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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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 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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 םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש
 הנורוקה רבשמב םייסנניפ

 אובמ
 ילכלכ רבשמ הררגו ,םלועב תילכלכה תוליעפב הדח הטאהב האטבתה הנורוקה ףיגנ תוצרפתה
 יקשמ לש תּוליזנ תקוצמב ןייפאתה הז רבשמ .)הנורוקה רבשמ וא רבשמה - ןלהל( לארשיב םג
 םייסנניפה םיקוושב הלהבל הליבוה ןיסל ץוחמ יתואירבה רבשמה תובחרתה .םיבר םיקסעו תיב
 תוביציה תא ורערעש ,2020 ראורבפ שדוח ףוסב לחה תודח םירעש תודיריב האטבתהש
 תושרו ןוהה קוש תושר ,לארשי קנב - לארשי תנידמב םייסנניפה םירוטלוגרה .קשמב תילכלכה
 תמאתהב ואטבתהש ,רבשמה םע קשמה תודדומתהל בחרנ עויסו תולקה וקינעה - ךרע תוריינ
 הרימשב ןכו ,תילכלכה תוליעפה םוצמצ תורמל יארשאה עציה תבחרהב ,םייסנניפה םיתורישה
 .קוש ילשכ תעינמל םייסנניפה םיקוושב תוברעתה ידכ ךות תיסנניפה תכרעמה תוביצי לע

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

 רבשמה ךלהמב רוביצל םייסנניפ םיתוריש ןתמ
 )1(20 ףיעס יפל ותוכמס ףקותב ,תומושרב המסרופש העדוהב תואירבה רש זירכה 27.1.20 םויב
-Novel Coronavirus 2019( הנורוקה ףיגנמ תמרגנה הלחמה יכ ,1940 ,םעה תואירב תדוקפל

nCoV( רוביצה תואירבל הרומח הנכס הייטעב תמייק יכו תנכוסמ תקבדימ הלחמ איה )ןלהל - 
 דרשמ םסרפ לארשיב התעפוהו םלועב הלחמה תוטשפתה םע .2)הנורוקה ףיגנ וא ףיגנה
 םויב הלשממה הניקתה ,םאתהב .ירוביצה בחרמב הייהשהו תוליעפה תלבגהל תויחנה תואירבה

 ףקותב ,2020-ף"שתה ,)תוליעפ תלבגה - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת תא 21.3.20
 יוליבה ,רחסמה תוליעפ ולבגוה תונקתה תרגסמב .הלשממה :דוסי קוחל 39 ףיעס יפל התוכמס
 תומוקמ לע תובוח ולטוהו ,וב הייהשה המצמוצ ,ירוביצה בחרמב תוגהנתה יללכ ועבקנ ,יאנפהו

 .תונקתה יפל הרסאנ אל םתוליעפש רוביצל םיחותפה

 ,לארשי קנב וטקנ ירוביצה בחרמב הייהשהו תוליעפה תלבגהל תואירבה דרשמ תויחנה תובקעב
 ודעונש םיירוטלוגר םידעצ המכ ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושרו ,םיקנבה לע חוקיפה וכותבו

 תלדגהל ודעונ םידעצהמ קלח .קשמב הכימת רשפאלו םיחקופמה םיפוגה לעו רוביצה לע לקהל

 
 .3378 ף"שתה פ"י ,1940 ,םעה תואירב תדוקפ יפל תקבדימ הלחמ לע העדוה  2
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           הנורוקה רבשמב םייסנניפ םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש 

 ךומתל ודעונ םירחאו )"רבשמה ךלהמב רוביצל ןתינש יארשאה" קרפ ןלהל ואר( יארשאה עציה
 .תידוקפתה תופיצרהו םיקסעה תויכשמהב

 העיגפל ששח ןיא" יכ רוביצל הרסמש העדוהב 15.3.20 םויב השיגדה םיקנבה לע תחקפמה
 םיתוריש לש הקפסה ךשמהל הכורע תיאקנבה תכרעמהו םיינויחה םייאקנבה םיתורישב
 ,םאתהב .3"העונתה תולבגמב הרמחהו בצמה לש תיתועמשמ הפרחה היהת םא םג םייאקנב
 יאקנב לוהינ תוארוהל תומאתה עוציבל העש תארוה 18.3.20 םויב םיקנבה לע תחקפמה המסרפ
 םימעפ הנכדוע וז הארוה .4)250 ת"בנ תארוה - ןלהל( הנורוקה רבשמ םע תודדומתה ךרוצל ןיקת
 םידיגאתל תוירוטלוגר תולקה ונתינ התרגסמבו ,רבשמב םיעוריאה תויוחתפתהל םאתהב רפסמ
 םישרתה .םיקסעה תוליעפ ךשמה תא רשפאל ,רתיה ןיב ,ודעונש תוחוקלה רוביצלו םייאקנבה
 םידיגאתל ,2020 רבמצד ,תרוקיבה םויס דעומ דע ונתינש תוירקיעה תולקהה תא גיצמ ןלהל
  .250 ת"בנ תארוה תרגסמב םהיתוחוקללו םייאקנבה

  

 
 רוביצל םיתורישו תוירוטלוגר תולקה :תיאקנבה תכרעמה" ,תונותיעל העדוה - תילכלכ הרבסהו תורבוד ,לארשי קנב  3

  .)15.3.20( "הנורוקה ףיגנ תוטשפתה עקר לע

 לוהינ ,)העש תארוה( הנורוקה רבשמ םע תודדומתה ךרוצל ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל תומאתה ,םיקנבה לע חקפמה  4
 .250 רפסמ ןיקת יאקנב
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 250 ת"בנ תארוהב תוירקיעה תוירוטלוגרה תולקהה :1 םישרת

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקנבה לע חקפמה ימוסרפ
 הדובעה תרגסמ תא תללוכו ,תיקסע תויכשמה לוהינב תקסוע 355 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוה  *

 לש היגטרטסאהו םינוכיסל הפישחה ,תוליעפה ינייפאמ תא םלוהה ןפואב ,תיקסע תויכשמה לוהינל
 ,תיקסעה תויכשמהה תחטבהל תונוש תויגוסב לופיטה ןפוא רדגומ הארוהה תרגסמב .יאקנב דיגאת לכ
 םיפינסו םיפינס תחיתפ ,םיינויח תוריש ידעי תומר ,תוחוקלל הנעמ ןתמל םייפולח םירתא תחיתפ ןהיניבו
 .הייסולכואל ונתנייש תולקההו םוריחב םידיינ

