
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

 הלכלכ ימוחת תרוקיבל הביטחה
 תוימואל תויתשתו

 םיקסעל הנונראב תוחנה
  הנורוקה רבשמ תפוקתב



 
 

 
 

 

 

 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראב תוחנה

 



 
 
 

|    3   | 

 

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

....
  |  ריצקת                                            ה

נה
וח

ב ת
נונרא

על ה
יקס

ב ם
פוקת

 ת
מ

 רבש
נורוקה

ה  

 רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראב תוחנה
  הנורוקה

 תרבעה ידי לע הנורוקה רבשמ לשב 1הנונראב תוחנה תועצמאב םיקסעל יתלשממה עויסה
 יפל - 'א בבס :תורגסמ יתשבו םיבבס ינשב השענ הנידמה ביצקתמ תוימוקמה תויושרל םיפסכה
 2020 לירפאמ )הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקתו 2020 לירפאמ הלשממ תטלחה
 רבמטפסמ )הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקת יפל - 'ב בבסו ;)'א הנורוק תונקת(

 םיקיזחמ םהבש םיסכנה גוויס יפל העבקנ תוחנהל תואכזה - 'א בבסב .)'ב הנורוק תונקת( 2020
 היה הנידמה ביצקתמ ןומימה :ח"ש דראילימ 2.8-כ ךסב היה ללוכה תוחנהה ןדמואו ,םיקסעה
 םיקסעה ללכל ימעפ-דח ןפואב הנתינ החנהה .תויושרה ןומימב רתיהו ח"ש דראילימ 2.7 ךסב
 הנונראה יבויח ןיגב 100% לש רועישב וא ,תיתנשה הנונראהמ 25% לש רועישב םייטנוולרה
 רוזחמב תרכינ הדירי יפל העבקנ תוחנהל תואכזה - 'ב בבסב .2020 יאמ דע ץרמ םישדוחל
 ינוי דע 2020 ינוימ ח"ש דראילימ 3.5-כ ךסב היה ללוכה תוחנהה ןדמואו ,םיקסעה לש תוסנכהה

 דראילימ 2.2-כ ךסב רתיהו ,ח"ש דראילימ 1.3-כ לש ךס 2020 רבמצד דע ינוי םישדוחל :2021
 .2021 ינוי דע ראוני םישדוחל ח"ש

 
 
 

 2.8-כ
  ₪ דראילימ

  275-כ
  ₪ ןוילימ

 1.3-כ
  ₪ דראילימ

 150-כ
  ₪ ןוילימ

 ןדמואה - 'א בבס
 תוחנהה לש ללוכה
 2.7 :םיקסעל
 ח"ש דראילימ
 ביצקת ןומימב
 הרתיהו ,הנידמה
 תויושרה ןומימב
 .תוימוקמה
 ולצונ םיביצקתה
 ואר( םאולמב
 6 חולב טוריפ
 )ןלהלש

 ביצקת תפסות - 'א בבס 
 ח"ש ןוילימ 223 ךסב
 ינושארה ןדמואה ביצקתל
 דראילימ 2.3 ךסב היהש(

 שארמ הדעויש ,)ח"ש
 ןדמואהמ לעופב תוגירחל
 ביצקת תפסותו ,ינושארה
 ח"ש ןוילימ 52-כ ךסב
 תואצוהה רחאל הרשואש
 ולצונ םיביצקתה .לעופב
 חולב טוריפ ואר( םאולמב
 )ןלהלש 6

 םוכסה - 'א בבס 
 ביצקתמ רבעוהש
 תוחנהה לע יופישה
 דרשמ לש הנונראב
 תויושר 29-ל םינפה
 תונתיא תוימוקמ
 תעצבתמ ןהבש
 תוליעפה בור
 תיקסעה

 ךס - 'א בבס 
 ןרקמ תופתתשהה
 דרשמבש ןויקינה
 הביבסה תנגהל
 הנונראב תוחנהב
 תויושרל רבעוהש
 קנעמ תולבקמה
 ןוזיא

 
 תא ןממל התרטמ .תימוקמה תושרה ידי לע הבגנו סכנב םיקיזחמה הנידמה יבשות לע לטומה יתנש סמ איה הנונרא  1

 דועיי יפל עבקנ סמה .המוחתבש םיסכנב םיקיזחמה לע סמה תא הליטמ תושרה .תושרה לש תונושה תויוליעפה
 ]שדח חסונ[ תויריעה תדוקפ ,ונייהד - תישארה הקיקחב ןה םינגועמ הנונראה יללכ .םמוקמו םחטש ,םיסכנב שומישה
 יווצ ןכו ,רצואהו םינפה ירש ידיב ונקתוהש םיווצו תונקת ,ונייהד - הנשמה תקיקחב ןהו ;תוימוקמה תוצעומה יווצו

 .הנשב הנש ידמ תונכדעמ תוימוקמה תויושרה לש תוצעומהש הנונרא
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראב תוחנה

3.5 
  ₪ דראילימ

 80,000-כ
  תושקב

280 
  257  ₪ ןוילימ

 םוכס - 'ב בבס
 םיקסעל תוחנהה
 2020 ינוימ רשואש
 2021 ינוי דע

 רפסמ - 'ב בבס 
 ושגוהש תושקבה
 רבמצד דע ינוי םישדוחל

 לירפאל ןוכנ( 2020
2021( 

 

 יופישה ךס - 'ב בבס 
 םיקסעל תונכוסהש
 םיינוניבו םינטק
 תויושרל המליש
 םיקסע רובעב
 הרשוא םתשקבש
 םישדוחל הידי לע
 2020 רבמצד דע ינוי
 ,)2021 לירפאל ןוכנ(

 1.3-מ 22%-כ אוהש
 ח"ש דראילימ
  וז הפוקתל וצקוהש

 תויושרה רפסמ 
 וללכנש תוימוקמה
 :יופישה םכסהב

 תולבקמ 195
 29 ;ןוזיא קנעמ
 33 ;תונתיא תויושר
 תולבקמ ןניא
 ןניאו ןוזיא קנעמ
 תונתיא

 
 

 תרוקיבה תולועפ
 יתלשממה עויסה תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2020 רבמבונ דע רבמטפס םישדוחב
 תוחנהה ןתמ ךילהת קדבנ רתיה ןיב .הנורוקה רבשמ לשב םיקסעל הנונראב תוחנה ןתמב
 תויושרה ןתואל ,הנידמה ביצקתמ ,יופישה ךילהתו תוימוקמה תויושרהמ םיקסעל הנונראב
 תרוקיבה םויס דעומב .'א בבסב ורקיעב קסוע תרוקיבה חוד .ןהלש תוסנכהב הדיריה לע
 דרשמב התשענ תרוקיבה .'ב בבסב הנונראב תוחנהל תושקבב לופיטה ךילהת לחה קר
 תרצנ תייריע ,תג תיירק תייריע ,ופי-ביבא לת תייריע :תוימוקמ תויושר עבראבו םינפה
 זכרמב ,ימוקמה ןוטלשה זכרמב ,רצואה דרשמב ושענ תומילשמ תוקידב .לילגה ףונ תייריעו

 הלכלכה דרשמבש )תונכוסה( םיינוניבו םינטק םיקסעל תונכוסבו תוירוזאה תוצעומה
 .היישעתהו
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 'ב בבס ןיבל 'א בבס ןיב םיירקיע םירטמרפ תאוושה

 'ב בבס 'א בבס רטמרפה

 םישדוחל הנונראמ רוטפ תחנה החנהה גוס
 לש החנה וא 2020 יאמ דע ץרמ

 2020 תנשל הנונראהמ 25%

 ועגפנש םיקסעל הנונראב החנה
 הנורוקה רבשמ לשב תיתועמשמ
 100% דע 95% לש רועישב
 2021 ינוי דע 2020 ינוי םישדוחל

 :ללוכ 'א בבסב ביצקתה ףקיה
 תויושרה לש תופתתשהה םוכס
 ןויקינה ןרק לשו תוימוקמה

 ץרמ םישדוחל ח"ש דראילימ 2.8
 2020 יאמ דע

 2020 ינוי םישדוחל ₪ דראילימ 3.5
 2021 ינוי דע

 ןוכנ( ביצקתה שומימ רועיש
 )2021 לירפאל

 1.3-מ ח"ש ןוילימ 280 - 22% 100%
 םישדוחל וצקוהש ח"ש דראילימ
 2020 רבמצד דע ינוי

 םיסכנב םיקיזחמה םיקסעה ללכ החנהל תואכזל ןוירטירקה
  תונקתב ועבקנש םיללכה יפ לע

 400 דע אוה םרוזחמש םיקסע
 עגפנ םתוליעפ רוזחמשו ח"ש ןוילימ
 ועבקנש םיללכה יפ לע תיתועמשמ
 תונקתב

 
 29 ןהמ ,תוימוקמה תויושרה ללכ החנהה ןיגב יופישה ילבקמ

 1.3 ולביקש תונתיא תויושר
 דרשמ ביצקתמ ח"ש דראילימ
 )57%( םינפה

 ןמוחתבש םיקסעלש תויושרה
 ,החנהל השקב תונכוסה הרשיא
 החנהה תא םהל הנתנ תושרהו

  לעופב

 לכל םישדוח השולש דע םיינש ידיימ קסעל החנהה ןתמב לופיטה ןמז
 )םיבוכיע אלל( תוחפה

 

 

 הנונראב תוחנהל םיאכזה םיקסעה תעיבקל הטישה - םיקסעל תוחנה ןתמ - 'א בבס
 הנעמ ןתמ ךרוצל השבוג הטישהש םגה .וב שומישהו סכנה גוס לע הססבתה 'א בבסב
 הללכנ אל ,םיאכזה םיקסעה תעיבק ךרוצל ,תוימוקמה תויושרלו םיקסעל ריהמו ידיימ
 גווסש סכנ יבגל טרפ( הנורוקה רבשמ תפוקתב קסעה תוליעפב הדירי תחכוהל השירד
  .)"רחא סכנ"כ

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראב תוחנה

 רידסה אל םינפה דרשמ - החנהה תואכזה תעיבק ךרוצל םיסכנה גוויס - 'א בבס
 גוויס יוביר .הנונראה יבויח תעיבקב תויושרה לכ תאו ותוא שמשיש ידכ םיסכנל דיחא גוויס
 ,סכנה גוויסב תועט הלח םא ,רמולכ .םיקסעל תוחנהה ןתמ לע עיפשהל לולע םיסכנה
  .ךפהל ןכו הלבקי אל החנהל יאכזה קסע לעבש ךכל איבהל לולע רבדה

  - ןויקינה ןרקמ ןומימה יפסכ לע הרקבו םושיר - 'א בבס
 קנעמ קינעת ןויקינה ןרק יכ עבקנ ובו ןויקינה תרימש קוחל ןוקית םסרופ 2020 לירפאב •

 תימוקמ תושרל ,הנמטהה לטיה יפסכמ ,תיתיב תלוספב לופיטל ימעפ-דח עויס
 ןוקיתב עבקנ דוע .ח"ש ןוילימ 150-כ לש ללוכ ךסב 2020 תנשל ןוזיא קנעמ תלבקמה
 קנעמ ולבקי ילכלכ-יתרבחה גורידב 6 דע 1 תולוכשאל תוכיושמה תוימוקמ תויושר יכ
 ,םיטרופמה םיקנעמה ינש יכ הלוע קוחב רומאהמ .ח"ש ןוילימ 40-כ לש ללוכ ךסב
 תלוספב לופיט ןיגב תואצוהל ודעוי ,ןויקינה ןרקמ ורבעויש ,ח"ש ןוילימ 190 ךסב
  .תיתיב

 תואצוהל םידעוימ ויה הרואכלו ןויקינה ןרקמ ונתינ עויסהמ ח"ש ןוילימ 150-ש ףא •
  .הנונראב תוחנהל יופישה לדומב ללכנ םוכסה ,ןויקינ

 הרקבו םושיר עצבל וחנוה אל תויושרה יכ הלוע תג תיירק תייריעו לילגה ףונ תייריע יחווידמ •
 דועייה יבגל תוריהב-יא התלעו ,ןויקינה ןרקמ ולבקתה רשא םימוכסה רובע תדרפנ תיפסכ
 .ןויקינ תואצוה רובע וא םיקסעמ הנונראב הדיריה רובע םאה - ולא םיפסכ לש

 תינכות הנכוה אל יכ ורסמ הביבסה תנגהל דרשמה יגיצנו םינפה דרשמ יגיצנ •
 .תלוספב לופיטהמ האצותכ ןויקינה תויולע תפסות לע תויושרה םע תונבשחתהל

 םינפה דרשמ ידיבש תוחודהו םינותנה - יופישה יפסכ לע םינפה דרשמ תרקב - 'א בבס
 ימרוג לעו וילע ושקה ,םיתוויע ןוקיתו ;םירחא םיסכנ ;םייתלשממ םיסכנ :םיבצמ השולש לע
 .תשרדנה הרקבה תא עצבלו םירומאה םיבצמה ןיב ןיחבהל םיינוציח הרקב

 ףדוע וא יופיש רסוח( לעופב ונתינש תוחנה ןיבל ןדמואה ןיב םירעפה - 'א בבס
 ןיבש רסוחה וא ףדועה יפסכ רבדב הארוה העבקנ אל יופישה םכסהב יכ אצמנ - )יופיש
 ףדוע תושרל רצונ םהבש םירקמב ,ןכל .וניגב לעופב ונתינש תוחנהה ןיבל ינושארה יופישה
 דרשמ ,רסוח תושרל רצונ םהבש םירקמבו ,הידיב ראשיהל לוכי אוה ירה ,ינושארה יופישהמ
 תרוקיבב וקדבנש תויושרה עברא ורסמש עדימהמ ,ןכ ומכ .ויוסיכל םיפסכ ריבעי אל םינפה
 הנורוק תונקתב עבקנל גוויסה תמאתהבו תויושרב םיסכנה גוויס לע הרקבב םירעפ ולע
 יפ לע תויושרה לש חווידו תויושרה לכל םיסכנ לש דיחא גוויס רדעיה ,רתיה ןיב םהבו ,'א
 תויועטל ,החנהל תויואכזב תויועטל איבהל םילולע הלא םירעפ יכ ןיוצי .הז םכסומ גוויס
 .הנממ םירזגנה תוחנהה יבושיחב תויועטל ךכמ האצותכו הנונראה ימוכס בושיחב

 הנורוק תונקתבו 'א הנורוק תונקתב - םיסכנ יריכשמל הנונראב תוחנה - 'ב + 'א בבס
 ,הנורוקל תורושקה תוביסמ סכנה תא בזע סכנ לש רכוש םהבש םירקמל הנעמ ןתינ אל 'ב
 .הפוקת התואב בוש ותוא ריכשהל חילצה אל סכנה ותוא לש ריכשמהו

 תפוקתב יכ הלע - הנונראב החנה תלבקל השקבב לופיטה ךילהת - 'ב בבס
 איה ובש שדוחב דעומל םאתהב השקבב לופיטל עגונב םינמז רעפ םייק היה ,תרוקיבה
 ולש השקבה ,שדוחל 11-ב ולש השקבה תא שיגה קסע םא ,תונכוסה ירבדל ,ךכ .תשגומ
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 קסע .ירחאש שדוחל 20-ה דע תוימוקמה תויושרל חלשיו ירחאש שדוחל 10-ל דע הכחת
 .םימי 10-כ ךות תימוקמה תושרל עיגת ולש השקבה ,שדוחל 9-ב שיגהש

 ביצקת לש יביצקתה לוצינה רועיש יכ אצמנ - םיקסעה ידי לע שומימה רועיש - 'ב בבס
 לירפאל ןוכנ ומלושש ח"ש ןוילימ 280-כ ךסב םכתסה 'ב הנורוק תונקת תרגסמב ןתינש עויסה

 הפוקתל סחייתמה ביצקתה לוצינ רועיש .2020 רבמצד דע 2020 ינוי םישדוחה ןיגב 2021
 .'ב בבסב הנונראב תוחנהל רצואה דרשמ דעיי ותוא ביצקתהמ 22%-כ היה הרומאה

 שבוג אל 'ב הנורוק תונקת תלחה םע - תויושרה לש הפיכאו הייבג תולועפ - 'ב בבס
 תוברל ,וז הייחדל םיאכז ויהש םיקסעל הנונראה ימולשת לש הייבג תייחד רשפאמה ןונגנמ
 .ולא םימולשת ןיגב תיבירה יבויח ןיינעב

 

 

 טושפ אוהו ,רצואה דרשמו םינפה דרשמ ונב ןונגנמה תא - תוחנהה ןתמ ןונגנמ - 'א בבס
 תולעה ןדמוא םוכיס ,יופישה הוותמ תנכה ,תונקתה תנכה .םיקסעה ללכל םושייל
 ןמז ךותב ושענ ולא לכ - יופישה תרבעהו יופישה םכסה לע המיתחהו םוכיסה ,בוצקתהו

 תיביצקתה תוביציה לע ורמשו םיקסעל ידיימ הנעמ ונתנ ,הלשממה תטלחה דעוממ רצק
 .םיכמסמו םיספט ,תושקב שיגהל ושרדנ אל םיקסעה בור .תוימוקמה תויושרה לש
 יוכיז ידי לע בורל ,רישי ןפואב החנהב וכוז תונקתה יפל החנהל םיאכז ואצמנש םיקסעה
 .הנונראה ןובשחב

 םיקסעה ךילהתה תליחתב - הנונראב תוחנה ןתמל תושקבב לופיטב רופיש - 'ב בבס
 יטרקוריבה לטנה תא דיבכהש רבד ,םיפוג המכ לומ לועפל ושרדנ הנונראב תוחנה ושקיבש
 ורפיש םיסימה תושרו תונכוסה תרוקיבה ךלהמב .תושקבב לופיטב םיבוכיע ורצונו ,םהילע
 תונכוסה ןיב ןווקמ קשממ רדסוה 2020 רבמצדב .ןהב לופיטהו תושקבה תשגה רדס תא
 אללו תתשרמה תועצמאב ןווקמ ןפואב תונכוסל השקב םישיגמ םיקסעהו ,םיסימה תושרל
 .םיסימה תושרמ רושיא איצמהל ךרוצ

 

 רצואה דרשמ ,םינפה דרשמ יכ ץלמומ - םיסכנל םכסומ גוויס תרדסה - 'א בבס
 הנונראה תייבגל םיגוויס-יתת לש תמכסומ המישר תנכהל ולעפי תוימוקמה תויושרהו
 ללכב סמה יבייח ןיב הפוקשו תינויווש רתוי הקולחל וליבוי רשא הדיחא הדידמל םיללכו

 הניאו הליעי הניא םיגוויסה ןוקיתל םימושינ לש תושקב לע תוכמתסה ןכש תויושרה
 תושר לכ לש הנונראה וצב הרדגהל םינתינה םירוזאה רפסמ תא ליבגהל עצומ .תקפסמ
 ,הנונראה סמ תלטה ךילה תא טשפל ידכ תאז .םתקולחל תועובק הדימ תומא עובקלו

 יבייח ןיב הפוקשו הדיחא ,תקדוצ הקולחל םורתלו םיסכנ לש יוגש גוויסו תואדו-יא עונמל
  .תויושרה ללכב סמה

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראב תוחנה

 םינפה דרשמ יכ ץלמומ - ונתינש תוחנהה ןיבו יופישה ןיב רעפה תקידב - 'א בבס
 יופישה ןתמ ךילהת רמגב רזוח ןוזיה לבקל ידכ לעופב תואצותה תא וקדבי רצואה דרשמו
 הנתנש תוחנהה ןיבל תושר לכ הלביקש יופישה ןיב רעפה לע דומעל ידכו תוחנהה ןתמו

 םירקמל ומושייו לדומה לע דומללו םיחקל קיפהל ידכ תאזו ,)יופיש ףדוע וא רסוח( לעופב
 יאנת לכ תא שארמ רידסהל שי יופישב ופתתשי םיפסונ םימרוגש הרקמב .דיתעב םימוד
 .םיפתושה םימרוגה לשו םינפה דרשמ לש תוירחאה תורגסמ תאו חווידהו םושירה ,בוצקתה
 םיפסכה ירזחהל תורשפא ןוחבל םינפה דרשמו רצואה דרשמ םילוכי הלא םינותנ תועצמאב
 .םיחקל קיפהלו םיפדועה

 םינפה דרשמ יכ ץלמומ - םירחא עויס ינונגנמ םע עויסה ןונגנמ דוחיא - 'ב בבס
 ותמאתה םשל 'ב בבסב עבקנש עויסה ןונגנמ לעפומ הבש הטישה תא ונחבי רצואה דרשמו

 ןיינעב םיקסעל עויסה ןונגנמ לש דוחיא לוקשל ץלמומ וז הניחב תרגסמב .םיקסעה יכרוצל
 היטרקוריבה תחפות ובש ןפואב םיקסעל עויסל םירחא םינונגנמ םע הנונראב תוחנהה
  .ןונגנמה לש ותוליעי רבגות ךכו ,םיקסעה ןמ תשרדנה

 הלכלכה דרשמ יכ ץלמומ - הנונראה תוחנהב עויסה תינכותב ךומנ לוצינ - 'ב בבס
 עויסה ביצקת לוצינ לש )22%( ןטקה רועישל תוביסה לש הניחב ועצבי רצואה דרשמו

 ידכו ותלעפהו לדומה רופישל םיעצמא ןוחבל ידכ 'ב בבסב םהיתויוכז שומימלו םיקסעל
  .הנונראב החנהל םיאכזה םיקסעה ילעב לש תויוכזה יוצימ תא רפשל

 רצואה דרשמ יכ ץלמומ - םיפסונ םיפוגל הנונרא תוחנהב עויס תניחב - 'ב בבס
 העיגפ םהל היופצש "םיקסוע" תרדגה תחת םניאש םיפוגל םילשמ ןונגנמ ונחבי תונכוסהו

 ירה ,ובוצקתבו עויסה תינכותב וללכנ אל ולא םיפוגש תויה .הנורוקה רבשממ האצותכ
 לע טלחויש הרקמב בצקתל שי התואש האצוהה םוכס תא ךירעהל שרדיי הז ךרוצלש
  .הנידמה תאמ יופיש תרגסמ

 יכ ץלמומ - םיסכנ יריכשמל הנונרא תוחנהב עויס תניחב - 'ב בבס + 'א בבס
 םיריכשמל םג הנעמ תרדסה ,רבשמ תעב ,ונחבי רצואה דרשמו םינפה דרשמ
 רשק אלל תאזו ,רבשמה תוהממ תעבונה םירכושה תשיטנ לשב ונפתה םהיסכנש
  .החנהה תונקת יפ לע ןמזב תלבגומה החנהה לוצינל
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 רדגומכ תוימוקמה תויושרה תצובק
 םכסהבו הלשממה תטלחהב

 תולבקמ
 ןוזיא קנעמ

 תונתיא ןניא
 תולבקמ ןניאו

 ןוזיא קנעמ
 תויושר
 כ"הס תונתיא

 257 29 33 195 תויושרה רפסמ

 תושר  ינותנ יפל הייסולכואה לדוג כ"הס
 )םיפלאב( 2018-ל ןיסולכואה

5,171 1,283 3,108 9,562 

 2,597 1,429 420 748  םיאכזה םיסכנה רובע תוחנהה ןדמוא

 131 114 17 - תוימוקמה תויושרה לש תופתתשהה םוכס

 ביצקתמ ןומימה ךסמ יופישה ןדמוא רועיש
 הנידמה

30.3% 16.4% 53.3% 100% 

 2,466 1,315 403 748 הנידמה ביצקתמ ןומימה ךס

 2,316 1,315 403 598 םינפה דרשמ ביצקתמ ןומימה ךס

 150   150 ןויקינה ןרקמ ןומימה ךס

 )ח"ש ינוילימב( 'א בבסב תוצובק יפל תויושרל יופישה ןדמוא
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראב תוחנה

 םוכיס
 .םיבבס ינשב השענ הנורוקה רבשמ לשב הנונראב החנה ןתמב םיקסעל יתלשממה עויסה
 תפגממ ועגפנ םהיתוסנכהש םיקסעל עייסל לארשי תלשממ הטילחה - 2020 לירפאב - 'א בבסב
 ףותישב םינפה דרשמ ןיכהש הנונרא ימולשתב תוחנה ןתמל ןונגנמ ץומיא תועצמאב הנורוקה
 םירזת לע הרימש ךות ,קשמב םיקסעה לש לודג קלחל ןתינו ידיימ היה ןורתפה .רצואה דרשמ
 ועבקנ - 2020 רבמטפסב - 'ב בבסב .תילכלכה ןתונתיא לעו תוימוקמה תויושרה לש םינמוזמה
 הנבנ ךכ םשל .הבר הדימב ועגפנ םהיקסעש םיקסעל דקוממ ןפואב עייסל ידכ הדימ תומא
 תונכוסה ,םיסימה תושר - ךילהתב םייזכרמ םיפוג השולש ןיב םינותנ תרבעהל בכרומ ןונגנמ
 לודג היה םיקסעה לע יטרקוריבה לטנה הז ןונגנמב .תימוקמה תושרהו םיינוניבו םינטק םיקסעל
 לופיטב םיבוכיע ורצונ ותוליעפ תליחתבו ,רתוי ךורא היה תושקבב לופיטה ןמז ךשמ ,רתוי

 תושקבה תשגה רדס תא ורפיש םיסימה תושרו תונכוסה תרוקיבה ךלהמב .ושגוהש תושקבב
 תועצמאב ןווקמ ןפואב תונכוסל תעכ םינופ םיקסעהו ,הנטקוה היטרקוריבה ,ןהב לופיטהו

 .םיסימה תושרמ רושיא איצמהל ךרוצ אללו תתשרמה

 םיקסעה יכרוצ תא וחתניו הלועפ ףותישב לועפל וכישמי רצואה דרשמו םינפה דרשמ יכ ץלמומ
 םג ץלמומ .םיאכזה םיקסע לש תויוכזה יוצימ תרבגהל שרדנה לכ תא ושעיו תוימוקמה תויושרהו

