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 םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש
 הנורוקה רבשמב םייסנניפ

 ילכלכ רבשמ הררגו ,םלועב תילכלכה תוליעפב הדח הטאהב האטבתה הנורוקה ףיגנ תוצרפתה
 רבשמה תובחרתה .םיבר םיקסעו תיב יקשמ לש תּוליזנ תקוצמב ןייפאתה הז רבשמ .לארשיב םג
 לחה תודח םירעש תודיריב האטבתהש םייסנניפה םיקוושב הלהבל הליבוה ןיסל ץוחמ יתואירבה
 תנידמב םייסנניפה םירוטלוגרה .קשמב תילכלכה תוביציה תא ורערעש ,2020 ראורבפ ףוסב
 בחרנ עויסו תולקה וקינעה - ךרע תוריינל תושרהו ןוהה קוש תושר ,לארשי קנב - לארשי

 עציה תבחרהב ,םייסנניפה םיתורישה תמאתהב ואטבתהש ,רבשמה םע קשמה תודדומתהל
 ידכ ךות תיסנניפה תכרעמה תוביצי לע הרימשב ןכו ,תילכלכה תוליעפה םוצמצ תורמל יארשאה
 .קוש ילשכ תעינמל םייסנניפה םיקוושב תוברעתה

 
 
 

15 
  $ דראילימ

50 
  ₪ דראילימ

73.6 
  ₪ דראילימ

265.4 
  ₪ דראילימ

 תינכותה ףקיה
 לארשי קנב לש
 תואקסע תרישקל
 wap(S1( ףלחה
 לומ ןועריפל
 םיימוקמ םיקנב

 לש תינכותה ףקיה 
 לארשי קנב
 לש ח"גא תשיכרל
 לארשי תלשממ
 ינשמה קושב

 תושקבה םוכס 
 תואוולה תלבקל
 תונרקה ללכב
 תוברעב תואוולהל
 הנידמה

 לש םיסויגה ףקיה 
 ץראב יללכה בשחה
 2020 ךלהמב ל"וחבו

 ,רתיה ןיב ,דעונש
 עויסה ןומימל
 רבשמב יתלשממה
 הנורוקה

14.2%  12.4%  75.2%  113,589  
 תושקבה רועיש
 האוולה תלבקל
 תונרקל ושגוהש
 הנידמה תוברעב
 ,ליגרה לולסמב
 ןאולמב ונענו

 תושקבה רועיש 
 האוולה תלבקל
 תונרקל ושגוהש
 הנידמה תוברעב
 ,רבגומה לולסמב
 ןאולמב ונענו

 תושקבה רועיש 
 תונרקב ורשואש
 תוברעב האוולהל
 תושקבה ךותמ ,הנידמ
 ,רושיאל וצלמוהש
 לש תרזוח הקידבב
  םימאתמה םיפוגה

 לש ללוכה רפסמה 
 ושגוהש תושקב
 תואוולה תלבקל
 תואוולהל תונרקהמ
 הנידמ תוברעב

 
 

 .דעומ דועבמ םיעבקנה ךיראתו ריחמ יפל הכופה תידיתע הקסע תמלשה ךות רחא תרומת יסנניפ סכנ תיינקל הקסע  1
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 תרוקיבה תולועפ

 יארשאהו םייסנניפה םיתורישה תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2020 רבמצד-ץרמ םישדוחב
 .רבשמה ךלהמב םייסנניפה םיפוגה לש םנסוח תאו הנורוקה רבשמב רוביצל ןתינש
 תושרב ,)ןוהה קוש תושר( ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושרב ,לארשי קנבב התשענ הקידבה
 דרשמבש )ל“כשחה ףגא וא  ל"כשחה( יללכה בשחה ףגאבו  )ע"ינ תושר( ךרע תוריינ
 .םיסימה תושרב ושענ המלשה תוקידב .רצואה

 

 

 