 
 יכילהת לע ונעשנ םקלחש ,םיצורע המכב רבשמה ךלהמב םיקנבה לע חוקיפה לעפ ךכ לע ףסונ
 תא שיגנהל התייה ותרטמ .תונורחאה םינשה ךלהמב םדיקש יסנניפה םלועב תונשדחו היצטיגיד
 םישיגנ םניא םיתורישהו עדימה רשא דעי ילהקל דוחייבו ,רוביצה ללכל םיתורישה תאו עדימה
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 תובושתו תולאש גיצהש תתשרמב ידועיי רתא קשוה 19.3.20 םויב ךכיפל .תונוש תוביסמ םהל
  .5הנורוקה רבשמ תעב תואקנב אשונב

 םהבש קנב לכב ןיערגה יפינס רועיש תרדגה )א( :םה םיקנבה לע חוקיפה טקנש םיפסונ םידעצ
 םיילטיגיד םיצורעב עוציבל םינתינ םניאש םיתוריש תוחפה לכלו ,םיינויח םיתוריש ונתניי
 תחטבה )ב( ;706 ליגל לעמ תוחוקלל בחרומו םאתומ הנעמב ךרוצה תשגדה ךותמ ,םיינופלטו

 )ג( ;7םייטמוטואה םירישכמהו םינמוזמ תכישמל םייאקנבה םיטמופסכה לש הרידסה םתוליעפ
 הקיפנהש ידיימ בויח יסיטרכ תחילש תועצמאב ימואלה חוטיבה תואבצק תכישמב תוחוקלל עויס
 תואבצקה תא ךושמל םיגהונ ןכלו בויח יסיטרכ םתושרב ןיאש תוחוקלל תיאקנבה תכרעמה
 ללגב וברוסש תואחמה לשב וילעבו ןובשח לש הלבגהה תייהשה )4( ;8םיפינסב הפוקה יתורישב
 .19819-א"משתה ,יוסיכ אלל םיקיש קוחב רדגומכ קיפסמ יוסיכ רדעיה

 לע הרימש ךרוצל םיבאשמ תוצקהל םיידסומה םיפוגל ןוהה קוש תושר התרוה רבשמה ץורפ םע
 בושיי ,םיפסכ ןוידיפ ,הרידס הבצק ימולשת תשגדה בגא ,תוחוקלל תוריש ןתמו םתוליעפ ךשמה
 תורישה תבחרה לע םג התרוה תושרה .םינופלטה םידקומה לש הפיצרה םתוליעפו תועיבת
 רוביצה םע רשקה רומיש ךרוצל םיידסומה םיפוגה תושרל םידמועה םיילטיגידה םילכב ןתינה
  .םהידבועו תוחוקלה תואירב לע הרימשו

 םע ביטיהל ודעונש תוירוטלוגר תומאתהו תולקה תמישר ןוהה קוש תושר המסרפ 23.3.20 םויב
 םידעצ ןווגמ הללכו רבשמה ךלהמב הנכדוע המישרה .10םיידסומה םיפוגה םעו תוחוקלה
 םידבוע תויוכז לע הרימש ,םיחטובמל תובטה ,םיקיסעמל תובטה :תוצובק עבראל הקולחב
 :ןהבש תוירקיעה תא גיצמ 2 םישרת .םיידסומה םיפוגל תובטהו

  

 
 .םיקנבה תוחוקלל תובושתו תולאש ,םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב רתא ואר  5
          https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/SupervisionQandACOVID19VIRUS.aspx    

 "םיקנבה תוחוקלל ילאטנורפ תוריש ןתמל עגונב תויחנה - הנורוקה ףיגנ רבשמ" ,םיקנבה לע תחקפמה ,לארשי קנב  6
)15.3.20(. 

 יאקנבה תורישה רחממ לחה :עידומ םיקנבה לע חוקיפה" ,תונותיעל העדוה - תילכלכ הרבסהו תורבוד ,לארשי קנב  7
 םירישכמה ,םינמוזמ תכישמל םיאקנבה םיטמופסכה .תיצרא הסירפב םיידועיי םיפינסב זכורי רוביצל ילטנורפה
 .)16.3.20( "םרדסכ דובעל וכישמי םירישיה םייאקנבה םיתורישה ראשו םייטמוטואה

 תכישמב תוחוקלל עויס לע עידומ םיקנבה לע חוקיפה ,תונותיעל העדוה" - תילכלכ הרבסהו תורבוד ,לארשי קנב  8
 .)22.3.20( ,"ימואלה חוטיבה תואבצק

 קנב תונובשח תלבגה ההשות הנורוקה רבשמ עקר לע ,תונותיעל העדוה" - תילכלכ הרבסהו תרבוד ,לארשי קנב  9
 .)23.3.20( ,"ץרמב 4-המ לחה יוסיכ אלל םיקיש לשב

 :)23.3.20( הנורוקה תוטשפתה תובקעב תולהנתהל עגונב םינוכדע ,ןוהה קוש תושר  10

         ts/news/corona_updateshttps://www.gov.il/he/departmen     
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  תושר ידי לע ונתינש תוירקיע תוירוטלוגר תומאתהו תולקה :2 םישרת
 2020 ,ןוהה קוש

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוהה קוש תושר ימוסרפ
 רוציל ודעונש תויזוחו תויסנניפ תוינתה ,תוינדפק תוקידב עצבל םיידסומה םיעיקשמהמ השירד  *

 תועצמאב םיעקשומה רוביצה יפסכ תא חיטבהל ידכ םיוולה ביט תניחבל םייעוצקמ םילכו םיטרדנטס
  .םיידסומה םיעיקשמה

 םוסרפב תוריהמב ולעפ ןוהה קוש תושרו לארשי קנב יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ךות תאזו ,רבשמה תעב עויסה ףקיה תבחרה תבוטל רוביצל תויחנהו תוירוטלוגר תולקה
 .םיחקופמה םיפוגה תוביצי תחטבהל שרדנה ןוזיאה לע הדפקה
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 תולקהה לש תוליעומהו תוליעיה יכ הלוע םירוטלוגרה םע תרוקיבה תווצ םייקש תוחישמ
 םידדמב שומיש השענ אלש ףא ,םיחקופמה םיפוגה םע ףטוש חישב ודדמנ ונתינש
 יואר ,םוריח בצמב םדוסי וטקננש םידעצהש ףא ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל .םייתומכ
  .רבצנש ןויסינה רואל הרגשב םג ,ץמאל יאדכ םכותמ וליא ןוחבל

 ונחבנ חודה תטויט תרבעה רחאל יכ 25.2.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ םיקנבה לע חוקיפה
 ךרדב תומיוסמ תולקה ץמאלו ךיראהל תורשפאה הנודינו ,העשה תארוהב ורתוהש תולקהה
  .עבק

