה ,דרפנ הנורוק בוצקתל לועפל םידרשמה יבשח תא התחנהש
 ףגא יתווצ ףותישב םיבשחה תויעב ולפוט ךכ תועצמאבו דרפנ בוצקתל םיביצקתה ףגאל תובר
 .םיליבקמה םיביצקתה

 ביצקת לש האלמ הדרפה עצובת יכ שרד ל"כשחה ףגא יכ דוע בתכנ ל"כשחה תבושתב
 קר אלא 2020 תנש ךלהמב העצוב אל וז םלוא ,תופיקשו םיעוציב תרקב רשפאתש ,הנורוקה
 שי םוריח בצמב יביצקת םושירל רושקש המ לכב יכ םירובס ונא" יכ ףיסוה ףגאה .2021 תנשב
 ביצקתל םוריחה ביצקת ןיב האלמ הדרפה ךות ,אלמ ןפואב הנידמה ביצקת תייכרריה תא ליכהל
 ףיעס תרדגהכ םא ןיבו ,תודרפנ תוידועיי תונקת תועצמאב דרפנ יביצקת גוויסכ םא ןיב ,ףטושה
 יכו ,םיביצקתה ףגא ידי לע להונמ ביצקתה הנבמ יכ שיגדה ףגאה ."םוריח יבצמל ידועיי יביצקת
 תלוכיו תופיקשה תא רפשל יללכה בשחל רשפאי ל"כשחה ףגא ידי לע שרדנש םושירה ןפוא
 .םידרשמה לש עוציבה

 תודדומתהל םידעוימה םיביצקתה יכ 2021 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ םיביצקתה ףגא
 לש םוכס ללכנ ןהב ,ולא םיביצקתל תוידועיי תונקת 76-ב 2020 תנשב ולהונ ,הנורוקה רבשמ םע

 םע תודדומתהל םניאש םיביצקת םג םהב וללכנש( תוליגר תונקת 156-בו ,ח"ש ןוילימ 70,612
 .ח"ש ןוילימ 14,200 לש םוכסב הנורוק םע תודדומתהל םיביצקת וללכנ ןהב ,)הנורוקה רבשמ
 ,תוידועיי תונקת 145-ל הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל םידעוימה םיביצקתה וקלוח 2021 תנשב
 .ח"ש ןוילימ 52,334 לש םוכס וללכש

 רבעוהש לסקא ץבוק תועצמאב העצוב תואצוהה עוציב לע הרקבה 2020 תנש ךלהמב ,ךכיפל
 תא ןכדע םיביצקתה ףגא .הלשממה ידרשמ תויובשחו יללכה בשחה ףגאל םיביצקתה ףגא ןיב
 תוהמו יתלשממה דרשמה תמרב תויביצקתה תואצקהה ןונכתב םיוניש יבגל ל"כשחה ףגא
-וד תורקב ל"כשחה ףגא עציב רבעוהש עדימה יפל .תיעובש-וד תורידתב ללכ ךרדב ,עויסה
 תלבק םשל ןכו ,שרדנה ןומימהו םייביצקתה םיכרצה תויזחת יבגל םידרשמה יבשח לומ תויעובש
 םיעוציבה יבגל םייעובש-וד םיחוויד ריבעהל ושרדנ םידרשמה יבשח .תואצוהה לע חוויד
 בשחה ףגא םסרפ ,שדוח ידמ .תונקתב םושירה לומ ונחבנ ולאו ,עוציבל תויזחתהו םייביצקתה
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 ביצקתה לש עוציבהו )םיביצקתה ףגאב ורוקמש( ןונכתה רבדב םינותנ רוביצל יללכה
 .116הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל

 םיביצקתה ףגא ךרעש יוניש בקע יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמנ תואירבה דרשממ ,ןכ ומכ
 ,תואירבה דרשמ תוכרעיהל דעוימה ביצקתב םיאשונה לש טרופמה גוויסב 2020 תנש ךלהמב
 םיביצקתה שומימ רחא בקעמ עוציבב ישוק םייק ,תואירבה דרשמ לש גוויסהמ רתוי טרופמ אוהש
 .תואירבה תכרעמ לש םיפסונ םיכרצ בוצקת רבדב רצואה דרשמל תואירבה דרשמ ןיב םואיתו

 הרקבה תמרו םירושיאה ףקיה לשב שרדנ גוויסה יוניש יכ ותבושתב בתכ םיביצקתה ףגא
 אלמ םואיתב השענ יונישה יכ ףיסוה ףגאה .םילודגה האצוהה יפקיה לע תשרדנה תיביצקתה
 .םתמכסהבו ,יללכה בשחה ףגאו תואירבה דרשמ תובשח ,תואירבה דרשמ םע

 רבשמ םע תודדומתהל ידועייה ביצקתה לש יביצקתה עוציבה לומ ןונכתה תרקב יכ הלע
 דב לסקא יצבוק תועצמאב 2020 תנשב ולהונ ח"ש דראילימ 85-כ לש ףקיהב הנורוקה
  .הנידמה ביצקת לש תובשחוממה תוכרעמב םינוש םיפיעסב םלוהינ םע דבב

 ,םיביצקת להנל יואר יכ םיביצקתה ףגאלו יללכה בשחה ףגאל ריעמ הנידמה רקבמ דרשמ
 עונמל ידכ םיבשחוממ הרקב ינונגנמ תוללוכה תוכרעמ תועצמאב ,ולא םיפקיהב דוחייב
  .םישובישו תויועט

 ןונכתה רבדב םיביצקתה ףגאמ רבעוהש עדימהש רחאמ" יכ ותבושתב ןייצ ל"כשחה ףגא
 תביטח תמרב לעה תרקב ,יללכה בשחה שרדש יפכ יביצקת גוויסב אלו ,דבלב לסקאב לבקתה
 רומאל םאתהב עוציבה בצקבו ןונכתל סחיב ורקאמה תורגסמב הדימעה רחא ביצקתו ורקאמ
 יללכה בשחה ףגא ןכ ומכ .םיביצקתה ףגאמ רבעוהש לסקאה סיסב לע עצבתה דוסיה קוחב
 )ילוהינ עדימ תכרעמ( ביצקתו ורקאמ תכרעמב םיידועי תוחודב ורקאמה תורגסמ תא ףקיש
 תופיקש רוציל ידכ תאזו םיביצקתה ףגאמ לסקאה יצבקב ולבקתהש יפכ םידרשמה יבשחל
 ."םימרוגה ללכ לומ האלמ

 וד תורידתב ולהונש ,םיטרופמ הרקב יצבק הנידמה רקבמ דרשמל ריבעה יללכה בשחה ףגא
 םהבו ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל תילכלכה תינכותה לש םיביכר עוציב תודוא ,תיעובש
 תויובייחתהבו ןמוזמב ,תישדוחה המרב עוציב ינותנו ,תינכות ביכר לכל יביצקת ןונכת ינותנ
 ריבעהש יביצקתה ןונכתה ינותנ יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ םיביצקתה ףגא .תויורשקתהו

 בשחה ףגא לש טרופמה הרקבה ץבוקב העיפומה וזמ הנוש טוריפ תמרב ויה יללכה בשחה ףגאל
 ףגאה תא שמיש הז ץבוק יכ 2021 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ יללכה בשחה ףגא יללכה
 עוציבה ןיבל )םיביצקתה ףגאמ לבקתהש יפכ( ןונכתה ןיב הבלצהו ורקאמה תמרב הרקבל
 טרופמ ןונכת םיביצקתה ףגאמ לבקל שקיב יכ ףיסוה ל"כשחה ףגא .)םיבשחה ידי לע חוודש(

 ןונכתה ינותנמ קלח יכו ,ןונכתה לומ עוציבה לש לדוג ירדסו תויוריבס תניחבב עייסל ידכ וב שיש
 םיטרופמה םינותנה יכ ףגאה רסמ דוע .רתוי תיללכ המרב וראשנ קלחו טרופמ ןפואב ורבעוה
 אל ןונכתה ינותנ טוריפלש רחאמ יכו םייעובשל תחא םיביצקתה ףגאל ףטוש ןפואב ורבעוה
 אל םיביצקתה ףגא ,רוביצל חווידה ןיינעל וא םידרשמה תואצוה ןיינעל תישעמ תועמשמ התייה
 .םינושה םידרשמל טרופמ ןפואב ןונכתה ינותנ וקלוח וב ןפואל סחיב יהשלכ הנעט הלעה
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 םיקסועה םימרוגה םע קודה רשקב דומעל ךישממו דמע" אוה יכ בתכנ םיביצקתה ףגא תבושתב
 ילוהינ בשקו ןמז יבאשמ תוברל םירכינ םיצמאמ שידקמו ,תילכלכה תינכותה לש עוציבה יחווידב
 ןונכת ינותנ יכ ףיסוה םיביצקתה ףגא ."ןונכתה ינותנ רבדב יללכה בשחה ףגא םע םואיתל
 םה םינוש םיחותינ וא תוקידב ךרוצל השענש ,יללכה בשחה ףגא לש הרקבה ץבוקב וללכנש
 .םיביצקתה ףגאב ךכל םיכמסומה םימרוגה ופקית אלש םינותנ

 ןכוה רשא תוינכותה עוציב לש טרופמה הרקבה ץבוק ןיב תומאתה-יא ואצמנ תרוקיבה ךלהמב
 ןיבו ,הירחאלו 2020 תנשב ביצקתה עוציבל ןונכתה תא םג ללוכה ,יללכה בשחה ףגא ידי לע
 עוציבלו ןונכתל עגונב הלשממה ידרשמו םיביצקתה ףגא הנידמה רקבמ דרשמל ורסמש עדימה
 יאל תואמגוד 3 ןלהל .וקדבנש רשעה ךותמ תוינכות שמחב אצמנ המאתהה רסוח .תוינכות לש
  -תרוקיבב ואצמנש תומאתה

 ץבוק יפל - יתלשממ דרשמ ינותנל יללכה בשחה לש ביצקת עוציב ינותנ ןיב המאתה יא 
 תומילא יאשונל 2020 תנשב עוציב לכ היה אל 2020 רבמצד ףוסב ,ל"כשחה ףגא לש הרקבה
 דרשמב םיילאיצוס םידבוע רכשו םיקנעמ םכסהו םיקקזנ םיקיתו םיחרזאל עויס ,החפשמב
 היה 2020 תנשל םהב ללוכה יביצקתה ןונכתהש ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה
 םיפיעסב ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ יפל םלוא ,ח"ש ןוילימ 136 ךסב
  .)תויובייחתה תוברל( ח"ש ןוילימ 68.7 לש םוכס 2020 תנשב עצוב ולא