.ושרדיי םא ,תוידיתע עויס תוינכותל םיחנמ םיווק ועבקיו תרוקיבב ולעש םייוקילה ןוקיתל ולעפיש
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 רבשמ לשב םיקסעל הנונראב תוחנה
 הנורוקה

 אובמ
 יוצימלו תימוקמה תושרה לש היתולטמ עוציב ךרוצל ביצקתה ןומימל םיירקיעה תורוקמה דחא
 הנונראה סמ ילובקת לע רקיעב תוססובמ ולא תוסנכה .תוימצע תוסנכה אוה היתויוכמס
 ףירעתל םאתהב ,םמוקמו םחטש ,םדועיי יפל ,המוחתב םיסכנב םיקיזחמה לע תושרה הליטמש
  .םיקסעו םירוגמ ינבמ לע לח סמה .הנשב הנש ידמ תויושרל רשאמ םינפה דרשמש הייבגה

 יפלו ,1992-ג"נשתה ,)ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסה קוח יפל
 תונקת - ןלהל( 2007-ז"סשתה ,)תוימוקמה תויושרב תיללכ הנונרא( קשמב םירדסה תונקת
 לע תיללכ הנונרא תימוקמה תושרה הליטמ םיפסכ תנש לכב ,הז קוח חוכמ ונקתוהש ,)הנונראה
 יכ עבקנ ןכ .סכנב קיזחמה לע תלטומ םולשתה תבוחו ,2ןינב תמדא םניאש המוחתבש םיסכנה
 תושרה יכו ,הנשב הנש ידמ תרחבנה הצעומה ןכדעתש הנונרא יווצ תועצמאב לטות הנונראה
 .ןתייבגבו הנונראה תומוש תקפהב קוסעת תימוקמה

 ,הנורוקה רבשמ לשב ועגפנש םיחרזאל עייסל ידכו לארשיב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה חכונל
 םיבבס ינשב ןתינ יתלשממה עויסה .הנונראב החנהב םיקסעל יתלשממ עויס ןתמ לע טלחוה
 תונקת - ןלהל( 2020 לירפאמ הנידמה קשמב םירדסה תונקת יפל - 'א בבס :תורגסמ יתשבו

 הנידמה קשמב םירדסה תונקת יפל - 'ב בבסו ;20204 לירפאמ הלשממ תטלחהו 3)'א הנורוק
 .5)'ב הנורוק תונקת - ןלהל( 2020 רבמטפסמ

 לשב הנונראב תוחנהל הרשיא הלשממהש הנידמה ביצקתמ םימוכסה םיגצומ ןלהלש 1 חולב
 ואר ,ןויקינה ןרקמ ביצקתה הז ללכבו( 'ב בבסלו 'א בבסל 2021-ו 2020 םינשל הנורוקה רבשמ
 :)ךשמהב

  

 
 המדא אלו ןינב אל הניאש היריעה םוחתבש עקרק לכ" :תויריעה תדוקפל 269 ףיעסב התועמשמכ "ןינב תמדא"  2

 ."הסופת עקרק אלו תיאלקח

 .)21.4.20( 2020-ף"שתה )2 'סמ ןוקית( )הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקת  3

 העש תארוהו 10 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי דוחל םאתהב תטרופמה תינכותה רושיא" ,5013 הלשממה תטלחה  4
 .)24.4.20( "2020 תנשל

 .)16.9.20( 2020-ף"שתה )4 'סמ ןוקית( )הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקת  5
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 רבשמ לשב הנונראב תוחנהל הנידמה ביצקתמ ובצקותש םימוכסה :1 חול
 )ח"ש ידראילימב( הנורוקה

 כ"הס 'ב בבס 'א בבס 

 4.0 1.3 2.7 2020 תנש

 2.2 2.2 - 2021 תנש

 6.2 3.5 2.7 כ"הס

 .6הנידמה קשמ דוסי קוחל םינוקית - 'ב בבס ;יופישה םכסה - 'א בבס :רוקמה

 

  

 
 תיביצקת תרגסמ העבקנ - 2020 תנשב האצוהל :הלא ביצקת תורגסמ ועבקנ הנידמה קשמ דוסי קוחל םינוקיתב  6

 ביצקתה תרגסמ תמכתסמ ןויקינה ןרקמ ביצקתה םע דחיבו( 7.4.20 םוימ ןוקיתב ח"ש דראילימ 2.6-כ ךסב 'א בבסל
 ךסל )'ב בבסל ח"ש דראילימ 1.3 ךסב( הלדגוה וז הנשל תללוכה תיביצקתה תרגסמה .)ח"ש דראילימ 2.7-כ ךסב
 ח"ש דראילימ 4-כ ךסב תמכתסמ איה ןויקינה ןרקמ ביצקתה םע דחיבו( 15.7.20 םוימ ןוקיתב ח"ש דראילימ 3.9-כ
-מ ןוקיתב ח"ש דראילימ 2.2-כ ךסב 'ב בבסל תיביצקת תרגסמ העבקנ 2021 תנשב האצוהל .)םיבבסה ינשל

28.12.20. 
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 םיסכנה גוויס יפל תוחנה - 'א בבס
 הלשממה לש תיביצקתה עויסה תינכות תרגסמב וללכנ 20207 לירפאמ הלשממה תטלחהב
 עייסל ידכ יכ הב ןיוצ .ח"ש דראילימ 2.6 ךסב הנונראב תוחנה הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל
 םאתהב םישדוח השולשל הנונראמ רוטפל הלוקשה הנונראב החנה םהל תנתינ 8םיקסעל
  .'א הנורוק תונקתל

 םיסכנב םיקיזחמל תתל )תויושרה - ןלהל( תוימוקמה תויושרה תא ובייח 'א הנורוק תונקת יכ ןיוצי
-ב התליחתש הפוקתל הנונראה ימולשתב 100% לש רועישב החנה תונקתב טרופמכ םיאכזה

 ל"נה החנהה תא רימהל לכות תושרה תצעומ יכ עבקנ תאז דצל .31.5.20-ב המויסו 1.3.20
 הנונראה םוכסמ 25% לש רועישב החנהל םיאכזה םיסכנה ללכל )2020 תנשב( תיתנש החנהל
 .סכנ לכ לע הלטוהש תיללכה

 זכרמ ר"ויו ימוקמה ןוטלשה זכרמ ר"וי ,םינפה דרשמ ל"כנמ ,רצואה דרשמ יגיצנ ומתח 23.4.20-ב
 רבשמ לשב םיקסעל הנונראב תוחנה ןתמ ןיגב תויושרה יופישל םכסה לע תוירוזאה תוצעומה
 תוחנהה ןתמל הוותמה תא רידסהל דעונ יופישה םכסה .)יופישה םכסה - ןלהל( הנורוקה
 חכונל יכ דוע ןיוצ יופישה םכסהב ."תויושרה לש תיביצקתה ןתוביצי לע הרימש ךות" םיקסעל
 עייסי הביבסה תנגהל דרשמה יכ טלחוה ,תוימוקמה תויושרב תלוספה יפקיהב תרכינה היילעה
 ,ןויקינה תרימש קוח חוכמ המקוהש ,ןויקינה תרימשל ןרקה תועצמאב תוימוקמה תויושרל
 ךישמהל ולכוי תויושרהש ידכ דעונ ןויקינה ןרקמ עויסה .)ןויקינה ןרק - ןלהל 1984-ד"משתה
  .9ןוזיא קנעמ תולבקמה תויושרל קר דעונ אוהו ,ןותנה בצמב הפשא יוניפ יתוריש קפסל

 ינוקית תפסות רחאלו ,ח"ש דראילימ 2.6-כ ךסב היה ינושארה יופישה ןדמוא יופישה םכסה יפ לע
 ואר( ח"ש דראילימ 2.7-כ ךסב הנידמה ביצקתמ היה ןומימה בור .ח"ש דראילימ 2.8 - ןדמוא
 יפל ,תויושרל ריבעהל ןנכת םינפה דרשמ .תויושרה ופתתשה הרתיבו ,)ןלהלש 6 חולב טוריפ
 םיקסעל תוחנהה יוסיכל )ח"ש ןוילימ 2,316( ח"ש דראילימ 2.3-כ לש ךס ,ינושארה ןדמואה
 ורבעוי רשא ,ןומימה ךסמ 73%-כ םהש ,ח"ש דראילימ 1.7-כ הנושארה המיעפב :10םיאכזה
 םהש ,ח"ש דראילימ 0.6 ךסב הרתיה תא היינשה המיעפבו ;רחואמה לכל 30.4.20 דע תויושרל
 ריבעה םינפה דרשמ .רחואמה לכל 30.5.20 דע ןהל ורבעוי רשא ,רומאכ ןומימה ךסמ 27%-כ
 ןוילימ 52-כ ךסב ףסונ ביצקת רצואה דרשמ רשיא 2021 רבמבונב .ןנכותמכ תומיעפה יתש תא
 .ואולמב לצונ הזה ביצקתה ;ח"ש

 
 .5013 הלשממה תטלחהל 'ה ףיעסב  7

 התומע ,חוור תנווכ אלל דסומ ללוכ אוהש ןכתיי ."קסע" אקווד וניאו יללכ אוה הז קרפבו הז ןיינעל "םיקסע" חנומה  8
 ןוקית( )הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקת יפל םיאנתה ויבגל םימייקתמ םא יטנוולר ףוגה .רחא ףוג וא
 .)21.4.20( 2020-ף"שתה ,)2 'סמ

 קנעמ :ךכ "ןוזיא ביצקת" רדגוה ,2013-ד"עשתה ,)ןוזיא יביצקת - ןוקית( ביצקתה תודוסי קוח תועצהב :ןוזיא קנעמ  9
 קפסל תוימוקמה תויושרל רשפאל ותילכתש ,שידג לדומל םאתהב הנידמה ידי לע תוימוקמ תויושרל ןתינה יללכ
 דרשמ ריבעמ ,2004 תנשמ םיפסכ תנש לכב יכ ןיוצ רבסהה ירבדב .תביוחמ איה םהלש םיתורישה תא ןהיבשותל
 םינפה דרשמ .היתוסנכה ןיבו תימוקמ תושר לש היתואצוה ןיב רשגל ותרטמש ןוזיא קנעמ תוימוקמה תויושרל םינפה
 .ןביצקתמ 1% דע לש ןועריג ןהל שיש תויושר םג ןזואמ ןביצקתש תויושרכ בישחמ

 .2020 תנשל הנונראה ןדמואמ 25% אוה תוחנהה יוסיכל ןדמואב םינפה דרשמ לש תופתתשהה רועיש  10
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 םכסה" יכ 2021 ץרממ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ 11לארשיב ירוזאה ןוטלשה זכרמ
 תוסנכה ןיב רצונש רעפה לשב ההובג תונימזב שרדנו תואיצמה ביוחמ היה 'א בבס יופישה
 םיקסעמ הנונראה תוסנכהב ןוטיק לח דחא דצמ .הנורוקה רבשמ לשב ןהיתואצוהל ]תויושרה[
 תופסונה תולטמה לשב ]תויושרה[ תואצוהב לודיג לח ינש דצמו קשמב תוליעפה תטאה לשב
 םיפסכ תרבעה רשפא עויסה לדומ" יכ ןייצ דוע ."הנורוקה רבשמ לשב ]תויושרה[ לע ולטוהש
 ןיבו יופישה םוכס ןיב ינוערג רעפ רצונ ]תויושר[ה בורב יכו ,]תויושר[ל םינפה דרשממ הריהמ
 םתרזעבש םילכ ללכ עויסה לדומ יכ ירוזאה ןוטלשה זכרמ ןייצ דוע .לעופב ונתינש תוחנהה םוכס
 ."יופישה לדומב תומאתהה-יא בור ורתפנ

 בבסב יכ 2021 לירפאמ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ 12לארשיב ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 םינפה דרשמ ,תאז דצלו םיקסעל החנהה ןתמ תוזירז תובישח תא סנ לע הלשממה התלעה" 'א
 הנעמ ןתמ ךרוצל ,יביטמרונ לדומב שומיש לע טלחוה ,ךכיפל .תילועפת תוטשפ לעב ןונגנמ שרד
 רפסמ ויה עבקנש לדומב ,לועפתה תוטשפו עוציבה תוזירזב תונורתיה ףא לע .ולא תונורקע ינשל
 החנהל םיאכז ויה ,ועגפנש םיקסעה לכ אל ,אסיג דחמ :ןושארה עגרהמ ונדמע םהילע ,תונורסח
 ךלהמב םהיחוור ואישה ףאו( ועגפנ אלש םיקסע ,אסיג ךדיאמו ,תונקתה חוכמ הנונראב
 תוחנה לע ןכו 2018 ינותנ לע ססבתהב ]תויושר[ל ןתינ יופישה ;הבטהה תא ולביק )הפוקתה
 ונתינש תוחנהה ןיבל תויושרל ןתינש יופישה םוכס ןיב רעפ ורצי ,ןעבטמ רשא ,תויביטמרונ הדובע
 וא םיכמסמ תשגה אלל ,החנהה תא תוזירזב ולביק םיקסעה ...ןכ יפ לע ףא .לעופב םיקסעל
 תא ולביק תויושרהו ,)ךשוממ ןמזו םיבר םיירוביצ םיבאשמ תושרוד ויהש תוקידב( קזנ תחכוה
 ןניאש ]תויושר[הו תונתיאה ]תויושר[ה .תיסחי הרצק ןמז תפוקת ךותב החנהה ןיגב יופישה
 ואשיי הלא תויושר יכ רצואה דרשמ תושקעתה לשב ,יקלח ןפואב ופוש ןוזיא קנעמ תולבקמ
 ."הבטהה ןומימב ופתתשיו ,לטנב

 רוזחמב הדיריה תדימ יפל החנה ןתמ - 'ב בבס
 םיקסעה

 עויסל תפסונ תינכות רצואה דרשמ רשיא 2020 רבמטפסב ,הנורוקה רבשמ תוכשמתה חכונ
 'ב בבסב עויסה תינכותל תיביצקתה תרגסמה .2021 ינוי דע 2020 ינוימ הנונראב תוחנה ןתמב
 ויהי "קסוע" תרדגהב וללכייש םיקסע ילעב 'ב הנורוק תונקת יפל .ח"ש דראילימ 3.5 ךסב התייה
 םיקיזחמ םהש סכנה לע הלטוהש תיללכה הנונראה םוכסמ 95% לש רועישב החנה לבקל םיאכז

 תלבק ךרוצל יכ תונקתב עבקנ דוע .14"תואקסע"ה רוזחמב תרכינ הדירי םהל המרגנש יאנתב 13וב
 םיינוניבו םינטק םיקסעל תונכוסה תועצמאב השקב שיגהל סכנב קיזחמה שרדנ הנונראב החנהה
 ןונגנמ יפ לע .)הלכלכה דרשמ - ןלהל( היישעתהו הלכלכה דרשמבש )תונכוסה - ןלהל(
 ,םיסימה תושרל חולשל תונכוסה לע ,רצואה דרשמ עבקש )תוחנהה ןונגנמ - ןלהל( 15תוחנהה

 
 .ץראב תוירוזאה תוצעומה לכ לש יצרא ןוגרא אוה לארשיב תוירוזאה תוצעומה זכרמ  11

 .לארשיב תוימוקמה תוצעומהו תויריעה לכ תודגואמ ובש ףוג אוה ימוקמה ןוטלשה זכרמ  12

 ."תבקועה הפוקת"ב  13

 .ךשמהב ואר - תונקתב רדגומכ  14

 הנונראב תוחנהה ןתמ ךילהת לש עוציבה ןונגנמל עגונב םינושה םיפוגה ןיב השעיתש תוליעפה תא םכסמה ךמסמ  15
 .םיקסעל
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 לע 16םיסימה תושרמ התכמסא ופריצש "םיקסוע"ה תמישר תא לולכי רשא ץבוק ,שדוחל תחא
 םא "קסוע" רפסמ לכ דצל ןייצת םיסימה תושרו ,הפוקתה התואל תועובק תואצוה קנעמ תלבק
 םויהמ עובש ךותב ץבוקה תא תונכוסל ריזחתו הפוקתה התואל תואכז בתכמ ול האיצוה ןכא
 .17החנהל םיאכזה םיקסעה תמישר ובו תויושרל ץבוקה תא ריבעת תונכוסה .הילא חלשנש
 םיקסעה לש המישר ובו ץבוק תונכוסל ושיגי ןכמ רחאלו ,החנהב םיקסעה תא וכזי תויושרה
 הנידמה רקבמ דרשמ יגיצנל רצואה דרשמ רסמ 2020 רבמבונב .יופיש לבקל ידכ החנה ולביקש
 .םיאכז ורדגוהש םיקסעה רובעב יופישה אולמ תא ונממ ולבקי תויושרה יכ

  תימואל-ןיב הריקס - םלועב הנונראב תוחנהב עויס
 יפל .הנורוקה תפגמ םע תודדומתהה תובקעב יקסעה רזגמל עייסל ךרוצ ואר תובר תולשממ
 וא הייחד איה הנורוקה ןדיעב לוקשל תולוכי תולשממהש תולקהה תחא OECD-ה לש העצה
 ילכלכה רוזחמב הדיריה םע הנתשמ וניאש סיסב לע םילטומ רשא םיסימ ימולשת לש לוטיב
 קלחב .לארשיבש וזמ הנוש תובר תויברעמ תונידמב הנונראה בושיח תטיש .18הנונרא ןוגכ יחכונה
 האצוההו ,היישעתו רחסמל םינבמ לע הנונראה תא םלשמ סכנה לעב ןלהל ורקסנש תונידמהמ
 ידי לע עבקנ סכנה יווש .סכנה יוושמ רועישכ עבקנ הנונראה בויח בושיח .הרידה רכשב תללכנ
 הנונראב תוחנהה ןתמב לופיטה תונידמהמ קלחב ךכ לע ףסונ .םינש המכל תחא יאמש תכרעה
 תא הכזי ריכשמהש אדוול ידכ הרקבה תכרעמב ףא םיתיעלו תימוקמה הקיקחב יוניש שרוד
 תונידמ המכב וטקננש תולועפל תואמגוד תועיפומ ןלהלש 2 חולב .הנונראב הלקהב רכושה
 .2020 תנש לש הנושארה תיצחמב הנורוקה תפגמ תפוקתב הנונראה םולשתב םיקסעל עויסל
  .חודל 'א חפסנ ואר הבחרהל

 םלועב תונידמ המכב הנונראב עויסה תוטיש ןיב יתאוושה םוכיס :2 חול

 עויסה רואית הנידמה
 טילחמה ףוגה
 יופישה רוטפ ןתמ לע

 לשממה תימוקמה תושרה םיקסעהמ 45%-ל הנונראמ יתנש רוטפ היילגנא
 ילרדפה

 הנונראה ריחממ 30% - 15% לש רוטפ רופגניס
 תיתנשה

 לשממה ילרדפה לשממה
 ילרדפה

 לשממה זוחמה םולשתה דעומב הייחדו 25% לש החנה היבמולוק שיטירב - הדנק
 יזוחמה

 הייחדו הנונראה לש תויורקייתהה לוטיב הטרבלא - הדנק
 םולשתה דעומב

 לשממה זוחמה
 יזוחמה

 סכנל תוחנהו הקוצמב םיקסעל תוחנה הירוטקיו - הילרטסוא
 הנורוקה תובקעב ןקורתהש

 לשממה זוחמה
 יזוחמה

 
 .םהיתואקסע רוזחמב יולת רבדה ,םיקסועה ללכל התכמסא האיצומ הניא םיסימה תושר  16

 .תונקתב ואר החנהב תואכזל םיפסונ םיאנת  17

18  OECD, Emergency tax policy responses to the Covid-19 pandemic. 
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 עויסה רואית הנידמה
 טילחמה ףוגה
 יופישה רוטפ ןתמ לע

 הייחדו םיקסעל הנונראב החנה 25% סלוו 'תואס וינ - הילרטסוא
 הדירי םע םיקסע רובע םולשתה ידעומב
 רוזחמב 30% תוחפל לש

 לשממה זוחמה
 יזוחמה

 תואצוהל תואוולה ונתינ ,תוחנה ןיא דנליז וינ
 תופטוש

 לשממה ילרדפה לשממה
 ילרדפה

 ידעומב הייחד הנתינ ,תוחנה ןיא היפלדליפ ,קרוי וינ - ב"הרא
 םולשתה

 ןיא תימוקמה תושרה

 םינותנל םאתהב םיקסעל החנה וגקיש - ב"הרא
 הנוכש לכ לש םיילכלכה

 ןיא יזוחמה לשממה

 ךרע תנטקה רועיש לע טילחמ זוחמ לכ הינרופילק - ב"הרא
 הנונראה בושיח יכרוצל סכנה

 ןיא יזוחמה לשממה

 םיעגפנכ ורדגוהש םיקסעל החנה ן'גייברזא
 הנורוקה תפגממ ןירשימב

  ילרדפה לשממה

 סמב החנהו ןולמ יתבל הנונראמ רוטפ הילטיא
 תודעסמל עקרק ישומיש

  ילרדפה לשממה

 שומישב םיסכנ לע הנונראמ אלמ רוטפ ןטסחזק
 הדעסהו תוריית ,ןולמ יתב לש

  

 הנונראמ רוטפ תתל תולוכי תויושרה ןילופ
 רדרדיה ילכלכה םבצמש םיקסעל
 הנורוקה תפגממ האצותכ

 תויושרה
 תוימוקמה

 

 םינטק םיקסעל הריד רכשמ רוטפ ןטסיקי'גט
 הנידמה יסכנ תא םירכושה םיינוניבו

 ךרוצ ןיא ילרדפה לשממה

 תיתנשה הנונראה לע החנה 20% תויברעה תויורימאה דוחיא
 תורייתה םוחתב םיקסעלו תודעסמל
 רודיבהו

  

 םיקסעל הנש יצחל הנונראמ רוטפ ןטסיקבזוא
 הרובחתו הדעסה ןוגכ םימוחתב םינטק
 הנונראב 50% לש החנהו ,תירוביצ
 םייטרפ םינואיזומ רובע םינש שולשל
 תונמואל תוירלגו

  

-ה לש הריקס יפ לעו תויטרפ תורבחו תויתלשממ תויושר לש )טנרטניאה( תתשרמה ירתא ינותנ יפ לע
CDOE19, הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב.  