  רבשמה ךלהמב רוביצל ןתינש יארשאה
 דחא .םלועב תילכלכה תוליעפב הדח הטאהב ,ראשה ןיב ,תאטבתמ הנורוקה ףיגנ תוצרפתה
 לע םירגס תלטה היה ,תורחא תונידמל המודב ,תואירבה רבשמב לופיטל הלשממה לש םילכה
 תוליעפ תתבשהל דוחייבו ,ילכלכ רבשמל קשמה תא הררג וז תוינידמ .הייסולכואהמ רכינ קלח
 הדח הדירי המשרנ תאז דצל .קשמב םינוש םיפנעמ עציה ימרוג לש םתוליעפו ימלועה רחסה
 תואדווה-יא תשוחת תומצעתהו םינכרצה לש תפטושה םתסנכהב העיגפה תובקעב שוקיבה דצב
 .קשמה ללכ ברקב

 הרומחה העיגפה .םיבר םיקסעו תיב יקשמ לש תוליזנ תקוצמב ורקיעב ןייפאתמ ילכלכה רבשמה
 תלבקל תונפל םתוא הצליא תוחישקה םהיתויובייחתה דצל ,םירזגמה ינש לש םהיתוסנכהב
 תא חולצלו רצונש ימירזתה רעפה לע רשגל ידכ בוח ימולשת תוחדלו םייסנניפ םיפוגמ יארשא
 ירזגמל האוושהב ,ורוקמ יפל קשמב יארשאה תורתי תוחתפתה תא גיצמ ןלהל 3 םישרת .רבשמה
 .רבשמה ינפל םיירקיעה תוליעפה
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 תוליעפה ירזגמב ורוקמ יפל קשמב יארשאה תורתי תוחתפתה :3 םישרת
 11)ח"ש ידראילימב( 2019 - 2016 ,םיירקיעה

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

 המודב ,תוליעפה ירזגמ לכב יארשאה תורתיב 2019 - 2016 םינשב היילע תמגמ תרכינ םישרתהמ
 תוגלפתה לע הרימש בגא ,12וללה םינשב תילכלכה תוליעפה תבחרהלו רצותב לודיגה תמגמל
 ינשבו ,יקסעה רזגמל יארשאה רקיע הצקוה וז הפוקת ךלהמב .הפוקתה ךרוא לכל םהיניב הביצי

 לש וקלח טלב ,)רויד אלל( תיב יקשמל יארשאו רוידל תואוולה ,םיפסונה תוליעפה ירזגמ
 .תיאקנבה תכרעמב ורוקמש יארשאה

 ירזגמל תוסחייתהב ורוקמ יפל קשמב יארשאה תורתי תוחתפתה תא גיצמ ןלהל 4 םישרת
 .רבשמה ךלהמב םיירקיעה תוליעפה

  

 
 ."רופאה קוש"ל םיסחייתמ אל םינותנה  11

 קנב :ואר .3.5% - 2019 ,3.4% - 2018 ,3.6% - 2017 ,4.0% - 2016 :ימלוגה ימוקמה רצותה יזוחאב יונישה רועיש  12
 .5 'מע ,)2020 ץרמ( 2019 ןובשחו ןיד ,לארשי
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 - ראוני ,םייזכרמה תוליעפה ירזגמב יארשאה תורתיב יונישה :4 םישרת
 )ח"ש ידראילימב( 2020 טסוגוא

 

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

 יארשאב הדירי תמגמו רוידל תואוולהב הפוקתה ךלהמב היילע תמגמ תורכינ םישרתה ןמ
 תיאקנבה תכרעמב ורוקמש יארשאה תורתיב םייונישמ תועבונה ,רויד אלל - תיב יקשמל
 יקסעה יארשאב .)המאתהב ח"ש דראילימ 8-כ לש םוצמצו ח"ש דראילימ 21-כ לש לודיג(
 11-כ לש ךסב( יארשאה ףקיה תא הביחרה תיאקנבה תכרעמה :תברועמ המגמ הלח
 )ח"ש דראילימ 9-כ לש ךסב( ללוכה יארשאה ףקיהב הדירי הלחו ,)ח"ש דראילימ
 םינמנ םניאש ,םירחא יארשא יקפסו םיידסומ םיפוג ודימעהש יארשאה םוצמצ תובקעב
 .םיידסומה םיפוגה םע וא םייאקנבה םידיגאתה םע

 לע חוקיפה םסרפש 2020 תנש לש הנושארה תיצחמל תיאקנבה תכרעמה תריקס ךמסממ
-כב לדג תולודגה תויאקנבה תוצובקה שמח לש יארשאה קית יכ הלוע 16.11.2013 םויב םיקנבה

 
 .7 'מע ,)16.11.20( "2020 הנושאר תיצחמ - תיאקנבה תכרעמה תריקס" ,םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב  13
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 עקר לע יתוהמ לודיגב רבודמ .5 םישרתב תוארל ןתינש יפכ םייתנש םיחנומב וז הפוקתב 3.9%
  .יארשא תדמעהב ךורכה ןוכיסה לודיגו ,רצותב הדיריה ,םיקוושב תילכלכה תוליעפה םוצמצ

 תולודגה תויאקנבה תוצובקה שמח לש יארשאה תורתיב יונישה :5 םישרת
 )םיזוחאב( 2020 ינוי דע 2016 ,םיירקיעה תוליעפה ירזגמב

 

 רוביצה תונודקיפ תרתי דצב היילעב התוּול תיאקנבה תכרעמב רוביצל יארשאה תורתיב היילעה
 תכישמל וליבוה רבשמה תליחתב םיקוושב תודח תודונתו ההובג תואדו-יא .תיאקנבה תכרעמב
 תונכתיהל ומרת הלא .תיאקנבה תכרעמב רוביצה יפסכ תדקפהב לודיגלו ןוהה קושמ םיפסכ
 תונודקיפ תרתיב םייונישה תא גיצמ ןלהל 6 םישרת .רבשמה תעב קשמב יארשאה עציה תלדגה
 ינשב תיאקנבה תכרעמב ,רוביצל יארשאה תונודקיפ תרתי תא גיצמ ןלהל 7 םישרתו רוביצה
 .םינושארה םינועברה

  

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקנבה לע חוקיפה ינותנ
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 2020 תנש לש םינושארה םינועברה ינשב רוביצה תונודקיפ תרתי :6 םישרת
 םיזוחאב יונישהו ח"ש ידראילימב