 תוברל( עוציב לכ היה אל ,ל"כשחה לש הרקבה ץבוק יפל - ןונכת ינותנ גוויסב המאתה יא 
 ידרשמל הנעמה תיירוגטקב הלולכה ,ךוניחה דרשמב דומיל תותיכ יוניב תינכותב )תויובייחתה
 .ךליאו 2021 תנשל ןנכותמ םוכס אללו ,2020 תנשב ח"ש ןוילימ 167 ךסב הננכותש ,הלשממ
 יוניב תינכותל ןנכותמה םוכסה יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמנ םיביצקתה ףגאמ ,םלואו

 תותיכ יוניבל תסחייתמה הרושב אלו ךוניחה דרשמ ביצקת תרגסמב לולכ דומילה תותיכ
  .דומיל

 ףגאל דרשמה חוויד 2020 רבמצד ךלהמב יכ רסמנ 2021 ינוימ ךוניחה דרשמ תבושתב
 .ךוניח תודסומ יוניבל וחתפנש תויובייחתה ןיגב ח"ש ןוילימ 158 לש ךס לע םיביצקתה

 יתשב העבקנ דומיל תותיכ יוניבל תללוכה האצקהה יכ רבסוה םיביצקתה ףגא תבושתב
 תא ףקיש ןונכתה ץבוק .ךוניחה דרשמל תרכינ האצקהב הקסע ןהבש הינשהש תואצקה
 ףוקישה ןקות הנידמה רקבמ דרשמ תיינפ תובקעב .ח"ש ןוילימ 167 ךסב ינושארה ןונכתה
 .זכורמב ףקושי דומיל תותיכ יוניבל ןונכתה ללכש ןפואב ןונכתה לש

 הרקבה ץבוקב ןיוצ ,)תואבכ( םינפ ןוחטיב תינכותב - תוינכת לש טוריפ תומרב המאתה יא 
 ריבעהש יפכ ןנכותמה םוכסה .2020 תנשל ןנכותמכ ח"ש ןוילימ 65 לש םוכס ל"כשחה לש
 םידעוימה םיביצקתה תא םג טוריפ אלל ללכו ח"ש ןוילימ 250 לע דמע ל"כשחל םיביצקת ףגא
 .הרטשמלו ס"בשל

-כ לע דמע תואבכב הנורוקה ביצקת יכ רסמנ 2021 ינוימ םינפה ןוחטיבל דרשמה תבושתב
  .הנודנה הפוקתב ח"ש ןוילימ 23

 יללכה בשחה ףגאל רסמש טוריפה תמר יכ הנידמה רקבמ דרשמל בישה םיביצקתה ףגא
 וא תוקידבל דעונש ,יללכה בשחה ףגא לש הרקבה ץבוקב רחא טוריפ לכ יכו ,תבייחמה איה
 .םיפקותמ ןונכת ינותנכ ססובמ וניא םינוש םיחותינ
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 תוינכות יביכר ינשב ח"ש ןוילימ 1,200 ךסב ביצקת העבק הלשממה תטלחהש ףא ,ןכ ומכ
 ח"ש ןוילימ 1,375 יללכה בשחה ףגא חווידבש ןונכתב םיגצומ תונשדחה תושר לש םיקנעמה
 .)תואבה םינשב ח"ש ןוילימ 663-ו 2020 תנשב ח"ש ןוילימ 712(

 

 ןונכתה ינותנ לע יללכה בשחה ףגא לש הרקבה ימושיר ןיב תומאתה-יא ואצמנ תרוקיבב
 ידרשממו םיביצקתה ףגאמ םינותנב ןרוקמש( תוילכלכה תוינכותה לש עוציבהו

 דרשמל הלשממ ידרשמו םיביצקתה ףגא ורסמש עוציבהו ןונכתה ינותנ ןיבו ,)הלשממה
 .םירעפ ולע תרוקיבה י"ע וקדבנש תוינכת 10 ךותמ תוינכת 5 יבגל ךכ .הנידמה רקבמ

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

 ביצקת תרגסמל ץוחמ הנורוקה תוינכות בוצקת
 2020 תנשל רשואמ ביצקת רדעיהו הנידמה

 עקר
 תילכלכה התנשמ שומימל הלשממה תושרל דמועה יזכרמה יעצמאה אוה הנידמה ביצקת
 הדובעה תינכות תאו םייתלשממה תופידעה ירדס תא ףקשל ידכ וב שיו ,התוינידמ תייוותהלו

 ,ותובישח רואלו ,קשמה בצמ יבגל תויזחתו תוכרעיה ףקשמ ביצקתה .הלשממה לש תיתנשה
 קוחב הנידמה ביצקת תעיבקל השירדה .הקיקחב ורושיאב הנתומ תסנכה לש התנוהכ ךשמה
 הלשממה ידיב םיקזחומה ,רוביצה לש םיפסכ םה ביצקתה יפסכ היפלש הסיפתהמ תעבונ
 תנכה לע םייואר הרקבו חוקיפ םייקל ךרוצהמו ,היבשותו הנידמה יחרזא תבוטל תונמאנב
 אוהו ,הנידמה ביצקת רושיאב רתיה ןיב יוטיב אצומ הלשממה לע תסנכה חוקיפ .ועוציבו ביצקתה
 .117תסנכה לש םייזכרמה הידיקפתמ דחא

 הלעפ ,2020 תנשל הנידמ ביצקת רדעיהב .2018 ץרמב רשוא 2019 תנשל הנידמה ביצקת
 הלשממה ויפלש ,הנידמה קשמ דוסי קוחל )ב(3 ףיעסל םאתהב 2020 תנש תליחתמ הלשממה
 הדמצה תפסותב ,תמדוקה הנשה ביצקתמ 12-ה קלחל הוושה םוכס שדוח לכב איצוהל תיאשר
 שארב איה םיפסכה תאצקה ,קוחה יפל .)יכשמהה ביצקתה תרגסמ( ןכרצל םיריחמה דדמל
 הלשממה שמתשת הרתיבו ,תונמאו םיזוח קוח חוכמ הנידמה תויובייחתה םויקל הנושארבו

 ,תוארוהה םויק תחטבה םשל .םדוקה ביצקתה קוחב וללכנש תולועפו םיינויח םיתוריש תלעפהל
 .דוסיה קוח תוארוהל םאתהב הלשממה תואצוה רושיאל םינונגנמ ומקוהו ם"כת תארוה העבקנ

 
 .לארשי תסנכ 'נ םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה ,8260/16 ץ"גב  117
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 תיזחת סיסב לע ח"ש דראילימ 399.8 ךסב 2019 תנש ףוסב העבקנ יכשמהה ביצקתה תרגסמ
 .0.6% לע הדמעש ,2020 תנשל ןכרצל םיריחמה דדמ

 םאתהב 2020 תנש לכב הלעפ הלשממהש ךכל איבה 2020 תנשל הנידמ ביצקת רדעיה
  .2018 ץרמב עבקנ רשא ,2019 תנש ביצקת סיסב לע יכשמה ביצקת תרגסמל

 .הנורוקה ףיגנ תוצרפתה בקע רבשמה םע תודדומתהל תיתלשממה תינכותה הגצוה 30.3.20-ב
 בוצקת ךרוצל הנידמה קשמ :דוסי קוח םינוש םידעומב ןקות ,ליעל טרופמכו ,ךכל ךשמהב
 .ךכ םשל תשרדנה תיתלשממה האצוהה תלדגהו הנורוקה םע תודדומתהל תוינכות

 הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל תוינכות בוצקת
 הנידמה ביצקת תרגסמל ץוחמ תואספוקב
 תואצוה בוצקת לש הליגרה תנוכתמב םייוניש גיהנהל םלועב תובר תונידמ האיבה הנורוקה תפגמ
 הנידמ ביצקת ורשוא אלש הדבועה חכונ ,לארשיב .118ןהילע ירטנמלרפה חוקיפה לשו הלשממה
 קשמ :דוסי קוח תוארוהב דומעל היהי ןתינש ידכו ,2020 תנשל תומיאתמ תוילקסיפ תורגסמו

 רבשמ םע תודדומתהל הלשממה תוינכות תא בצקתל ןכו ,יכשמהה ביצקתה ןיינעב הנידמה
 תוארוה לש ךרדב םינוקית תועצמאב תוינכותה בוצקת לש תיקוחה הרדסהה העצוב ,הנורוקה
 .הנידמה קשמ :דוסיה קוחל העש

 תודדומתהל תוינכותה בוצקת ךרוצל הנידמה קשמ :דוסי קוחב העש תארוהב ועבקנש םימוכסה
 תרגסמל ץוחמ ובצקותש םיימעפ-דח םימוכס םתויהב "תואספוק" םינוכמ הנורוקה רבשמ םע
 ןוקית תועצמאב 119האצוהה תלבגמ ללכ יפ לע רתומל רבעמ ביצקתה תא םילידגמה ,ביצקתה
 .דחוימ הקיקח

 הלשממה הרשיא ,2006 תנשב - רבעב תויביצקת תואספוקב שומישל תואמגוד רפסמ ןלהל
 ןונבל תמחלמ תואצוה ןומימל הספוק הרשוא 2007-ב ,תוקתנתהה תינכות תא ןממל ידכ הספוק
 .תירבה תוצראב יסנניפה רבשמה לש תועפשהה לשב הספוק הרשוא 2009 תנשבו ,היינשה

 ןועריגה תתחפה קוחבו הנידמה קשמ :דוסי קוחב םייונישב עבקנש תואספוקה ףקיה
-כ אוה ,2021-ו 2020 םינשה יביצקתל סחיב ,1992-ב"נשתה ,תיביצקתה האצוהה תלבגהו

  .2021 תנשב ח"ש דראילימ 52.3-ו 2020 תנשב ח"ש דראילימ 84.8

 
 Legislative budget oversight of emergency responses: Experiences during the coronavirus :הריקסב ואר  118