 
19  Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience, OECD 

Updated to May 19, 2020. 
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 .תונידמ המכב הנונראה תואצוהב םיקסעל עויסה תוינכות לש הריקס תגצומ חודל 'א חפסנב
 םיקסע לע הנונראה םולשתל יארחאה םרוגל יופיש ונתנ תונידמהמ קלח יכ הלוע הריקסהמ
 .תוזוחמל יופישה ןתמ לע הטלחהה תלבק תא וריבעה תורחא תונידמ .)קסעה וא סכנה לעב(
 דוע .הנונראב תויורקייתה וחד אלא הנונראב החנה וא יופיש ונתנ אל תולשממה םירקמ המכב
 עויס ונתנ תודחא תונידמ .רישי עויס ולביקש םיקסעה יגוס יבגל תונידמה ןיב םילדבה ואצמנ
 חיכוהל םילוכי ויהש םיקסעל וא םימיוסמ םיפנעל קר עויס ועבק תורחאו ,קשמב םיקסעה ללכל
  .רכינ קזנ

 תויושרה לש יופישו םיבר םיקסעל הנונראב החנה ןתמ וטקנ 20תונידמ עברא קר יכ הלוע 2 חולמ
 רובע םיקסעל תורישי יוציפ ונתנ תונידמ .לארשי הטקנש יפכ ,הנונראמ תוסנכההמ דספהה ןיגב
 לארשיב .האצוהה גוס תא ןייפאל ילב רוזחמב הדיריה תובקעב םהלש תועובקה תואצוהה לולכמ
 ענמנו ,תיתועמשמ ןהילע הלקהש הלועפ ,הלשממהמ תורישי ףסכ לש המרזהמ תויושרה ונהנ
 לע ףסונ .םיקסעה לש תוסנכהה רוזחמב תרכינ הדירי לש הפוקתב הנונרא תובגל ישוקה ןהמ
  .ץראה יבחר לכב םיבר םיקסעל דיחא רועישב ןתינ עויסה ךכ

 תרוקיבה תולועפ
 ןתמב יתלשממה עויסה תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2020 רבמבונ דע רבמטפס םישדוחב
 הנונראב תוחנהה ןתמ ךילהת קדבנ רתיה ןיב .הנורוקה רבשמ לשב םיקסעל הנונראב תוחנה
 הדיריה יוסיכל תויושרה ןתואל ,הנידמה ביצקתמ ,יופישה ךילהת ןכו תויושרהמ םיקסעל
 ךילהת לחה קר תרוקיבה םויס דעומב .'א בבסב קסוע תרוקיבה חוד רקיע .הנונראמ ןהיתוסנכהב
 תויושר עבראבו םינפה דרשמב התשענ תרוקיבה .'ב בבסב הנונראב תוחנהל תושקבב לופיטה
 תוקידב .לילגה ףונ תייריעו ;תרצנ תייריע ;תג תיירק תייריע ;ופי-ביבא לת תייריע :תוימוקמ
 תונכוסבו תוירוזאה תוצעומה זכרמב ,ימוקמה ןוטלשה זכרמב ,רצואה דרשמב ושענ תומילשמ
 .םיינוניבו םינטק םיקסעל

  

 
  .הדנקו רופגניס ,הילרטסוא ,היילגנא  20
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 םיסכנה גוויס יפל תוחנה - 'א בבס
 'א בבסב יופישה ןונגנמ םושיי
 רחאלו ,ח"ש דראילימ 2.6-כ ךסב היה ינושארה יופישה ןדמוא ,יופישה םכסה יפ לע ,רומאכ
 דראילימ 2.7-כ ךסב הנידמה ביצקתמ היה ןומימה בור .ח"ש דראילימ 2.8 - ןדמוא ינוקית תפסות
 .תויושרה ופתתשה הרתיבו ,ח"ש

 הקולחב - ןדמואה ינוקיתל םיפסונה םיביצקתה אלל - יופישה ינותנ םיגצומ ןלהלש 3 חולב
 :יופישה םכסהבו הלשממה תטלחהב רדגומכ ,תויושרה יגוס לש תוצובקל

  )ח"ש ינוילימב( 'א בבסב תוצובק יפל תויושרל יופישה ןדמוא :3 חול

 רדגומכ תוימוקמה תויושרה תצובק
 םכסהבו הלשממה תטלחהב

 תולבקמ
 ןוזיא קנעמ

 תונתיא ןניא
 תולבקמ ןניאו

 ןוזיא קנעמ
 תויושר
 כ"הס תונתיא

 257 29 33 195 תויושרה רפסמ

 תושר  ינותנ יפל הייסולכואה לדוג כ"הס
 )םיפלאב( 2018-ל ןיסולכואה

5,171 1,283 3,108 9,562 

 2,597 1,429 420 748  םיאכזה םיסכנה רובע תוחנהה ןדמוא

 131 114 17 - תוימוקמה תויושרה לש תופתתשהה םוכס

 ןומימה ךסמ יופישה ןדמוא רועיש
 הנידמה ביצקתמ

30.3% 16.4% 53.3% 100% 

 2,466 1,315 403 748 הנידמה ביצקתמ ןומימה ךס

 2,316 1,315 403 598 םינפה דרשמ ביצקתמ ןומימה ךס

 150   150 ןויקינה ןרקמ ןומימה ךס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םינפה דרשמ ינותנ יפ לע
 םגו תונתיא ןניאש תויושר 33-בו תונתיא תויושר 29-ב הנידמה ביצקתמ ןומימה יכ הלוע 3 חולמ
 1.7-כב םכתסה ,הנידמה תייסולכואמ 46%-כ םיררוגתמ ןחטשבש ,ןוזיא קנעמ תולבקמ ןניא
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 בור תזכורמ הלא תויושרב .הנידמה ביצקתמ יופישה ףקיה ךסמ 69%-כ םהש ,ח"ש דראילימ
  .הנונראה תמלושמ הניגבש תיקסעה תוליעפה

 הנונראה בויח רועישל תיסנניפ תונתיא ןיב רשק הארה 2016-מ םינפה דרשמ לש רקחמ יכ ןיוצי
 יכ אצמנ 2021 תנשמ תויושרה לש יסנניפה ןסוחה אשונב הנידמה רקבמ חודבו ,םירוגמל הניאש
 הניאש הנונראה יבויח ךסמ 40%-כ :םירוגמל הניאש הנונרא בויחב תויושרה ןיב תונוש שי

 תוכיישה תויושרב םייוצמש 3.5% תמועל ,ןוילעה ןושימחל תוכיישה תויושרב םייוצמ םירוגמל
 .ןותחתה ןושימחל

 םיקסעל תוחנה ןתמ
 )ג( ;החנהל תואכזה יאנת )ב( ;"רחא סכנ"לו "סכנ"ל תורדגה )א( :תוללוכ 'א הנורוק תונקת
 יפ לע תוחנה םיקסעל תתל תויושרה תא תובייחמ תונקתה .רחא סכנל החנהל תואכזה יאנת
 .ןהיתוארוה

 םגוויס יפל תויושרב םיסכנה לש הקידב לע תססבתמ 'א הנורוק תונקת יפ לע החנהל תואכזה
 םירדגומה םיסכנ יבגל .תונקתה יפל "סכנ" תרדגהב םתדימעו םהב םינכדועמה םישומישה יפלו

 .החנהל תואכזה תעיבק םשל םיפסונ םיאנת םג וקדביי "םירחא םיסכנ"כ הנונראה תונקתב

 חסונ[ תויריעה תדוקפל 269 ףיעסב "םיסכנ" תרדגהכ :ךכ 21'א הנורוק תונקתב רדגומ "סכנ"
 ,יאלקח הנבמו תיאלקח המדא ,םירוגמ הנבמ םגוויסש םיסכנ )א( :הלאה םיסכנה טעמל ,22]שדח
 תמקוממה תירלוס תכרעמ ,חוטיב תרבחו קנב םגוויסש םיסכנ )ב( ;הנונראה תונקתב םתרדגהכ
 תכרעמל תשמשמה הסופת עקרקו סכנ גג לע תמקוממ הניאש תירלוס תכרעמ ,סכנ גג לע
 וא הקיטפוא תונח ,תחקרמ תיב ,ןוזמ תריכמל םוקמ )ג( ;הנונראה תונקתב םתועמשמכ ,תירלוס
 ,םיבשחמ וא תרושקת ירצומ ןוקיתל הדבעמ ןכו הנייגיה ירצומ תריכמ הקוסיע רקיעש תונח
-ף"שתה ,)תוליעפ תלבגה - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקתל )2()ב(5 הנקתב רומאכ

 21 ףיעסב םתרדגהכ תואירב דיגאת וא בצקותמ ףוג ,הנידמה אוה וב קיזחמהש סכנ )ד( ;020223
 תורבחה קוחב התרדגהכ תיתלשממ הרבח ,1985-ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל
-א"סשתה ,בויבו םימ ידיגאת קוחב ותועמשמכ בויבו םימ דיגאת ,1975-ה"לשתה ,תויתלשממה

 )ו( ;24הנונראמ רוטפ לביקש םדא ידיב קזחומש סכנ )ה( ;ויפל וא קוחב םקוהש דיגאת ןכו ,0012
 ןיאש קיר ןיינב )ז( ;וב םישמתשמ ןיאו שומישל יואר וניאש הדימב קוזינש וא סרהנש ןיינב
 תלבקל יאכז אוה יכ ויבגל עבק אל תימוקמה תושרה רבזגש רחא סכנ )ח( ;וב םישמתשמ
 .)רוקמב הניא השגדהה( 'א הנורוק תונקתל 33 הנקת יפל החנה

 
 .31 הנקתב  21

 ,םייונפ וא םיסופת ,היריעה םוחתבש תועקרקו םינינב"כ ]שדח חסונ[ תויריעה תדוקפל 269 ףיעסב םירדגומ םיסכנ  22
 ."בוחר טעמל ,םייטרפ וא םיירוביצ

 קסע וא םוקמ ליעפי םדא יכ עבקנ הלא תונקתל )ב(5 הנקתב .)2020 לירפאב 21( ף"שתה ןסינב ז"כ םויב החסונכ  23
 תריכמ הקוסיע רקיעש תונח וא הקיטפוא תונח ,תחקרמ תיב ,ןוזמ תריכמל םוקמ :)2()ב(5 הנקתבש םיאנתב רתיה ןיב
 .ףיעסב וטרופש םיאנתל ףופכב - םיבשחמ וא תרושקת ירצומ ןוקיתל הדבעמ ןכו הנייגיה ירצומ

 לביק וב קיזחמהש ההובג הלכשהל דסומ וא ,1938 ,)ןירוטיפ( הלשממה יסימו הייריעה יסימ תדוקפל )ז(5 ףיעס יפל  24
 .הרומאה הדוקפל )י(5 ףיעס יפל הנונראמ רוטפ
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 קשמב םירדסה תונקתב "םירחא םיסכנ" תרדגהכ" :ךכ 25'א הנורוק תונקתב רדגומ "רחא סכנ"
 ."200726-ז"סשתה ,)תוימוקמה תויושרב תיללכ הנונרא( הנידמה

 לדחש קיזחמ טעמל ,סכנב קיזחמ )א(" :ךכ 27'א הנורוק תונקתב העבקנ החנהל תואכזה
 100% לש רועישב החנהל יאכז ,)2020 ראורבפב 29( ף"שתה רדאב 'ד םוי דע סכנב קיזחהלמ
 סרמב 1( ף"שתה רדאב 'ה םוימש הפוקתה דעב סכנה לע הלטוהש תיללכה הנונראה םוכסמ

 תיאשר ,)א( הנשמ תנקתב רומאה ףא לע )ב( ;)2020 יאמב 31( ף"שתה ןויסב 'ח םוי דע )2020
 ,)א( הנשמ תנקת יפל החנה םוקמב יכ ,החנהל םיאכזה םיסכנה ללכ יבגל טילחהל 28הצעומה
 תיללכה הנונראה םוכסמ 25% לש רועישב ,)א( הנשמ תנקתב רומאכ סכנב קיזחמל החנה ןתנית
-מ רחואי אל לבקל ןתינ )ב( הנשמ תנקתב רומאכ הטלחה )ג( .2020 תנשב סכנה לע הלטוהש
 )2 'סמ ןוקית( )הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקת לש ןמוסרפ םוימ םימי 10
 ירועיש תא המסרפ הבש ךרד התואב התלבק רחאל דימ התוא םסרפת הצעומהו ,2020-ף"שתה
 ."המולשת ידעומו הנונראה

 החנהל יאכז רחא סכנב קיזחמ" :ךכ 29'א הנורוק תונקתב העבקנ רחא סכנל החנהל תואכזה
 ץעויה לש ותעד תווח וינפל החנוהש רחאל ,תימוקמה תושרה רבזג םא תאזו 32 הנקת יפל
 סכנכ גווסמ סכנה הלשבש תוליעפה יכ ,קיזחמה תשקבל ,עבק ,תימוקמה תושרה לש יטפשמה
 - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקתל )א(5 הנקתב םיטרופמה םישומישב היונמ ,רחא
 ,הרומאה הנקתל םאתהב םתוא ליעפהל ןתינ היה אל רשא ,202030-ף"שתה ,)תוליעפ תלבגה
 ".םימי 21 לע הלועה הפוקתל תאזו

 'א בבסב הנונראב תוחנהל םיאכזה םיקסעה תעיבקל הטישה יכ הלוע ולא תורדגה ךותמ
 תפוקתב קסעה תוליעפב הדירי תחכוהל השירד הללכ אלו ,וב שומישהו סכנה גוס לע הססבתה
 .31הנורוקה רבשמ

 םאתהב ,2020 ינוי דע ץרמ םישדוחב ץראב םיקסעה רוזחמב הדיריה ףקיה תא הנחב תרוקיבה
 :ןלהלש 4 חולב טרופמכ ,םיסימה תושר ינותנל

 
 .31 הנקתב  25

 - "םירחא םיסכנ" :רדגוה ,2007-ז"סשתה ,)תוימוקמה תויושרב תיללכ הנונרא( הנידמה קשמב םירדסה תונקתב  26
 ;םירוגמ הנבמ )1(6 :ל"נה תונקתב וטרופש םיסכנה םה ולאו ;)ג12( דע )1(6 הנקתב וטרופ אלש םיגוסמ םיסכנ
 תיב )6(6 ;ןולמ תיב )5(6 ;היישעת )4(6 ;חוטיב תרבחו קנב )3(6 ;רחסמו םיתוריש ,דרשמ )2(6
 עקרק )10(6 ;חטש ריתע לעפמב הסופת עקרק )9(6 ;הסופת עקרק )8(6 ;תיאלקח המדא )7(6 ;הכאלמ
 תמקוממה תירלוס תכרעמ )א12(6 ;יאלקח הנבמ )12(6 ;ןוינח )11(6 ;םיעוריא תכירעל תשמשמה הסופת
 תכרעמל תשמשמה הסופת עקרק )ג12(6 ;סכנ גג לע תמקוממ הניאש תירלוס תכרעמ )ב12(6 ;סכנ גג לע
 .תירלוס

 .32 הנקתב  27

 ,)הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקתב )תורדגה( 1 ףיעסב רומאכ ,תימוקמה תושרה תצעומ - הצעומ  28
 .1993-ג"נשתה

 .33 הנקתב  29

  .ךשמהב ואר ןיינעב טוריפ  30

 .תוליעפב העיגפ לע ססובמה "םירחא םיסכנ" גוויסה רובע יופיש טעמל  31
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 ,2020 ינוי-יאמו לירפא-ץרמ םישדוחב תואקסעה ירוזחמ ךס תוגלפתה :4 חול
 *2019 תנשב תוליבקמה תופוקתה תמועל

  יתנשה רוזחמה הבוג
 2019 תנשב קסועה לש

  רפסמ
 םיקסועה

 תואקסעה רוזחמ כ"הס
  ינוי-יאמ
 )ח"ש ידראילימב(

 תואקסעה רוזחמ כ"הס
  לירפא-ץרמ
 )ח"ש ידראילימב(

 יונישה 2019 2020 יונישה 2019 2020

300,000 - 1 193,039 4.5 4.9 -8.9% 3.5 4.4 -21.6% 

1,000,000 - 300,001 123,888 10.3 11.7 -12.1% 8.8 11.1 -21.1% 

5,000,000 - 1,000,001 81,841 26.9 29.8 -9.8% 23.8 29.1 -18.2% 

20,000,000 - 5,000,001 23,844 35.1 37.7 -7.1% 31.3 37.1 -15.8% 

100,000,000 - 20,000,001 8,183 52.6 56.2 -6.4% 48.9 55.4 -11.8% 

100,000,001+ 2,267 179.2 193.9 -7.6% 166.8 190.7 -12.5% 

 13.7%- 327.8 283.0 7.7%- 334.2  308.5 433,062 כ"הס

 .םיסימה תושר :רוקמה 

 הנשה תמועל 2020 לירפא דע ץרמ םישדוחב םירוזחמה ךסב העיגפה יכ םידמלמ ולא םינותנ
 2020 ינוי דע יאמ םישדוחב םירוזחמה ךסב העיגפהו ,13.7%-כ לש רועישב התייה תמדוקה
 העיגפה רועיש יכ דוע םידמלמ םינותנה .7.7%-כ - רתוי הנותמ התייה תמדוקה הנשה תמועל
 .ח"ש ןוילימ דע לש יתנש תואקסע רוזחמ ילעב םיקסוע ברקב רתוי לודג היה תיקסעה תוליעפב

 )םינפה דרשמ תבושת - ןלהל( 2021 לירפאב הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ םינפה דרשמ
 .חטשהמ ולבקתהש םיחווידל םאתהבו הנורוקה רבשמ ידכ ךות הבצעתה הלשממה תוליעפ יכ
 ןעשנה הוותמ שוביג )א( :הלאה תודוקנב שגד תתל טלחוה 'א בבס לש עויסה הוותמ שוביג תעב
 לש תללוכה תיביצקתה תולעה רודיג )ג( ;לועפתל ליעיו טושפ לדומ )ב( ;םימייק םינותנ לע
 )ה( ;תויושרה יופיש ידכ ךות הנונראב תוחנה תועצמאב םיקסעל עויסה תרבעה )ד( ;הוותמה
 ;םייוקיל ןוקיתו ררע תשגהל תורשפא )ו( ;תויושרל תימירזת ןוחטיב תשר ןתמ - םירצק הבוגת ינמז
 ןייצ דוע .ןויקינה ןרקמ תיביצקת תופתתשה )ח( ;תוקזח תויושרמ תימצע תופתתשה תשירד )ז(
 תוליעי ימעטמ תאזו םיישארה םיגוויסה תמרב הנחבא סיסב לע עבקנ הוותמה" יכ םינפה דרשמ
 םשייל היה שרדנ יכ הדבועה עקר לע תאז .תוחנהה ןתמ לש ריהמו דיחא םושיי חיטבהל תנמ לעו

 םיגוויסל םאתהב הוותמה עבקנ ,ךכל םאתהב .לירפא שדוח ףוס ינפל רבכ תונקתה תא

 וניא םיזוחאה בושיחו ,םיגצומה םירפסמה רוביח תא םאות וניא םירפסמה ךס םירפסמה לוגיע לשב  *
 .םיגצומה םירפסמה שרפה תא םאות
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 התשענ וז הטלחה .רחא וא הז הנשמ גוויסב לעופב העיגפ ןיב הנחבא התשענ אלו םיישארה
 םינותנב שומיש ךותו תוחנה סיסב לע יפסכה ףקיהה ברימ לע תוימוקמה תויושרה יופיש ךות
 םיקסע לש תשרופמ הגרחה העבקנ ,ךכל גירחכ .םיישאר םיגוויס יבגל קר םישיגנהו םימייקה
 - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקתל )2()ב(5 הנקת יפל שרופמב הרתוה םתוליעפ רשא
 תונח וא הקיטפוא תונח ,תחקרמ תיב ,ןוזמ רכממל םוקמ :2020-ף"שתה ,)תוליעפה תלבגה
  ."םיבשחמ וא תרושקת ירצומ ןוקיתל הדבעמ ןכו הנייגיה ירצומ תריכמ הקוסיע רקיעש

 הנושארה עויסה תינכת" יכ 2021 לירפאמ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ רצואה דרשמ
 .יקסעה רוטקסב העיגפה יבגל תואדו יאבו ,תופיחדו תוליהב לש םיאנתב התשענ )'א בבס(
 עייסלו ,רגסיהל םהילע התפכ הנידמהש םיקסעל ריהמו ידיימ הנעמ תתל התייה הטלחהה
 .תיקסעה הנונראהמ תוסנכהב הבר הדימב תויולת ןהיתוסנכהש תוימוקמה תויושרל ידיימ ןפואב
 תנמ-לע םישרדנש םיפוגה לכ ןיב ןורכנס תריצילו ןונגנמ תעיבקל ןיתמהל היה ןתינ אל ,ךכיפל
 הנונרא ינותנ ןיבל ,םיסמה תושר לצא םיאצמנש ,העיגפ ינותנ ןיב רבחמש בכרומ ןונגנמ עובקל
 ורזחי תואדו-יאו תופיחד ,תוליהב לש םיאנתהש לככ ,ןכ-לע .תוימוקמה תויושרה לצא םיאצמנש
 איה תועמשמה םא םג ,ריהמ הנעמ ןתונש ןונגנמ לע רוזחל םוקמ היהי ונמעטל ,םמצע לע
 ."קיודמ אל היהי הנעמהש

 ינותנ ןובשחב ואבוי תוידיתע עויס תוינכות שוביג תעב יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
  .ךכל םישרדנה םיקסעל עויסה ןונגנמ תא םיאתהל ידכ םיקסעב העיגפה

 החנהל תואכזה תעיבק ךרוצל םיסכנה גוויס
 םיירעזמה םיפירעתה תא תועבוק ןהו ,םיסכנל םיישאר םיגוויס 13 ורדגוה הנונראה תונקתב
 הנונרא לש םיירעזמה םימוכסה םיניוצמ 6 הנקתב :םהמ דחא לכל הנונרא תלטהל םייברמהו

 םיגוויס .םיגוויס םתואל הנונרא לש םייברמה םימוכסה םיניוצמ 7 הנקתבו ,םיסכנ יגוויס םתואל
  .םיסכנה יגוויס יפל החנה ןתמל יופישה לדומב םג תזכרמ הלבטב םילולכ הלא םיישאר

 קלחב .יופישה לדומבש תזכרמה הלבטה םע 'א הנורוק תונקת לש בוליש גצומ ןלהלש 5 חולב
 'ב קלחבו ,ל"נה 13 ןיבמ החנהל םיאכזה םיסכנה לש םיישארה םיגוויסה 8 םיגצומ חולה לש 'א
 :תונקתה יפיעס ןויצב החנהל םיאכז םניאש םיסכנה לש םיישארה םיגוויסה 5 םיגצומ
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 יופישה לדומב םיסכנה גוויס םע 'א הנורוק תונקת לש בולישה :5 חול

 החנהל םיאכזה םיסכנה לש םיישארה םיגוויסה :'א5 חול

 לדומ יפל ישארה גוויסה
  ףסונ טוריפ   הבטהה ףקיה יוזיח

 ןתינ 
 יופיש
  םיקסעל

 הנונרא תונקתב ףיעסה
 תוימוקמה תויושרב תיללכ
 תונקתבו סכנה גווסמ ובש
 ןיוצמכ תורחא

 6(2) ןכ  רחסמו םיתוריש ,דרשמ   םידרשמ 

 6(4) ןכ    היישעת 

 6(5) ןכ    ןולמ יתב 

 6(6) ןכ    הכאלמ 

 269 ףיעסב התרדגהכ   הסופת עקרק 
  תויריעה תדוקפל

 6(8) ןכ

 לעפמל הסופת עקרק 
  חטש ריתע

 6(9) ןכ  

 תכירעל הסופת עקרק 
  םיעוריא

 6(10) ןכ  

  6(11)  ןכ    םינוינח 

 רבזגש - רחא סכנב קיזחמ רחא סכנ 
 יאכז אוהש עבק תושרה
 םאתהב החנה תלבקל
 תונקתל 33 הנקתל
 'א הנורוק

 "םירחא םיסכנ" תרדגהכ ןכ
 תיללכ הנונרא תונקתב
 .תוימוקמה תויושרב
 גווסמ הלשבש תוליעפהש
 היונמ ,רחא סכנכ סכנה
 םיטרופמה םישומישב
 תעש תונקתל )א(5 הנקתב
 שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח
-ף"שתה )תוליעפ תלבגה -

2020. 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םינפה דרשמ ינותנ יפ לע
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 תונקתב החנהל םיאכז םניאש םיסכנה לש םיישארה םיגוויסה :'ב5 חול
 'א הנורוק

 ףיעסה

 לדומב גוויסל המלשהה
 תונקתב ףיעסה יפל
 'א הנורוק

 יפל ישארה גוויסה
 ףקיה יוזיח לדומ
  הבטהה

 ןתינ
 יופיש
 םיקסעל

 הנונרא תונקתב ףיעסה
 תוימוקמה תויושרב תיללכ
 תונקתבו סכנה גווסמ ובש
 ןיוצמכ תורחא

 269 ףיעסב התרדגהכ 31(1)
 תויריעה תדוקפל

 6(7) אל  תיאלקח המדא 

 6(12) אל  יאלקח הנבמ  יאלקח הנבמ 31(1)

 םירוגמ הנבמ 31(1)
 תובא תיב תוברל

 6(1) אל  םירוגמ 

 6(3) אל  םיקנב  חוטיב תורבחו םיקנב 31(2)

 םנודה יפל הקולח אלל 31(2)
 לדומב התשענש

 תירלוס תכרעמ
 גג לע תמקוממה
  סכנ

)א12(6 אל  

 םנודה יפל הקולח אלל 31(2)
 לדומב התשענש

 תירלוס תכרעמ
 לע תמקוממ הניאש
  סכנ גג

)ב12(6 אל  

 םנודה יפל הקולח אלל 31(2)
 לדומב התשענש

 הסופת עקרק
 תכרעמל תשמשמה
  תירלוס

)ג12(6 אל  

 תיב ,ןוזמ תריכמל םוקמ 31(3)
 הקיטפוא תונח ,תחקרמ
 הקוסיע רקיעש תונח וא
 ,הנייגיה ירצומ תריכמ
 ירצומ ןוקיתל הדבעמ
  םיבשחמ וא תרושקת

 רומאל םאתהב ולעפויש    
 תעש תונקתל 2)ב(5 הנקתב
 - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח
-ף"שתה ,)תוליעפ תלבגה

2020.  