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקנבה לע חוקיפה ינותנ
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 2020 תנש לש םינושארה םינועברה ינשב רוביצל יארשאה תרתי :7 םישרת
 םיזוחאב יונישהו ח"ש ידראילימב

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקנבה לע חוקיפה ינותנ

 ,יטרפה רזגמב ןהו יקסעה רזגמב ןה רוביצה תונודקיפ תרתיב היילע תמגמ הלוע 6 םישרתמ
 לודיג לח אסיג דחמ .רוביצל יארשאה תרתיל סחיב רתוי הנותמ לודיג תמגמ הלוע 7 םישרתמו

 יטרפה יארשאב הדירי תמגמ הלח אסיג ךדיאמו ,יקסעה רזגמלו רוידל וצקוהש יארשאה יפקיהב
 יקסעה רזגמב יארשאב םייונישה יכ 7 םישרתמ הלוע דוע .)ינכרצ יארשא - ןלהל( םירוגמל וניאש
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 םינטקה םיקסעה תוצובק ברקב .הפוקתה ךלהמב םיקסעה תוצובק ןיב הנוש ןפואב ואטבתה
 תמגמ ומשרנ םיריעזה םיקסעה תצובק ברקב ,תאז םע .הדיחא היילע תמגמ הדעות םיינוניבהו
 םילודגה םיקסעה תצובק ברקבש דועב ,ינשה ןועברב היילע תמגמו ןושארה ןועברב הדירי

 תורגסמ לוצינמ תעבונ םילודגה םיקסעה תצובקב המגמה .םינועברה ינשב הכופה המגמ הדעות
 .רבשמל ךרעיהל ןוצרהו ההובג תואדו-יא חכונל ןושארה ןועברב תונודקיפב לודיגבו יארשאה
 ,יארשאה תכירצ יפקיה תא הניטקהו היתונודקיפ תא השמימ וז הצובק ינשה ןועברה ךלהמב
 תילכלכה תוליעפה תריצע חכונל םתוליעפ תבחרהל שמשמה יארשאל שוקיבב הדיריל יוטיבכ
 יפקיהב לודיגהמ קלח סחייל ןתינ ,םיריעזה םיקסעה תצובק יבגל .קשמה לש תילילשה החימצהו

 תבחרהב וכמתש ,הנידמ תוברעב האוולהל תונרקה תוליעפל ינשה ןועברה ךלהמב יארשאה
 .)"הנידמ תוברעב תואוולהל תונרק" קרפ ןלהל ואר( יאקנבה יארשאה

  רוידלו תיבה יקשמל יארשא
 תלבגה ,תילכלכה תוליעפב הטאהה ,רוידל תואוולהלו יקסע יארשאל שוקיבב לודיגה תורמל
 לש ינכרצה יארשאה קית תנטקהל וליבוה םוריח תנוכתמל הדובעה קוש רבעמו קשמב תוליעפה
 תוליעפה ףקיהב הדח הדיריב ,רתיה ןיב ,האטבתה יארשאה תנטקה .תיאקנבה תכרעמה
 יארשאה קיתמ )ח"ש דראילימ 3-כ( 40%-כ לש םוצמצל תיארחאש ,14יארשאה יסיטרכב
 עקר לע עריא תיאקנבה תכרעמה לש ינכרצה יארשאה קית םוצמצ .הנושארה הנשה תיצחמב
 ווחש תיבה יקשמ רובע יארשאל יפילח רוקמ ושמישש ,םימולשתה תויחד ףקיהב רכינ לודיג
 .15םתסנכהב העיגפ

 יארשאה ישקבמ לודיגב הפקתשהש ,תיבה יקשמ ברקב הקוצמל הליבוה תוסנכהב הדיריה
 לקהל ודעונש תולקה המכ לע םיקנבה לע חוקיפה הרוה ךכשמ .םירזת ירעפ לע רושיג תרטמל
 תולקה תוברל ,יארשאה עציה תלדגהב ךומתלו רוידל תואוולהה ישקבמ לעו תיבה יקשמ לע
 הרטמ לכל תואוולה ןתמל תולבגמב תולקה ,בשו רבוע תונובשחב יארשא תורגסמ לוהינב
 אלל השפוחל ואצוהש םידבועל רוידל תואוולה לע תולבגמב תולקהו 16םירוגמ תריד ןוכשמבו

 .17םולשת

 תולקה ןהיניבו ,תוירוטלוגר תומאתהו תולקה תמישר ןוהה קוש תושר המסרפ 29.3.20 םויב
 .יארשאה עציה תא לידגהל ודעונש םימייק תונוכסח דגנכ תואוולהב 18םיתימעל יארשאה יאנתב
 תומולגה תובטההמ תונהילו ךישמהל םיתימעל תרשפאמ החוטב ךמס לע יארשא תדמעה
 תוחוקל רומישל תלעופ דבב דבו ,קתו תרימשו סממ רוטפ ,האושת תריבצ ןהיניבו ,ןוכסיחב
 .םיידסומה םיפוגב תועקשהה ילהנמ םע הביטימ ךכבו ,םיפסכ תכישמ תענומו

 העיגפמ תועקשהה ילהנמ לש ששח הלע םייסנניפה םיקוושב תויתדונתו ההובג תואדו-יא עקרב
 םיכסוחה רובע האושתה תא אישהל םישרדנ תועקשהה ילהנמ ,וזמ הרתי .תוחוטבה לש ןייוושב

 
 םיסימה תושר תוליעפב םיטביה" ,דחוימ םייניב חוד - הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה ,הנידמה רקבמ ואר  14

 .)םייניבה חוד - ןלהל( 43 - 42 'מע ,)2020( "הנורוקה רבשמ תפוקתב

 .7 'מע ,)16.11.20( "2020 הנושאר תיצחמ - תיאקנבה תכרעמה תריקס" ,םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב  15

 תודדומתה ךרוצל ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל תומאתה" ,הרדסהו תוינידמ ףגא - םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב  16
 .)18.3.20( 250 הארוה ןיקת יאקנב לוהינ ,")העש תארוה( הנורוקה רבשמ םע

 .)21.4.20( "הנורוקה רבשמ חכונל רוידל תואוולה ןתמב תולקה" ,תונותיעל העדוה - הרבסהו תורבוד ,לארשי קנב  17

 .תפטוש הרוצב םיפסכ םישירפמ וא ושירפהש ןרקב םירבח  18
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 ןה םימייק תונוכסח דגנכ םיתימעל תונתינה תואוולה ךכיפל .התואנ המרב ןוכיס תליטנ בגא
 1 חול .םירחא העקשה יקיפאל האוושהב תנחבנ וב המולגה תויביטקרטאהש ,העקשה קיפא
 .2020 תנש ךלהמב םיתימעל תואוולהה תרתי תוחתפתה תא גיצמ ןלהל