(COVID-19) Pandemic, OECD Library, September 2020 

 ביצקתה .תירוביצה האצוהה לש לודיגה בצק לע הלבגה עבוק ,2005 תנש ביצקתמ לחה םשויש האצוהה תלבגמ ללכ  119
 תוברל ,)הסנכהב תינתומ האצוה אלל( וטנ ביצקתה אוה האצוהה תרקתב רתומה לודיגה בושיחל סיסב שמשמה
 רוזחממ עפשומ וניא לארשיב האצוהה ללכ .)ימואל חוטיבל דסומל תובוח אלל( ןרק תובוח רזחה טעמלו יארשא ןתמ
 2015 תנש ביצקתמ לחה .תילכלכ הצאהו ילכלכ ןותימ תונשב תוירוזחממ תועבונה תועפשה זזקמ ןכ לעו ,םיקסעה
 לארשיב הייסולכואב לודיגה רועיש עצוממל הווש היהי רתומה לודיגהש ךכ יתנשה לודיגה בושיחל החסונה התנוש
 .רצות-בוח סחיה ןיבו 50% ןיבש סחיה לופכ 1% תפסותב ,ביצקתה קוח תחנה דעומל ומדקש םינשה שולשב
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 הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל ביצקתה לוהינ תא רשפאל דעונש תויביצקתה תואספוקה ןונגנמ
 לכותש תישדוחה האצוהה ,הז ףיעס יפ לע .הנידמה קשמ :דוסי קוחל )1א(ב3 ףיעסב עבקנ
 תילכלכה תינכותב ועבקנש םימוכסב 2020 רבמצד דע לירפא םישדוחב איצוהל הלשממה
 ."הנורוקה ףיגנ תוטשפתה לשב רצונש רבשמה םע תודדומתה םשל" איה הנורוקה רבשמל
 האצוהה תלדגה יכ עובקל עצומ" :ךכ בתכנ הנידמה קשמ :דוסיה קוח תעצהל רבסהה ירבדב
 ףוחדו ידיימ ןפואב עצבל שיש םידעצה םעו רבשמה םע תודדומתה םשל קרו ךא שמשת רומאכ
 ."ךכ םשל

 רבג הנורוקה רבשמ לש םינושארה ויבלשב םא םגש ךכ לע עיבצה 120OECD-ה ןוגרא לש חוד
 תומייקה תויביצקת תורקב לש םילוקישה לע תוזירזב תויביצקת תוטלחה תלבק לש ךרוצה
 הנורוקה רבשמ תצירפ לש תוגירחה תוביסנה יכ רשפאל ןיא ,תולבוקמה בוצקתה תוטישב
 יביצקתה לוהינה תוטישל רוזחל שי יכו ,העובק המרונל וכפהי ןייטעב תיביצקתה תולהנתההו

 לוהינה תמגודכ ,בוצקתה תינכות לש םיביכר קזחל ךרוצה לע עיבצמ חודה ,דועו תאז .תוליגרה
  .םיילקסיפה םינוכיסה לש

 יוטיב ידיל אב "תואספוקב" שומישה לש ןורתיה" יכ ןייצ 6.4.2021-מ לארשי קנב חוד ,ןכ ומכ
 םג רמשנ ,םינש ךשמב הנבנ רשא ,לארשי לש תילקסיפה תוינידמב םיקוושה ןומאש הדבועב
 התיה תיביצקת "הספוק" ,ושרדנש תונורתפה ףקיהו רבשמה לש ותמצוע ללגב .רבשמה ךלהמב
 דעונש ,גירח ילכ והז יכ רוכזל בושח ךא ,יכשמה וא ליגר ביצקתה לש ותויהב תולת אלל תשרדנ
 שדחמ האצקה םוקמב "תואספוק" תועצמאב םישדח םיכרצ לש הנשנו רזוח בוצקת ;םוריח ינמזל
 "הלשממה לש תילקסיפה תונימאב עוגפל לולע םימייקה תורוקמה לש

 תרגסמל ץוחמ בוצקתל ןונגנמכ תואספוקב שומישה יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תא ןתינש לככ רמשל ידכ תאזו ,וז ךרד תוקידצמה תוגירח תוביסנב קר השעיי ביצקתה
 הנידמה ביצקת רושיא סיסבב םידמועה םייקוחהו םיילשממה ,םיילקסיפה תונורקעה
 .יתנשה

 
 לע םייאמ תיביצקתה הספוקה ןונגנמב שומישה יכ הנידמה רקבמ דרשמל בישה םיביצקתה ףגא
 ןוגכ םייופצ יתלבו םיפוחד םיכרצ לע הנעמ ןתמל יעצמאכ בושח ךא הנידמה ביצקת לש ודמעמ
 התונימא רומישב הנוילע תובישח הנשי יכ ןייצל בושח" יכ ףיסוה ףגאה .הנורוקה תפגמ ץורפ
 תופידעה רדסל ישארה יוטיבכ הנידמה ביצקת לש ודמעמ"-ו "הלשממה לש תילקסיפה
 ."ירוביצה

 תלדגהו 2020 תנשל הנידמה ביצקת רושיא תייחד
 יכשמהה ביצקתה תרגסמ
 ובש ,)העש תארוה - 50 'סמ ןוקית( תסנכה :דוסי קוח ןוקית תא תסנכה הרשיא 24.8.20-ב
 .23.12.20 -ל 24.8.20121-מ ,2020 תנשל הנידמה ביצקת רושיאל ןורחאה דעומה תייחד העבקנ

 
120  Government financial management and reporting in times of crisis, OECD, 19 November 2020 

 אוהש ,25.8.20 ביצקתה תרבעהל עבוקה םויה היה ,ביצקתה רושיאל דעומה תייחדו תסנכה :דוסי קוח ןוקיתל דע  121
 .תסנכה :דוסי קוחל )ב(א36 ףיעסל םאתהב ,הלשממה ןוניכ םוימ םימי 100
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 2020 תנשב יכשמהה ביצקתה תרגסמ יכ ,הנידמה קשמ :דוסי קוחל ףיקע ןוקיתב עבקנ ןכ ומכ
 ,ןכדועמה יכשמהה ביצקתה תרגסמב תוכימתו תולועפ םשל רתיה ןיב ,ח"ש דראילימ 11-ב לדגת
 ,םיזוחו תואבצק ,קוח יפל תואצוה ,רכש ןוגכ ,תוחישק תויוביוחמב דומעל לכות הלשממהש ידכו
 תנשל ביצקתה קוחב וללכנש תולועפו םיינויח םיתוריש תלעפה תבוטל םימוכס איצוהל ןכו

 הלועפ תינכות הלשממה רושיאל השגוה ,הנידמה קשמ :דוסי קוח תוארוהל םאתהב .1222019
 שרדנה טוריפל המודב הלשממה תואצוה ףקיה תא תטרפמה ,תיביצקת תינכות תמרב ,תטרופמ
 ובצקות תטרופמה תינכותב וניוצש הלשממה תואצוה .1985-ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחב
 ובצקותש תופסונ תואצוה וללכו ,הנידמה קשמ :דוסי קוחל )ב(ב3 ףיעסב עובקה גרדמל ףופכ
 השרדנ תטרופמה תינכותב םימוכסה תאצוהל יאנתכ .קוחל ןוקיתב הרשואש תרגסמל םאתהב
 .13.9.20-מ רחואי אל תינכותה תא םיפסכה תדעו רושיאל איבהל הלשממה

 ביצקתה ןוכדע תרגסמב תולולכה ,הלשממה ידרשמ לש תולועפהו תואצוהה ירקיע ןלהל
 :יכשמהה

 םיפטוש םיכרצ לולכל ידכ יכשמהה ביצקתה ןכדוע ןוחטיבה דרשמב - ירוביצ רדסו ןוחטיב 
 יביצקתה הוותמה יפל יכשמהה ביצקתה ןונכת תרגסמב הנעמ ולביק אלש םיידועיי םיכרצו

 ןכ ומכ .)ןועדג ש"רת( 2016 טסוגואב ימואל ןוחטיב יניינעל םירשה תדעו תטלחהב עבקנש
 ימחתמ לש היצרגטניאו ןונכתל האצקה ,ל"הצב םדאה חוכ לדומ יכרוצ ןיגב תופסות ועבקנ
 ידכ יכשמהה ביצקתה לדגוה םינפ ןוחטיבל דרשמב ;םירדת יוניפ ןיגב יביצקת יופישו ש"עת
 םירטושל "תועיבק רדעיה" תפסות םולשת ןיגב הלשממה תטלחה םויק תא רשפאל
 .םירהוסלו

 רכש תואצוה םולשת ךרוצל יכשמהה ביצקתה לדגוה הלשממה שאר דרשמב - הטמ ידרשמ 
 םישדח םינקתו ,םהינגסו םירשה רפסמב לודיג בקע 35-ה הלשממה תמקה םע ושרדנש
 קוזיחל דרשמהו תובשייתהה דרשמ ,ימואלה לטיגידה דרשמ ,יפילחה הלשממה שאר דרשמב
 ןומימ ךרוצל יכשמהה ביצקתה לדגוה ןכ .םירחא םידרשמב םיפסונ םינקת ןכו ,יתליהק םודיקו

 לדגוה םיטפשמה דרשמב ;םישדחה הלשממה ידרשמב לועפתו רויד ,החטבא תואצוה
 לודיג בקע ןכו ,שדחה םיטפשמה דרשמ הנבמ יוניב תויולע םולשת םשל יכשמהה ביצקתה
 תוליעפ בוצקתל יכשמהה ביצקתה לדגוה רצואה דרשמב ;יטפשמה עויסה תויולע בוצקתב
 ;יכשמהה ביצקתה תובקעב רצואה דרשמ לש תפטושה תוליעפבו םיסימה תושרב התחפוהש
 ,תוימוקמה תויושרהמ היינב ירתיה ןתמל ץורמת םשל יכשמהה ביצקתה לדגוה םינפה דרשמב
 .םיפטוש םיקנעמו תוימוקמה תויושרב חותיפל םיטקיורפ

 ,תוכימת יביצקת רובגת םשל יכשמהה ביצקתה לדגוה ךוניחה דרשמב - םייתרבח םיתוריש 
 תוינכותו הלשממ תוטלחה םויק ךשמהו ךוניחה תכרעמב םידימלתה רפסמב לודיגל הנעמ
 דרשמ תופתתשהב הדירימ יכשמהה ביצקתה יוניש עבנ ימואל חוטיבל דסומב ;תויכוניח
 ימואלה חוטיבה תוסנכהב הדירי תובקעב ,ימואלה חוטיבה קוחל 32 ףיעסל םאתהב רצואה
 האצוהה תרגסמ הלדגוה תואירבה דרשמב ;קשמב הלטבאה רועישב לודיגה לשב הייבגמ
 חוטיב ימד תייבגב היופצה הדיריה בקע םילוחה תופוקל תואירבה יתוריש לס תמלשה ןיגב
 םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמב ;םילוחה תופוקל בוציי ימכסה ובצקות ןכו ,תואירב
 לש שויאה-יא ירועישב הדירי בקע רכש םולשת יכרוצל האצוהה תרגסמ הלדגוה םייתרבחה