 אוה וב קיזחמהש סכנ 31(4)
 בצקותמ ףוג ,הנידמה
 ,תואירב דיגאת וא
 ,תיתלשממ הרבח
 ןכו בויבו םימ דיגאת
 וא קוחב םקוהש דיגאת
 ויפל

 האלמה ותרדגה יפל ףוג לכ    
 תונקתל )4(31 הנקתב ןיוצמכ
 'א הנורוק
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 ףיעסה

 לדומב גוויסל המלשהה
 תונקתב ףיעסה יפל
 'א הנורוק

 יפל ישארה גוויסה
 ףקיה יוזיח לדומ
  הבטהה

 ןתינ
 יופיש
 םיקסעל

 הנונרא תונקתב ףיעסה
 תוימוקמה תויושרב תיללכ
 תונקתבו סכנה גווסמ ובש
 ןיוצמכ תורחא

 םדא ידיב קזחומש סכנ 31(5)
 הנונראמ רוטפ לביקש

 )ז(5 ףיעס יפל הנונראמ רוטפ    
 יסימו הייריעה יסימ תדוקפל
 ,1938 ,)ןירוטיפ( הלשממה
 הלכשהל דסומ יבגל וא
 יפל הנונראמ רוטפ - ההובג
  הרומאה הדוקפל )י(5 ףיעס

 קוזינש וא סרהנש ןיינב 31(6)
 יואר וניאש הדימב
 םישמתשמ ןיאו שומישל
 וב

      

  קיר ןיינב 31(7)
 וב םישמתשמ ןיאש

      

  - רחא סכנ 31(8)
 עבק אל תושרה רבזגש
 יאכז אוה יכ ויבגל
 הנקת יפל החנה תלבקל

33 

 תרדגהכ - רחא סכנ אל  םירחא םיסכנ 
 תונקתב "םירחא םיסכנ"
  הנונראה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םינפה דרשמ ינותנ יפ לע

 גוויסו )12(6 דע )1(6 ףיעסב ועבקנש םיגוויס 12 :םיישאר םיסכנ יגוויס 13 וללכנ יופישה לדומב
 םיגווסמ 8 ולאה םיגוויסה 13-מ .)ג12(6-ו )ב12(6 ,)א12(6 םיפיעסב ןהיגוסל תוירלוס תוכרעמל
 .החנהל םיאכז אל 5 ,'א הנורוק תונקתל םאתהב .הבטהל םיאכזכ

 םיסכנה גוויס יוביר
 תויושר יכ ןיוצ וז הנשמ חודב .32םיסכנה גוויס יוביר לע הנידמה רקבמ דמע 2014 תנשב רבכ
 הנידמה קשמב םירדסה תונקתב ועבקנש םיישארה םיגוויסה 12-ל םיגוויס-יתת ופיסוה תובר
 ומכ .םיגוויס-יתת תואמ ורידגה ףא ןקלחו ,2007-ז"סשתה ,)תוימוקמה תויושרב תיללכ הנונרא(
 ושמישש םיסכנ ולציפו ,ההז שומיש םהב השענש םיסכנ הנוש ןפואב וגוויסש תויושר ויה ןכ
 הנונראה תלטהב תויושרה ןיב תודיחא רסוחל איבה הז בצמ .םיגוויס המכל תחא תילכתל
  .םימוד םיסכנ ןיגב הנונראה יבייח ןיב ןויווש רדעיהלו

 
 תרדסהו תוחנה ,הלטה - תוימוקמה תויושרב הנונרא ,ימוקמה ןוטלשב תרוקיבה לע תוחוד - הנידמה רקבמ  32

  .2014-ה"עשתה ,הייבגה
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 יוביר תייגוס ,2020 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל םינפה דרשמ חווידל םאתהב יכ הלע
 תויושרל תוחנהה ןתמל יופישה לדומ תנכה לע התשקהו הרדסה אלל הרתונ םיסכנה גוויס
  .'א הנורוק תונקת יפל

 הלח םא ,רמולכ .םיקסעל תוחנהה ןתמ לע עיפשהל הלולע םיסכנה גוויס יוביר תייגוס
 ןכו הלבקי אל החנהל יאכזה קסע לעבש ךכל איבהל לולע רבדה ,סכנה גוויסב תועט
 קרפב( תג תיירק תייריעבו לילגה ףונ תייריעב םיסכנ גוויסב ולעש תויעב ןלהל ואר .ךפהל
 גוויס - קרפ-תת ,וקדבנש תויושרה עבראב יופישה תלבקו םיקסעל תוחנהה ןתמ תוליעפ -

  .)םיסכנה

 13 העבק הקיקחה" יכ םיגוויסה-יתתלו םיגוויסל עגונב ותבושתב ןייצ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 תיילע רועישב םינכדעתמה ,גוויס לכל םומינימו םומיסקמ יפירעתו םיסכנ לש םיישאר םיגוויס
 םינוש הנונראה יווצ ,המאתהב ישאר גוויס לכל םיגוויס יתת ועבקנ אלש רחאמ .יתנשה הנונראה
 הילע וצב םיגוויסה יתת רפסמ תא םצמצל תניינועמ ]תושר[ םא םג םייקה בצמב .תושרל תושרמ
 ףירעתב הילע/הדירי וירחא ררוג הזכ יוניש לכ .הגוהנה הרודצורפב 'גירח רושיא'ל השקב שיגהל
 עצבתהל לכוי םיגוויסה יתת םוצמצ .רצואה רשו םינפה רש ירושיא תא בייחמ ןכלו ביוחמ סכנה וב
 ישאר גוויס לכל םיירשפאה םיגוויסה יתת לש הקימעמ הניחב ךות ימוקמה ןוטלשה ףותישב קר
 ."םיגוויסה יתת םוצמצמ האצותכ םיפירעתב יונישה לשב רבעמ תפוקתו הקיקח יוניש תועצמאב
 הפוקשו תקדוצ הקולחל עיגהל ]ידכ[" יכ ןייצ ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,סכנל הדיחא הרדגהל רשא
 .הנוש הרדגה תמייק הנונרא וצ לכב .בויחל סכנה לש הדיחא הרדגה עובקל שי סמה יבייח ןיב
 תספרמ ,ףתרמ ,הרוקמ אל/הרוקמ הינח :םינוש םיביכרמ לולכל לוכי - םירוגמ גוויס :אמגודל
 בויחל סכנה חטשש ךכ סכנ גוס לכל הדיחא הרדגה עובקל שי .'דכו ןסחמ ,הרוקמ אל/הרוקמ
 רשאו ."םייטנבלרה םיביכרמה לכ תא לולכי ]תויושר[ה לכב )תעצבמ ]תושרה[ש הדידמ י"פע(
 תוטיש שולש םויכ תומייק" יכ ןייצ הדיחא הדידמ תטישל רבעמה רגתאלו הדידמה תוטישל
 םירעפ םימייק תוטישה ןיב .וטורב-וטורבו ;וטורב ;וטנ :סכנ ]לש ר"מב חטש[ תדידמל תוירקיע
 םיבייח ,הפוקשו תקדוצ הקולחל עיגהל ]ידכ[ ןכל .יפיצפס סכנב ]ר"מב דדמנה חטשב[ םילודג
 ."הדיחאה הדידמהו הדיחאה הרדגהה תא םג םשייל

 תויושרב תיללכ הנונרא( הנידמה קשמב םירדסה תונקת" יכ ןיוצ םינפה דרשמ תבושתב
 הנונראה יפירעת תאו םיסכנה לש םיישארה םיגוויסה תא תועבוק ,2007-ז"סשתה ,)תוימוקמה
 תושרה לע ,םיוסמ סכנל החנה ןתמ ןוחבל האובב ...גוס לכל עובקל ןתינש םיירעזמהו םייברמה
 הניא םיגוויסה יוביר תייגוס ...סכנה הסוח ויתחת ישארה גוויסה יפל תואכזה תא ןוחבל תימוקמה
 לע התשענש הנורוקה רבשמ תפוקתב הנונראב תוחנהה ןתמ ךרוצל םושייו הערכהל תיטנוולר
 רבשמ לשב תוחנה ןתמ הענמ אל םיגוויס יתת לש תבייחמ המישר רדעה ...םייקה ןידה יפ
 ינפב החותפש ןבומכו תימוקמה תושרה לע תלטומ סכנה לש ןידכ גוויסל תוירחאה ...הנורוקה
  ."ןידכ ובויח םשל ,רחא וא הזכ ,גוויס לש ןוקית שקבל ךרדה םושינה

 תנכהל לעפי ימוקמה ןוטלשה ףותישב םינפה דרשמ יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 וליבוי רשא הדיחא הדידמל םיללכ לשו הנונראה תייבגל םיגוויס-יתת לש תמכסומ המישר
 תושקב לע תוכמתסה ןכש תויושרה ללכב סמה יבייח ןיב הפוקשו רתוי תינויווש הקולחל
 .תקפסמ הניאו הליעי הניא םיגוויסה ןוקיתל םימושינ לש
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 םירכוש ידי לע ושטננש םיסכנ

 תא םיריכשמה סכנ ילעבל הנעמ ןתינ אל 'ב הנורוקו 'א הנורוק תונקת תרגסמב יכ אצמנ
 רתונ סכנהו ,הנורוקה רבשמל תורושקה תוביסמ סכנה תא בזע רכושהש םירקמב סכנה
 ימד הבוג וניא סכנה לעב ראותמה בצמב .רחא רכושל ותוא ריכשהל חילצה אל יכ קיר
 לע הנונראב בייחתהל לולע אסיג ךדיאמו ,אסיג דחמ קיר רתונש סכנה ןיגב תוריכש
  .סכנה

 הלא םיסכנל תתל ןתינ ,שומיש לכמ קיר סכנב רבודמש לככ" יכ ותבושתב ןייצ םינפה דרשמ
 ועבקנש םיאנתה םויקל ףופכב החנהה תונקת יפל תמייק רשא קיר סכנל תידוחייה החנהה
 ."תונקתב

 תונקתב וניא המוקמש ,תבכרומ הרדסהב רבודמ" יכ ותבושתב ןייצ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 וליאו הנורוקה רבשמ תובקעב םיקיר ורתונ/ושטננ םיסכנ וליא ןיחבהל ירשפא יתלב ]'א הנורוק[
 ןיב הנחבהה עוציבל םינוירטירק ועבקיי םא ףא .תורחא תוביסמ םיקיר ורתונ/ושטננ םיסכנ
 סכנה תויה ןיבל הנורוקה רבשמ ןיב הקיז לש המויק חיכוהל ושרדי םיקסעה יכ המדנ ,םיינשה
 תעד לוקיש ליעפהל ,ולאכש תוחנה תניחב ךרוצל תובר תומושת עיקשהל ושרדי תויושרהו ,קיר
 םיפסונ םייטרקוריבו םיכשוממ םיכילה רורגיש רבד ,הז תעד לוקיש לע םירוערע םע דדומתהלו
 ."לועפת תולקו עוציב תוזירז :הנונראב תוחנהה ןונגנמ לש םיחנמה םיווקל דוגינב תאזו -

 אלש וא תונקתב הללכנ אלש ,םיקסעל תפסונ הבטה לכל יכ ימוקמה ןוטלשה זכרמ ןייצ דוע
 ביצקתמ ןומימ רוקמ לע םוכיס שרדנ - יופישה לדומ תרגסמב הללכנ אל רשאו ןהמ הגרחוה
  .היפל םיאכז ואצמייש םיקסעל החנהה ןתמ ןיגב תויושרה יופישל הנידמה

 יריכשמל םג הנעמ תרדסה ,רבשמ תעב ,ונחבי רצואה דרשמו םינפה דרשמ יכ ץלמומ
 .תוריכש ימד אללו קיר סכנ םע ורתונ סכנה תא םירכושה תשיטנו רבשמה לשבש םיסכנ

 יופישה םכסה
 ןיגב תויושרה יופישל םכסה לע םינפה דרשמ ל"כנמו רצואה דרשמ יגיצנ ומתח 23.4.20-ב רומאכ
 זכרמ ר"ויו ימוקמה ןוטלשה זכרמ ר"וי םג .הנורוקה רבשמ לשב םיקסעל הנונראב תוחנה
 .םתמכסהבו םתעד לע אוה םכסהה יכ םכסהה יבג לע םתמיתחב ורשיא תוירוזאה תוצעומה
 ןתוביצי לע הרימש ךות םיקסעל תוחנהה ןתמל הוותמה תא רידסהל דעונ יופישה םכסה
 ןיגב תויושרה יופישל תינכות רצואה דרשמו םינפה דרשמ וניכה ךכיפל .תויושרה לש תיביצקתה
 לדומ ןיכה םינפה דרשמ .'א הנורוק תונקת יפל תוחנהה ןתמ בקע הנונראמ תוסנכה דספה
 הלא לכ .תוחנהה ןתמ םע דבב דב יופיש תויושרל ריבעי אוה ויפלו ,תוחנהה ףקיה לש הכרעה
 :וירקיע הלאו יופישה םכסהב ונגוע

 ךרעומ ,יופישה לדומ יפ לע ,רומאכ תונקתה יפל םיקסעל ונתיי תויושרהש תוחנהה ןדמוא .1
 היופצה הדיריה יוסיכל שורדה יופישה ןתמ ךרוצל ןומימה תורוקמ .ח"ש דראילימ 2.8-כב
 ןלהל טרופמכ ועבקנ ,ןדמואה יפ לע ,הנונראב החנהה ןתממ האצותכ תויושרה תוסנכהב
 :6 חולב
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 33)ח"ש ינוילימב( ןיוסיכל ןומימה תורוקמו הנונראב תוחנהה ןדמוא :6 חול

 ןומימה תורוקמ ןדמואה  

  תופתתשה    
  תויושרה
 תוימוקמה

  כ"הס
 ביצקתמ
 הנידמה
 דרשמ(

 םינפה
 ןרקו

 )ןויקינה

 ביצקת
 ידועיי

 דרשמ
 םינפה

 ביצקת
 ןרק
 ןויקינה

            

  150  2,316  2,466  131  2,597  ןיוסיכל ןומימה תורוקמו תוחנהה ךס ןדמוא

 :ןדמואה ינוקית יוסיכל םיפסונ םיביצקת
 )א(2 'עס םייתלשממ םיסכנ םושיר ןוקיתל תרגסמ
 יופישה םכסהל

90    90  90  

  

 )ג(2 'עס םירחא םיסכנ םושיר ןוקיתל תרגסמ
 יופישה םכסהל

100    100  100    

    33  33    33 יופישה םכסהל 4 'עס םיתוויע ןוקיתל תרגסמ

    223  223    223  ןדמואה ינוקית יוסיכל םיפסונ םיביצקת כ"הס

            

  150  2,539  2,689  131  2,820  םיביצקתה כ"הס

 :םידחוימ םיפסונ םיביצקת
 ואר( תויושר 9-ל דעוימ םיפתושמ היישעת ירוזא
 )יופישה םכסהל 1'ד חפסנ

37    37  37 

  

 ,הנוי רפכ ,ןולקשא ףוח( תומיוסמ תויושרל ףסונ ביצקת
 טרופמה יפל םידחוימ םירקמ רדגב ןהש )םי תיירק
 .)םכסהל 3 ףיעס יפל( יופישה םכסהל 2'ד חפסנב

4    4  4   

    41  41    41 םידחוימ םיפסונ םיביצקת כ"הס

            

  150  2,580  2,730  131  2,861  ןומימה תורוקמו םיביצקתה כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יופישה םכסה יפ לע

 
 גצומש עדימה תא דחאמ ובש עדימהו ,וב גצומה תא טשפל ידכ יופישה םכסהב גצומהמ הנוש ןפואב ןאכ גצומ 6 חול  33

 .ובש 'ד חפסנבש עדימה תאו יופישה םכסהבש 3-ו 2 תוחולה ינשב וב
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 טעמל תאזו החנהה ןתממ האצותכ תויושרל יופצה תוסנכהה דספה ללכל עגונ לדומה .2
 ןוילימ 2,597-כ ךסב ינושארה תוחנהה ןדמוא לע ףסונ .34"םירחא םיסכנ"כ וגווס רשא םיסכנ

 ידכ ח"ש ןוילימ 223-כ לש ללוכ ךסב הברזר יביצקת לש תרגסמ םינפה דרשמ ןיכה ח"ש
 ידכ .ליעלש 6 חולב טרופמכ ,ינושארה ןדמואהמ הגירח לש םירקמב תויושרה תא תופשל
 ןרקמ יופישה .טרופמ חוד םע השקב שיגהל תויושרה לע הברזרה יביצקתמ יופיש לבקל
 םוכיס ןיוצ יופישה םכסהל 'ד חפסנב .ןוזיא קנעמ תולבקמה תויושרל קר דעוי ןויקינה
 דעויש ח"ש ןוילימ 41-כ ךסב םכתסמה הנידמה ביצקתמ םידחוימ םירקמל ףסונ יביצקת
 36.9 ךסב "םיפתושמ היישעת ירוזא ןיגב יופיש" )א( :הלא םידחוימ םירקמ תוצובק יתשל
 לע המדקמ - "רסח םושיר םע תויושרל תומדקמ םולשת" )ב( ;תויושר עשתל ח"ש ינוילימ
 דועייל ןומימה תורוקמ הלאו ,ח"ש ינוילימ 3.9 ךסב תויושר שולשל תיפוסה האצקהה ןובשח
 .ןויקינה ןרקמ ח"ש יפלא 588 לש ךסו םינפה דרשממ ח"ש ינולימ 3.3 לש ךס :הז

 רסוחה ןמומי יזא ,םיתוויעה ןוקית יביצקת אולמ ולצוני םא יכ 35עבקנ יופישה םכסהב .3
 םכסהל 4 ףיעס יפל( םיתוויעה ןוקית לש הלא םיביצקת ,לעופב .רצואה דרשממ יביצקתה
 ףסונ ביצקת רשוא הז ךרוצל .תויושרה רובעב ףסונ יופיש שרדנו ,םאולמב ולצונ )יופישה
  .םינפה דרשמל ח"ש ןוילימ 52-כ ךסב

 ,תויושר תוצובק יפל הנונראב תוחנהה ןדמואב תויושרה תופתתשהל םיעגונה םינותנ ןלהל .4
 ןניאש תויושרה ;ח"ש ןוילימ 114-כ ךסב )8%( תונתיאה תויושרה :יופישה לדומ ינותנ יפ לע
 ןניא ןוזיא קנעמ תולבקמה תויושרה ;ח"ש ןוילימ 17-כ ךסב )4%( ןוזיא קנעמ תולבקמ
  .הנונראב תוחנהה ןדמואב תופתתשמ

 ח"ש דראילימ 2.3-כ ,ינושארה ןדמואה יפל ,תויושרל ריבעי םינפה דרשמ םכסהה יפ לע .5
 73%-כ םהש ,ח"ש דראילימ 1.7-כ הנושארה המיעפב :36םיאכזה םיקסעל תוחנהה יוסיכל
 הרתיה תא היינשה המיעפבו ;רחואמה לכל 30.4.20 דע תויושרל ורבעוי רשא ,ןומימה ךסמ
 30.5.20 דע ןהל ורבעוי רשא ,רומאכ ןומימה ךסמ 27%-כ םהש ,ח"ש דראילימ 0.6 ךסב
  .רחואמה לכל

  

 
 .)21.4.20( 2020-ף"שתה ,)2 'סמ ןוקית( )הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקתב ורדגוה "םירחא םיסכנ"  34

 .יופישה םכסהל 3 ףיעסב  35

 .2020 תנשל הנונראה ןדמואמ 25% אוה תוחנהה יוסיכל ןדמואב םינפה דרשמ לש תופתתשהה רועיש  36
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  יופישה יפסכ לע םינפה דרשמ לש הרקבה
 דרשמ רסמש עדימה יפ לע ,ןנכותמה יופישה תמועל לעופב יופישה ינותנ םיגצומ ןלהלש 7 חולב
 :2021 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל םינפה

 דרשמב םיידועיי םיביצקת - הנידמה ביצקתמ יופישה יביצקת לוצינ :7 חול
  )ח"ש יפלאב(  םינפה

 רפסמ 
 תויושרה

 יופישה
 הכרעהב
 תינושאר

 1 ףיעס(
 םכסהל
 )יופישה

 הכרעה
 תמלשהל
 יופישה

 םיפיעס(
 'ג2-ו 'א2
 םכסהל
  )יופישה

 ירוזא
 היישעת
 םיפתושמ

 1'ד חפסנ(
 םכסהל
 )יופישה

 הכרעה
 ןוקיתל
  םיתוויע

 4 ףיעס(
 םכסהל
 37)יופישה

 כ"הס
 תומלשה
 ןיגב
 םינוקית
 ןדמואל
 ינושארה

 םוכסה
 ללוכה

 ביצקתה
 יפל ןנכותמה
 יופישה לדומ

254 2,315,600 190,000* 36,887 33,300 260,187 2,575,787 

 ףסונ ביצקת
 **תויושרל

3 - 3,875 - - 3,875 3,875 

 ןנכותמ כ"הס
 יופישה לדומ יפל

257 2,315,600 193,875 36,887 33,300 264,062 2,579,662 

 יופישה םולשת
 לעופב

257 2,320,263 193,029 36,887 80,973 310,889 2,631,152 

 ןיב רעפה
 ןנכותמה יופישה
 יופישה ןיבו

 לעופב

 4,663- 846 - 47,673- 46,827- 51,490- 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םינפה דרשמ ינותנ יפ לע
 תלבגמ תא רבע יופישהש ןוויכמ יופישה םכסהב עובקה יפל ןתופתתשה םוכס תויושרל תחפוה אל  *

 .דבלב )5%( ח"ש ןוילימ 140 ךס לע העבקנש תופתתשהה
 חפסנב טרופמה יפל םידחוימ םירקמ רדגב ןהש )םי תיירק ,הנוי רפכ ,ןולקשא ףוח( תויושרל ביצקתה  **

 .)םכסהל 3 ףיעס יפל( יופישה םכסהל 2'ד

 
 תונתיא ןניאש ,קנעמ תולבקמ ןניאש תויושרל םימוכס תמלשה :ךכ "םיתוויע ןוקית" רדגוה יופישה םכסהל 4 ףיעסב  37

 תושרל עבקנש יופישה םוכס ןיב רכינ רעפ שי יכ אצמיי ןהבש תויושרל ןכו ,םיבשות 10,000-מ הנטק ןתייסולכואשו
 .לעופב הנונראמ תוסנכהה דספה ןיבל לדומה יפ לע
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 יופישה םכסהל 4 ףיעס יפ לעש םיתוויע ןוקיתל ביצקתה תרגסמ ןיב רעפ םייק יכ הלוע 7 חולמ
 איבה אל רומאה רעפה יכ ןיוצי .לעופב האצוה ףדוע לע עיבצמ הז רעפ .לעופב יופישה ןיבו

 יפל ביצקתה תא םינפה דרשמל ריבעה רצואה דרשמ ןכש ןנכותמה ביצקתהמ תיפסכ העירגל
  .2020 רבמבונב הרבעה תרגסמב רעפה תא םילשהו לעופב האצוהה

 תלעפה ךשמב םינפה דרשמל רצואה דרשממ רבעוהש ביצקתה ימוכס םיטרופמ ןלהלש 8 חולב
 :'א בבסב םיקסעל הנונראב החנהב עויסה תינכות

 יופיש רובעב םינפה דרשמל רצואה דרשממ תויביצקתה תורבעהה :8 חול
 *םיקסעל ונתנ ןהש הנונראב תוחנה ןיגב תויושרה

 היינפה תרבעה דעומ
 לש םיפסכה תדעוול
 תסנכה

  תיביצקתה הרבעהה דועיי
 יופישה םכסה יפל

  םוכסה
 )ח"ש יפלאב(

 ןדמואה יפל תויושרה יופישל הנושאר המיעפ 30.4.20
 יופישה םכסהב עבקנש ינושארה

1,691,150 

 ןדמואה יפל תויושרה יופישל היינש המיעפ 21.5.20
 ירוזאלו יופישה םכסהב עבקנש ינושארה
 םכסהל 1'ד חפסנ יפל םיפתושמ היישעת
 )הבצקהה לכ הרבעוה אל( יופישה

665,870 

 םכסהל 'ג2-ו 'א2 ףיעס יפל יופיש תמלשהל 28.7.20
 יופישה

190,000 

 84,132 יופישה םכסהל 4 ףיעס יפל םיתוויע ןוקיתל 4.11.20

 2,631,152 כ"הס 

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םינפה דרשמ ינותנ יפ לע
 קיודמב םניאש םימוכסב יופישה םכסה יפיעס יפל םינפה דרשמל תובצקהה תא ריבעה רצואה דרשמ  *

 ךסל ההז )ליעל 8 חול( ריבעהש תובצקהה ךס םלואו ,)ליעל 6 חול( ויפיעסב םיעובקה םימוכסה יפל
 .)ליעל 6 חול( יופישה םכסה יפ לעש תובצקהה

 השולש רובע יופישה לדומבש ןדמואה לע ףסונ יופיש תפסות יביצקת ועבקנ יופישה םכסהב
 תושקבה לכ לע תונעל ידכ .םיתוויע ןוקיתו ;םירחא םיסכנ ;םייתלשממ םיסכנ :םיבצמ
 .רחא ביצקת רובע דחא ביצקתב שמתשהל ךרוצ היה יופיש תפסותל תויושרה לש תוקדצומה
 םימוכסה ןיב ןיחבה אוה יכ הנידמה רקבמ דרשמ יגיצנל םינפה דרשמ רסמ תרוקיבה ךלהמב
  .יופישה םכסהב ורדגוהש םיבצמהמ דחא לכ ןיגב תויושרל ריבעה אוהש
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 םיסכנ :םיבצמה תשולש לע םינפה דרשמ ידיבש תוחודהו םינותנה יכ הלע תרוקיבב
 ןיחבהל םיינוציח הרקב ימרוג לעו וילע ושקה ,םיתוויע ןוקיתו ;םירחא םיסכנ ;םייתלשממ
  .תשרדנה הרקבה תא עצבלו םירומאה םיבצמה ןיב

 לכ וא יוקל םושיר וא רחא סכנ תרגסמב האצקה לולכיש לוכי תוויע" יכ ותבושתב ןייצ םינפה דרשמ
 האצקהה דעומל תסחייתמ האצקה לכ לעופבו תיתוכאלמ איה תשקבתמה הנחבהה .תרחא ]האיגש[
 םיכופה םירקמ ןיא ךא םיתוויע ןוקית לש האצקהב וללכנ םירחא םיסכנ םושיר רואל םיתוויעש ןכתייו

 ."םירחא םיסכנל סחייתמ וניאש קנעמ הצקוה םירחא םיסכנ לש האצקה תרגסמב םהב

  םיתוויע ןוקיתל תושקבב לופיטה
 תויושרה ושיגהש תושקבה יגוס לע 2020 רבמבונמ םינפה דרשממ עדימה תיצמת ןלהלש 9 חולב
 ושיגהש תושקבה ךס הז עדימ יפל .38יופישה םכסה יפל םיתוויע ןוקית ןיגב יופישה תמלשהל
 תושקבה ןיגב ריבעה םינפה דרשמו ,ח"ש 112,749,000-ב םכתסה םיתוויע ןוקית ןיגב תויושרה
 .ח"ש 80,488,000 הלאה

 םיתוויע ןוקית ןיגב יופישה תמלשהל תויושרה ושיגהש תושקבה יגוס :9 חול

 תוויעה רואית
 ורועיש
 יסחיה

 יפלאב
 ח"ש

 34,059 30.2% םירדסה לשב וא 2020 - 2019 תמועל הייבגה רועיש בושיחב תוויע

 23,643 21.0% יתנשה לודיגה בושיחב תוויע

 17,617 15.6% ופסוותהש םיסכנ וא םיסכנ רקס תעמטה לשב הנונראה בויח סיסבב לודיג

 14,209 12.6% םיגוויס תפסוהל השקבו רוטפל םיאכזה םיסכנה גוויסב תוויע

 7,750 6.9% עובק ןועריג תריציו םילוע ריע דמעמ לוטיב לשב תוויע

 3,684 3.3% תיתלשממ הרבח לש וא תיתלשממ הנונרא לש בושיחב תוויע

 תנשב יוטיב הלביק אלש 2020 - 2019 םינשב הנונראב הגירח האלעה
2018 

2.5% 2,824 

 1,667 1.5% יטפשמ ךילהב םיאצמנש םימושינ תתחפהב ךרוצה לשב הייבגה רועיש ןוקית

 1,308 1.2% יוגש חוויד לשב ללוכה יופישה םוכס בושיחב תוויע

 
 .יופישה םכסהל 4 ףיעס  38
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 תוויעה רואית
 ורועיש
 יסחיה

 יפלאב
 ח"ש

 יתב ,םילוכרמ ,םירפוס - החנהל םיאכזה םיסכנה רועיש בושיחב תוויע
 תחקרמ

1.0% 1,152 

 910 0.8% הנונראב החנהה תולע בושיחב תוויע

 3,926 3.5% םינוש םירעפ

 112,749 100% תוימוקמה תויושרה ושיגהש םיתוויע ןוקית ןיגב יופישל תפסותה כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םינפה דרשמ ינותנ יפל