 )ח"ש ידראילימב( 2020 ,םיתימעל תואוולה תרתי :1 חול

30.9.20 30.6.20 31.3.20 31.12.19 

15.4 15.2 15.1 14.6 

 ךרוצה תורמל רבשמה ישדוח ךלהמב םיתימעל תואוולהה תרתיב ןותמ לודיג גיצמ 1 חול
 .הז קיפאב האוולה תליטנב םולגה ילכלכה ןורתיהו םיבר תיב יקשמ ברקב וז הפוקתב יארשאב
 םינושארה םינועברה תשולש ךלהמב יכ רסמנ ןוהה קוש תושר םע תרוקיבה תווצ םייקש תוחישב
 יכו ,םימייק תונוכסח סיסב לע יארשאל שוקיבב תרכינ תויתדונת המשרנ אל 2020 תנש לש
 ח"ש דראילימ 24.8-ב 19רתויה לכל ךרעומ 2019 תנש ףוס ינותנ יפל יארשאה תדמעה לאיצנטופ
 .העקשהל למגה תופוקב םיפסונ ח"ש דראילימ 1.4-בו תומלתשהה תופוקב

 םסרופש 2020-ף"שתה ,)העש תארוה( )שדחה הנורוק ףיגנ( ילכלכ עויסל תינכותה קוח תרגסמב
 רשפאתה וז תרגסמב .תומלתשה תונרקמ םיפסכ תכישמב סמ תולקה ועבקנ 29.7.2020 םויב
 ךסבו שדוחב ח"ש 7,500 לע הלעי אלש םוכס ךושמל 9.2.2021 םוי דעו 10.8.2020 םויב לחה
 תומלתשהה תונרקמ תוכישמה ךס תא גיצמ ןלהל 8 םישרת .סממ רוטפב ח"ש 45,000 דע לוכה
 .2020 רבמבונ דע 2018 ראוני ןיב תישדוח הסירפב םייאמצעו םיריכש לש

  

 
 םירובצה תונוכסחל סחיב תוינויסנפ ןניאש למגה תופוקלו תומלתשהה תונרקל סחייתמ יארשאה תדמעה לאיצנטופ  19

 יסכנ ךסמ 10% לע הלעי אל םיתימעל תואוולהה רועיש - לולסמה תמרב הלבגמ )א( :תולבגמ יתש םייקתהב ,ןהב
 תפוק וא תומלתשה ןרק( םיליזנ םיפסכב רבודמ םא – לוטיל שקבמ ךסוחש האוולהה תמרב הלבגמ )ב( ;לולסמה
 ןרקב םיליזנ םניאש םיפסכב רבודמ םאו ,תימעה תוכזל דמועה םוכסהמ 80% לע הלעת אל - )העקשהל למג
 קוש תושר בושיח יפל יארשאה תדמעה לאיצנטופ .תימעה תוכזל דמועה םוכסהמ 50% לע הלעת אל ,תומלתשה
 .דבלב לולסמה תמרב הלבגמל סחייתמ ןוהה

 .ןוהה קוש תושר ינותנ
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 הסירפב םייאמצעו םיריכש לש תומלתשה תונרקמ תוכישמ :8 םישרת
 )ח"ש ינוילימב( 2020 רבמבונ- 2018 ראוני ,תישדוח

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוהה קוש תושר ינותנ

 םייאמצעה והבוגב גירח םוכס תומלתשהה תונרקמ וכשמ 2020 ץרמ שדוחב יכ הלוע 8 םישרתמ
 תוכישמל האוושהב ךומנ תוכישמה םוכס היה יאמו לירפא םישדוחבש דועב ,םיריכשה רקיעבו

  .2020 - 2018 םינשב ועריאש

 תושרה הנחב ןושארה לגה ךרואל" יכ 6.1.21 םויב תרוקיבה תווצל בתכ ןוהה קוש לע חקפמה
 תוינופלט תוחישב יעובש ןפואב הנורוקה רבשמ תוכלשה םע םיידסומה םיפוגה תודדומתה תא
 םע ...העקשה תודעו תוטלחה רבדב עדימ תשירדבו ,םיידסומה םיפוגב תועקשהה ילהנמ לומ
 תוכלשה לש תישדוח הניחבל תושרה הרבע קשמה תוששואתהו ןושארה לגהמ האיציה
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 תואוולהה תוינידמ תא ומיאתה םיידסומה ...ולא םימיב םג ףיצר ןפואב תלהנתמש רבשמה
 ,)תוליזנ -לשמל( תע התואב ידסומה ףוגה יכרצל םאתהב ,רבשמה תפוקתב םיתימעל
 לש עוציבל ולעפו ,תופוק גוסלו )םיליזנ אל/םיליזנ( םיפסכה ביטל ,רצומה גוסל תוסחייתהבו

 תדרוה ...םימיוסמ םילולסמב םיתימעל תושדח תואוולה ןתמ תריצע :תואבה תולועפהמ קלח
 אשונ לע רידת ןפואב רטנלו חקפל הכישממ תושרה ...תיבירה הבוג תאלעה ,LTV-ה סחי

 יכרצל רשאב ןהו אשונב םיידסומה םיפוגה תוליעפ תוטלחהל רשאב ןה ,םיתימעל תואוולהה
 ףסונ .)רוקמב תושגדהה( "אשונב תוירשפא תוירוטלוגר תולקה לש תפסונ הניחבלו הייסולכואה
 תדמעה יאנת לש החשקהה יכ 5.4.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל ןוהה קוש תושר הבתכ ךכ לע
 םיפסונ םותיח יכמסמ לע המיתחל השירדב האטבתה רבשמה תפוקת ךלהמב יארשאה
 .יארשא תדמעהל

 יקשמ לש םירזתה יישקו רובצ ןוכסיח ךמס לע האוולה תליטנב םולגה ילכלכה ןורתיה
 קיפא תועצמאבו ,ללכב יארשאה תלדגהב ךרוצה תא םישיחממ רבשמה תפוקתב תיבה
 דראילימ 15.4 - 15.1 לע דמע 2020 תנשב הז קיפאב יארשאה ףקיה יכ הלע .טרפב הז