 
 .ח"ש דראילימ 410.8-כ לע דמוע האצוהה תלבגמ בושיחל האצוהה ךס ,הלדגהה רחאל  122
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 תיתיב-ץוח המשהל תוסכמ תפסות םשל ,תוימוקמה תויושרב םיילאיצוס םידבוע תורשמ
 .יתנוזת ןוחטיבל ףסונ עויס םשלו ,תויולבגומ םע םישנאה תייסולכואב תיתליהקו

 לדגוה תונשדחה תושרו היישעתהו הלכלכה דרשמב - תורחא תואצוהו קשמה יפנע 
 תונכוסהו תועקשהה תושר לש םיקנעמ ןומימל שרדנה ןמוזמה ביצקת ןיגב יכשמהה ביצקתה
 ביצקת תורטמל יכשמהה ביצקתה לדגוה תואלקחה דרשמב ;םיינוניבו םינטק םיקסעל
 יגיצנ םע םימכסה חוכמ תוכימת ,םיאלקחל תואקשה יקנעמ ללוכה ,תואלקחב תוכימת
 תנגהל דרשמב ;לילגה קוח חוכמ הכימתו םירקחמב הכימת ,חוטיב דוסבס ,םיאלקחה
 תודיחיב הכימת ,תוישעת לוכשא תולועפ בוצקת םשל יכשמהה ביצקתה לדגוה הביבסה
 יכשמהה ביצקתה תרגסמ הלדגוה םייוציפהו תואלמגה ביצקתב .בושחמ תולועפו תויתביבסה
 הייסנפה תונרק ירדסה יכרוצל ןכו ,םימכסה יפ לע תואלמגו הנידמה תפוקמ תואלמג םולשתל
 .תוקיתווה

 ןיגב רבע תויובייחתה שומימל האצוהה תרגסמ הלדגוה ןוכישהו יוניבה דרשמב - תויתשת 
 .תפסונ תוליעפ ךשמהלו חותיפל םיטקיורפ

 2021 תנשל יכשמה ביצקתש ךכל םורגל לולע היה 2020 תנש ביצקתל רושיא רדעיה יכ ןיוצי
 העבקנש תפסותה אלבו ,דבלב דדמל הדמצה ךות ,2019 תנשל יכשמה ביצקתכ עבקיי

 תא בייחל ךכ בקעו ,)ח"ש דראילימ 11 לש ףקיהב( הנידמה קשמ :דוסי קוחל ןוקיתב
 תוינכות לעופה לא איצוהל תלוכיב השק העיגפ ךות ,רומח יביצקת ןוסיר תטיקנב הלשממה
  .123תונוש

  

 
 לשבו ,2021 תנשב יופצה הנידמה לש בוחה ירזחהב רכינ לודיג בקע ,2020 תנשב יופצה ילילש דדמ לשב רתיה ןיב  123

 המוד ישוק .הקיקח חוכמ תובייחתה ןהש ,הנורוקה תואספוק תרגסמב הלשממה תואצוה לש תופידעה רדסב תומידק
 .2021 תנשל ביצקתה רשואי ובש דעומל דעו ,2020 תנשל ביצקתה רשואי םא םג יופצ
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 ,ביצקתה תודוסי קוחלו הנידמה קשמ :דוסי קוחל םינוקיתה תא תסנכה הרשיא 28.12.20-ב
 רשוא אלש הנשב הלשממה לש תיביצקתה תולהנתהה ןפואל שדח רדסה עבקנ םתועצמאבש
 העש תארוהו יכשמהה ביצקתה ןונגנמ יבגל עובק ןוקית עבקנ הקיקחב .ביצקת קוח היבגל
 תויביצקתה תופסותה לע ביצקתה ססבתי היפלו ,2021 תנשב יכשמהה ביצקתה תא הרידסמה
 .2020 טסוגואב יכשמהה ביצקתה תלדגהו הנורוקה תואספוק תרגסמב ,2020 תנשל וצקוהש
 לודיגה רועישל יכשמהה ביצקתה ןונגנמ דמצוי ךליאו ןאכמ יכ עבקנ ןוקיתה תרגסמב
 תא תללוכה תינכותה חנות ןוקיתה יפל ,דועו תאז .ןכרצל םיריחמה דדמל אלו 124הייסולכואב
 ביצקתה תליחתמ שדוח ךותב םיפסכה תדעוּו הלשממה ןחלוש לע הלשממה תואצוה טוריפ
 ףא ןוקיתה .םיפסכה תדעוול ושדוחב שדוח ידמ רסמיי ביצקתה שומימ לע חווידהו ,יכשמהה
 ביצקת תרגסמב איצוהל הלוכי הלשממהש תואצוהה יגוס לש רשקהב םיפסונ םירדסה עבק
 .125ביצקת יפדועב שומישה ןונגנמ לש ןכו ,תויובייחתההו האצוהה תולבגמ לש ,יכשמה

 רשוא אל הבש הפוקתב תופיקשה תא ריבגהל ידכו ךרוצה ןמ הלעמל יכ ףיסוה םיביצקתה ףגא
 בייחמה ביצקתה איה וז תינכות יכו ,תינכותב ועצובש םייונישה םג תסנכל םישגומ ,ביצקת קוח
 .הנידמ ביצקת רשוא אל דוע לכ תויובייחתהו ןמוזמ ןיינעל

 םידעומב הדמע אל הלשממהש רחאל" יכ בתכנ 2021 ינוימ הלשממל יטפשמה ץעויה תבושתב
 ,מ"הורל הנפ ש"מעויה - תסנכב ביצקת קוח תעצה תחנהל הנידמה קשמ :דוסי קוחב םיעובקה
 ידכ םהיתויוכמס תרגסמב לועפל םהילע יכ ריהבהו 29.11.2020 םויב רצואה רשו יפילחה מ"הור
 ."2021 תנשו 2020 תנשל ביצקתה קוח תעצה תא םדקל

 ביצקת קוח םודיקל ףלחכ יכשמה ביצקתב שומישה יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תונורקעה תא ןתינש לככ רמשל ידכ תאזו ,וז ךרד תוקידצמה תוגירח תוביסנב קר השעיי

 .יתנשה הנידמה ביצקת רושיא סיסבב םידמועה םייקוחהו םיילשממה ,םיילקסיפה

 
 

  

 
 .יכשמהה ביצקתה תנשל ומדקש םינשה שולשב ס"מלה המסרפש הייסולכואב לודיגה ירועיש עצוממ  124

 ןנד הרקמב הרשוא" יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק יכשמהה ביצקתה תרגסמ תלדגה דגנכ ץ"גבל השגוהש הריתעב  125
 קודיצ לכ אלל תאזו ,יכשמהה ביצקתה תרקת תלדגה לש ךרדב ,דבלב 35-ה הלשממה םע הביטימה העש תארוה
 הז ללכבו( הבחר תיתלשממ האצוה תרשכהו ,אסיג דחמ ביצקת רושיאמ םיבישמה לש םתוענמיה .יניינע רבסה וא
 ןיאש ,תננוכמה תוכמסב הערל שומיש הווהמ - אסיג ךדיאמ ביצקת רשוא וליאכ )םיינויצילאוק םיפסכ לש םתקולח
 קשמ :דוסי קוח תא ןקתל ןתינ אל" יכ עבקו ,"תולטב תארתה"ב ןוילעה טפשמה תיב הרוה ,תוביסנה לשב ."ולבקל
 הז ןונגנמ לש ותילכת םע דחא הנקב תולוע ןניאש תורטמ ןומימ ךרוצל יכשמהה ביצקתה תרקת לדגותש ךכ הנידמה
 ."תיחכונה הארתהה יפ לע לטבתהל ןוקיתה יופצ - דיתעב השעיי ךכש לככ יכו ,קפסמ קודיצ אללו
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 םיילכלכ םילוקישב תובשחתה - 4 קרפ
 האולחת תעינמל תוטלחה תלבקב
 םידעצו ,םלועה יבחרב השק תואירב רבשמל האיבה הנורוקה תפגמ לש תימלועה התוטשפתה
 הלכלכב העיגפ .ימלוע ילכלכ רבשמל וליבוה האולחתה ףקיה תעינמל םלועה יבחרב וטקננש
 תנטקה ןהבו ,תונוש תוביסמ רוביצה תואירבב חווט תכוראו תיתועמשמ העיגפל איבהל הלולע
  .126תואירבו החוור יתוריש לע תירוביצהו תיטרפה האצוהה

 ןירשימב תועבונה תוילכלכה תועפשהל האולחתה תנטקה ןתרטמש תוטלחה תלבק ןיבש חתמה
 תרוקיבה תווצ םע השיגפב .רבשמה ךרואל תובר םיכרדב יוטיב ידיל אב ,ולא תוטלחהמ ןיפיקעבו

 יתואירבה דצל קרו ךא גואדל אוה ודיקפת יכ הדמעה תא רבעשל תואירבה דרשמ ל"כנמ עיבה
 ןכו ,הלשממה שאר סניכש תובישיבו הנורוקה טניבקב ,הלשממב םינוידב .הפגמב לופיטה לש
 לש םינושארה םישדוחה תנומש ךרואל ,תואירבה דרשמ ישאר ונייצ ,תרושקתל תויואטבתהב
  .127םיילכלכ םילוקיש לע תופידע םייתואירב םילוקישל יכ ,הנורוקה רבשמ

 ,רצואה דרשמ לש זאד ל"כנמה םע תושיגפ הנידמה רקבמ דרשמ לש תווצ םייק תרוקיבה ךלהמב
 ימואל ןוחטיבל הטמל רצואה דרשמ ריבעהש םיכמסמב ןייעו ,זאד םיביצקתה ףגא שאר םע ןכו
 ,דרשמה יריכבו תואירבה רש תוחכונב הלשממה שאר םייקש הדובע תושיגפ לש םילילמתבו
 השקה תקולחמה יכ הלוע םירומאה םיכמסמהמו תושיגפהמ .ודרשמ יריכבו רצואה רש תוחכונבו

 תולבגה רקיעבו ,טוקנל שיש האולחת תעינמל םידעצה ףקיה יבגל הנורוקה רבשמ תא התווילש
 תואירבה דרשמ רקיעב הלעהש תודגונמ תודמעב יוטיב ידיל האב ,קשמה תוליעפו הקוסעת לע
 - תוילכלכה םהיתועפשהמ תומלעתה ךות האולחת תעינמל םישק םידעצ תטיקנב ךמת רשא -
 ,תואירבה דרשמ שרודש ףקיהב םישק םידעצ טוקנל חרכה ןיאש רצואה דרשמ תדמע לומ לא
 .ילכלכה קזנה תנטקהל םג לקשמ תתל שישו