 העיגפ ידקומ יוהיזל הלועפ ףותיש םייקתה אל - םייסנניפה םיפוגה ןיב הלועפ ףותיש
 תוברעב האוולהל תונרקה תוליעפ תא בייטל הרטמב ל"כשחה ףגאל םיסימה תושר ןיב
 םע לארשי קנב לש הלועפ ףותיש ,ףסונב .םיסימה תושר לש התוליעפ תאו הנידמ
 יושע היה יארשאה ןוכיסל תויוברעה הבוג ןיב תונזאמה תוטלחהה תלבק ךילהתב ל"כשחה
 המילה רוציל יושע הלועפה ףותיש ,ןכש תוינכותה תורטמ תגשהב רתוי הבר תלעות איבהל
 תרגסמב םיקנבל לארשי קנב דימעהש ,יארשאה לע תיבירה רועיש ןיב רתוי הליעומ
 םיקסעל ןתינש יאקנבה יארשאה לע הנידמה הדימעהש תוברעה רועיש ןיבל ,תוינכותה
  .הנידמ תוברעב תונרקה תרגסמב

 םירזגנל םיידסומה םיפוגה תפישח - ל"וחב םירזגנל םיידסומ םיפוג לש ההובג הפישח
 תועקשהה קית לש ההובג הפישח .רבשמה תעב םילהונמה םיקיתה תוליזנב העגפ ל"וחב
 ראורבפ - ראוני םישדוחב התחנה תושרה יכ אצמנ אל ,תאז םע .תופטוש תורקב תבייחמ

 םינוכיס חתנל םיידסומה םיפוגה תא ,הנורוקה רבשמ לש ותליחת לע יוהיזה םע ,2020
 םיפוגה לש הפישחה תתחפהל תורחא תולועפ טוקנל וא ןמתסמ רבשמל םימאתומ
 תושרה ,רבשמה ךלהמב ,ןכ ומכ .ותארקל הנכהכ םתוליעפמ םיעבונה םינוכיסל םיידסומה
 .תורחא תולועפ עוציב וא םינוכיסה חותינ יבגל םיידסומה םייפוגה תא בתכב התחנה אל

 תומוד תוינכותל האוושהב הנידמ תוברעב תואוולהה קית לע ךומנ תוברע רועיש
 ,םילודג םיקסעל 12%( קיתה לכ יבגל לארשי תנידמב ןתינש תוברעה רועיש - םלועב

 תויוברעה רועישל האוושהב ךומנ )רבגומה לולסמב 60%-ו םיינוניבו םינטק םיקסעל 15%
 לע תוברעה הבוגל .תוחתופמה תונידמה בורב תויתלשממ עויס תוינכות תרגסמב ןתינש
 .םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקב תואוולהה רושיא ךילהת לע תילילש העפשה התייה קיתה
 תריציבו םינוכיס לוטיל םינמממה םיפוגה ןוצר תתחפהב האטבתה וז תילילש העפשה
 תועגופו ןרקה לש תרהצומה הרטמה םע דחא הנקב תולוע ןניאש תולועפל םיצירמת
 .רבשמה תפוקתב הברה התובישח ףא לע ,התימדתב

 ןרקב ליגרה לולסמב תורשקתהה ימכסהב תואוולה תדמעהל םידידמ םינוירטירק
 רבמטפס םישדוחב תרוקיבה תווצ םייקש תוחישב  - הנידמ תוברעב תואוולה תדמעהל

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 ימכסהש הדבועה יכ ןיוצ םיירחסמה םיקנבב תונרקה ילהנמ םע 2020 רבוטקואו
 ןתינש יארשאש ךכל הליבוה תואוולה תדמעהל םידידמ םינוירטירק ועבק אל תורשקתהה
 לע רשגל םוקמב ,םהלש ןומימה תויולע תלזוהל םיקסעהמ קלח שמיש ליגרה לולסמב
 .רבשמה תובקעב ורצונש םיימירזת םירעפ

 םכסה - הנידמ תוברעב תואוולה תדמעהל תונרקב תושקבב לופיטה ינמז
 העבש ךותב תושקבב לופיטה תא ומילשי םינמממה םימרוגה יכ עבקנ ובש תורשקתהה
 לכב לופיטה ינמז יכ אצמנ תאז םע .השעיי ךכ יכ םישקבמה לש הייפיצל איבה םיקסע ימי