 ידיב האוולה ןתמל םיאנתה תחשקה .2019 רבמצדב ח"ש דראילימ 14.6 תמועל ח"ש
 שוקיבה םוצמצל וליבוה ,תושרה להנמ לש ובתכממ םיפקתשמש יפכ ,םיידסומה םיפוגה
 ךרעומה םייקה לאיצנטופל האוושהב טעומ יארשא וב דמעוהש ךכלו הז קיפאב יארשאל
 דראילימ 1.4-בו תומלתשהה תופוקב ח"ש דראילימ 24.8-כב 2019 תנש ףוס ינותנל ןוכנ

 .יארשאה עציה תבחרהל תושרה תנווכל דוגינב ,העקשהל למגה תופוקב םיפסונ ח"ש

 תדמעהל תופולח וא תוירוטלוגר תולקהב ךרוצה תא ןחבת ןוהה קוש תושר יכ ץלמומ
 תונרק יתימעל תואוולה קיפא תועצמאב רוביצל יארשאה עציה תבחרה םשל תונוחטיב
 רשפאת ,רבשמ תותיעב דוחייב ,הז יארשא קיפאב שומישל תורשפאה תבחרה .תומלתשה
 .םייפולח יארשא תורוקמב תורחתה תבחרה

 יקסע יארשא
 ותיצחמכ .םיבר םיקסע תחימצל ירקיע עונמ שמשמו יקסעה רזגמל הצקומ קשמב יארשאה רקיע
 ךלהמב .םינוש יארשא יקפסו םיידסומ םיפוג ידיב הרתיהו ,תיאקנבה תכרעמה ידיב קפוסמ
 םישרת ליעל ואר( יקסעה יארשאה תאצקהב הנוש תוינידמ הלא תוצובק שולש וטקנ רבשמה
4(. 

 אוצמל ועדיי םיקנבהש ינויח" יכ 9.3.20 םויב םיקנבה ישאר םע דחוימ ןוידב ןייצ לארשי קנב דיגנ
 יקסעה רוטקסה לש דחוימבו - קשמה לש ןומימה יכרצ ןיבל יארשאה תוינידמ ןיב ןוזיאה תא
 ךישמהל קשמה לש תלוכיל רתויב םייתועמשמש - םיינוניבהו םינטקה םיקסעה לע שגדבו
 לודיג רכינ רבשמה ךלהמב ,םאתהב .20"יאקנבה יארשאה לע רקיעב םיססבתמו חומצלו

 .ליעל 4 םישרתב ראותמכ תיאקנבה תכרעמה הדימעהש יקסעה יארשאב

 

 
 ישאר םע דחוימ ןויד ומייק םיקנבה לע תחקפמהו לארשי קנב דיגנ" ,תונותיעל העדוה - הרבסהו תורבוד ,לארשי קנב  20

 .)9.3.20( "הנורוקה רבשמ לע םיקנבה
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 םיקנעמו יקסע יארשא

 תוליעפה תלבגהבו םירגס תלטהב תיתלשממה תוינידמה תובקעב העיגפ ווח םיבר םיקסע
 הנידמה רקבמ .האולחתה יפקיהב לודיגהו יתואירבה רבשמה יקזנ םע תודדומתהל תילכלכה
 רבוטקואב םסרופש הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה אשונב דחוימ םייניב חודב ןייצ

 74%-ב העיגפ הרכינ 2020 לירפא-ץרמ םישדוחה ךלהמב יכ )םייניבה חוד - ןלהל( 2020
 .21קשמב תוליעפה יפנע לכב טעמכ ודרי םירוזחמה יכו ,לארשיב םיקסעהמ

 תילכלכה תינכותה תרגסמב םהילעבלו םיקסעל םייפסכ םיקנעמ יוותמ ושבוג ךכיפל
 יתשב ועבקנש םיקנעמה .)תילכלכה תינכותה - ןלהל( רבשמה יקזנ םע תודדומתהל תיתלשממה
 הסנכהב העיגפל ידיימ הנעמ קפסל ודעונ םינטק םיקסעל תפסותה קנעמו תונושארה תומיעפה
 תואצוהה ןומימב עייסל ודעונ ךליאו תישילשה המיעפה יקנעמ .הלטבא ימדל ףילחת שמשלו

 .תילכלכה תינכותב "םיקסע תויכשמה" ךבדנמ קלחכ ,22םיקסעה לש תועובקה

 עירכמ םרוגו בושח תוינידמ ילכ אוה יקסעה רזגמל עויס יכ 2020 תנשל חודב ןייצ לארשי קנב
 קנב ,תאז םע .רבשמה ךלהמב תיקסעה תויכשמהה לעו םיקוושה דוקפת לע רומשל ןויסינב
 דדועל לולע תואוולהו םיקנעמ לש ינררב אלו ךשוממ ,יבחור עויס ןתמ יכ עירתמ לארשי

 לוגלג ךות קושב לועפל תוכישממ ךא ,ןמז ךרואל םיכומנ ןהיעוציבש תורבח לש תובחרתה
 הכימתהש וחיטביש םימישיו םיליעי םינונגנמ חתפל יואר יכ ןייצמ קנבה ,ךכשמ .ןהיתובוח
 .23הל םיקוקזה םירזגמל עיגת תיקסעה תוליעפב

 תוחפ ורגסנ 2020 לש הנושארה הנשה תיצחמב יכ הלוע 9.8.20 םוימ םיסימה תושר תריקסמ
 ,םיסימה תושר ירבדל .םיקסע תוחפ וחתפנ יכו דקתשא הליבקמה הפוקתל האוושהב םיקסע
 וא תויחנהה תובקעב להק תלבקל תושרה ידרשמ לש תיקלח הריגסב ןומט רבסההש ןכתיי

-יאל םילוקיש םימייקש ןכתיי ןכו ,םיירוביצ תומוקמב רוקיבמ םיקסעה ילעב לש יעבט ששחב
 חוודל םיקסע ילעב לע הבוח תלטומש ףא .24םיקנעמה תלבק ךשמה ךרוצל םיקסע תריגס
 בוכיעה :קסע תריגס לע חוודל אלש ץירמת םיקסעה ילעבל רצונ ,הריגס לע תונושה תויושרל
 םיאכז תויהל םיקסעל רשפאמ ,םיליעפכ םיקסע לש םמושיר ךשמהו הריגסה לע חווידב
  .םתריגס לע םיחוודמ ויה וליא םילבקמ ויה אלש ,םיקנעמל

  

 
 .29 'מע ,םייניבה חוד  21

 .58 - 52 'מע ,םש  22

 .111 'מע ,)2021 ץרמ( 2020 ןובשחו ןיד ,לארשי קנב  23

 .)9.8.20( "ינוי-יאמ םישדוחל םיקסועה יחוויד ךמס לע מ"עמ ינותנ חותינ" ,הלכלכלו ןונכתל הביטחה ,םיסימה תושר  24
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 2020-ו 2019 ינוי - ראוני ,ורגסנש םיקסעו וחתפנש םיקסע :2 חול