 ל"כנמ תבושת - ןלהל( 2020 ינויל דע דיקפתב ןהיכש רבעשל תואירבה דרשמ ל"כנמ תבושתב
 םידעצב הטיקנ בקע ילארשיה קשמל תולעה"ש רבס אוה יכ בתכנ ,)רבעשל תואירבה דרשמ
 עיצהש םירימחמה םידעצה תטיקנמ האצותכ ילכלכה קזנהמו תולעהמ ההובג ,רתוי םינסורמ
 לולכל הכירצ התיה אל תואירבה דרשמ תיזחת" יכ רבעשל ל"כנמה ןייצ ,תאז םע ."הלשממל
 םושמ - ףיגנה תוטשפתה ןוסירל עיצהש םידעצה עוציבמ תרזגנכ קשמה לע תועפשה חותינ

 תוילכלכה תועפשהה תא ךירעהל ולש ןויסינ" יכ רבעשל ל"כנמה ןייצ ןכ ומכ ."ודיקפתמ הז ןיאש
 ,קדצבש ןכתי ,םיילכלכה םידרשמהמ הרק ףתכל הכוז היה - וטקננש םידעצה לש קשמה לע
 ."דרשמ לכב הנושה תויחמומה רואל
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 - תואירב היהת אל םא" :תואירבה דרשמ ל"כנמ ןייצ 8.3.20 םויב הלשממה שאר סניכש תרושקתל ךורדתב ,לשמל  127
 .27.10.20 םויב ןויאירב תואירבה דרשמב רוביצה תואירב יתוריש שאר השמתשה תוהז םילימב ."הלכלכ היהת אל
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 העונת לעו הדובע לע ,םיקסע לע תולבגמ ,םירגס ןוגכ ,האולחת תנטקהל םידעצ תטיקנל
 .128תויתרבחו תויתואירב תויולע ןדיצבו ,תורישי תוילכלכ תויולע תומייק ,רוביצה לש תישפוח

 איבהל ןה ףא תויושע האולחת תעינמל םידעצמו רגס ידעצמ תועבונה תוילכלכה תועפשהה
 םירקחמב האצמנ תכשוממ הלטבא .םדא ייחב העיגפלו תושק תויתואירב תועפשהל ןיפיקעב
 ןכ ומכו ,םייח תונכסמ תולחמלו תמדקומ התומתל ןוכיסה תא רכינ ןפואב לידגמו רושקה םרוגכ
 םייחה תלחותל שפנל ימואלה רצותה ןיב רשק ואצמ םירחא םירקחמ .129םייחה תוכיאב העיגפל
 .130)ןוטסרפ תמוקע(

 תרטמלו תואירב יכרוצל תואצוה לש תילכלכה תולעב ןודל ךרוצה תא המיגדמ הנורוקה תפגמ
 תקדצומה תיביצקתה האצקהה ףקיה איה ןתועמשמש תוטלחה .רוביצה תואירב לע הנגה
 הנשב הנש ידמ םיירוביצ םיפוגבו הלשממב תולבקתמ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םייח תלצהל
 ,תופורתה לסו תירוביצה תואירבה תכרעמ בוצקת ,ןוחטיבה ביצקת תעיבק ןוגכ ,םינוש םיאשונב
 המדא תודיערל תוכרעיה ,הדובע תונואת תעינמ ,םיכרדב תוחיטב לע הרימשל ביצקתה ףקיה
 רשפאתמ היה ןותנ ביצקתב םייח תלצה םוסקמ ,יטרואית-ילכלכה ןפה ןמ .ריווא םוהיז תעינמו

 יואר .תויביצקתה תוטלחהה לכב ההז התיה םייח תנש תלצה לש תילושה תולעה ובש בצמב
 תולעה תניחב לע השקמו ,תורחא תופגמו הנורוקה תפגמ תא דחיימה דחא ןייפאמ יכ ןייצל
 לשמל הנושב ,)םיוסמ לובגל דע( הקבדהה תויכירעמ אוה ,םייח תלצה םשל תשרדנה תיפסכה
 .131םיכרד תונואתמ

 תריחבב םיעייסמה תויגולונכטבו םיטקיורפב העקשה תויאדכ תכרעהל תונוש תוטיש תומייק
 להונ יפל ,המגודל .הנותנ תיפסכ העקשהב םדא ייח תונש המכ ליצהל ןתינ םהיפלש םיטקיורפה
 לש םיטקיורפב העקשה תויאדכ תכרעה ךרוצל ,םיכרד תנואתב גורה תולע ,2012 תנשמ ת"רפ
 תואצותל דדמ אוה )QALY )Quality Adjusted Life Year דדמ .132ח"ש ןוילימ 6.1-כ איה ,הרובחת
 תונשמ תילכלכה תלעותה תדידמ ידי לע תאזו ,ירוביצה להנימה תועקשהמ תועבונה תויתואירב
 הכרעהה בולישב ,תויאופר תוילופיט תוינכות וא תויאופר תויוברעתה תובקעב ופסוותהש םייח

 
 תודידבו תישפנ הקוצמ תמירג ;םילוח יתבל עיגהל ששחה לשב תושק תולחמב יאופר לופיט תלבקב בוכיע ,לשמל  128

 לש הרמחה ;החפשמב תומילא ;םירוהה תקוסעת לע הדבכהו ךוניחה תכרעמ לש התבשה ;םישישקל טרפב ,רוביצל
 תעינמל םידעצמ םיעבונה )התומתה ירועיש תוברל( םייתואירבה םיקזנה ,םירקחמהמ קלח יפל .תורכמתה תועפות
 BMJ Harms 2020; 37 :ואר .המצע הנורוקה תפגממ םיעבונה ולאל המוד לדוג רדסב תויהל םילוכי ,הנורוקב האולחת

of public health interventions against covid-19 must not be ignored, 

 ,What has driven life expectancy gains in recent decades? A cross-country analysis of OECD member states :ואר  129
Health at a Glance 2017, OECD 2017;  

 Interventions to suppress the coronavirus pandemic will increase unemployment and lead to many premature 
deaths, Rosen et al - Scandinavian Journal of public health, August 2020 

 ilibrary.org-https://read.oecd רתאב ,Indicators ECDHealth at a glance 2017: O :ואר  130

 הרוקמש הקבדה תרשרש לש המויק םג תענומ דחא םדא לש הקבדה תעינמש ךכב יוטיב ידיל האב תויכירעמה  131
 תאיצמ בקע וא יעבט ןפואב ,תופגמ לש תיכירעמה הכיעדה םג .ותוא דומאל השקו עובק וניא הפקיהש ,םדא ותואב
 .םיכרד תונואת תעינממ הנושב ,םייח תלצהל תשרדנה תיפסכה תולעה תניחב לע השקמ ,ןוסיח

 לש תיתרובחתו תילכלכ תויאדכ תניחבל לארשי לש ימשרה ךירדמה אוה )ת"רפ להונ( הרובחתל םיטקיורפ להונ  132
 תנש לש תעצוממ תולע בשחל ןתינ ת"רפ להונב גורה ייח תולעמ .לארשיב תיתשביה הרובחתה םוחתב םיטקיורפ
 תעינמ ךרע תא דמוא )VPF )Value of a Prevented Fatality - הילגנאב המוד דדמ .הנואת תעינמ בקע תכסחנה םייח
 .ט"שיל ןוילימ 1.8-כב םדא לש תוומה
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 רצואה דרשמ תא שמשמה ,"קוריה רפסה" יפל ,הילגנאב .133םייח תונש ןתוא לש ןתוכיא יבגל
 לש ,הילגנאב תרחא הכרעה .134ט"שיל 60,000-ב QALY-ה ךרע דדמנ ,העקשה תויאדכ תכרעהל
 לש רתוי ךומנ םוכסב QALY-ה תא הכירעמ ,National Institute for Health and Care Excellence-ה

 תילכלכ הכרעה לש רודס ךילהת םייק תונידמה תיברמב יכ ןיוצי .135ט"שיל 30,000 - 20,000
 גצוהש ינושאר רקחמ .136ירוביצה םיתורישה לסב תויאופר היגולונכט לש ףודעיתה ךילהתב
 לע עיבצה ,2020137 ילויב ,תואירבה תוינידמו תואירבה יתוריש רקחל ימואלה ןוכמה לש סנכב
 תפגמ ךלהמב לארשיב ולבקתהש תוטלחהב םדא ייח לש תרזגנה תולעה תא דומאל ישוקה
 העקשהה תולע תכרעה לש בחר חווט םייק ,ולא םיישק חכונל יכו ,םינושארה היבלשב הנורוקה
 ח"ש ןוילימ 15-ל ח"ש 170,000 ןיב ,ולבקתהש תוטלחהה תובקעב םדא ייח תנש תרימש םשל
 .138םדא ייח תנשל

 לש תוילכלכה תועפשהה יוהיזל םיכרד לע 2009 תנשב רבכ עיבצה ימלועה תואירבה ןוגרא
 לש תבלושמ הכרעה לש רודס ךילהת עוציב .139תוטלחה תלבקב עייסמ יעצמאכ תופגמ
 קלחכ ,האולחת תעינמל םידעצ לש תונוש תופולח לש תוילכלכהו תויתואירבה תועפשהה
 תויעב לע רבגתהל םג עייסל יושע ,הלשממה ינפל ןוידל תומושתכ תאבומה הטמ תדובע עוציבמ
 ,140תיתוגהנתהה הלכלכהו תיתרבחה היגולוכיספה םוחתמ תוטלחהה תלבק ךילהתב תורכומ
 רבכ ,םנמאו .143יתצובקה בוטיקה תעפותו 142הווהה תייטה ,141ההוזמה ןברוקה תייטה ןוגכ
 תויגולודותמ םהב וגצוהו ,םיבר םירקחמ ומסרופ ימלועה הנורוקה רבשמל םינושארה םישדוחב
 שיש תויגולודותמ ,הנורוקה תפגמ בקע האולחת תעינמל םידעצ לש תולעותהו תויולעה תכרעהל

 
 .תמלשומ תואירב לש תחא םייח תנש לש ךרעה אוה דחא QALY לש יווש  133

 :ואר  134
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938046/The

_Green_Book_2020.pdf  

  :report-www.nice.org.uk/guidance/ng90/documents/economic//https-3 :ואר  135

 םיתורישה לס ןוכדע ךילהתב תילכלכה הכרעהה לש תע םרטב התומ וא תמדקומה התדיל ,גרבנירג 'ד 'פורפ  136
 .Medic, 2019 ,תואירבה לס ?לארשיב

  /forum-policy-http://israelhpr.org.il/corona תבותכב סנכה רודיש  137

  :ואר ,תוילכלכה םהיתוכלשהו האולחת תעינמל םידעצ לש תועפשהה ןיבש רשקה תניחבל םילכ לש תפסונ הריקסל  138