 יוניש תובקעב .ועבקנש לופיטה ינמזמ )עצוממב םימי 15-כב( תיתוהמ וגרח םילולסמה
 ןפואב םינותנה תא טולקל ושרדנ םינמממה םיפוגה תונרקב עדימה תרבעהל ןונגנמה
 .תואוולהה ישקבמ םיקסעל הנעמה ןתמב םיבוכיעל םרג רבדה .שדחמ םדילקהל ךירצהש

 ןתמל רבשמ תותיעב תקפסמ תושימג ןיא ע"ינ תושרל - םירוטלוגר לש הריהמ הבוגת
 ךלהמב .ליעומו ליעי חוקיפ רשפאתש םיקוושב תודונתל תמלוהה תשקבתמו הריהמ הבוגת
 תושרה לש תומייקה תויוכמסה תא ביחרהל דעונש קוח ריכזת תושרה המדיק תרוקיבה
 קוחה תעצה ריכזת .ריהמו יאמצע ןפואב םימיוסמ םיאשונב תוארוה עובקל הל רשפאלו

 ךא ,23.7.2020 םויל דע רוביצל תורעה ןתמל תתשרמבו םיטפשמה דרשמ רתאב םסרופ
 .ךכל רבעמ ךילהה םדוק אל )2020 רבמצד( תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ

 המולגה תובישחה תורמל - םוריחב םייסנניפ םירוטלוגר לש תוליעפ תוינויח
 תונקתב יוטיב ךכל ןתינ אל יסנניפ רוטלוגרכ הדיקפת ףקותמ ע"ינ תושר לש התוליעפב
 יברמה םידבועה רפסמ לע הלבגהה תלוחתב הלקה תושרה יבגל העבקנ אלו םוריח תעש
 תודחה תודדונתה עקרב ףקות הנשמ לבקמ אשונה .הדובעה םוקמב הייהשל רתומה
 אצמנ .תונקתב יסנניפה רזגמה תגרחהו ילכלכה רבשמה תומצעתה ,םייסנניפה םיקוושב
 תרגסמב תידותמ הרוצב תעצבתמ אל םוריחב ירוביצה רזגמב הקסעהה ףקיה תרדגה יכ
 .חטשהמ םילועה םיכרצלו סוחיי ישיחרתל םאתהבו תמדקומ תוכרעיה

 רוזחמש םיקסעה תצובק יכ אצמנ - הנידמ תוברעב האוולהל תונרקה שומימ
 האוולה תלבקל תושקב שיגהל הפידעה ח"ש ינוילימ 400 - 200 ןיב ענ םהיתוריכמ
 ןרקל תושקב תשגה ינפ לע ,םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקה תרגסמב ,ליגרה לולסמהמ
 םיקסעל ןרקב דוחייב ,תונרקה יתשב ולטוב תושקב לש הובג רועיש יכ .םילודג םיקסעל
 לולסמב ,ןכ ומכ .התוליעפ ישדוח תיברמב תושקבה ןמ תוחפל 33%-כ ולטוב הבש םילודג
 םיידוהיה תבוטל םיידוהי םניאש םיבושיי ןיבל םיידוהיה םיבושייה ןיב םירעפ ואצמנ ליגרה
 .)6.7%-כ( עצוממב רשואמה םוכסה רועישב ןהו )3.1%-כ( ורשואש תושקבה רועישב ןה
 42%-כב דמאנש( םיפנעל הקולחב תושקבה רפסמ לש רושיאה רועישב םירעפ םג ואצמנ
 העיגפה רקיע תא ווחש תוליעפה יפנע תשולש רבדב םיסימה תושר ינותנ יפלו ,)67% -
 רפסמ לש רושיא ירועיש ודעות ,)ךוניחו רודיבו תונמוא ,לכואו חוריא( תואקסעה רוזחמב
 תדמעהל םיבר םיריעז םיקסע תושקב וברוס יכ אצמנ דוע .עצוממהמ םיכומנ תושקב
 תוצובקו ,)11% - 4%-ב הובגה בוריס רועיש( תורחא םיקסע תוצובקל האוושהב יארשא
 רבשמה תא חולצל ידכ םהל םישרדנה םימוכסה אולמ רושיאל וכז אל רתוי םילודג םיקסע
 םיקסעה תצובקל תיסחי 22% - 6%-ב ךומנ היה עצוממה רשואמה םוכסה רועיש(
  .)םיריעזה
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 תוריהמב ולעפ ןוהה קוש תושרו לארשי קנב - רוביצל תויחנההו תולקהה םוסרפ
 רבשמה תעב עויסה ףקיה תבחרה תבוטל רוביצל תויחנהו תוירוטלוגר תולקה םוסרפב
 ילאמינימה ליגה תדרוה ,יארשא תורגסממ םיגרוחש תוחוקל לש םיבויח דוביכ :ןהיניב(
 תאפקה ,ינופלט הנעמל רותב תומידק תלבקב חוקלה תא הכזמש "קיתו חרזא" תרדגהב
 שרדנה ןוזיאה לע הדפקה ךות תאזו ,)הייבג אלל יטמוטוא םיחוטיב שודיחו םיחוטיב
 .םיחקופמה םיפוגה תוביצי תחטבהל