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיסימה תושר :רוקמה

 יקנעמ תשגה תכרעמ תחיתפ םע יכ 2.3.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל הבתכ םיסימה תושר
 םיקנעמ ןתמ עונמל ודעונש םידישחמ םינמיס תורשע תושרה הליעפה תועובק תואצוה
 םינוש םידישחמ םינמיס תנחוב איה יכ הנייצ תושרה ךכ לע ףסונ .ךכל תיאכז הניאש הייסולכואל
 עונמל הרטמב קוחל דוגינב םיקנעמ םישקבמש ,םירוגס םיקסע לש העפותה תא םצמצל ודעונש
 .םיקנעמב הערל שומיש

 רפסמב יונישה סיסבב תודמועה תוביסה תא חתנתו ןחבת םיסימה תושר יכ ץלמומ
 הלעת הניחבה םא .דקתשא הליבקמה הפוקתל האוושהב רבשמה תעב ורגסנש םיקסעה
 ,םהיקסע תלעפה ךשמהל םיקסע ילעבל ילילש ץירמת רצונ םיקנעמה ןונגנמ תובקעב יכ
 תויכשמהב הכימתל קנעמה ידעי םע הלוע וניאש ןפואב קנעמה תלבק יכרוצל קרו ךא
 .הז ילילש ץירמת ןיטקהל ידכ דיתעב םיקנעמה ןתמ ןונגנמ תא בייטל ץלמומ ,תיקסע

 עציה תבחרה תולועפ לע ידדה ןפואב העיפשמ תיקסעה תויכשמהב םיכמותה םייפסכ םיקנעמ
 .תוסנכהב הדיריה תובקעב יקסעה רזגמה הווחש םירזתה ירעפ לע רשגל ודעונ דחיו ,יארשאה
 רשוכו תיסנניפה תונתיאה קוזיחב הבר תובישח תעדונ םינמוזמה םירזת לש קיודמו ינדפק לוהינל
 לע תוטלחה ,ללככ .יקסעה רזגמה לש ןומימה תויולעו יארשאה תכירצ םוצמצ דצל ,תודרשיהה
 תוטלחהב ורשואו םיסימה תושרל רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא ןיב ונודינ םיקנעמה יגוס
 םייאמצע ינוגרא דצמ תוינפו תונעט יכ םייניבה חודב ןייצ הנידמה רקבמ דרשמ .הלשממה
 .25הטלחהה יונישל רפסמ םימעפ וליבוה םיקנעמל םירושקה םיאשונ ןווגמב םיגציימו

 
 .58 'מע ,םייניבה חוד  25

 וחתפנש םיקסע  ורגסנש םיקסע

 יוניש % 2019 2020   יוניש % 2019 2020 

 2% 5,540 5,650 ראוני  34% 1,568 2,105 ראוני

 5% 3,740 3,919 ראורבפ  -51% 2,784 1,355 ראורבפ

 -30% 3,278 2,296 ץרמ  -33% 1,563 1,040 ץרמ

 -63% 2,525 922 לירפא  -23% 2,670 2,069 לירפא

 -28% 3,045 2,179 יאמ  -3% 1,474 1,425 יאמ

 1% 2,940 2,962 ינוי  -66% 4,045 1,390 ינוי

 -15% 21,068 17,928 כ"הס  -33% 14,104 9,384 כ"הס
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           הנורוקה רבשמב םייסנניפ םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש 

 תוכלשהה תא ןוחבל ץלמומ םיקנעמ הוותמב םייוניש לע טילחהל הלשממה אובב יכ ןיוצי
 ,םיקנעמה ילבקמ םירזגמל יארשאה תבחרהל םיטקננה םידעצה לע ולא םייוניש לש
 םורתתו תואדו-יא תפוקתב םירזתה תא ןנכתל יקסעה רזגמל רשפאתש ךרדב לועפלו

  .ןמז ךרואל םיקסעה תוביצי תחטבהל יארשאל םיקנעמה ןיב םייקתמה ןוזיאל

 עציה תבחרה לע ובורב ןעשנש ,יקסעה רזגמל יתלשממ הנעמ הקפיס תילכלכה תינכותה
 םיראתמ ןלהל 10-ו 9 םימישרת .26הנידמ תוברעב האוולהל תונרק תמקה תועצמאב ,יארשאה
 םיקנעמה ףקיה תבחרה לע הטלחהה .תינכותב םיכבדנה לש שומימהו בוצקתה ינותנ תא
 הבחרוה םאתהבו ,רבשמה יעוריא תוחתפתהל ףופכב הלבקתה תיקסעה תויכשמהב םיכמותה
 בוחה ירזחה ימולשת לש הדבכהב הכורכ יארשאה ףקיה תלדגה .תופסונ םיקסע תוצובקל
 רובע טרפבו ,ןמז ךרואל תלבגומ התוליעי ,ךכשמ .יארשאה יקפס לש 27ןוכיסה ןובאיתב תינתומו

 .ההובג ןוכיס תמרב םיאצמנ וא םהיתוסנכה דצב השק העיגפ ווחש םיפנע

 תינכותה תרגסמב רבטצמב ובצקותש עויסה ימוכס תוגלפתה :9 םישרת
  2020 רבמבונ - יאמ ,יארשאו םיקנעמ תועצמאב םיקסעל תילכלכה

  28)ח"ש ינוילימב(

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
 .2020 ינוי שדוח ךלהמב חתפנ לולסמה  *
.םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקל 2020 רבוטקואב ךיושש תונרקה תבחרהל ףסונ םוכס בצקות 2020 ילויב  **

 
 .הנידמה תוברעב תואוולהל תונרק :קרפ-תתב הבחרה ואר  26

 וידעי תאו ויתוינכות תא שממל ידכ לוטיל ןכומ יסנניפה דסומהש ןוכיסה יגוסלו תרבטצמה ןוכיסה תמרל הנווכה  27
 .םייקסעהו

 .םיגחה רגס תובקעב םידבוע רומישל םיקנעמו הקוסעת דודיע יקנעמ אלל "םיקסע תויכשמה" ךבדנב םיללכנה םיקנעמ  28
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 תינכותה תרגסמב רבטצמב ושמומש עויסה ימוכס תוגלפתה :10 םישרת
  2020 רבמבונ - יאמ ,יארשאו םיקנעמ תועצמאב םיקסעל תילכלכה