        Assessing the wellbeing of the covid-19 pandemic and three policy types: suppression, control, and uncontrolled 
spread Adler et al, G20 insights, December 2020 

139  Who Guide To Identifying The Economic Consequences of Disease and Injury, 2009; םג ואר: Smith KM, Machalaba 
CC, Seifman R, Feferholtz Y, Karesh WB. Infectious disease and economics: The case for considering multi-sectoral 

impacts. One Health. 2019 

 Halpern SD, Truog RD, Miller FG. Cognitive Bias and Public Health Policy During the COVID-19 :ואר 140
Pandemic. JAMA. 2020;324(4):337 - 338 

 תונברוק יפלכ םימויא לע רתוי םילודג םידעצב ביגהל הייטנל תעגונ )identifiable victim( ההוזמה ןברוקה תייטה  141
 .םייטסיטטסו םיקוחר םימויא לע רשאמ םיהוזמ

 .דיתעב רתוי הלודג תלעות ינפ לע הווהב תלעות לש םילוקיש תפדעהל תעגונ (present bias) הווהה תייטה  142

143  Group Polarization - ואר .הירבחמ דחא לכ לש ויתודמעמ רתוי תוינוציק תוטלחה לבקל הצובק לש הייטנה: Bavel, 
J. J. V., Baicker, K., Boggio, P. S. et al. Using social and behavioral science to support COVID-19 pandemic 

 471 (2020) -460  4, Nat Hum Behav response. 
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 םייתואירב םידעצ לש םירטמרפ בולישל םיכרד ועצוה ןכו ,144תוטלחהה ילבקמל עייסל ידכ ןהב
 .145םיילכלכו

 ילכ לש ,הרגש תעב ,חותיפבש תובישחה לע קנבה דמע 2021 ילוימ לארשי קנב תבושתב
 הלכלכב העיגפ ןיב הפולחתה תא רפשל תוינידמה יעבוקל םירשפאמה היגולונכטו תוינידמ
 .תוטלחהה תלבקב רתוי הבר תושימג םהל םינקמו תואירבבו

 ריחמ" תא ונופצמ לע תאשל הצר אל שיא" יכ בתכנ ,רבעשל תואירבה דרשמ ל"כנמ תבושתב
 שומישב ויהי םימשנמה לכ רשא דע ,תוכיסמה ורמגיי רשא דע ןיתמהל הצר אל שיא ,"תועטה
 ."םדא ייחב ךורכ ףסונ שוכרל הנתמהה ריחמ ןכש ,םיפסונ שוכרל ידכ

 האולחתה תא תיחפהל ודעונ ,תונוש תונידמב ולטוהש הקוסעת לע תולבגמו יתרבח קוחיר ידעצ
 תעינמל רתוי םישק םידעצ וטקנ תונידמש לככ יכ רעשל היה ןתינ .הנורוקה תפגממ התומתה תאו

 השק תילכלכ העיגפ לש ריחמב תוכומנ התומתו האולחת תומר לע רומשל וחילצה ןה ,האולחת
 .רתוי

 םינחבואמה םילוחה רפסמל האוושהב ,תונוש תונידמב ג"מתב הדיריה תגצומ ,33 םישרתב ,ןלהל
 .הנשה לש ישילשה ןועברה ףוסב )שפנ ןוילימל(

  

 
 ,When to release the lockdown: A wellbeing framework for analyzing costs and benefits, Layard et al :לשמל ואר  144

Centre for Economic Performance, April 2020 

 Integrating health and economic parameters to optimize COVID-19 mitigation strategies, Sokolov et :לשמל ואר  145
al., Covid Economics 50, September 2020, Centre for economic policy research 
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 ג"מתב הדיריהו ,)שפנ ןוילימל( םינחבואמה םילוחה רפסמ :33 םישרת
 תורחבנ תונידמב ,3/19 ןועברל האוושהב 3/20 ןועברב ,)םיזוחאב(

 

  OECD (2020), Quarterly GDP (indicator) ; https://ourworldindata.org :רוקמה

 ,דבב דבו ,הנידמה תלכלכב הנותמ העיגפ ןהב רשא תונידמ תומייק יכ הלוע םישרתהמ
 3/20 ןועברב הכומנ הדירי לע הרמש לארשי תנידמ יכ הלוע דוע .האולחת לש הכומנ המר
 הב םינחבואמה םילוחה רפסמש םגה ,ג"מתהמ 1.4%-כ לש רועישב 3/19 ןועברל סחיב
 .ליעל םישרתב תוללכנה תורחאה תונידמל סחיב הובג היהו 28.3 לע דמע שיא 1,000-ל

 הנורוקה טניבקב תילכלכ הייארב תוטלחהה תלבק ךילהת
 הלשממבו
 תודדומתהה ןיינעל םירשה תדעו ינויד לשו הלשממה תובישי לש תומושרת ןחב תרוקיבה תווצ
 לשו הלשממה שאר ךרעש םינויד לש ,)הנורוקה טניבק - ןלהל( ויתוכלשהו הנורוקה רבשמ םע
  .2020 טסוגוא דעו 2020 ראורבפמ ימואל ןוחטיבל הטמהו רצואה דרשמ וכרעש םיכמסמ

 תעינמל םידעצ לש תויורשפאה םהיתועפשהו ,תילכלכה בצמה תנומת יכ הלוע הקידבהמ
 ,הנורוקה תפגמב לופיטה לש םיילכלכהו םייתואירבה םיטביהה ןיב ןזאל ךרוצה תוברל ,האולחת
 הטמה יגיצנ תוחכונב הלשממה שאר םייקש םינוידב םימעפ המכ םינוש םיפתתשמ ידי לע ורכזוה
 .םינוש םימוחתמ םיחמומו רצואה דרשמ יגיצנ ,םירש לש םצמוצמ רפסמ ,ימואל ןוחטיבל
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 תויועמשמה תא ןובשחב איבהל ךרוצה תא םירשהמ המכ ונייצ הלשממ תובישי המכב ,המגודל
 ,תאז םע ,האולחת תעינמל םידעצ ןיינעב הלשממה ןחלוש לעש הטלחהה תועצה לש תוילכלכה
 :תואמגודה ןלהל .2020 יאמ דעש הפוקתב ומייקתה אלו טעמכ תוילכלכה תויגוסב םינויד יכ הלע

 דחא ןייצ ,הפגמל תימואלה תוכרעיהה תסיפת הגצוה הבש ,8.3.20-ב הלשממ תבישיב .א
 ןויד .רורגל היופצ הפגמהש ילכלכה רגתאב ןודת הלשממהש שקבמ אוה יכ םירשה
 .וז הלשממ תבישיב ךרענ אל אשונב

 זאד רצואה רש ,תוירשפא תולבגהב רתיה ןיב הקסעש ,15.3.20-ב הלשממ תבישיב .ב
 םהירבדב וריכזה םירש רפסמו "םידראילימ תורשע" איה שרדייש עויסה תולע יכ ןייצ
 .תוילכלכה תועפשהל וז הבישיב ןויד דחוי אל ךא ,תוילכלכה תועפשהה אשונ תא

 ימואל ןוחטיבל הטמה שאר תא הלשממה שאר החנה 24.3.20-ב הלשממ תבישיב .ג
-כו םיקבדנ ןוילימכ לארשיב ויהי םוי םישולש ךותב יכ ונייצב תולבגהה תא קדהל

 וליא ןוחבל ,רדוסמ יגטרטסא ןויד םייקל ושקיב םירש המכ .םיתמ 20,000 דע 10,000
 םלוא ,ןוידל ךרעיהל ולכויש ידכ יטנוולרה רמוחה תא שארמ לבקלו תומייק תופולח
 ילכלכה אשונב הבישי יכו והשלכ םרוגל תועודי תופולח ןיא יכ בישה הלשממה שאר
 .ךשמהב ךרעית

 לש תונוש תויורשפא וגצוה הבש ,24.3.20-ב תפסונ תינופלט הלשממ תבישיב .ד
 ידכ ךורא חווטל תיזחת רצייל ךרוצה לע םירשה דחא עיבצה ,האולחתה תוחתפתה
 םילדומ ינשב ןודל שקיב רחא רש .םאתהב ילכלכ ןונכת םג עצבל רשפא היהיש
 השקיב תרחא הרש .תונוש תוילכלכ תועפשה םהל שיש םילדומ ,תולבגהל וגצוהש
 שאר ןייצ ךכל הבושתב .תומייקה המשנהה תונוכמ רפסמ ןוגכ ,םינותנ לבקל
 .תעה התואב ילכלכ ןויד םייקל ןתינ אל יכו םייביטנרטלא םילדומ ןיא יכ הלשממה
 תולע המ זאד רצואה דרשמ ל"כנמ םע ררבל הלשממה שאר שקיב וז הבישיב יכ ןיוצי

 .תולעה תא תמכל לוכי וניא יכ ןייצ זאד ל"כנמה יכו היינבה ףנע תתבשה

 
 התניחבמ יכ ,הלכלכל תימואלה הצעומה הריבסה ,2021 ינוימ הלשממה שאר דרשמ תבושתב
 עובקל התייה רתויב הבושחהו הלודגה תיביצקתהו תילכלכה תועמשמה תלעב הטלחהה"
 תופיצר תא םסקמל הרטמב ,םינושה םירגסה ךלהמב םינושה קשמה יפנע לע תולקהו תולבגמ
 הענמנו םיפנע רתוי ורגסנש לככ .ךדיאמ ףיגנה תוטשפתה תא םצמצלו דחמ יללכה דוקפתה
 ,תיקשמהו תילאודיבידניאה ,תילכלכה העיגפה ךכ ,הדובע קושל האיציה םידבוע רתוימ
 יכ הטריפ הלכלכל תימואלה הצעומה ."רתוי ההובג קשמל תיביצקתה תולעהו רתוי תיתועמשמ
 תינלכלכה ,ונגסו הלכלכל תימואלה הצעומה ר"וי ופתתשה הבו הבישי המייקתה 12.3.2020-ב
 תפוקב רקחמה ןוכמ להנמו םזי וניהש הימדקאהמ 'פורפ ,םיביצקתה לע הנוממה ןגס ,תישארה
 ,תישארה תינלכלכה הרסמש םינותנ סיסב לע ,תגרודמ המישר הנכוה וז הבישיב .תיללכ םילוח
 תאו הפגמה תוטשפתה תא םצמצל תנמ לע םתוליעפ תא ליבגהל וא רוגסל שיש םיפנע לש
 םידיקפת ילעבל הגצוה המישרה יכ הרסמ הלכלכל תימואלה הצעומה .הניגב תילכלכה העיגפה
 13.3.20-ב םייקתהש ןוידב יכ הפיסוה הצעומה .הלשממה שארל ןכו תואירבה דרשמב םיפסונ
 תא ינורקע ןפואב ץמאל טלחוה םהידרשמ תרמצו רצואהו תואירבה ירש הלשממה שאר תוחכונב
 .המישרה
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 קשמה תריגס לע הטלחהה תרגסמב יכ ,2021 ינויב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ םיביצקתה ףגא
 ילבמ תאזו ןושאר םויב קשמה תריגסל ךרעיהל שי יכ 13.3.20-ב היחנה הלבקתה ,ןושארה רגסב
  .הזכ ךלהמ לש תוילכלכה תועפשהה וגצוה וב ןויד ךרענש