 םיירקיעה םיפיעסה ינש הלאו .ח"ש ןוילימ 112-מ רתוי אוה םיתוויעה ינוקית ךס יכ הלוע 9 חולמ
 תמועל 2018 תנשב הייבגה רועיש בושיחב תוויע :םיתוויע ןוקית ןיגב יופיש תומלשה ושרדנ םהבש

  .ח"ש ןוילימ 23.6-כ ךסב יתנשה לודיגה בושיחב תוויעו ;ח"ש ןוילימ 34-כ לש ךסב 2020 - 2019

 לע עדימה ץבוקב יכ אצמנ :םיתוויע ןוקית ןיבל םירחא םיסכנ ןיב יופישה ינותנ לש בוריע
 ןוקית ןיגב יופיש תמלשהל תושקב ושיגהש תויושר 63 שי םיתוויע ןוקית ןיגב ושגוהש תושקב
 ןהל ריבעה םינפה דרשמש תויושר 80 שי יופישה תאצקה לע רחא עדימ ץבוקב ךא ,םיתוויע
 יופיש ולביקש תויושרה 17-ל עגונב םיצבקה ןיב רעפה רבדב רוריבב .םיתוויע ןוקית ןיגב יופיש
 םיתוויעה ןוקית תרגסמב" יכ םינפה דרשמ רסמ יופיש ןהל רשוא אלש ףא םיתוויע ןוקית ןיגב
 דעומב ושיגה אלש תויושר האצקהב וללכנ ןכו ...ךותב 'םירחא םיסכנ' לש האצקה םג הללכנ
 קלחב השקבה תוהמ ךא 'םיתוויע ןוקית' אוה רוקמה םנמא .יוגש ןפואב ושיגהש וא ספוטה תא
  ."ביבא לתו תג תיירק ,הילצרה לש תואמגודב ךכ - ךכמ תעבונ ורכזוהש םירקמהמ

 "םיתוויע ןוקית" ןיבל "םירחא םיסכנ" ןיב יופישה םושירב בוברעו םירעפ ולע תרוקיבב
 תא הנמיהמ םיפקשמ םניא םינותנה ךכיפלו ,םינפה דרשמל תויושרה יחוויד לש םיצבקב
 ימרוגו םינפה דרשמ לע השקמ תיחכונה חווידה תנוכתמ .ןדמואה ןוקית יביכר תוגלפתה
  .יופישה םכסהלו תונקתל םאתהב תוחנהה ןתמ לע הליעי הרקב עצבל םירחא הרקב

 ,יופישה םכסה יפ לע יופישה לע הרקבה ךרעמ תא רפשל לעפי םינפה דרשמ יכ ץלמומ
 לש תנוכתמ שוביגל לעפיו ,שרדנה חווידה רבדב תויושרל תורורב תויחנה ןתמ תוברל
  .חווידה תנוכתמב תויושרה תדימע רחא הרקבו ןווקמ חוויד

 לעופב ונתינש תוחנהה ןיבל ןדמואה ןיב םירעפה
 )יופיש ףדוע וא יופיש רסוח(
 לע םינותנ תויושרהמ שרד אל אוה יכ 2020 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ םינפה דרשמ
 ךלהמב קרו ךא לבקתהל יושע שרדנה ןותנה" יכ ןייצו האצקההמ יופיש ףדוע וא יופיש רסוח
 םיקסעה ללכ םע תויושרה לש תונבשחתהה רמג רחאל תאזו 2021 לירפא-ץרמ םישדוחה
 הלבקתה םיקסעלו תויושרל תואדו ןתמו האצקהה תוליעי לש םילוקישהמ קלחכ .םירומאה
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 לקש לומ ןדבוא לקש לש תינטרפ תונבשחתהל םוקמ ןיאו ןדמואב קפתסהל ידש הטלחה
 לדומהש קומינב תימוקמ תושר לכ הנתנש תוחנהה ךס לע חוד שרד אל אוה יכ ןייצ דוע ."קנעמ
 תוליעי ךרוצל קסעו קסע לכל החנהה יפקיה לש םיטרפל הדיריב ךרוצה תא רתיי שבוגש
 ףקיהש תויה ןדמוא ךמס לע האצקהה תא עצבל ןוכנש איה דוסיה תחנה יכ ןיוצ דוע .האצקהה
 םתואב 2018 תנשל םירקובמה םינותנל האוושהב ןימא ןותנ אוה 2018 תנשל הנונראה ילובקת
  .םישדוח השולשל הנונראמ רוטפ - החנה הנתינ םהלש םיישאר םיגוויס

 םירעפ ללגב תויושרל יופיש םילשי אוה ויפלו יופישה םכסהב יפולח ןונגנמ עבק םינפה דרשמ
 תויושרה ול ושיגיש תושקב קודבי םינפה דרשמ הז ןונגנמ יפל .יופישה ןדמוא לש םיירשפא
 םיביצקתב שארמ ובצקותו ינושארה ןדמואל םינוקיתב תורושקש יופישה םכסהב עבקנל םאתהב
 .שקובמה יופישה תא םילשי ויתוקידבל םאתהבו ,םידרפנ

 יופישה ןיבש רסוחה וא ףדועה יפסכ רבדב הארוה העבקנ אל יופישה םכסהב יכ אצמנ
 ףדוע תושרל רצונ םהבש םירקמב ,ןכל .וניגב לעופב ונתינש תוחנהה ןיבל ינושארה
 ,רסוח תושרל רצונ םהבש םירקמבו ,הידיב ראשיהל לוכי אוה ירה ,ינושארה יופישהמ
  .ויוסיכל םיפסכ ריבעי אל םינפה דרשמ

 ןדבואמ רזגנה קיודמ יופיש תקנעהל לועפל ןוצר היה םא" יכ ותבושתב ןייצ םינפה דרשמ
 ןיינעב םינפה דרשממ תושרדנה תומושתה ןכו הנתשמ היה ןונגנמה ללכ - לעופב תוסנכהה
 ךשמו בכרומ ןונגנמהש תרוקיב הלוע התייהש ריבס ,זא .לעופב םיפסכה תלבקל דע ןמזה ךשמו

 רואל ונרחב - ןונגנמה תוליעי ןיבל יופישה קויד ןיבש ןוזיאב .ךורא אוה םיפסכ תלבקל ןמזה
 ."דואמ הובג קויד רועישל עיגהש לדומ לע ססובמש ליעי ןונגנמ םדקל םוריחה תפוקת

 ]יפל תוליעפה[ םותב תונבשחתה םייקתת אל יכ טלחוה" יכ ותבושתב ןייצ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 זכרמ עיצה ,יופישה םכסה תמיתח דעומל דע ומייקתהש םינוידה לכבש ףא לע תאזו ,לדומה
 תונבשחתה לע ססבתהבו 'תואצוה רזחה' לדומב ,יביטמרונה לדומה תא רימהל ימוקמה ןוטלשה
 ,לדומה םושיי ןפוא לע הכילשה ,הליחתכלמ ונתעד לע התייה אלש ףא לע ,וז הטלחה .תקיודמ
 ."דבעידב תונבשחתה םייקתת יכ שורדלו תורצויה תא ךופהל ןתינ אל - הלבקתנש עגרמו

 ךילהת רמגב לעופב תואצותה תא קודבל םינפה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 הנתנש תוחנהה ןיבל תושר לכ הלביקש יופישה ןיב רעפה :תוחנהה ןתמו יופישה ןתמ
 תוחנהה לע תויושרהמ םינפה דרשמ לש חווידה תשירד .)יופיש ףדוע וא רסוח( לעופב
 ושמיש יופישה יפסכ ןכא יכ אדוול ול ורשפאי ךכ לע ולש הרקבהו םיקסעל ונתנ ןהש
  .םיקסעל תוחנהה יוצימל שרדנכ םדועייל

 ירזחהל תורשפא ןוחבל םינפה דרשמו רצואה דרשמ םילוכי הלא םינותנ תועצמאב
  .םיחקל תקפה ךרוצל םגו םיפדועה םיפסכה

 לעופב תואצותה תא קודבלו רזוח ןוזיה לבקל םינפה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ןיבל תושר לכ הלביקש יופישה ןיב רעפה :תוחנהה ןתמו יופישה ןתמ ךילהת רמגב
 לדומה לע דומללו םיחקל קיפהל ידכ תאזו ,)יופיש ףדוע וא רסוח( לעופב הנתנש תוחנהה
 .דיתעב םימוד םירקמל ומושיי לעו
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 הנעמה ןתמל רצואה דרשמו םינפה דרשמ תולועפ תא ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 היה הטישב ןורתיה .תילכלכה ןתונתיא תרימשל תוימוקמה תויושרל ריהמהו ינושארה
 תוחנהה ןתמ ,יופישה הוותמ תנכה ,תונקתה שוביג .עוציבה תוריהמבו הלש תוטשפב
 ידיימ הנעמ ונתנו הלשממה תטלחה דעוממ רצק ןמז ךותב ושענ ולא לכ - יופישה תרבעהו

 םיקסעה .םיכמסמו םיספט ,תושקב שיגהל ושרדנ אל םיקסעה בור .תויושרלו םיקסעל
 ןובשחב יוכיז ידי לע בורל ,רישי ןפואב החנהב וכוז תונקתה יפל החנהל םיאכז ואצמנש
 .הנונראה

 תויושרה לש תופתתשהה רועיש יכ עבקנ תויושרל יופישה ןתמ ךרוצל םשויש הוותמב יכ ןיוצי
 תואצות .ןוזיא קנעמ תולבקמ ןניאש תויושרב 4%-ו תונתיאה תויושרב 8% אוה הנונראה תוחנהב
 תולבקמ ןניאש הלאכלו תונתיאה תויושרל יופישה םוכס תיברמ תאצקהל ואיבה ןונגנמה םושיי

 לשב תאזו ,)הז אשונל וצקוהש ח"ש דראילימ 2.6-כ ךותמ ח"ש דראילימ 1.7-כ( ןוזיא קנעמ
-כ יכ ןיוצי .תויושר ןתואב תזכורמ הנונרא תמלושמ הניגבש תיקסעה תוליעפה בורש הדבועה

 תמועל ,ןוילעה ןושימחל תוכיישה תויושרב םייוצמ םירוגמל הניאש הנונראה יבויח ךסמ 40%
 .ןותחתה ןושימחל תוכיישה תויושרב 3.5%

 ןויקינה ןרק יפסכ
 תנגהו םינפה תדעו רושיאב ,הביבסה תנגהל רשה .ןויקינה קוח חוכמ המקוה ןויקינה ןרק ,רומאכ
 .1986-ו"משתה ,)ןויקינה תרימשל ןרק( ןויקינה תרימש תונקת תא ןקית ,תסנכה לש הביבסה
 ,תוסנק םה םיפסונ תוסנכה תורוקמ .תלוספ תנמטה לטיהמ רקיעב תנמוממ ןרקה 2007 תנשמ
 תנשב ,2017 תנשל ןויקינה ןרק לש יתנשה חודל םאתהב .39תומורתו הנידמה ביצקתמ תובצקה

 תרטמ .ורזחומ ונממ 20%-כו ,לוכה ךסב תלוספ לש ןוט דראילימ יצחכ לארשיב ופסאנ 2017
 הביבסה לש התואנ תוכיא לע הרימשל םייפסכ םיעצמא זכרל איה ,ןויקינה קוחב רומאכ ,ןרקה
 תעינמל ,רוזחימל ,תלוספב לופיטו תלוספ תכלשה תעינמל ,ןויקינה לע הרימשל הז ללכבו

-ג"נשתה ,םינכוסמה םירמוחה קוח יפל תוריבע תעינמלו יקוח יתלב טוליש תעינמל ,םיעגפמ
 קוחה תוארוה םושיילו המוקישלו הב העיגפה תעינמל ,תיפוחה הביבסה לע הנגהל ןכו ,1993

 .ויתורטמ םודיקלו ,2011-א"עשתה ,קיזמ קבאו טסבסא יעגפמ תעינמל

 יגיצנו רצואה דרשמ ידבוע ,הביבסה תנגהל דרשמה ידבוע םה הירבחש הדעו תלהנמ ןרקה תא
 תנגהל רשה .תויפסכה היתולועפ לע הביבסה תנגהל דרשמה בשחל תחוודמ איהו ,רוביצ
 ףוסב תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעוול חוודל וילעו ,ןרקל יארחאה רשה אוה הביבסה
 .היתואצוהו היתוסנכה ,ןרקה תולועפ לע ביצקת תנש לכ

 קנעמ( )שדחה הנורוקה ףיגנ - העש תארוה( ןויקינה תרימש קוחל ןוקית םסרופ 2020 לירפאב
 קנעמ קינעת ןויקינה ןרק יכ עבקנ ובו ,40)קוחל ןוקיתה - ןלהל( 2020-ף"שתה ,)תוימוקמ תויושרל
 קנעמ תלבקמה תימוקמ תושרל ,הנמטהה לטיה יפסכמ ,תיתיב תלוספב לופיטל ימעפ-דח עויס
  .)םילשמ קנעמ - ןלהל( ח"ש ןוילימ 150-כ לש ללוכ ךסב 2020 תנשל ןוזיא

 
 .1984-ד"משתה ,ןויקינה תרימש קוחל )ה(10 ףיעס  39

 .22.4.20-ב םסרופ  40
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 קנעמ ולבקי 41ילכלכ-יתרבחה גורידב 6 דע 1 תולוכשאל תוכיושמה תויושרה יכ ןוקיתב עבקנ דוע
 .)הכימת קנעמ - ןלהל( ח"ש ןוילימ 40-כ לש ללוכ ךסב

 ,ןויקינה ןרקמ ורבעויש ,ח"ש ןוילימ 190 ךסב םיטרופמה םיקנעמה ינש יכ הלוע קוחב רומאהמ
 תויושרה עבראב םיקנעמה ינותנ ןלהלש 10 חולב .תיתיב תלוספב לופיט ןיגב תואצוהל ודעוי

 :ומגדנש

 רובע ןויקינה ןרקמ ולבקתהש םימוכסהו ילכלכ-יתרבחה גורידה :10 חול
 המגודל תויושר עברא

 הכימת קנעמ םילשמ קנעמ ילכלכ-יתרבחה גורידה תושרה

 370,521 3,652,000 5 לילגה ףונ

 693,567 1,316,000 3 תרצנ

 494,748 4,413,000 4 תג תיירק

 - - 8 ופי-ביבא לת

 יתרבחה דדמה לש הלוע רדס יפל ,תוימוקמ תויושר - 'א חול ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :רוקמה
 .2015 תמועל םייונישו ,לוכשאו גוריד ,דדמ ךרע :2017 ילכלכ

 השקבב ןרקל הנפ הביבסה תנגהל דרשמה יכ בתכנ 42קוחה תעצהל רבסהה ירבדב יכ ןיוצי
 לופיטו יוניפ יתוריש קינעהל וכישמי ןה יכ חיטבהל ידכ ח"ש ןוילימ 190-כ תויושרל תוצקהל
 לע ודיעהש םינותנ תובקעב התשענ היינפה יכ בתכנ דוע .ןידב ןתוביוחמל םאתהב תלוספב
 תויושרה תואצוהב היילעל האיבה רשא ,תויושרה ידיב תלפוטמה תיתיבה תלוספה תומכב היילע
 רבשמ בקע תיתיבה תלוספב לופיטה תולעב תפסונ תורקייתה היהתש הכרעהה חכונו הז אשונב
 רועישב תופתתשהכ ח"ש ןוילימ 150 תוצקהל הטילחה ןרקה תלהנה יכ בתכנ ךכיפל .הנורוקה
 ח"ש ןוילימ 40-כו ,םיקסעל הנונראמ תימוקמה תושרה תוסנכהב התחפהה ךסמ 20% לש דיחא
 לופיטל תאזו ,ילכלכ-יתרבחה גורידב 6 דע 1 תולוכשאל תוכיושמה תוימוקמה תויושרל קנעמכ
  .ןחטשב תרבטצמה תלדגומה תיתיבה תלוספב יואר

 רבשמ חכונ יכ ןיוצ - 23.4.20-ב - קוחל ןוקיתה קקחנש רחאל םוי םתחנש יופישה םכסהב
 התרטמש הלשממה תוינידמל ךשמהבו ,םיבר םיקסע לש םהיתוסנכהב העיגפל איבהש הנורוקה
 תנגהל דרשמה ,םינפה דרשמ וטילחה ,הנורוקה ףיגנ תועפשה םע תודדומתהב קשמל עייסל
 ססבתמה םיקסעל עויס הוותמ םדקל ימוקמה ןוטלשה זכרמ ףותישב רצואה דרשמו הביבסה

 
 לש תואלמגו הלטבא ,הקוסעת ,ךוניחו הלכשה ,םייח תמר ,םייפרגומד םינותנ סיסב לע בשוחמ ילכלכ-יתרבח דדמ  41

 ילכלכ-יתרבחה דדמה - יביצקת חוקיפל הקלחמה תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ יפ לע .לארשיב םיבושייה
 .)10.7.16( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש

 המסרופ( ,2020-ף"שתה ,)תוימוקמ תויושרל קנעמ( )שדחה הנורוקה ףיגנ - העש תארוה( ןויקינה תרימש קוח תעצה  42
 .39 'מעמ ,20.4.20 ,תסנכה ירבד לוקוטורפ :הז ןיינעב ואר ןכ .)20.4.20-ב
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 ךישמהל ןתלוכי תוברל תויושרה לש תיביצקתה ןתוביצי לע הרימש ךות הנונראה תוחנה לע
 ןיגב החנהה ןיגב יביצקת יופיש" תרתוכה תחת ,םכסהה ךשמהב .תלוספ יוניפ יתוריש קפסל
 תוסנכהב היופצה הדיריה םע תודדומתהב תויושרל עויסה ךרוצלש ןיוצ ,"םיקסעל הנונראה
 ךותמ ח"ש ןוילימ 150-ש ךכ ,ןומימ תקולח העבקנ ,םיקסעל הנונראב החנהה ןתממ האצותכ
 יופישה םכסהל 6 ףיעסב .ןויקינה ןרקמ עיגי )ח"ש דראילימ 2.8-כ לש( ללוכה ןומימה םוכס
 יקנעמ תולבקמה תוימוקמה תויושרל עייסל ידכ יכ בתכנו ,קוחל ןוקיתב ןגועש הוותמה טרופ
 תויושרל עייסי הביבסה תנגהל דרשמה יכ טלחוה ,תלוספ יוניפ יתוריש קפסל ךישמהל ןוזיא
 .ח"ש ןוילימ 150-כ ךסב ןויקינה ןרק תועצמאב תוימוקמה

 תולבקמה תויושרל ח"ש ןוילימ 150 הביבסה תנגהל דרשמה תועצמאב הריבעה ןויקינה ןרק
 ילכלכ-יתרבחה גורידב 6 דע 1 תולוכשאל תוכיושמה תויושרל ח"ש ןוילימ 40 דועו ןוזיא קנעמ
  .ןויקינ תואצוה תפסות רובע

 המאתהב 2021 ראוניבו 2020 רבמבונב ורסמ הביבסה תנגהל דרשמה יגיצנו םינפה דרשמ יגיצנ
 תוחנהה תרטמל ןויקינה ןרקמ רבעוה ח"ש ןוילימ 150 לש ךסה יכ הנידמה רקבמ דרשמל
 תויולע תפסות לע תויושרה םע תונבשחתהל תינכות הנכוה אל יכ םדי לע רסמנ דוע .הנונראב
  .תלוספב לופיטהמ האצותכ ןויקינה

 תימוקמ תושרש ריבס ששח םייק יכ ןרקה תלהנה הרבס" יכ 43ןויקינה קוחל ןוקיתב עבקנ דוע
 הלפיט ]ליעל רומאכ ח"ש ןוילימ 190 לש ללוכה ךסה ךותמ[ )1( הקספ יפל קנעמ הלביקש
 תיאשר איה ...םייתביבס םיעגפמל םרוגה ןפואב קנעמה ןתינ היבגלש הפוקתב תיתיב תלוספב
 התואל העדוה הרסמש רחאל ,רומאכ הלביקש קנעמה רזחה תא תימוקמה תושרהמ שורדל
 םיביצקתה לע הנוממהו הביבסה תנגהל דרשמה לש יללכה להנמה תמכסהבו תימוקמ תושר
 ."רצואה דרשמב

 תויושרב םייתביבס םיעגפמל עגונב הרקב ךורעי הביבסה תנגהל דרשמה יכ ץלמומ
 ועבקנש םיללכב תודמוע תויושרהש אדוויו ,קוחל ןוקיתל )2()ד(ג11 ףיעסל םאתהב
 תאזו ,תושרה הלביקש קנעמה רזחה תא שורדל תורשפאה תניחב ךרוצל קוחל ןוקיתב
 תריסמ רחאלו רצואה דרשמבו הביבסה תנגה דרשמב םייטנוולרה םימרוגה םע םואיתב
 .תימוקמה תושרל העדוה

 ןלהלש תג תיירק תייריעו לילגה ףונ תייריע יחווידמ :ןויקינה ןרקמ םיפסכ םושיר
 ולבקתה רשא םימוכסה רובע תדרפנ תיפסכ הרקבו םושיר עצבל וחנוה אל תויושרה יכ הלוע
 ןיגב יופיש רובע םא - הנממ ולבקתהש םיפסכה תרטמ יבגל תוריהב-יא התלעו ,ןויקינה ןרקמ
 .ןויקינה תואצוה יופיש רובע וא םיקסעמ הנונראב הדיריה

 דרשמל )5 ילכלכ-יתרבח גורידב( תושרה הרסמ 2020 רבמבונב :לילגה ףונ תייריע
 44םינפה דרשמ לש יופישה לדומב עיפוהש םוכסה תא ןויקינה ןרקמ הלביק איה יכ הנידמה רקבמ
 רחאלו ,ח"ש 3,652,000 ךסב םישדוח השולש לש הפוקתל הנונראב תוחנהב ןרקה תופתתשהכ
 הפשאה יוניפ תיזחת יכ תושרה הרסמ דוע .ח"ש 370,521 ךסב ףסונ םוכס ןרקהמ הלביק ןכמ

 
  .2020-ף"שתה ,)תוימוקמ תויושרל קנעמ( )שדחה הנורוקה ףיגנ - העש תארוה( ןויקינה תרימש קוחל )2()ד( ג11 ףיעס  43

 ןוילימ 150 לש םוכס לדומה יפל .תוימוקמה תויושרל הנונראב יופישה לש בושיחה לדומ תא םסרפ םינפה דרשמ  44
 .ןוזיא קנעמ תולבקמה תויושרל הנונראב יופישה תואצוהמ קלח ןממל דעוי ןויקינה ןרקמ ח"ש
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 ,קנעמהמ הרתי ראשית" םא יכ הל רורבו ,תוחפה לכל ח"ש 3,303,000-ב םכתסת 2020 תנשל
  ."ריעב ןויקינהו תלוספה יוניפ ךרעמ גורדשל שמומת איה

 איה יכ )4 ילכלכ-יתרבח גורידב( תושרה הרסמ 2020 רבמבונב :תג תיירק תייריע
 הנשה םייסל היופצ הייריעה" יכ ןייצ הייריעה רבזג .ח"ש 4,907,748 לש ךס ןויקינה ןרקמ הלביק
 יקזנמ טעומ קלח ונממי קנעמה יפסכ .הנש תליחתב ןנכותמל רבעמ הפשאבו ןויקינב ןוערגב
 98%-מ תיקסעה היבגה רועיש לש תיטסרד הדיריל המרג הנורוקה" יכ ןייצ אוה דוע ."הנורוקה
 ."ח"ש ןוילימ 20-כ תוחפל לש רוסחמל המרגש ...82.5%-ל

 דח עויס קנעמ' ןיינעב ןויקינה תרימש קוחל ןוקיתב רבודמה" יכ ותבושתב רסמ םינפה דרשמ
 הביבסה תנגהל רשה לש ותוכמס םוחתב וניה רומאה קוחה .'תיתיב תלוספב לופיטל ימעפ
 דרשמל תוכמסו םוקמ ןיא ,ךכשמ .הדי לע חקופמו ןרקה ידי-לע ןתינה קנעמב רבודמה רשאכו

  ."אשונב םינפה

 ודעונ ןהלש תורטמה תא תויושרל ריהבהל היה יואר יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 לע התואנ הרקב רשפאלו תונבה-יא עונמל ידכ תאזו ,ןויקינה ןרקמ ורבעוהש םיפסכה
 .םהב םישומישה לעו ןרקהמ םילבקתמה םיפסכה

 הרטמה תא תויושרל תיפסכ הרבעה לכב ןייצת ןויקינה ןרקש ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 רובע תויושרהמ םישרדנה םושירהו הרקבה תא טרפתו םוכס לכ הריבעמ איה המשלש
  .ולא םימוכס

 דרשמה ,םינפה דרשמ ונחבי - ןויקינ תואצוה ןיגב עויסל ידיתע הוותמ תנכהב יכ ץלמומ דוע
 .הז אשונב תרוקיבב ולעש םירעפה תא ןויקינה ןרק תלהנהו הביבסה תנגהל

 עבראב יופישה תלבקו םיקסעל תוחנהה ןתמ תוליעפ
 וקדבנש תויושרה
 ןתוא החנמה ךמסמהו ,'א הנורוק תונקת אוה תוחנהה ןתמל תויושרה תא החנמה ךמסמה
 םינפה דרשמ איצוה 2020 ילויב ךכ לע ףסונ .יופישה םכסה אוה הנידמהמ יופישה תלבקב
 ףיסוהל שיש עדימה תא טריפ ןהבו ,"הנורוקה רבשמ תובקעב חווידלו םושירל תויחנה" תויושרל
 תוחנה" יכ רמאנ תויחנהב .2020 תנשב חווידו םימושיר תושירד ןכו 2019 תנשל םייפסכה תוחודב
 ןתינש ךכ דרפנ דוקב תיפסכה תכרעמב הנמשרת ]'א הנורוק תונקתמ[ בייחתמה יפ לע ונתינש
 הנגצות וז תרגסמב ונתינש תוחנהה .]'א הנורוק תונקת[ יפ לע ונתינש תוחנהה ךס תא תוהזל היהי