 דראילימ 265-כ לש ףקיהב תובוח יסויגל לעפ ל"כשחה ףגא - הלשממה תולועפ ןומימ
 .הנורוקה רבשמ תפוקתב יתלשממה עויסה ןומימל ,רתיה ןיב ,שרדנש 2020 תנשב ח"ש

 

 ןוחבלו םיסימה תושרו לארשי קנב ןיבל ל"כשחה ןיב הלועפה ףותיש תא בייטל ץלמומ
 יארשא ןיב ןילמוגה יסחיל בל םישב ,רוביצל הנתינש תללוכה עויסה תליבח תא וידחי

 .העיגפה תמצועלו ועגפנש םיפנעל ,םיקנעמל

 ,םיחטובמה לש םניינע לע הרימשו הנגה" לע דקפומה םרוגכ ,ןוהה קוש תושר יכ ץלמומ
 םייסנניפה םיקוושב םיליעפה יכ חיטבהל לעפת ,"םיחקופמה םיפוגה תוחוקלו םיתימעה
 יקיתב ןה םינוכיסה לוהינ תוינידמב תאז ואטביו ,םתוליעפב םימולגה םינוכיסה תא וניבי

 ,םילהונמה םיקיתב ןהו ,םתוביצי תחטבהל ,םיידסומה םיפוגה לש תוימצעה תועקשהה
 דוע .דיתע ינפ הפוצ הייארב ,םיווהתמ םירבשמ תארקל דוחייב ,םיתימעה יפסכ תחטבהל
 םימאתומ םינוכיס חתנל םיידסומה םיפוגה תא בתכב החנת ןוהה קוש תושר יכ ץלמומ
 .וללה םינוכיסה םוצמצ םשל תורחא תולועפ טוקנל וא רבשמ תפוקתל

 םירוטלוגרה תורישב לעפיש םדאה חוכ ףקיה לש הרדגה תא ןחבי רצואה רש יכ ץלמומ
 לעו סוחיי ישיחרת לע ססבתהבו הלשממל ויתוצלמה שיגי םרט םוריח תעשב םייסנניפה
 .םוריח תעשל תונקת הניקתמ הלשממה הבש תע לכב דיתעב אטבתי רבדה יכו ,םהיכרצ
 תודדומתה גשותו ,תיסנניפה תוביציה תרימשל הרידסהו הניקתה םתלועפ חטבות ךכ
  .םוריחה בצמ ומיע איבמש םיילכלכה םירגתאה םע התואנ