 םיילכלכה םיאשונל בל תמושת רתוי הרכינ ,2020 יאמ רחאל וכרענש הלשממה תובישיב יכ ןיוצי
 תפסונה תילכלכה תינכותה רושיא תרגסמב םייקתה םיילכלכה םיאשונב הלשממב ידועיי ןויד יכו

 .2020 טסוגואב

 .םיילכלכ םיאשונב םינוש םיחותינ וניכה יכ הנידמה רקבמ דרשמל ורסמ םיילכלכ עוצקמ ימרוג
 תויוסחייתה ,םיילכלכ םיחותינ תרוקיבה תווצל ריבעה תישארה תינלכלכה ףגא ,המגודל
 ילבקמל עייסל ודעונ רשא רבשמל םינושארה םישדוחב השביגש תוגצמו תויזחת ,םישיחרתל
 .ילכלכה ןפל ןהו יתואירבה ןפל ןה תוסחייתה ךות ,רבשמה לוהינב תוטלחהה

 עציב אוה 2020 ץרמב יכ הנידמה רקבמ דרשמל הלכלכל תימואלה הצעומה שאר רסמ ,ןכ ומכ
 םינותנה תא רסמו ,האולחתה ףקיה תלבגה םשל טקניהל םייושעש רגס ידעצ תויולע לש ןדמוא
 םירושקה םיילכלכ םינותנו עדימ הלשממה שארל ריבעה ןכמ רחאל םג יכו ,הלשממה שארל
 .הלשממה לש תוירשפא תוטלחה לש תוילכלכה תויולעב

  ,ל"למה ידי לע הלשממלו הנורוקה טניבקל וגצוה רשא תוגצמ 37 לש הניחבב ,תאז םע
 יכו ,םרקיעב םייתואירב םינותנ ולא תוגצמב בליש ל"למה יכ הלע 2020 רבמבונל ץרמ ןיב
 המורת( ילכלכ דדמ תצירטמ לש הגצהל טרפ ,תוגצמל ופרוצ אל םיילכלכ םיחותינ
  .ןלהל טרופמכ ,2020 רבמטפסב הגצוהש יתואירבו )רצותל

 הבחר בצמ תנומת תגצהב הבר תובישח האור" אוה יכ בתכנ 2021 ינוימ ל"למה תבושתב
 םייחה ימוחת לכ תא קבוחה הנורוקה רבשמ אשונב טרפב ,היתודעוולו הלשממל תיביטרגטניאו

 ינוחטב-ינידמ ףוג אוהש שיגדהלו ריכזהל ל"למה שקבמ ,תאז דצב .הרבחה לשו הנידמה לש
 ןוכנל ל"למה האר ןכ לעו ,ןוחטיבהו ץוחה יניינעב הלשממה תדובע תא זכרל ירקיעה ודועייש
 גיצי םיילכלכ-םייתרבחה םיטביהה לש תוכלשההו תויגוסה תאש ,הנורוקה רבשמ תרגסמב
 ."לעופב השענ םג ךכו - הנורוקה טניבקלו הלשממל רצואה דרשמ

 ,ל"למב יוצמה דועית יפל ,רצואה דרשמ גיצהש תוגצמ הנומש לש טוריפ ותבושתב ףיסוה ל"למה
 תוגצמה תחא .הפגמה לש תוילכלכ תועפשהל תוסחייתה וללכ רשאו ,הנורוקה טניבק ינפל
 .הנש התוא רבמטפס שדוח ףוס רחאל תורחאהו 2020 ינוי שדוחב תחא ,2020 יאמ ףוסב הגצוה
 שאר לצא ןוידל עקרה רמוחב הבלוש איה יכ רסמ ל"למה ,ילכלכה דדמה תצירטמל רשא
 .16.4.2020-ב הלשממה

 םיילכלכ םילוקישש איה ותדמע יכ 2021 ינויב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ םיביצקתה ףגא
 לע תועפשה ןהל שיש תוטלחה תלבקב ןובשחב םיאבומה םילוקישהמ קלח תויהל םיכירצ
 הלא םילוקישל קפסמ םוקמ ןתינ אל ,ותליחתב טרפבו ,הנורוקה רבשמ לוהינב יכו קשמה
 טרפבו ,רצואה דרשמ ףותישב םינויד וכרענ אל תובר םימעפש ךכ תוטלחהה תלבק ךילהתב
 תובר םימעפ ,ןכ ומכ .קשמה לע םידעצהו תוינידמה תועפשהל רשאב ,םיביצקתה ףגא ףותישב
   .םיביצקתה ףגא י"ע םיילכלכ םיחותינ תגצה רשפאמ היהש קפסמ ןויד אלל תוטלחה ולבקתה
 םיחמומ ונמזוה אלו תואירבה םלועמ םיחמומ טניבקה ינוידב בליש ל"למה יכ ףיסוה ףגאה
 דרשמ תדמע תא ץמיא ל"למה יכ היה הארנו ,רצואה דרשממ עוצקמה ימרוג דצל הלכלכל
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 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה

 תופולח תוברל ,תואירבה דרשמ גיצהש הדמעל תודגונמה תורחא תודמע לביק אלו תואירבה
  .רוביצב העיגפה תא תונתממ ויהו ןכתייש םיביצקתה ףגא י"ע וגצוהש

 קלח םה םיילכלכ םילוקיש"ש םיכסמ אוה יכ 2021 טסוגואב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ ל"למה
 ל"למה גהנ ךכו קשמה לע תועפשה ןהל שיש תוטלחהה תעיבקב ןובשחב םיאבומה םילוקישהמ
 רבג רוביצה תואירב יטביהב התעינמו הפגמב לופיטה" יכ ל"למה ןייצ ,ןכ ומכ ."ךרדה לכ ךרואל
 הנתינ יטנוולר ןויד לכב יכ ל"למה ןייצ דוע ."םדא ייחב רבודמ ןכש רחא לוקיש לכ לע הליחתב
 רצואה דרשמ יכו ,קשמה לע תועפשהה תאו תיביצקת הכרעה גיצהל תורשפאה רצואה יגיצנל
 .הנידמה תלכלכב העיגפה תא וא תויולע ךירעהל ותלוכיב ןיא יכ ,םירקמה בורב ,ןעט

 רצואה דרשמ ,ל"למה ןיב הלועפה ףותיש קוזיחב ךרוצה תא תודדחמ תורומאה תובושתה
 .רבשמה לוהינ ךלהמב תואירבה דרשמו

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

 תקפה ךילה םייקל ל"למה שאר החנה 4.4.21 םויב" יכ הנידמה רקבמ דרשמל בישה ל"למה
 תוירחאה תקולח תרדגה לש הניחב .הימדנפ םע תודדומתהל תימואלה תינכותה ןוכדעלו םיחקל
 לש רבשמב ימואל ליבומכ רדגוי רשא ףוגה .ךילהתהמ קלח היהת הנידמה יפוגו ידרשמ ןיב
 תרדסה לש הניחב ךכ ךותבו ,הז הנבמב ןוגרא לכ ידיקפת ,ינוגראה הנבמה אשונל שרדיי הפגמ
 ,רתיה ןיב ,שבגיו ןחבי רשא םרוגה תוהז תא םג ללכתמה ףוגה עבקי תאז תרגסמב .ללכתמ ףוג
  ."הפיגמ תעב הלשממה ינפב הגצהל היגולודותמ

 םקוה ,ולטוהש תולבגמה תתחפהלו ןושארה רגסהמ האיציל תוכרעיההמ קלחכ יכ הלע דוע
 תימואלה הצעומה ,לארשי קנב ,רצואה דרשממ םיגיצנ תופתתשהב 2020 ץרמ ףוסב תווצ
 לש תוילכלכ תויועמשמ ןחב תווצה .תואירבה דרשמו 146רנטרג ןוכמ ,הלכלכה דרשמ ,הלכלכל
 תגרודמ הרזח לש תויתואירבה תויועמשמה תא ,םינושה הדובעה תומוקמב תמצמוצמה תוליעפה
 תומוקמ תוליעפל תירוביצה הרובחתהו ךוניחה תוכרעמ לש ןתובישח תאו הדובעה יפוא יפל
 רורחשה ךילהתל תיתואירב-תילכלכ היצזימיטפוא עיצהו הפיקמ הדובע עציב תווצה .הדובעה
 המורת דדמו רצותל המורת דדמ( םיילכלכ םידדמ ינש ונבנ תווצה תדובעב .רגסהמ גרודמה
 העפשהה תדימו םייארקא םיעגמ ףקיה ,םיעגמ ףקיה( םייתואירב םירטמרפ בולישב )הקוסעתל
 ולא םידדמ ךמס לע .)תוחיטבה ידעצמ רענתהל היצמיטיגלה לע ףנעב תוליעפה שודיח לש
 לע תוליעפל קשמה תרזחהל תגרודמ הלועפ תינכות התנבנו תיתואירב-תילכלכ הצירטמ התנבנ
 2020 יאממ תווצה לש תוצלמהה תאו תונקסמה תא ףריצ זאד רצואה דרשמ ל"כנמ .םיפנע יפ
  .ףוחד ןויד םויקל השקבב ,ימואל ןוחטיבל הטמה שארל ותיינפל

 
 תכרעמל עייסל איה ןוכמה תרטמ .לארשיב תואירב תוינידמו היגולוימדיפא רקחל ימואל רקחמ ןוכמ אוה רנטרג ןוכמ  146

 .החותיפבו תלכשומ תואירב תוינידמ תעיבקב תואירבה
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 יתואירבו )רצותל המורת( ילכלכ דדמ תצירטמ :34 םישרת

 

 )30.9.20( הנורוקה טניבקל תגצמ ,םידדמו תונורקע ,תופולח - האיצי תייגטרטסא ,תואירבה דרשמ :רוקמה