 לבקת תימוקמה תושרהש יופישה תא .]תורחאה תוחנההמ דרפנ[ רואיבב םייפסכה תוחודב
 - הנונראמ תוימצע תוסנכה ףלח' תרגסמב דרפנב[ םושרל שי ולא תוחנה רובע םינפה דרשממ
 ."]'א הנורוק תונקת יפ לע ונתינש תוחנה רובע יופיש

 הנידמה ביצקתמ יופישה תלבק תאו תוחנהה ןתמ ךילהת תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ ,רומאכ
 הלא תויושר ;תרצנ תייריעו לילגה ףונ תייריע ,תג תיירק תייריע ,ביבא לת תייריע :תויושר עבראב
 תוגצומ ןלהלש 11 חולב .לדוגהו תיפרגומדה הסירפה ,תיפרגואיגה הסירפה תניחבמ וזמ וז תונוש
 ביצקתמ יופישה תלבקו םיקסעל תוחנהה ןתמ ןיגב תויושרה עבראב תוליעפה לש תואצותה
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 הנידמה רקבמ דרשמל תויושרהו םינפה דרשמ ורסמש עדימ לע ססבתהב ,'א בבסב הנידמה
 :2020 רבמבונ דע רבמטפס םישדוחב

 תלבקו םיקסעל תוחנהה ןתמ ןיגב תויושרה עבראב תוליעפה םוכיס :11 חול
 )ח"ש יפלאב( 'א בבסב יופישה

 תימוקמה תושרה
 דוק
 עדימ

  תייריע
 ופי-ביבא לת

  תייריע
 תג תיירק

  תייריע
 לילגה ףונ

  תייריע
 תרצנ

 :םינפה דרשמ לש יופישה לדוממ םינותנה
 

 תושר ינותנ יפל הייסולכואה לדוג
 2018 ןיסולכואה

1 542,488 60,252 50,794 81,840 

 תלבקמ( תויושרה תוצובקב גוויסה
 )תרחא ;הנתיא ;ןוזיא קנעמ

 קנעמ הנתיא תושר 2
 ןוזיא

 קנעמ ןוזיא קנעמ
 ןוזיא

 לדומ יפל 2018 תנשב הייבגה רועיש
 יופישה

3 93.0% 93.5% 89.0% 89.3% 

 :םינפה דרשמ לש יופישה לדוממ הכרעה ינותנ
 

 6,226 17,911 21,973 415,254 4  יופישה לדומ יפל תוחנהה ףקיה תכרעה

 ןתמב תושרה תופתתשה רועיש
 יופישה לדומ יפל תוחנהה

5 8% - - - 

 יפל תוחנהה ןתמב תושרה תופתתשה
 )ח"שב( יופישה לדומ

6 33,220 - - - 

 יפל הנונראב ןויקינה ןרק תופתתשה
 יופישה לדומ

7 - 4,413 3,652 1,316 

 4,910 14,259 17,560 382,034 8 יופישה לדומ יפל םינפה דרשמ תופתתשה

 :לעופב תוליעפה ינותנ
 

 יפל םינפה דרשממ יופישה ילובקת
  ןדמואה

 ןיא 14,259 17,560 382,035 9
 םינותנ

 םיסכנ םושיר ןוקית ןיגב יופיש
 )א2 ףיעס( םייתלשממ

10 
   

 ןיא
 םינותנ

 םירחא םיסכנ םושיר ןוקית ןיגב יופיש
 )ג2 ףיעס( םיאכז

11 42,060 
  

 ןיא
 םינותנ

 2,037 655 12 )4 ףיעס( ןדמוא יתוויע ןוקית ןיגב יופיש
 

 ןיא
 םינותנ
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 תימוקמה תושרה
 דוק
 עדימ

  תייריע
 ופי-ביבא לת

  תייריע
 תג תיירק

  תייריע
 לילגה ףונ

  תייריע
 תרצנ

 13 תרחא יופיש תמלשה
 

 ןיא 330 17,260
 םינותנ

 14,589 36,857 424,750 14 םינפה דרשממ יופישה ילובקת כ"הס
 

 תונובשחב הנתנ תושרהש תוחנהה ךס
  הנונראה

15 447,060 40,003 14,963 5,427 

  -374 -3,146 -22,310 16  יופיש ףדוע וא יופיש רסוח

 2,342 1,609 1,587 52,340 17 החנה ולביקש םיקסעה רפסמ

 4,517 485 18,355 18 החנה ולביק אלש םיקסעה רפסמ
 

 ןויקינה ןרקמ ולבקתהש םימוכסה ךס
 הנונראמ תוחנה רובעב

19 - 4,907 3,652 1,316 

 - 3,199 - 23  ןדמוא יתוויע ןיגב יופישל השקבה םוכס
 

 םיסכנ ןיגב יופישל השקבה םוכס
 םירחא

24 42,715 901 - 
 

 וגווסש םיקסע ושיגהש תושקבה רפסמ
  "רחא סכנ"כ

26 8 - - 
 

 םיקסעל ורשואש תושקבה רפסמ
  "רחא סכנ"כ וגווסש

27 8 160 - 
 

 ושיגהש תונולתהו תוינפה רפסמ
 תוחנהל עגונב םיקסע

28 3,184 - 2 121 

 םיקסע לש תונולתהו תוינפה רפסמ
  לופיטה רחאל החנה ולביקש

29 2,251 - - 108 

 םיקסע לש תונולתהו תוינפה רפסמ
 התחדנ םתיינפש

30 933 - 2 13 

 סכנב קיזחהל וקיספהש םיקסעה רפסמ
  29.2.20 דע

31 1,622 53 52 
 

 דוביעב ,תרצנ תייריע ;לילגה ףונ תייריע ;תג תיירק תייריע ;ופי-ביבא לת תייריע ;םינפה דרשמ ינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ

 המכל הקולחב ליעלש 11 חולב גצומה עדימל עגונב ףסונ עדימו םיאצממה טוריפ ןלהל
 :תוירוגטק
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 יופיש תמלשה
 תובייח ןדמואה יפל יופישה לע ףסונ יופיש לבקל תוניינועמה תויושר ,יופישה םכסהל םאתהב
 .השקבה תשגומ וניגבש יופישה םכסהבש ףיעסה ןויצב יופיש תשקב שיגהל

 תושרה הרסמ 2020 רבמבונב :)13 עדימ דוק( תרחא יופיש תמלשה :לילגה ףונ תייריע
 ינותנ יפל .ןדמואה יפל הלביקש יופישה םוכס לע ףסונ ח"ש 330,000-כ לש םוכס הלביק איהש
 םיסכנ הל ןיאש הרסמ תושרה ."םירחא םיסכנ" ןיגב תושרל רבעוה הז םוכס םינפה דרשמ
 ףסונ יופיש לבקל םינפה דרשמל התנפ אל איה הירבסה יפל םלואו ,"םירחא םיסכנ"כ םיגווסמה
 איצות וזש רחאל יופישה תלדגהל" םינפה דרשמל הנפת איה יכ תושרה הרסמ דוע .הז םוכס ןיגב
 םוזי ןפואב הנפת תושרה בורקב הרקי אל הזו היה .)הרק םרטש רבד( אשונב רדוסמ להונ
 ורבעוהש םיפסכה דועיי תעיבקב תושרה ןיבו םינפה דרשמ ןיב לדבה שי יכ ררבתמ ."דרשמל
 .תושרל

 :)12 עדימ דוק( ןדמוא יתוויע ןוקית ןיגב יופיש תמלשה :ופי-ביבא לת תייריע
 אוה ח"ש 655,000 ךסב םינפה דרשממ הלביקש יופישה םוכס יכ תושרה הרסמ 2020 רבוטקואב
 ןיב יכ ררבתמ .םיתוויע ןוקיתכ וזה השקבה תא גוויס םינפה דרשמ וליאו ,םירחא םיסכנ רובעב
 .תושרל ורבעוהש םיפסכה דועיי תעיבקב לדבה שי תושרה ןיבו םינפה דרשמ

 לת תייריעו לילגה ףונ תייריע - וקדבנש תויושרה עבראמ םייתשל יכ הלוע תרוקיבהמ
 תועובקה תונושה יופישה תוירוגטקל םיסכנה גוויס תא ךיישל ךיא רורב היה אל - ופי-ביבא
  .יופישה םכסהב

 רסח יופיש
 יופישה יפסכ ןיב ףדוע וא רסוח היהי םהבש םירקמב השעיי המ ןיוצמ אל יופישה םכסהב ,רומאכ
 ןלהל .'א הנורוק תונקת יפל לעופב ונתיי תויושרהש תוחנהה ןיבו ןדמואה יפ לע תויושרל ורבעויש
 :הז ןיינעב תויושרה תוסחייתה

 2020 רבוטקואב :)16 עדימ דוק( יופיש ףדוע וא רסח יופיש :ופי-ביבא לת תייריע
 יכ תוחנהה ןתמ רחאל ח"ש 22,310,000-כ לש רסוחב םכתסהש יופישל עגונב תושרה הרסמ
 יופישה םוכס ןיבל הנתינש החנהה הבוג ןיבש שרפהב תאשל הרומא תושרה ונתנבהל"

 הטקנ ךכשמ .םינפה דרשמ לש לדומה פ"ע תאזו ח"ש ןוילימ 22.3 וניה שרפהה ךס ,לבקתהש
 ."תוסנכהב הז רעפ ןומימל ,םיווקמ ונא ךכ ,ואיבי רשא תיביצקת תוליעי ידעצב הייריעה

 הרסמ 2020 רבוטקואב :)16 עדימ דוק( יופיש ףדוע וא רסח יופיש :לילגה ףונ תייריע
 הפצמ" איה יכ תוחנהה ןתמ רחאל ח"ש 374,000-כ לש רסוחב םכתסהש יופישל עגונב תושרה
 רשאב היתוחוד תא שיגתש ןבומכו ,הנורוקה תפוקתב םיכמותה םידרשמהמ תימשר היינפל
 ."שקבתתשכל םיקנעמה עוציב טוריפל

 תוריהבה רסוח רכינ יכ הלע ףדוע וא רסח יופיש רבדב תויושרה לש תונושה תובושתהמ
  .הז ןיינעב יופישה םכסהבש
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 שרוד וניא אוהש הנידמה רקבמ דרשמל םינפה דרשמ רסמ ,2020 רבמבונב ,תרוקיבה ךלהמב
 הססבתה האצקהה" יכ ןייצ אוה 2021 לירפאמ ותבושתב .ףדוע וא רסח יופיש לע חוד תויושרהמ
 ,היהי םא ,רעפה .ףסונ לופיט ולבקי אל ףדוע וא רסוח ,ךכשמ .לעופב עוציב לע אלו לדומ לע
  ."הנונראה ילובקתמ קלחכ םייפסכה תוחודב שמשי ףדועו תימוקמה תושרה תפוקמ ןמומי

 םיסכנה גוויס
 תכרעמ יכ הנידמה רקבמ דרשמל תושרה הרסמ 2020 רבוטקואב :לילגה ףונ תייריע
  .םיסכנה גוויס יפל הנתנש תוחנהה לע חוד קיפהל תורשפא תללוכ הניא הלש בושחמה

 עדימ דוק( םירחא םיסכנ ןיגב יופישל עגונב תושרה ינותנ תניחבב :תג תיירק תייריע
 לש ללוכ ךסב םיסכנ 132 לש יופיש תושקב וללכנ תרוקיבל אצמוהש ץבוקב יכ אצמנ )24

 תונקת יפל "םירחא םיסכנ" תרגסמב "ןוינח"כ וגווס ץבוקב םיסכנה 132 לכ יכ הלע .ח"ש 901,000
  .'א הנורוק

 םינפה דרשמל ונרהבה" יכ הנידמה רקבמ דרשמל 2021 יאממ התבושתב הנייצ תג תיירק תייריע
 יופישה תלבטב .החנהל םיאכז רשא םיקסעלו םילעפמל םידומצה םינוינח םה 'םירחא םיסכנ' יכ
 ."ח"ש ףלא 901 ךסב הז יופיש וניאר אל ונרעצל

 גוויסה תמאתהבו תויושרב םיסכנה גוויס לע הרקבב םירעפ ולע תויושרה ורסמש עדימהמ
 תויושרה לכל םיסכנ לש דיחא גוויס רדעיה רתיה ןיב םהבו ,'א הנורוק תונקתב עבקנל
 תויועטל איבהל םילולע הלא םירעפ יכ ןיוצי .הז םכסומ גוויס יפ לע תויושרה לש חווידו

 יבושיחב תויועטל ךכמ האצותכו הנונראה ימוכס בושיחב תויועטל ,החנהל תויואכזב
 ללכב דיחא גוויס תרדגהב ךרוצה תא םידדחמ ולא םירעפ .הנממ םירזגנה תוחנהה
 .תויושרה

 םיפסונ םיטרפו רחא עדימ
 :הלא םיניינע לע הדיחא תנוכתמב עדימ ול רוסמל תויושרה עבראמ שקיב הנידמה רקבמ דרשמ
 יכרד ;םירחא םיסכנ ןיגב החנה תלבקל תושקבב לופיטה לע עדימ ;ןהב לופיטהו תוינפ לע עדימ
 לע הרקבו חוויד ;החנה תתל אלש הטלחהה לע םיקסעה ילעב םישיגמש םירוערעב לופיטה
 רחא בקעמו םינפה דרשמל יופיש תומלשהל תושקב תשגה ;יופישה תלבקו תוחנהה ןתמ ךילהת
  .יופישה תלבק

 ןיב ,ולאה םיניינעב םג וזמ וז הנוש ןפואב עדימ ורסמ תויושרה יכ הלוע עדימה תקידבמ
  .םינפה דרשממ תורורב תויחנה ולבקתה אל יכ רתיה

 ןתמ ךילהת לע הרקב עוציבל להונ יפ לע תודבוע ןה םא ןייצל ושקבתה תויושרה :המגודל ךכ
 רחאל הרקבבו ךילהתה לע הרקבב ,החנהה ןתמ ינפל תושוע ןהש תוקידבה ןה המו - תוחנהה
 רוטפל תיאכזה הייסולכואה הנחבנ" יכ הרסמ ופי-ביבא לת תייריע :תויושרה תבושת ןלהל .ןכמ
 רוטפ תקנעה רשפאמה בושחמה תכרעמב חותיפ עצוב .םיגרחומה םישומישלו תונקתל םאתהב
 .החנהה םושיי .31.5.20 דעו 1.3.20 -מ הפוקתל תונקתל םאתהב תיאכזה הייסולכואל הנורוק
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 םייוניש תובקעב החנה תקספה / החנהל םיאכזה םיקסע רותיאל הרקב תוחוד ךרעמ הנבנ
 קדבנ םוכיס לכ .ךילהתה לע תפטוש הרקב תמיק" יכ הרסמ תג תיירק תייריע ;"םייביטקאורטר
 החנהה ןתמ ינפל הקידב" יכ הרסמ לילגה ףונ תייריע ;"תועט עונמל ידכ ףסונ ריכב דבוע ידי לע
 םיסכנ ןוגכ םיצבק תבלצה - ךילהתה רחאל הרקב .שומישל םייואר םניאש םיסכנ תוחוד ואצוה -
 ."םיקנב ןוגכ םיגוויס יפל םיסכנ לע הרקב ,יואר אל סכנ ,רוטפ ולביקש םיסכנ ,םייתילכת וד

 תוחנהה ןתמב םירושקה םינוש םיאשונב תויושרה לש לופיטה יכ הלע תרוקיבה יאצמממ
  .הנידמב םיקסעה ללכ לע לחש יתלשממ עויסמ הפוצמ היהש יפכ דיחא וניא םיקסעל

 םיקסעל ונתנ ןהש תוחנהה םוכס לע חוויד תויושרהמ לבקל לעפי םינפה דרשמ יכ ץלמומ
 תויושרהש םיפסכה דועיי רבדב ;ףדוע וא רסח יופישב לופיטה רבדב תויחנה םסרפיו

 ץלמומ .םהירוערעו םיקסעה םע םיקשממה רבדבו ;םהב שומישה לעו ןויקינה ןרקמ ולביק
 יופישה לדומ תחסונ יפל תויושרל ריבעה אוהש יופישה יפסכ ןיב םירעפ םימייק םא קודבל
 .ולא םירעפ יבגל תויחנה םאתהב שבגלו ,ונתנש תוחנהה לע תויושרה יחוויד ןיבו

 תוינפ לע עדימל םירושקה םיאשונה יבגל תויחנה םסרפי םינפה דרשמ יכ ץלמומ דוע
 .ןהיבגל םישגומה םירוערעבו ןהב לופיטה ךרדלו הנונראב תוחנהל
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 הדיריה ףקיה יפל הנונראב תוחנה - 'ב בבס
 םיקסעה רוזחמב

 תוחנהב עויס לש תפסונ תרגסמ הרשוא 2020 רבמטפסב ,הנורוקה רבשמ תוכשמתה חכונ
 םיקסעה ילעב תואכז יכ עבקנ תונקתב .45'ב הנורוק תונקתב תרדסומש ,םיקסעל הנונראב
 רחאל תויושרה ידי לע ןתנית החנהה .תואקסעה רוזחמב הדיריה ףקיה יפל אהת החנה תלבקל
 םא השקבה תא רשאת תונכוסהש רחאלו ;החנה תלבקל השקב תונכוסל ושיגי םיקסעה ילעבש
  .החנהל יאכז קסעה לעבש הקידבב האצמ

 'ב הנורוק תונקת
 תוארוה יפל ,ויבגל עבק 49להנמהש 48קסוע אוהש 47סכנב קיזחמ :46עבקנ 'ב הנורוק תונקתב
 יכ ,2020-ף"שתה ,)העש תארוה( )שדחה הנורוקה ףיגנ( ילכלכ עויסל תינכותה קוחל 12 ףיעס
 םוכסמ 95% לש רועישב החנהל יאכז ,51תואכזה תופוקתמ הפוקת יבגל 50עויס קנעמל יאכז אוה
 םיאנתה דחא ויבגל םייקתה םא ,52תבקועה הפוקתב סכנה לע הלטוהש תיללכה הנונראה
 םאתהב ,תונכוסהמ רושיא הלביק תימוקמה תושרהש דבלבו ,)3(-)1()ב(א33 תונקתב םיטרופמה
 .וז הנקת יפל החנהל יאכז קיזחמה יכ ,םיסימה תושר ינותנל

 רבמטפסב ףקותב ויהש הנורוק תונקת יפל החנהב םיכזמש םייסיסבה םיאנתה 1 םישרתב ןלהל
2020:  

  

 
-ב לחה ןתלוחת יכ עבקנ .)16.9.20( 2020-ף"שתה )4 'סמ ןוקית( )הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקת  45

1.1.20. 

 .)ב(א33 הנקתב  46

 .םירוגמל סכנ טעמל ,תויריעה תדוקפל 269 ףיעסב "םיסכנ" תרדגהכ - סכנ  47

 םיגירחה טעמל ,ףסומ ךרע סמ קוחב ותרדגהכ סמב בייח :ילכלכ עויסל תינכותה קוחל 7 ףיעסב ותרדגהכ - קסוע  48
 .ףיעסב םיטרופמה

 וכימסה להנמהש ימ וא לארשיב םיסימה תושר להנמ :ילכלכ עויסל תינכותה קוחל 7 ףיעסב ותרדגהכ - להנמה  49
 .ילכלכ עויסל תינכותה קוחל 'ו קרפ ןיינעל

 ףיגנ תוטשפתה לש תילכלכה העפשהה לשב תועובק תואצוהב תופתתשה דעב םיקסעל עויס קנעמ - עויס קנעמ  50
 .ילכלכ עויסל תינכותה קוחל 'ו קרפב ותועמשמכ ,שדחה הנורוקה

 התואל )7( הקספב טרופמכ הפוקתה טעמל ,ילכלכ עויסל תינכותה קוחל 7 ףיעסב התרדגהכ - תואכזה תפוקת  51
 .הרדגה

 תואכזה תפוקת יבגלו ,עויסה קנעמ ןתינ היבגלש תואכזה תפוקת ישדוחל םיבקועה םישדוחה ינש - תבקוע הפוקת  52
 .2020 טסוגוא דע ינוי םישדוחה - )30.6.20( ף"שתה זומתב 'ח םוי דע )1.5.20( ף"שתה רייאב 'ז םוימש
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  'ב הנורוק תונקת יפל החנהב םיכזמש םייסיסבה םיאנתה :1 םישרת
 )2020 רבמטפסל ןוכנ(
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 
 רבמבונב לחה רוזחמב הדיריה ןיחבתל תוצובק שולש ועבקנ 2021 ראונימ הלשממ תטלחהב

 רועיש .ח"ש ןוילימ 400 דע 200-ו ;ח"ש ןוילימ 200 דע 100 ;ח"ש ןוילימ 100 דע :ןלהלדכ 2020
 רוזחמלו הבטהה שדוחל םאתהב 80% דע 25%-ל עבקנ החנהה תלבקב הכזמה רוזחמב הדיריה
 םישדוחל 100%-ל הנונראב החנהה תא לידגהל הלשממה הטילחה הטלחה התואב .53קסעה
 .תונקתה יפ לע םיאכזה םיקסעל 2020 רבוטקוא דע רבמטפס

 רחאל הלחה ותוליעפש קסוע יבגל ,)2(-ו )1()ב( הנשמ תנקת ןיינעל יכ עבקנ )ג(א33 ףיעסב
 םוימ ויתואקסע רוזחמכ סיסבה תפוקתב תואקסעה רוזחמ תא תוארל שי ,סיסבה תפוקת תליחת
 ישדוח רפסמב קלוחמ ,)29.2.20( ף"שתה רדאב 'ד םוי דע ותוליעפ תליחת ירחאש שדוחב 1
 .2-ב לפכומו הרומאה הפוקתב תוליעפה

 השקב סכנב קיזחמה שיגי וז הנקת יפל הנונראב החנה תלבק ךרוצל יכ עבקנ )ד(א33 ףיעסב
  :הלא תוארוהל םאתהב

 דרשמ לש תתשרמה רתאב יוצמה ןווקמ ספוטב תונכוסה תועצמאב שגות השקבה .1
 תשקובמ ודעבש סכנה יטרפ תא ,סכנב קיזחמה לש יוהיזה יטרפ תא לולכתו הלכלכה
 םשל םישרדנה םיפסונ םיטרפו סכנה אצמנ המוחתבש תימוקמה תושרה יטרפ תא ,החנהה
  ;וז הנקת יפל החנה ןתמל תואכזה יאנתב שקבמה לש ותדימע תניחב

 הרומאה תילכתל השקבל םיכמסמ ףוריצ לע סכנב קיזחמל תורוהל תיאשר תונכוסה .2
 ;)א( הקספב

 ותדימע תניחב םשל שרדנה עדימה תרבעהל םיכסמ אוה יכ השקבב ןייצי סכנב קיזחמה .3
  ;שרדייש לככ ,וז הנקת יפל החנה ןתמל תואכזה יאנתב

  הקספב רומאל ףופכב .4

 המכ יבגל תחא השקב וא תבקוע הפוקת לכ יבגל תדרפנ השקב שיגהל לוכי סכנב קיזחמה .5
 'ז םוי רחאל וז הנקת יפל הנונראב החנה תלבקל תושקב ולבקתי אל )ה( ;תובקוע תופוקת
 .)31.12.22( ג"פשתה תבטב

 ובוצקתו תויושרל יופישה רדסה
 ךרוצל יכ 2020 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמ יגיצנל רסמ רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא
 יופישה אולמ תא ולבקי תויושרה יכ ןייצ אוה דוע .תוחנהה ןונגנמ ןיכה אוה יופישה תרדסה
 עייסל דעוי הנונראב םיקסעל עויסה ןונגנמ .םיאכזכ ורדגוהש םיקסעה רובעב רצואה דרשממ
 תנשב ורתונש םישדוחה תעבשל .2021 ינוי דע 2020 ינוימ 'ב הנורוק תונקתב םיטרופמה םיקסעל

 תרתי הרשוא 2020 רבמצדבו ;ח"ש דראילימ 1.3 לש ביצקת רשוא - רבמצד דע ינוימ - 2020

 
  .)4.1.21( 708 הלשממה תטלחה  53
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 תאזו 2021 תנשבש םירתונה םישדוחה תששל עויסה תינכותל ח"ש דראילימ 2.2 לש ביצקתה
 .54קשמה בצמ לש הכרעהו הניחב רחאל

 תינכותה תונורקע תא יכ 2021 לירפאמ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ הלכלכה דרשמ
 םינטקה םיקסעל רוזעל ידכו המישמה עוציב םשל הסייגתה תונכוסה יכו ,רצואה דרשמ עבק
 לועפתה ןונגנמ שוביגב הפתתשה איהו ,הנורוקה רבשמ לש תועפשהה םע דדומתהל םיינוניבהו

 .עויסה תינכות לש

 תוחנהה ןונגנמב ועבקנש םירדסהה ירקיע
 החנהל תואכזה ןונגנמב )א( :הלא םיניינעל תועגונ תוחנהה ןונגנמ ךמסמב תוטרופמה תוארוהה
 וצב רצואה רש תעיבקל ףופכו ,ךכ לע ףסונ .'ב הנורוק תונקת לע ססבתהב תוארוה וללכנ
 םותמ רחואי אל ומייתסיש תופסונ תופוקתל ןתניי קנעמה יכ תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאב
 החנהה דגנכ .תמדוקה הפוקתבש ןורקיע ותוא יפ לע הנונראמ החנה ןתנית ,2021 ינוי שדוח
 תויושרה תא הנידמה הפשת ,תוחנהה ןונגנמבש םיטרפה יפלו תונקתל םאתהב ןתניתש הנונראב
 םולשתב החנה תלבקל השקב תשגה ןיינעב הארוה )ב( ;ןדי לע הנתינש החנהה אולמ הבוגב
 תונכוסה ןיב הדובעה ןונגנמ )ד( ;תונכוסה ידי לע - תושקבה תקידב ןיינעב הארוה )ג( ;הנונראה
 תובייחתה )ו( ;תוימוקמה תויושרל םולשתה רחאל תונכוסה השעתש הרקבה )ה( ;תויושרל
 וניא קסע יכ ררבתהש הרקמב ושעייש תולועפ ומכ - דבעידב תואכז לוטיבו םיזוזיק )ז( ;תיביצקת
 תוארוה )ח( ;תויושרל רתיב םימולשת תרבעה לש םירקמב ושעייש תולועפ ןכו החנהל יאכז