-דח םימוכס בוצקת אשונב םיידיתע םינויד תרגסמב הלשממל גיצי ל"כשחה יכ ץלמומ
 תא ,הלאכ ויהי םא ,ןומימ תובייחמש תויביצקת-ץוח תואצוה תבוטל )"תואספוק"( םיימעפ
 ןתעפשה תוברל ,ןנומימל ושרדייש םיפסכה סויג יטביה לע הז ןונגנמל שיש תוכלשהה ללכ
  .לארשי תנידמ לש יארשאה גורידו יתלשממה בוחה תמר ,ןועריגה לע היופצה

 תואוולהל תושגומה תושקבב לופיטה ינמז תא םינמממה םיפוגה םע ןחבי ל"כשחה יכ ץלמומ
 תוירשפאה םיכרדה תאו ךילהתב ורצונש םינושה םימסחה תא ,הנידמ תוברעב תונרקב
 ךכו ,תושקבב לופיטה ןמז ךשמ רבדב רוביצה תא ןכדעל שי םאתהב .םינמזה תוחול םוצמצל
 עציה תא ביחרהל ןוצרה חכונ .ךילהתה תוכראתה לשב םישקבמה דצמ לוכסת עונמל
 ךומנה שומימה דצל ,רבגומה לולסמה תמקהב ףקתשמה ,הובג ןוכיסב םיקסעל יארשאה

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 תדמעה לוקשי ל"כשחה יכ ץלמומ ,םייאקנב-ץוח םיפוג תמיתרב ןומטה הנעמה לאיצנטופו
 דוע .םידדצה ןיב ורדגויש םיירחסמ םיאנתב םייאקנב-ץוחה םיפוגה הצובקל הנידמ תוברע
 רועיש תניחב תא םילשיו םילודג םיקסעל ןרקה תוליעפ תנוכתמ תא ןחבי ל"כשחה יכ ץלמומ
  .יקסעה רזגמל עויסה ןתמ תאו ןתוליעפ תא בייטל ידכ תונרקב הובגה םילוטיבה

 

 

 ב תוצובק

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,לארשי קנב ינותנ
  .)ןווכומ יארשא( הלשממהמו תיב יקשממ ,ץוח יבשותמ ,יארשאה יסיטרכ תורבחמ ןתינה יארשא תוברל *

 ,םייזכרמה תוליעפה ירזגמב יארשאה תורתיב יונישה
 )ח״ש ידראילימב( 2020  טסוגוא-ראוני
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           הנורוקה רבשמב םייסנניפ םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש 

 םוכיס
 עויס ןתמל ןה תוריהמב וכרענ לארשי תנידמב םייסנניפה םירוטלוגרה יכ התלעה תרוקיבה
 רוביצל םינתינה םייסנניפה םיתורישה תמאתהל ולעפ ,ךכ ךותב .ונסוח לע הרימשל ןהו קשמל
 תיסנניפה תוליעפל םיפקשנה םינוכיסה רוטינל ולעפו יארשאה עציה תא וביחרה ,רבשמה תעב
 ,םייטנוולרה םימרוגה ללכ ןיב הלועפה ףותישב ,רתיה ןיב ,םייוקיל ואצמנ תאז םע .קשמב
 םיפוגה לש ההובגה הפישחב לופיטב ,םוריחב םייסנניפ םירוטלוגר לש םתוליעפ תוינויח תרדגהב
 לופיטה ינמז תרדגהבו תואוולה ןתמל םידידמ םינוירטירק תרדגהב ,ל"וחב םירזגנל םיידסומה
 לע דמעוהש תוברעה הבוגב רעפ אצמנ ,ךכ לע ףסונ .ןתרגסמב תואוולה תדמעהל תושקבב
 תא ןוחבל ץלמומ ךכיפל .תימואל-ןיב האוושהב הנידמ תוברעב תואוולה תדמעהל תונרקב קיתה
 הרטמב ,םיקסעל ןתינש יארשאה לש תוליעומהו תוליעיה תא ריבגהל ידכ ועצוהש עויסה ינונגנמ
 חומצלו דוקפתל בושל םיקסעל רשפאלו רבשמה תובקעב םרגנש ימירזתה רעפה לע רשגל
.ומויסב
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