 ידי לע הפרוצ ,2020 לירפאב תווצה שביגש יפכ ,יתואירב-ילכלכה דדמה תצירטמ יכ הלע
 .2020 רבמטפס ףוסב הנורוקה טניבק ינפל גיצהש תגצמל תואירבה דרשמ

 דדמה תצירטמ תא הלשממלו הנורוקה טניבקל עקרה רמוחב בלשי ל"למה יכ היה יואר
 טניבקה ירבח וז ךרדבו ,ןושארה רגסהמ האיציה רחאל ,ושוביגל ךומסב יתואירב - ילכלכה
 .םיפסונ םירגס ןיינעב תוטלחה תלבק תארקל שומיש וב תושעל ולכי הלשממהו

 רושיאל תסנכב הקוחה תדעו ינוידב תוילכלכ תוכלשה תגצה
 הנורוקה תונקת
 ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוחל )א(4 ףיעסב
 םוריח בצמ לע הזרכה לש הפקות תפוקתב יכ עבקנ ,2020 ילויב קקחנ רשא ,2020147-ףשתה
 םיאשונב תונקת ןיקתהל ,148תסנכה לש הדעו רושיאב ,הלשממה תיאשר הנורוקה ףיגנ לשב

 
 תעש תונקתבו םעה תואירב תדוקפ חוכמ םיווצב רקיעב האולחת תעינמל םידעצה ועבקנ םינושארה הפגמה יבלשב  147

 ץעויה לש תעד תווח יפל .םישדוח השולשל לבגומ ןפקות הלשממה דוסי קוחל )ו(39 ףיעסל םאתהבש ,םוריח
 תעדה תווח יפל .םוריח תעשל תונקת תנקתה ינפ לע הליגר הקיקח ףידעהל שי ,2020 לירפאמ הלשממל יטפשמה
 .הליגר הקיקח םודיק ךשמה םע דבב דב ,ידיימו ינויח ךרוצ לש הרקמב םוריח תעשל תונקת ןיקתהל ןתינ

 .קוחל )ד(4 ףיעסב ועבקנש םיאנתב  148
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 םוצמצו רוביצה ברקב הנורוקה ףיגנב הקבדה תעינמ םשל שורד רבדה יכ הענכוש םא" 149םינוש
 הדימבו הפוקתל קר לוכהו ,ןוכיסב תויסולכוא לע הנגה וא האולחתה ףקיה םוצמצ ,ותוטשפתה
 תויוכזב העיגפה ,ןתגשהל תופולח ולקשנש רחאל ,תורומאה תורטמה תגשה ךרוצל תושורדה
 הדעו רושיאל תונקתה תא שיגהל הלשממה תא בייחמ )1( )ד(4 ףיעס .150"קשמה לע תועפשההו

 חוכמ ."ןניקתהל העצהה סיסבב הדמעש תיתדבועה תיתשתהו רבסה ירבד יווילב" תסנכה לש
 .2020 רבמטפס דע םימעפ שש ונקות ולאו ,151תונקת 10.8.20-ב ונקתוה רומאה קוחה תוארוה
 .152הלשממה תוכמסבש תופסונ תונקת הז ןיינעב ונקתוה ןכ ומכ

 תונקת רושיא ךרוצל ,תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"ויל הלשממה תוינפ יכ הלע
 וללכ ,)ינשה רגסה תפוקת תוברל( 2020 רבמטפס - ילוי םישדוחב הלשממה הניקתהש
 תוסחייתה ןהב התייה אל םלוא ,לארשיב האולחתה ףקיה רבדב םינותנ םהבו רבסה ירבד
  .קשמה לע תוילכלכה תועפשהל

 קשמה לע תוילכלכ תועפשהל םיעגונה םיטביה םג תסנכה ינפל גיצת הלשממה יכ ץלמומ
 שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח חכמ תונקת רשאל האובב
 .2020 ילויב קקחנ רשא ,2020-ףשתה ,)העש תארוה(

 רצואה דרשמל תואירבה דרשמ ןיב עדימה ףותיש

 עדימה תרבעהל רשאב רצואה דרשמ ימרוג ידי לע םימיוסמ םירעפ ולע תרוקיבה ךלהמב
 הנכהכ םינכדועמ םישיחרתו תופולח שוביג ךרוצל רצואה דרשמל תואירבה דרשמ דצמ
  .הלשממו טניבק תובישיל

 יפלכ תופיקשב לעופ וניא תואירבה דרשמ יכ זאד רצואה רש רמא 4.5.20-ב הלשממ תבישיב
 תואירבה דרשמ ל"כנמל םיביצקתה לע הנוממה ןגס בתכמב הנפ 19.5.2020-ב .רצואה דרשמ
 ללכ תא איבמ וניא ויפל םילעופ תואירבה תכרעמו הלשממהש סוחייה שיחרת יכ ןייצ ובו ,זאד
 ןגס ןייצ דוע .הדגנכ וטקננש העינמה ידעצ לש תויביטקפאהו הפגמה תודוא לע ינכדעה עדיה
 דרשמ ךרענ ויפלש ינכדעה סוחייה שיחרת תא לבקל שקיב תועובש המכ ךשמב יכ הנוממה

 
 תוליעפ תלבגה ;)קוחל 7 'ס( ירוביצה בחרמב תוליעפ תלבגה ;)קוחל 6 'ס( יטרפה בחרמב תוליעפה תלבגה םוחתב  149

 םיעוריא תלבגה ;)קוחל 8 'ס( םיתוריש ןתמ לש תוליעפו רוביצל םיחותפה תומוקמבו הדובע תומוקמב ,קסע יתבב
 'ס( החוור תורגסמ תוליעפ תלבגה ;)קוחל 10 'ס( ךוניח תוליעפ םימייקמה תודסומ לש תוליעפ תלבגה ;)קוחל 9 'ס(

 'ס( דחוימ תוריית רוזא תוליעפל םיאנת תעיבקו הזרכה ;)קוחל 12 'ס( הרובחתה םוחתב תוליעפ תלבגה ;)קוחל 11
 .)קוחל ו12 'ס - א12

 תונקתב הכ דע ונקתוהש םירדסההמ קלח לש קשמה לע תוכלשהה לשב" :ךכ בתכנ קוחה תעצהל רבסהה ירבדב  150
 םירדסהה לש תועפשהה תא לוקשל הלשממה לעש שרופמ ןפואב בותכל עצומ ,ףיגנה םע דדומתהל ידכ םוריח תעש
 ."תונקתה תא ןיקתהל האובב קשמה לע םיעצומה

 .2020-ף"שתה ,)תוליעפ תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת  151

 הפועת תודש תלעפה לע תולבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת  152
 תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת ;2020-ף"שתה ,)תוסיטו

 תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת ;2020-ף"שתה ,)תופסונ תוארוהו תוליעפ
 םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת ;2020-ף"שתה ,)תוליעפ תלבגהו ירוביצה בחרמב הייהשה תלבגה( )העש
 .2020-ף"שתה ,)הרובחתה םוחתב תוליעפ תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ
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 יכ ןעטו יעוצקמה לדומהמ תואירבה דרשמ וב רזח ,ןכדועמ שיחרת לביקש רחאלו ,תואירבה
 לבקל שקיבו רזח הנוממה ןגס .תוכרעיהל והשלכ שיחרת רצייל ןתינ היה אל ללכ איהה תעב
 הטמב ןוידל הנכהכ ,תואירבה דרשמ םע תפתושמ הבישי םייקלו םינכדועמה םירמוחה ללכ תא
 .ימואל ןוחטיבל

 שקבנ" :ךכ זאד רצואה דרשמ תיל"כנמ הנייצ ,29.6.20-מ הלשממה תוריכזמל בתכמב ,ןכ ומכ
 םימרוגה ןיב תיעוצקמ הטמ תדובע סנכל היה גוהנ רבעבש ךכל בלה תמושת תא ריעהל
 ונאו רבדה היה ךכ אל ,םעפה .הוותמ תעצה םרטב ל"למהו תואירבה דרשמ ןיבל םיילכלכה
  ."םידרשמה ןיב הטמה תדובע דפקות התעמש םיווקמו ךכ לע םירצמ

 התשענ ללככ יכ 2021 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל רסמנ תואירבה דרשמ ל"כנמ תכשלמ
 ךכו ,קשמה תחיתפל וא תולבגהל תונקת תאבה תארקל רצואה דרשמ םע תפטוש הטמ תדובע
 רצואהו תואירבה ידרשמ תודמע ךכל רבעמ .זאד רצואה תיל"כנמ לש הבתכממ ףקתשמ םג
 יכ ופיסוה ,ןכ ומכ .םירשל ופקוש םירבדה תוקולחמ ויהו הדימבש ךכ הנורוקה טניבק ינפל וגצוה
 םאהו רצואה דרשמ לומ ןורכנס עצוב אל ינוי ףוסב תונקתה תאבה תעב עודמ עדימ םהידיב ןיא
 )תושענ ןיידעו( ושענ ללככ ,רומאכו תאז םע .רצואה תיל"כנמ הבתכש יפכ ויה םירבדה ןכא
 תא ןבלל תנמ לע הלשממל וא הנורוקה טניבקל העגה םורט רצואה דרשמ םע תומידקמ תוחיש
  .דעומ דועבמ םירעפה

 רצואה דרשמל תואירבה דרשממ עדימה תרבעהב םירעפ ולע יכ בתכנ םיביצקתה ףגא תבושתב
 שיחרת יבגל ,רתיה ןיב ,ול שרדנה עדימה תא רצואה דרשמ לביק אל םיכורא ןמז יקרפ ךשמבו

 יואר יכ םיביצקתה ףגא ןייצ דוע .הפגמה לומל תוכרעיה ךרוצל לועפל שקיב וסיסב לעש סוחייה
 לע ונחביי וב ןויד םייקתי יכו ,םימרוגה ללכל םייטנוולרה םינותנה ללכ הלשממה ךותב ורבעויש
 .םיכרענ םלומ לא םישיחרתלו םיכרצל סחיב אצומה תוחנה םיברועמה םימרוגה ידי

 עגונה לכב טרפבו ,םהלש הדובעה יקשממ בויטל ולעפי רצואהו תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 .הלשממה ינוידלו הטמ תודובע תנכה ךרוצל םידרשמה ןיב עדימה תרבעה ןפואל

 םייוקילה לע העבצהל םיכסמ אוה יכ הנידמה רקבמ דרשמל בישה ימואל ןוחטיבל הטמה
 .ליעל הרומאה הצלמהלו ,רצואה דרשמו תואירבה דרשמ ןיב עדימה ףותישב
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 םוכיס
 

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

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

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

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

 
 