 החנה לבקל קסע לעב תשקבב לופיטה ךילהת לע רבסה 2 םישרתב ןלהל .תורחא להנימ
 :הנונראב

  

 
 תשגהל תורשפאה הרשוא 2021 ץרמב .הנידמה קשמ :דוסי קוחל )ז()1()ה()1()א(ב3 ףיעסב ונקותו ועבקנ םימוכסה  54

 .2021 ראורבפ דע ראוני םישדוחל הנונראב תוחנהל תושקב
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 הנונראב החנה תלבקל השקבב לופיטה ךילהת :2 םישרת

 

 :תורעה
 .3 - 2 םיבלש ולטוב ,תרוקיבה ךלהמב ,2020 רבמצדב .1
 .רצקתהל יושע םיבוכיע ילב ךילהתה תמלשהל שרדנה ןמזה רומאכ ךילהתה רופיש לשב .2
 .ןהיפ לע תוחנהה ןונגנמ להונבו תונקתב רומאה תא ףילחהל אב וניא םישרתה .3
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 ושיגה םיקסעהש תושקבב תונכוסה לש לופיטה לע םינותנ םיגצומ ןלהלש 'ב12-ו 'א12 תוחולב
 יבגל םינותנ 'א12 חולב .'ב בבסב הנונראב תוחנהב עויסה תינכות תרגסמב הנונראב תוחנהל
  :2021 ראוניל ןוכנ ,2020 רבמצד דע ינוי םישדוחה

 2020 רבמצד-ינוי םישדוחב םיקסעה ושיגהש תושקבב לופיטה :'א12 חול
 

 
 טסוגוא-ינוי

 השולש(
  )םישדוח

-רבמטפס
 רבוטקוא
 )םיישדוח(

-רבמבונ
 רבמצד
 )םיישדוח(

 

 כ"הס

 

 34,600 9,600 11,000 14,000 ושגוהש תושקבה רפסמ

 ויה תושקבה * 4,241 ורשואש תושקבה רפסמ
 הקידב בלשב

 ויה תושקבה
  הקידב בלשב

 .27.1.21-ב םסרופ ,הלכלכה דרשמ :רוקמה
 .תויושר 189-ב ורשואש תושקבה רפסמ  *

 תושר לומ הקידבב ןיקת אצמנ אל קסועה רפסמ )א( :הלאה תוביסהמ וחדנ תושקבה יכ ררבתה
 קסעה )ג( ;רוזחמה הבוג לע םיסימה תושרמ רושיא ףריצ אל קסעה - הרסח השגה )ב( ;םיסימה
 ;םיסימה תושר םע הקידב יפל ולש רוזחמב 60%-מ רתוי לש הדירי התייה אל יכ החנהל יאכז וניא
 .החנהל יאכז וניא ןכלו ח"ש 18,000-מ ךומנ קסעה רוזחמ )ד(

 תא םיבכעמה םימרוגל עגונב 2020 רבמבונב תונכוסה םע הנידמה רקבמ דרשמ השעש רוריבמ
 אוה ירקיעה ישוקה" יכ תונכוסה הנייצ תוחנהה תלבקל םיקסע לש תושקבה תשגה ךילהת
 החנהה תלבקל םיאנתב דמוע קסעה יכ אדוול תנמ לע .קסעה לש העיגפה רועיש תומיאב
 הפוקתל העיגפה רועיש עיפומ וב םיסימה תושרמ ךמסמ ףרצל םישרדנ םיקסעה ,הנונראמ
 תושרב םימייק םינותנה דועב ,ךמסמה ףוריצב ךרוצה לע םיננולתמ םיבר םיקסע .תיטנוולרה
 ךילהת לע דואמ לקיש המ ,ףטוש ןפואב םינותנה תלבקל םיסימה תושר לומ םילעופ ונא .םיסימה
 ."החנה תלבקל השקבה תשגה

 תושרה - ןונגנמל םאתהב יכ ליעלש 2 םישרתב 8 בלשל עגונב ותבושתב ןייצ הלכלכה דרשמ
 ךלהמב יכ הלכלכה דרשמ ןייצ דוע .הנידמהמ יופישה תלבק ינפל החנהב קסעה תא הכזמ
 תונכוסה 2021 תנש תליחתמו ,הנונראב החנהל תושקבב לופיטה ךילהת תא הניש תרוקיבה
 רושיא תונכוסל שיגהל םישרדנ אל םיקסעהו ,הילא תורישי םיסימה תושרמ עדימה תא תלבקמ
  .רוזחמב הדירי לע םיסימה תושרמ

 ןתמ רבדב ]תושר[ב ינושארה עדימה לבקתמש עגרמ" יכ ותבושתב ןייצ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 יוצמ יטרקוריבה ךבסה רקיעו ,דבלב םימי 10 דע םיפלוח ,לעופב החנהה ןתמ דעו קסעל החנה
 רשא ."]תונכוס[ל הנממו ,םיסמה תושרל קסעהמ עדימה תרבעהב ,םימידקמה םיבלשב
 תא תושרה הכזמ )םישרתבש( 5 בלשב רבכ יכ ימוקמה ןוטלשה זכרמ ריהבה ליעלש 2 םישרתל
 אלו החנהל םיאכזה םיקסעה תמישר תא תונכוסל הבישמ דבב דבו קסעה לש הנונראה ןובשח
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 החנהה תרבעה תא ןתינה לככ םידקהל ידכ ,תאז .הלכלכה דרשממ יופישה תלבק רחאל
 לש ,הז ךלהמל ונמכסה" יכ ןייצ דוע .תויושרה דצמ םירתוימ םיבוכיע עונמלו םיאכזה םיקסעל
 יכ תואדוו תלבקו ןונגנמה לש תקדקודמ הניחב רחאל קר ,יופישה תלבק םרט החנה ןתמ
 ."םיאכז ואצמנש םיקסעל ונתי ןתוא תוחנהה אולמב ופושי תויושרה

 תושקבב לופיטה ןיינעב םינכדועמ םינותנ הנידמה רקבמ דרשמל תונכוסה הרסמ 2021 יאמב
 :ןלהלש 'ב12 חולב םיגצומ הלא םינותנ .םיקסעה ושיגהש

  םישדוחב םיקסעה ושיגהש תושקבב לופיטה :'ב12 חול
 2021 ראורבפ - 2020 ינוי

 

 -ינוי
 טסוגוא

2020 
 השולש(

 )םישדוח

 -רבמטפס
 רבוטקוא

2020 
 )םיישדוח(

-רבמבונ
 רבמצד

2020  
 )םיישדוח(

 -ראוני
 ראורבפ

2021  
 )םיישדוח(

 כ"הס
 רבמצד דע

2020 

 תושקבה רפסמ
 *ושגוהש

26,222 25,201 29,025 5,821 80,448 

 .2021 לירפאב םסרופ ,הלכלכה דרשמ :רוקמה

 תושקב 80,448-ל תושקב 34,600-כמ לודיג לח יכ הלוע 'א12 חול ןיבו 'ב12 חול ןיב האוושהמ
 ןוכנ בצמה תמועל 2020 רבמצד דע ינוי םישדוח ןיגב 2021 לירפאל ןוכנ םיקסעה ושיגהש
 איצמהל םישרדנ םניא רבכ םיקסעהש ,רתיה ןיב אוה תושקבב לודיגל רבסהה .2021 ראוניל
 יאנתכ רוזחמב הדיריה ףס לש הנטקה ;הנונראב החנהה תשקבל םיסימה תושרמ רושיאה תא
 .הנונראב החנהל תושקב שיגהל םיקסע דודיעו תונכוסה לש קוויש תולועפ ;השקבב לופיטל
 ביצקת רשוא וילעש ןדמואהמ הברהב ןטק ןיידע םיקסעה ולביקש תוחנהה םוכס ,תאז םע
 .'ב בבסל עויסה

 הנייצ ובו תושקבב לופיטה בצמ לע ןוכדע הנידמה רקבמ דרשמל תונכוסה הרסמ 2021 ראוניב
 לומ ועבקנש םידעומל םאתהב :ועבקנש םינמזה תוחולל םאתהב הנתשמ לופיטל ןמזה ךשמ" יכ
 ,שדוחל 10 לכב שדוחב םעפ תושקבה לכ תא םיפלוש ונחנא ,םיסימה תושרו ימוקמה ןוטלשה
 תויושרל תושקבה תא םיריבעמ ונחנא שדוח לכל 20-ה דע .םיסימה תושר לומ םיקדובו

 רתוי תצק ןהל חקול ןקלח רתוי רהמ תונוע ןקלח תוימוקמה תויושרב יולת הז םשמו .תוימוקמה
 תחקל לולעש ךכ ררבל םיאשונ שי םימיוסמ םירקמב .)םיקסע הברה םהל שי םא טרפב( ןמז
 ,שיגמ קסעה יתמ יולת הזש ךכ .םייעובש-עובש ךות תויושרהמ תועיגמ תובושתה כ"דב .ןמז רתוי

 ירחאש שדוחל 10-ל דע הכחת ולש השקבה ,שדוחל 11-ב ולש השקבה תא שיגה קסע םא
 תושרל עיגת ולש השקבה ,שדוחל 9-ב שיגהש קסע .ירחאש שדוחל 20-ה דע תויושרל חלשיו

 בוכיע ללגב רוחיאב תושקבה תא תויושרל ונחלש וב רבמצד שדוח היה ןפוד אצוי( םימי 10-כ ךות
  .")םיסימה תושר לומ
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 םאתהב השקבב לופיטל עגונב םינמז רעפ םייק יכ הלוע 2021 ראונימ תונכוסה תבושתמ
  .תשגומ איה ובש שדוחב דעומל

 תא ריהבת הבו ,םיקסעל תדעוימה ,העדוה ץיפת תונכוסה יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
  .'ב הנורוק תונקתל םאתהב שיגהל ןתינ דוע ןתואש תושקבב לופיטה ינמז

 תעצבתמ הנונראב החנהל תושקבה תשגה" יכ 2021 לירפאמ ותבושתב ןייצ הלכלכה דרשמ
 ונא ובו ,תעה לכ ןכדעתמ הז ףד .םיינוניבו םינטק םיקסעל תונכוסה לש טנרטניאה רתא ךרד
 עצבתמ םהב םידעומה תאו השקבה תשגה ךילהת תא ,החנהב תואכזל םיאנתה תא םימסרפמ
 םידעומב םינותנה תרבעהל עגונב ."תויושרל החנהל םיאכזה םיקסעה תרבעהו הקידבה ךילהת
 יכ טלחוהו ,]ימוקמה ןוטלשה זכרמ[ לומ ןונגנמה תיינב תעב ןחבנ הז אשונ" יכ ןייצ רתוי םיפוכת
 םע דדומתהל ךילהתב םיברועמה םיפוגה ללכל רשפאל תנמ לע שדוחל תחא ורבעוי תושקבה
 ."םייקה הדובעה חוכ ףקיהבו םינושה םיפוגה לש תוכרעמה לומ לא תושקבה ףקיה

 םיסמה תושר לומ לועפל תונכוסל הנידמה רקבמ דרשמ ץילמה תרוקיבה ךלהמב
 ףופכב ,החנהל םתואכזו םיקסועה תודוא לע עדימה תלבקל ןווקמ קשממ תרדסהל
  .ךילהתה לועיי םשל תאז ,תושקבה ישיגמ לש םרושיא תלבקל

 תקידבל קשממ םקוה" יכ הלכלכה דרשמ ןייצ םיסימה תושר םע ןווקמ קשממ תרדסהל עגונב
 קשממה תאז םע ...2021 תנש תליחתמ לחה לעופ אוה יכו םיקסעה ידי לע ושגוהש תושקבה
 יפכ ,החנהל םיאכזה םיקסעה ללכל אלו תונכוסה רתאב השקב ושיגהש םיקסע יבגל קר םייק
 ."תונכוסל רבעומ וניא החנהל םיאכזה םיקסעה תודוא עדימ .םיסימה תושר ינותנב עיפומש

 ףוסב ;תרוקיבה עוציב ידכ ךות יוקילה תא ונקית תויושרה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 רקבמ דרשמ .ותלעפהב תויושרה ולחה 2021 תליחתבו ,ןווקמ קשממ ןכוה 2020 תנש
 ללכ ינותנ תרבעה תא רשפאתש ךרדב ןווקמה קשממה תבחרהל לועפל ץילממ הנידמה
 םיקסעל םוזי ןפואב הנפת תונכוסה יכו ,תונכוסל םיסימה תושרמ םיאכזה םיקסעה
  .םתואכז שומימ םשל םיאכזה

 עויסה ןונגנמ שוביג ךילהת ךלהמב יכ 2021 לירפא שדוחמ ותבושתב רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 ונל רווחתהשמ" יכו ,ךילהתה תובכרומ תא ןתינה לככ םצמצל ידכ ץמאמ לכ השע אוה 'ב בבסל
 ,םישדוח וכרא ,תועובשב םכשמ תא ונכרעהש םיכילהת יכו ךומנ םיקסעה לש שומימה יזוחא יכ
 ,יללכה בשחל ,רצואה רשל ,םינפה דרשמ ל"כנמל תוינפ( הלשממב םינושה םימרוגל ונינפ
 םיקסע תוינפב לופיטה תא שיחהל השירדב ,)...הלכלכה דרשמ ל"כנמלו םיסמה תושר להנמל
 ,רעצה הברמל .םיסמה תושר לש תואכזה ירושיא ןתמל םינמזה םוצמצלו ,םיסמה תושרל
 ."ךומנ שומימה רועישו ,יטיא רתונ ךילהתה

 ילעב ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ףותישב לועפל רצואה דרשמלו הלכלכה דרשמל ץלמומ דוע
 ילעב לש תויוכזה יוצימ תלדגהלו היטרקוריבה תנטקה ךרוצל םיסימה תושרו םיקסע
 .הנונראב תוחנהה תלבקל תונקתה יפ לע םיאכזה םיקסעה
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 תונקת - ביצקתה שומימ רועישו עויסה ןונגנמ םושיי
 'ב הנורוק
 ,תונכוסה ינותנ יפ לע .הטעמ הדימב לצונמ עויסה לולסמ ,27.1.21 םוימ תונכוסה תעדוהל םאתהב
 םבורב ,םיקסעל הנונראב תוחנה לע יופישכ ח"ש ןוילימ 65-כ לש ךס תוימוקמה תויושרל םלוש
 ורשואו הנונראב החנהל השקב ושיגהש םיקסע רובע תויושרל ןתינ יופישה .םיינוניבו םינטק םיקסע
 ינותנ םיגצומ ןלהלש 'ב13-ו 'א13 תוחולב .2020 טסוגוא דע ינוי םישדוחה רובע תונכוסה ידי לע
 :'ב בבסב הנונראב תוחנהב עויסה תינכות לש יביצקתה לוצינהו ביצקתה ,יופישה

  2020 רבמצד-ינוי םישדוחב םיקסע ושיגהש תושקבב לופיטה :'א13 חול
 )ח"ש ינוילימב( 2021 ראוניל ןוכנ

  
 טסוגוא-ינוי
  )םישדוח השולש(

 רבוטקוא-רבמטפס
 )םיישדוח(

 רבמצד-רבמבונ
 )םיישדוח(

 372 371 557 *יופישה ביצקת

 1,300 928 557 רבטצמה יופישה ביצקת

 - - 65 םלושש יופישה

 65 65 65 רבטצמב םלושש יופישה

 0% 0% 12% ביצקתה לוצינ רועיש

 ביצקתה לוצינ רועיש
 רבטצמב

12% 7% 5% 

  היישעתהו הלכלכה דרשממ ולבקתהש םינותנ לש הנידמה רקבמ דוביע :רוקמה
 .2020 תנשב םישדוח העבש ןיב הוושב םיגלפתמה ח"ש דראילימ 1.3 לש ביצקת לע ססובמ בושיחה  *

 ינוימ 'ב הנורוק תונקת תרגסמב ןתינש עויסה ביצקת לש לוצינה רועיש יכ הלוע 'א13 חולמ
 בבסב תינכותה לש התוליעי רסוח לע הרואכל עיבצמה רבד ,5%-כ היה 2020 רבמצד דע
 .םיבר םיקסע לש תואכזה יוצימב םיישק לעו 'ב

 םיקסע .1 :המגודל ,יוצימה רועישל תופסונ תוביס תומייק" יכ ותבושתב ןייצ רצואה דרשמ
 הובג היה שרדנש עויסה ןדמוא .2 ;תואכזה םות םע זכורמב תושקבה ללכ תשגהל םיניתממ
 ."םיקסעה ירוזחמ לש התוחפ הדיריו םיקסע לש רתוי הריהמ תוששואתה תובקעב ,שרדנהמ

 עבונ וניא ןהב לופיטבו תושקבה תשגהב ךומנה בצקה יכ ותבושתב רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 םיספט )ב( ;םייביטקפא אל הרבסהו םוסרפ )א( :הלא תוביסמ םג אלא תויטרקוריב תויעבמ קר
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 תליחת רחאל ךומסב תרוקיב עוציב דעומ )ג( ;הלשממה ידרשמ ירתאב "םייתודידי אל" םירושיקו
 .ומוציעב אלו ךלהמ תענתה ףקשמה ןפואב בבסה

 דרשמו םינפה דרשמ ,הלכלכה דרשמ יכ הנידמה רקבמ דרשמ ץילמה תרוקיבה ךלהמב
 שומימלו םיקסעל עויסה ביצקת לש ךומנה לוצינה רועישל עגונב הניחב ועצבי רצואה
 דרשמב תואכזה תניחב - לעוי ךילהתה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ .'ב בבסב םהיתויוכז

 םיסימה תושר לש בתכמה ףוריצ לש ךרוצה ענמנ ןכו תיטמוטוא הרוצב תישענ הלכלכה
 המוזי היינפ האיצוה םיסימה תושר ךכ לע ףסונ .הלכלכה דרשמל השקבה תשגה תעב
 םהש ןכתייש םתוא ןכדעל ידכ תועובק תואצוה קנעמל םיאכזה לכל םינורסמ תועצמאב
 .הנונרא רזחהל םג םיאכז

 םיקסעל עויסה ביצקת לוצינב תוחתפתהה תא הנידמה רקבמ דרשמ ןחב 2021 לירפאב ,םאתהב
 :הקידבה תואצות 'ב13 חולב ןלהל .'ב בבסב םהיתויוכז שומימבו

 ראורבפ-2020 ינוי םישדוחב םיקסע ושיגהש תושקבב לופיטה :'ב13 חול
  )ח"ש ינוילימב( 2021 לירפאל ןוכנ ,2021

 טסוגוא – ינוי  
 השולש( 2020

 )םישדוח

 – רבמטפס
 2020 רבוטקוא
 )םיישדוח(

 – רבמבונ
 2020 רבמצד
 )םיישדוח(

 – ראוני
 2020 ראורבפ
 )םיישדוח(

 733 372 371 557 יופישה ביצקת

 2,033 1,300 928 557 רבטצמה יופישה ביצקת

 0 103 47 130 םלושש יופישה

 280 280 177 130 רבטצמב םלושש יופישה

 0% 28% 13% 23% יתפוקתה ביצקתה לוצינ רועיש

 14% 22% 19% 23% רבטצמב ביצקתה לוצינ רועיש

 .2021 לירפאב םסרופ ,הלכלכה דרשמ :רוקמה
 תנשב םישדוחה תעבש ןיב הוושב הווש םיגלפתמה ח"ש דראילימ 1.3 לש ביצקת לע ססובמ בושיחה  *

 םישדוחה תשש ןיב הוושב הווש םיגלפתמה ח"ש דראילימ 2.2 לש ביצקת לעו ,עויסה תינכות לש 2020
 .עויסה תינכות לש 2021 תנשבש
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 יתפוקתה יביצקתה לוצינה רועישב לודיג לע הארמ 'ב13 חולל 'א13 חול ןיב האוושהה
 ראוניל ןוכנ 5%-כמ רבטצמה יביצקתה לוצינה רועישב לודיג לע םגו תוליבקמה תופוקתב

 ,תאז םע .םישדוחה םתוא ןיגב 2021 לירפאל ןוכנ 22%-כל 2020 רבמצד-ינוי ןיגב 2021
 תוחנהל דעיי רצואה דרשמש ביצקתהמ תישימחכ הווהמ רבטצמה יביצקתה לוצינה
  .'ב בבסב הנונראב

 םתואכז לע םיקסעה תא עדייל תונוש םיכרדב תלעופ" תונכוסה יכ ותבושתב ןייצ הלכלכה דרשמ
 .תינכתה לש םוסרפו קוויש תונכוסה תעצבמ ךכ םשל .וז תואכז שומימל ךרדה לעו החנה תלבקל
 ללכל תועדוה האיצוה 2021 ראורבפ שדוח ךלהמב רשא םיסימה תושר לומ תונכוסה הלעפ ףסונב
 ומכ .הנונראמ החנה תלבקל השקב שיגהל תורשפאה לע םתוא העדייו ,קנעמ ולביקש םיקסעה
 םיסימה תושר להנמל הלכלכה דרשמ ל"כנמ בתכמ( םיסימה תושרל הלכלכה דרשמ הנפ ,ןכ
 הרוצב תונפל היהי ןתינש ךכ ,החנהל םיאכזה םיקסעה תומישר לבקל השקבב )2.2.2021 םוימ
  ."םיאכזה םיקסעה תמישר תא ריבעהל הבריס םיסימה תושר הכ דע םלוא ,םיקסעל המוזי

 םדקומ ןכלו ךילהתב אצמנ ןיידע לדומה יכ ןייצל בושח" יכ ותבושתב ןייצ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 ,ונרשבתה םינורחאה םימיב ]תונכוס[ה םע ונמייקש תוחישמ ...ויתועפשה תא חתנל/דומאל ןיידע
-מ הלעמל לש ףקיהב םיקסעל הנונראב תוחנהל תושקב םולשתל וררחוש ,הנורחאה תעב יכ

 ."ח"ש ינוילימ 200

 לוצינ םיענומה םימסחה תניחבל ולעפי םיסימה תושרו םינטק םיקסעל תונכוסה יכ ץלמומ
 .םייטנוולרה םיאכזה םיקסעל עויס ךרוצל רתוי הובג יביצקת

 'ב הנורוק תונקת - תויושרה לש הפיכאו הייבג תולועפ
 )הייבג( םיסימה תדוקפל םאתהב םיילהנימ הייבג יכילה טוקנל תוכמסומ תוימוקמה תויושרה
 תיביר( תוימוקמה תויושרה קוח .תויריעה תדוקפל םאתהב תילהנימ הפיכאל תויוכמס ןדיבו
 30 ךותב םלוש אלש הנונרא בוח יכ עבוק ,1980-ם"שתה ,)הבוח ימולשת לע הדמצה ישרפהו
 .םירוגיפ ימולשת תפסותב ביוחי ,ונועריפל עבקנש דעומהמ םימי

 הנונראה ימולשת תא םיקסעה לע לקהל ידכ ולעפ תויושרה םא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 .תוחנהה תלבקל םיניתממה לע דוחייבו הנורוקה תפוקתב התייבגו

 תויושרה ישאר ללכל 11.11.20-מ בתכמב הנפ תונכוסה להנמ יכ ותבושתב ןייצ הלכלכה דרשמ
 רשפאלו ,החנהל םיאכז ויהי םה יכ יופצש םיקסע יפלכ היבגה יעצמא תא תועשהל השקבב"
 ."החנהל םתואכז תא שממל םהל

 ,הנונראה ימולשת תייבג תפיכא תא רוצעל היה ןתינ אל" יכ ותבושתב רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 תלבקל םיסימה תושרל הנפ םיקסעהמ ימ ,לק זמר ולו תויושרה ידיב ןיא יכ הדבועה רואל דוחייב
 םישדוחלו ,ריעב םיקסעה ללכל הפיכאהו היבגה תריצע .יאכז אצמיי ימ - םינופה ןיבמו ,הבטהה
 תריצע ,ןכ לע רתי .תירוביצה הפוקל רתויב יתועמשמ סיכ ןורסח רורגתו תירשפא הנניא ,םיכורא
 ילעבל ץירמת היהי אלש ןוויכ ,תושקבה בצק לש תפסונ הטאהל ףא ץירמת רציית הפיכאה
 ."םיסימה תושר תאמ רושיאה תלבק רחאל ]תונכוס[ל תושקבה שיגהלו רהמל םיקסעה
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 ימולשת לש הייבג תייחד רשפאמה ןונגנמ שבוג אל 'ב הנורוק תונקת תלחה םע יכ הלע
  .ולא םימולשת ןיגב תיבירה יבויח ןיינעב תוברל ,וז הייחדל םיאכז ויהש םיקסעל הנונראה

 שוביג ןוחבל ימוקמה ןוטלשה זכרמ ףותישב םינפה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 רבשמ תעב ךכל םיאכזה םיקסעל הנונראה םולשת ידעומ תייחד רשפאי רשא ןונגנמ
 55םלועב תוימוקמ תויושרו תוצרא ושביגש םילדומל בל םישב תאז ,תלבגומ הפוקתל
 רושיאל שורדה ןמזה ךשמ חכונל דדחתמ הז ךרוצ .הנורוקה רבשמ תעב אשונל הנעמכ
 .םייטרקוריב םיישקמ וקלחב עבנש ךומנה שומימה רועיש חכונלו תושקבה

 בבסב םיקסעל עויסה תורגסמ ןיב האוושהה
 ינשה בבסה תמועל ןושארה

 ולעש תונורתיהו תונורסחה לע ,'א בבסמ רבעה ןויסינ לע תנעשנ 'ב בבסב תוחנהה ןתמ תרגסמ
 םג" 'א בבסב יכ הנידמה רקבמ דרשמל תוירוזאה תוצעומה זכרמ 2020 רבמבונב רסמ ךכ לע .וב
 ויה ,דובעל וכישמהש םיינויח םילעפמ ןתויהב רגסהמ עגפנ אל ןהלש תוסנכהה רוזחמש תורבח
 דקמתמש רחאמ רתוי קדוצ ךא רתוי בכרומ ךילהתה" 'ב בבסב יכו ;"החנהה תלבקל תויאכז

 ימוקמה ןוטלשה זכרמ רסמ 2020 רבמצדב ."עגפנ ןכא םהלש םיפסכה רוזחמש םיקסעב
 לש הדלות וניהש ,לברוסמו ךורא" 'ב בבסב יופישה ןונגנמ יכ הנידמה רקבמ דרשמל לארשיב
 סחיבו תושקבה ישיגמל סחיב תוימוקמה תויושרה לש ןהידיל עדימ ריבעהל םיסימה תושר בוריס
 ידי לע רפוש וקלחש ;"םיסימה תושרל ,הקיקחה חוכמ םינתינה םיכורא ןמז יחווט לשו םיאכזל
 :םיקסעל עויסה תוטיש ןיב יתאוושה םוכיס ןלהלש 14 חולב .תרוקיבה ךלהמב תויושרה

 הנונראב תוחנה ןתמל עגונב 'ב בבסל 'א בבס ןיב יתאוושה םוכיס :14 חול
  םיקסעל

 'ב הנורוק תונקת - 'ב בבס 'א הנורוק תונקת - 'א בבס 

 תעיבקל הטישה
 םיאכזה םיקסעה

 .םיקסעה רוזחמב תרכינ הדירי .וב שומישהו סכנה גוס יפל

 תעיבקל סיסבה
 החנהל תואכזה

  .החנהל תואכזה תעיבקב קויד ןיא
 תוליעפב הדירי תחכוהל השירד ןיא
 .הנורוקה רבשמ תפוקתב

 העיגפ גיצהל שרדנ ,תואכזל יאנתכ
 .תוליעפה ףקיהב םיוסמ רועישב

 םיפוגה יגוס
 החנהל םיאכזה

 סכנה גוס לע תססבתמ החנהל תואכזה
 םוש ןיאו ,וב םישוע םהש שומישהו

 ,סכנב קיזחמה ףוגה גוסל תובישח
 .חוור תנווכ אלל תודסומ הז ללכבו

 םיקסעה ללכל איה החנהל תואכזה
 56תועובק תואצוה קנעמל םיאכזה
 תונקתב הרדגהה יפל "קסוע" םירדגומה
  .םיר"כלמ תללוכ הניא הרדגהה .'ב הנורוק

 
 .םש חולבו תימואל-ןיב הריקס - םלועב הנונראב תוחנהב עויס ואר  55

 .2020-ף"שתה ,)העש תארוה( )שדחה הנורוקה ףיגנ( ילכלכ עויסל תינכותה קוחל םאתהב  56
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראה תוחנה

 'ב הנורוק תונקת - 'ב בבס 'א הנורוק תונקת - 'א בבס 

 תשגהב ךרוצה
 ידכ תושקב
 החנה לבקל

 .תושקב שיגהל ושרדנ אל םיקסעה בור
 "םירחא םיסכנ"ב םיקיזחמה םיקסע קר
 .ךכל םישרדנ

 קודבל החנהב ןיינועמש "קסוע" לכ לע
  השקב שיגהלו תונקתה יפל ותואכז תא
 .ןהב שרדנכ םירושיאו םינותנ םע

 תוקידבה יגוס
 תואכזה תעיבקל

 םיסכנה ינותנ לש תחא הקידב תשרדנ
 .רבשמה תפוקתל םימייקה

 רוזחמה לש רבעה ינותנ תקידב תשרדנ
 לכ - תבקועה הפוקתב יוכיז ךרוצל יקסעה
 .םישדוח 12 ךשמב םיישדוח

 ןדמוא תנכה
 תויושרה יופישל

 ןתמ ךרוצל יבטימ ןדמוא ןיכהל שרדנ
 .יופישה

 .ןדמוא ןיכהל שרדנ אל

 יופיש ןתמ
 

 ןתמ םע דבב דב ןתינ יופישה בור
 קוסיעה שרדנ ןכמ רחאל ךא ,תוחנהה
 תוגירח ןיגב יופיש תמלשהל תושקבב
 .יופישה ןדמואמ

 םוכס יפל תוחנהה ןתמ רחאל ןתניי יופישה
 בר ןמזלו לעופב ונתנ תויושרהש תוחנהה
 ליבוהל לולע רבדה .תוחנהה ןתממ רתוי

 .תויושרה לש םינמוזמה םירזתב העיגפל

 תוטשפה
 ןומזתב תוליעיהו

 תוחנהה ןתמ

 תשגה ךילהתו ,רתוי בכרומ תוחנהה ןונגנמ .ליעיו טושפ תוחנהה ןונגנמ
 .רתוי ךורא תואכזה תקידבו תושקבה
 .םיבוכיע ולע ןונגנמה םושיי תליחתב

 הרקבה ךרעמ
 תוחנהה ןתמל
 תויושרה יופישלו

 ןיב הדובע ירשקו הרקב תוארוה ונכוה .ליעי הרקב ךרעמ שארמ ןכוה אל
 ."תוחנהה ןונגנמ"ב םיפתושה םיפוגה

 תאמ תונולת
 םיקסעה ילעב

 יתלחתהה בלשב תובר תונולת ולבקתה  .תוטעומ תונולת ולבקתה
 .)ןלהל ואר ךשמהבו(

 ןוצרה תועיבש
 תויושרה לש

 ןתמל יוארכ וכרענ תויושרה לכ אל .םיקסעל ליעומו ליעי ןונגנמה 
 .תוחנהה

 שומימ רועיש
 ביצקתה

 1,300 ךותמ ח"ש ןוילימ 280-כ - 22% .ח"ש דראילימ 2.8 - 100%
 רבמצד דע ינוי םישדוחל ןוכנ - ח"ש ןוילימ

  .)2021 לירפאל ןוכנ( 2020
 

 םיקסעל הנונראב החנהה ןתמ ךילהת תא טשפלו לעייל ךרוצ שי יכ הלוע ליעל רומאהמ
 ךרוצה הלוע ןכ ומכ .'ב בבסב עבקנש ןונגנמב תוחנהה תא לבקל םיקסעה לע לקהלו

 תרדגהב וללכנ אל םהו עגפנ םתוליעפ רוזחמש םיקסוע םניאש םיפוגל הנעמ תניחבב
 תחת םניאש ימל םילשמ ןונגנמ ונחבי רצואהו םינפה דרשמ יכ ץלמומ .'ב הנורוק תונקת
 .הנורוקה רבשממ האצותכ העיגפ םהל היופצו ,"םיקסוע" תרדגה

 ןוקית( )הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקת לע םינפה תרש המתח 2021 ינויב יכ ןיוצי
 לבקל םילוכי הנורוקה תפוקתב וחתפנש םישדח םיקסע תונקתה יפל .2021-א"פשתה ,)5 'סמ
 .קשמב םירחא םיקסעל ןתינש יפכ הנונראב החנה
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 םיסימה תושרלו רצואה דרשמל ץילמה תרוקיבה ךלהמב יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 לקיש ןפואב תונכוסה ןיבו םיסימה תושר ןיב ןווקמ ןפואב םינותנ תרבעהל םיכרד לוקשל
 התלבק דעו ,דבעידב קר תנתינ םיקסעל החנההש טרפבו ,היטרקוריבה תא םיקסעה לע
 לחו ,וז הצלמה חורב ולעפ תויושרה ;םיקסעהמ הנונראה תייבג יכילהב תוכישממ תויושרה
 .םיקסעה לש םהיתושקבב לופיטב רופיש

 ףרצל ךרוצל וסחייתה םינושארה םיבלשב תונולתה תיברמ" יכ ותבושתב ןייצ הלכלכה דרשמ
 לפוט הז אשונ .רושיא בתכמ היה םיקסעה לכל אלש דועב ,םיסימה תושרמ רושיאה ךמסמ תא
 .הנונראל תואכזה תלבק ךרוצל דחוימ ךמסמ הקיפה ]וזו[ םיסימה תושר לומ ןושאר בלשב
 ךרוצה לטובש ךכ ,םיסימה תושרל תונכוסה ןיב תושקבה תקידבל בשחוממ קשממ ינש בלשבו

 ןפואב תישענ םינותנה תרבעהו ,ןקות אשונה יכ ותבושתב ףיסוה רצואה דרשמ ."ךמסמה ףוריצב
 .ןווקמ

 דע םרוזחמש םיקסעה" יכ 2021 ץרממ הנידמה רקבמ דרשמל התבושתב הנייצ םיסימה תושר
 תליחתב .תיקסעה הדיריה תחכוהל םיסמה תושרמ םיכמסמ איצמהל ושרדנ אל ,ח"ש ףלא 300

 תא ,]תונכוסה[ לש תכרעמל קורסל ושרדנ ח"ש ףלא 300 לעמ םרוזחמש םיקסוע ךילהתה
 קרסנ הטלחהה בתכמ .םירוזחמה תדירי הבוג תא עבוקה םיסמה תושר לש הטלחהה בתכמ
 השקבה תא שיגהש תעב קסעה ןיזה התוא ליימה תבותכל PDF ץבוקב תושרה ידי לע חלשנו

 הלכלכה דרשמ ףותישב םיסמה תושר ,2021 ראוני עצמאמ לחה .תועובק תואצוה קנעמ תלבקל
 תא רשפאמו ]תונכוסה[ םע תיטמוטוא ןרכנוסמה עדימ תרבעה קשממ לש חותיפה תא ומייס
 ."םיפוגה ןיב עדימה תרבעהל ריהמו רדוסמ ןונגנמ עבוקו רומאכ עדימה תרבעה

 הבש הטישה תא ונחבי םינפה דרשמו תונכוסה ,רצואה דרשמ יכ ץלמומ ךכ לע ףסונ
 וז הניחב תרגסמב .םיקסעה יכרוצל ותמאתה םשל 'ב בבסב עבקנש עויסה ןונגנמ לעפומ
 הנונראב תוחנהה ןיינעב םיקסעל עויסה ןונגנמ דוחיא לש תורשפאה תא םג ןוחבל ץלמומ
 םיקסעה ןמ תשרדנה היטרקוריבה תחפות ובש ןפואב ,םיקסעל עויסל םירחא םינונגנמ םע
  .ןונגנמה לש ותוליעי רבגות ךכבו

 םע םיקסעל הנונראב עויסה ןונגנמ דוחיאל דגנתמ אוה יכ ותבושתב ןייצ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 ינונגנמ טרפבו ,םיקסעל עויסה ינונגנמ" יכ ריבסהו םיקסעל ונתינש םיפסונה עויסה ינונגנמ
 סיכ ןורסח ןהו ]תויושר[ל םיקסעה ילעב לש תובוח תריבצ ןה עונמל ודעונ ,הנונראב תוחנהה
 דבו הנונראב תוחנה ןתמב םיקסעל םיעייסמה ,ולא םינונגנמ יכ םירובס ונא .ןמצע ]תויושר[ל
 םלשל םיקסעה יישקב קוה-דא לופיט םירשפאמ ,תוסנכהה ןדבוא לע תויושרה תא םיפשמ דבב
 קומע רבשמ לש הפוקתב םיצוחנ ולא םינונגנמ .התוא תובגל תויושרה יישקב םג ומכ הנונרא
 לכב ןהיבשותל יבטימה תורישה תא חיטבהל ידכ תואל אלל תולעופ ]תויושר[ה הב ,הנידמב
 תתלו הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תא עונמל הרטמב ,ץמאמל בושו בוש תומתרנו ,םייחה ימוחת
 תפסות ולבקי רשא ,םישקתמ םיקסע יכ ,הז ןיינעב םירובס ונא .וז תעב תיחרזאה הקוצמל הנעמ
 עורפל םילולע ,הנונרא יופיש ףלח ,םיסימה תושרמ םהיתונובשחל תורישי הנידמהמ הכימת
  ."]תויושר[ל אקווד ואלו ,םירחא םימרוגלו םיקפסל תובוח ולא םיפסכ תועצמאב
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 ןכו היטרקוריבה תתחפהל םורתת דוחיא ןונגנמ תמקה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 בלשל ןתינ ,עויסל קסעה תשקבל הז ןונגנמ תרגסמב .םיקסעל עויסה תא בייטל היושע
 תורישי הנפוי הנונראה ימולשת ךרוצל קסעל דעוימה עויסה יכ חיטביש ןווקמ ךילה
  .תויושרל

  



 
  
 
  

|    59   | 

 

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

....
ה                                       |  

נה
וח

ב ת
נונרא

ה על 
יקס

ב ם
פוקת

 ת
מ

 רבש
נורוקה

 ה
  

 םוכיס
 לארשי תלשממ הטילחה ,2020 לירפאב ,לארשיב הנורוקה תפגמ תליחת רחאל שדוחכ
 החנה ןתמ תועצמאב רתיה ןיב הנורוקה תפגממ ועגפנ םהיתוסנכהש םיקסעל עייסל
 הלשממה הצמיא - 2020 לירפאב לחהש - 'א בבסב .םיבבס ינשב השענ עויסה .הנונראב
 ביצקתמ תויושרה יופישו םישדוח השולשל םיבר םיקסעל דעוימה רוטפ ןתמ התטלחהב
 דקוממ ןפואב עייסל ידכ הדימ תומא ועבקנ - 2020 רבמטפסב לחהש - 'ב בבסב .הנידמה
 .הבר הדימב העגפנ םתוליעפש םיקסעל

 תועצמאב ,ןתינש יתלשממה עויסה תא ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ - 'א בבסל עגונב
 השולשל ונתנ ןהש הנונראב תוחנהה יוסיכל תויושרה יופישל ,רצואה דרשמו םינפה דרשמ
 תויושרה לש תילכלכה ןתונתיא תרימשלו ,קשמב םיקסעה לש רכינ קלחל םישדוח
 ידי לע םושייל טושפ היה 'א בבסב עויסה לדומש םגה .םיבשותל םיתוריש ןתמ ךשמהל
 העגפנ אל םתוליעפש םיקסעל םג עויס קינעה שבוגש לדומה ,םיקסעהו תויושרה
 םיסכנ לש דיחא גוויסל תויחנה רידסה אל םינפה דרשמ ןכ ומכ .הנורוקה תפגממ ןירשימב
 ונתינש תוחנההש אדוול ידכ תויושרה לכ תאו ותוא שמשיש םיישארה םיגוויסה תרגסמב
 תויושרל רידגה אל אוה ,'א הנורוק תונקתב עבקנל המילהב ושעיי הנונראה יבויח ןיגב
 ךרד תא ,תוחנהה ןתמל יופישה יפסכב שומישה ןיגב הרקבהו םושירה ןפוא תא תוימוקמה
 םכסהב יכ אצמנ דוע .םיקסעה ילעב ושיגהש םירוערעבו םיקסעל תוחנה ןתמב לופיטה
 ןיבל ינושארה יופישה ןיבש רסוחה וא ףדועה יפסכ רבדב הארוה העבקנ אל יופישה
  .וניגב לעופב ונתינש תוחנהה

 םיקסעל דקוממ ןפואב עייסל ידכ הדימ תומא ועבקנ 'ב הנורוק תונקתב - 'ב בבסל עגונב
 השולש ןיב םינותנ תרבעהל בכרומ ןונגנמ הנבנ ךכ םשל .הבר הדימב ועגפנ םהיקסעש
 לטנה הז ןונגנמב .תימוקמה תושרהו תונכוסה ,םיסימה תושר - ךילהתב םייזכרמ םיפוג
 םיבוכיע ורצונו ,רתוי ךורא תושקבב לופיטה ןמז ,רתוי לודג םיקסעה לע יטרקוריבה
 תושקבה רפסמב רופיש לח ןכמ רחאל .2021 ראוני דע ושגוהש תושקבב לופיטה תליחתב
 רופיש לחש ףא .2021 לירפאל ןוכנ דעוימה ביצקתהמ םיקסעל תוחנהה שומימבו ושגוהש
 תויוכזה יוצימ תרבגהל םיכרד ןוחבל ךרוצ רתונ ןיידע ,ןהב לופיטבו תושקבה תשגה רדסב
 .'ב הנורוק תונקת יפ לע הנונראב עויסל םיאכזה םיקסע לש

 יכרוצ תא וחתניו הלועפ ףותישב לועפל וכישמי רצואה דרשמו םינפה דרשמ יכ ץלמומ
 םיווק ועבקיו תרוקיבב ולעש םייוקילה ןוקיתל ולעפי ,םיחקל וקיפי ,תויושרהו םיקסעה
 .ושרדיי םא ,תוידיתע עויס תוינכותל םיחנמ

 עויס ןתמל ןונגנמה תא ןוחבלו ךישמהל רצואה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 םיקסעה לש תויוכזה יוצימ רחא בוקעלו ךילהתה תא טשפל ידכ 'ב בבסבש הנונראב
 לש םהיתויוכז יוצימ רחא בוקעל ץלמומ טרפב .הז בבסב הנונראב החנהל םיאכזה
 ינונגנמ דוחיא תא ןוחבלו ,םיר"כלמל שרדנה עויסה רחאו םיריעזהו םינטקה םיקסעה
 .םיקסעל עויסה
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 םולשתב תונידמה עויס - הריקס - 'א חפסנ
םיקסעל הנונראה  

 תואכזה .םהיקסע תא רוגסל תויתלשממה תושירדהמ ועגפנש םיבר םימוחתב להק םילבקמה
 לעבש הרקמב .השקב שיגהל קסע לעב לש ךרוצ ילב תימוקמה תושרה ידי לע הבשוח רוטפל
 יופיש תלבקמ תימוקמה תושרה .תימוקמה תושרל תונפל וילע היה ,רוטפה תא לביק אל קסע
 900,000-כ ,הלשממה תטלחהמ האצותכ .57קסעל ןתינש הבטהה םוכס רובע יזכרמה ןוטלשהמ
 םניא םיבר םיריעז םיקסעש תויה .רוטפהמ ונהיי )םייקסעה םיסכנה לכמ 45%( היילגנאב םיסכנ
 עויס הנתנ הנידמה ,)הנורוקה תפוקת םורט הקיקחב םימייק םייוכיז תובקעב( הנונרא םימלשמ
 םיקנעמ קלחל ידכ 58)ח"ש דראילימ 11-כ( דנואפ דראילימ 2.2 לש םוכסב תוימוקמ תויושרל ףסונ

 השולש לש החנהל הווש הז םוכס .בוריקב םיקסע 700,000-ל )ח"ש 15,000-כ( דנואפ 3,000 לש
 .59קסעל עצוממ סכנ רובע תוריכש םישדוח

 30% - 15% לש םיקנעמ תתל רופגניס תלשממ הטילחה הנורוקה תפגמ תליחתב :רופגניס
 הנתנו עויסה תא הלשממה הביחרה ךשמהב .םקוסיע ימוחתל םאתהב םיקסעל הנונראה תולעמ
 תויונח ,תוריית ירתא ,תוריש םע הרכשהל תוריד ,תואנולמ ימוחתב םיקסעל הנונראמ אלמ רוטפ
 החנה ולביק םידרשמו היישעתל הרכשה ןוגכ םירוגמל אלש םיסכנ ילעב .תודעסמו רחסמל
 תא ריבעהל ,םהילע לח הנונראה בוחש ,םיסכנה ילעבמ השירד וקקוח דוע .30% לש תלדגומ
 ךכ לע ףסונ .60תורחא תואצוהב וא הריד רכשב בויחה תנטקה תועצמאב קסעה לעבל החנהה
 עויסל )ח"ש דראילימ 5-כ( ירופגניס רלוד דראילימ 2 לש םוכסב םיקנעמ הנתנ הלשממה
 עויסה ףקיה ,תוריכש תואצוה םימלשמש 61םימיוסמ םיירחסמ םיסכנב םיינוניבו םינטק םיקסעל
 .תוריכש תואצוה לש םישדוח השולש דע

 ,המגודל .תיזוחמה המרב התשענ הנונראב תוחנה תתל הטלחהה .תוזוחמ 10 שי הדנקב :הדנק
 בורל יתנשה םולשתה תא וליזוהש הנונראב תולקה זוחמה רשיא היבמולוק שיטירב זוחמב
 לש הייחד םג םיקסעל הנתינ היבמולוק שיטירב זוחמבש רבוקנו ריעב .25%62-כב םיקסעה
 יוושב הנונראב תננכותמ תורקייתה הלטוב הטרבלא זוחמב .הנש יצחב הנונראה םולשת
 הייחד הנתינ ךכ לע ףסונ .םיקסעל 1%-כ לש החנה הווהמה ,זוחמה לש קלחב )3.4%( םיסכנה
 ידעומב הייחד הנתינ הדנקב תוזוחמה ראשב ;63הנש יצחב הנונראהמ קלח לש םולשתב
 .הנונראה םולשתב תפסונ הלקה ילב 2020 תנשב םולשתה

 
 .£ 51,000 דע לש ךרעב םיסכנל תכייש הנונראב 100% לש החנה  57

 Budget :רוקמ( .םיקסע לע הנונרא ילטיהב £ דראילימ 25-כ הנש ידימ תובוג הילגנאב תוימוקמ תויושר האוושה םשל  58
2020: Temporary business rates relief package.  

 .£ 12,000 אוה הנונרא בושיח יכרוצל וכרעש סכנ רובע  59

60  Ministerial Statement on Additional Support Measures in Response to Covid-19 Pandemic, section B35, Singapore 
Ministry of Finance. 

61  .A summary of the Fortitude Budget 2020, Singapore 

62  .COVID-19 B.C. tax and tax-related changes, incentives and benefits 

63  .Alberta property tax & COVID-19: Provincial and municipal responses 
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 .64הנונראב תוחנה ןתמ לע תוטלחה לבקל םיאכז הנידמב תוזוחמה תעשת לכ :הילרטסוא
 יאכז 65ןטק קסעל היישעתל וא רחסמל רכשומש סכנ יכ ועבק )ןרובלמ ללוכ( הירוטקיו זוחמב
 תויכשמהב יתלשממ עויסל הנידמה לש םינוירטירקב דמוע רכושהש יאנתב הנונראב עויסל
 בזוע קסעה לעב רשאכ קיר ירחסמ סכנ רובע םיסכנ ילעבל םג הנונראב החנה שי .קסעה
 - סלוו 'תואס וינ זוחמב .שדח קסע לעב אוצמל ישוק שיו ,הנורוקל םירושקה םיישק תובקעב

New South Wales )היישעתו רחסמ יסכנ רובע הנונרא לע 25% לש החנה הנתינ )ינדיס ללוכ 
 ,הנורוקה תובקעב 30% תוחפל לש רוזחמב הדירי םע םיקסעל רכשומש סכנ רובעב .2020 תנשל
 תולעמ 25% לש תוחנה ונתינ - תוזוחמה ראשב .הנונראה םולשת דעומב הייחד םג הנתינ
 םג ונתינ תוחנה .םולשתב םירוחיא לע תוסנקו תוננכותמ תויורקייתה ולטובו ,תיתנשה הנונראה
 םינטק םיקסעל החנהה הלבגוה תוזוחמהמ קלחב .הנורוקה תפגמ תובקעב םיקיר םיסכנ ילעבל
 .וילע טילחה זוחמ לכש תוסנכהה רוזחמב תרכינ תדיריל השירד התייהש וא

 םיקיסעמה( םינטקה םיקסעל העיצה אלא הנונראב תוחנה הרשיא אל הלשממה :דנליז וינ
 רובע ידנליז וינ רלוד 1,800 לש תפסותב ידנליז וינ רלוד 10,000 לש האוולה )םידבוע 50-מ תוחפ
 קסעה לש תופטוש תואצוהל דעוימ ףסכה .)ח"ש 225,000-כ - רלוד 100,000-ל דע( דבוע לכ
 ףילחהל ידכ םישדח םינבמ תונבל תומזוי םדקל הלשממה הטילחה ךכ לע ףסונ .66הנונרא ללוכ
 ךרעמ 2%-כ לש רועישב תחפ תרכה תועצמאב ןתינ עויסה .הנידמב םינשוימה םינבמה יאלמ תא
 .סכנה לעב וא םזיה לש יתנש הסנכה סמ בושיחב הנבמה

 ידעומ תא תוחדל תויושרה וטילחה )קרוי וינו היפלדליפ( וקדבנש תולודג תויריעב :ב"הרא
 החנה הנתינ אל ;רוחיאב םימולשת לע תויביר תלזוה לע וא תוסנק לע רתוול ,הנונראה םולשת
 תא דירוהל טלחוה ,וגקישמ קלח ללוכה ,Cook County -ב .םירוגמל וא םיקסעל הנונראה םוכסב
 שמתשמה ןוגראה גוס ,סכנה שומיש סיסב לע הנונראה בושיח יכרוצל םיירחסמה םיסכנה ךרע
 לעש וטילחה הינרופילק תנידמב .67הנורוקה תפגממ ועגפנ אלש םיקסעל ךומס ומוקמו וב
 .בושיחה תא עצבל ךיא טילחמ זוחמ לכ .הנונראה בושיח יכרוצל סכנה ךרע תא ןיטקהל תוזוחמה
 .שדחה בושיחה תובקעב הנונראמ תוסנכהב הדירי לע תוזוחמה תא הפשת אל הינרופילק תנידמ
 לוטיבו םימולשת דעומ תייחד ,הנונראב בוחה בושיח יכרוצל םיקסע לש םיסכנ ךרע תדרוה
 ואצמנ אל ךא ,תופסונ תוימוקמ תויושרבו תונידמ המכב ועצוב רוחיאב םימולשת לע תוסנק
 הנתנ תילרדפה הלשממהש ןיוצי .הנונרא םולשת לע ורתיו תוימוקמה תויושרה םהבש םירקמ
 םלשל ידכ ולבקתיש םיפסכב שמתשהל םילוכי םיקסעו ,םיפסונ םימוחתב םיקסעל ילכלכ עויס
  .הנונרא הז ללכבו תואצוה
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