  29)ח"ש ינוילימב(

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
 .2020 ינוי שדוח ךלהמב חתפנ לולסמה  *

 תמרב םיאצמנ וא םהיתוסנכהב חווט תכורא העיגפ ווחו רבשמה םרט םיליעי ויהש םיקסע
 רוקמ ,ךכשמ .ןמז ךשמל תואוולה ימולשתב דומעל םתלוכי יבגל קפס םייק ,ההובג ןוכיס
 ןתמב תוברל ,הנידמה לש יביצקתה עויסה תבחרה לע ססבתיש יואר הלא םיקסעל עויסה
 .ההובג תיתלשממ תוברע תדמעה בגא ןתינה יארשא לע וא ,םיקנעמ

 הנידמה תוברעב תואוולהל תונרק

-ח"ישתה ,הנידמה םעטמ תויוברע קוח חוכמ רצואה רש ידי לע תונתינ לארשיב הנידמ תויוברע
 ,קוחה יפ לע .)םיפסכה תדעו - ןלהל( תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיא תא תונועטו ,1958

 לש ודודיעל וא וחותיפל עייסל תולוכי ןה רשה תעדל םהבש םירקמב השענ תויוברעב שומיש
 )ב(3 ףיעס .ללכל ןיינע הב שיש תרחא תילכת לכל עייסל וא ,תילכלכ תובישח לעב קשמ ףנע
 הנידמה ביצקת םוכסמ 10% לע ,תע לכב ,הלעי אל תופקתה תויוברעה םוכס יכ עבוק קוחל
 .חותיפה ביצקת טעמל ,םיפסכ תנש התואל

 
 רגס תובקעב םידבוע רומישל םיקנעמו הקוסעת דודיע יקנעמ אלל "םיקסע תויכשמה" ךבדנב םיללכנה םיקנעמ  29

 .םיגחה



 
 

 
 

 

 

|   28   |      

 

           הנורוקה רבשמב םייסנניפ םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש 

 תולודג תואצוה בצקתל הלשממה תא ץליא ילכלכה רבשמה ,תורחא תוחתופמ תונידמל המודב
 ,הנידמה ביצקתב תיאדו תולעב הכורכ תיביצקת האצוהש דועב .קשמל עויסה תינכות שומימל
 שומימב יולת ושומימו ,תיאדו האצוה וניא הנידמ תוברעב תואוולה ןתמ לשב שרדנה בוצקתה
 תונרקה תמקה ןיגב אופא רצוויהל היופצש תיביצקתה האצוהה .הרועישו לעופב תוברעה
 יקפס ידי לע לעופב ודמעויש תואוולהה ףקיהמ תרזגנ )תונרק - ןלהל( הנידמה תוברעב האוולהל
  .ןתדמעהב המולגה ןוכיסה תלחות רבדב הכרעהמו יארשאה

 ביצקת לע תרכינ הדבכה אלל יתלשממה עויסה תא ביחרהל רשפאמ הנידמ תוברעב שומיש
 .יארשאה יקפס לע לטומה ןוכיסה תתחפה תועצמאב תילכלכה תוליעפה ףונימל םרותו הנידמה
 םירזת רופישל ,יקסעה רזגמל יארשאה תורגסמ תבחרהל תולעופ הנידמה תויוברע ,ךכשמ
 .םימולשתה רזחהמ םיוולה תא רוטפל ילב ,םיירחסמה האוולהה יאנתלו םינמוזמה

 תונידמ לש עויסה תוליבחב יתוהמ ביכר ויה הנידמה תוברעב תואוולה תדמעהל תוינכות
 תילכלכה תינכותה תרגסמב קשמל ןתינש עויסהמ קלחכ .רבשמה ךלהמב תובר תוחתופמ
 תולבגהה תובקעב םירזת יישקל ועלקנש םיקסעל עויס ךרעמ תמקה לע הלשממה הטילחה
 לע רצואה דרשמ עידוה 9.3.20 םויב .ףיגנה תוטשפתה םע תודדומתהה תבוטל הקיקחב ולטוהש
 חוכמ ,םיינוניבו םינטק םיקסעל הנידמה תוברעב תואוולה תדמעהל ידועיי לולסמ תמקה
 לש התוליעפ תא וססיבש םיידסומ םיפוגו םיקנב לש תויופתוש םע רבעב ומתחנש םימכסהה
 םויב רצואה רש חלשש בתכמב .30)תמייק ןרק( הנידמ תוברעב םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקה

 יכ ןייצ ,ידועייה עויסה לולסמל הנידמ תוברע תדמעה רושיאל םיפסכה תדעו ר"ויל 22.3.20
 ,האוולה תלבקל תושקב שיגהל םיפסונ םיקסעל ורשפאיש תושרדנ תומאתה ועצובי ותרגסמב
 תא ןתינש לככ ולקיו ,ןפקיה תאו קשמה בצמ חכונ םיקסעל ודמעויש תואוולהה תומכ תא וביחרי

  .םיקסעל ריהמ הנעמ ןתמב תוברל ,ימירזתה ישוקה

 ןרק לש התמקה תא םיפסכה תדעו הרשיא 24.3.20 םויב :םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקה
 דע לש תוריכמ רוזחמ ילעב םיינוניבו םינטק םיקסעל הנידמה תוברעב תואוולה ןתמל תידועיי

 יארשאה תונימז תא ביחרהל התייה ךלהמה תרטמ .)ליגרה לולסמה - ןלהל( ח"ש ןוילימ 400
 ועבנש םיפטושה םירזתה יכרוצו רזוחה ןוהה יכרוצ םע םתודדומתה יישקב ךומתלו הלא םיקסעל
 12%-ל הלבגוהש ח"ש ןוילימ 480 ךסב הנידמ תוברע התצקוה ןרקה תבוטל .ףיגנה תוצרפתהמ
 ןרקהמ תואוולהה ףקיה ,ךכיפל .ןרקב ףתתשיש ןמממ םרוג לכ דימעיש תואוולהה קית ךסמ
 ,רצואה דרשמ לש היינפ תובקעב ,םיפסכה תדעו הביחרה 6.4.20 םויב .ח"ש דראילימ 4-ב דמאנ
 קיתמ 15%-ל תוברעה רועיש תלדגה בגא ח"ש דראילימ 1.2 לש ךסל תוברעה תאצקה תא
 םאתהב .ח"ש דראילימ 8-ב דמאנ ןרקהמ תואוולהה ףקיהש ךכ ,ןמממ םרוג לכ לש תואוולהה
 14-ל 4.5.20 םויב :תופסונ םימעפ שולש ןרקה הבחרוה םיפסכה תדעוומ רצואה רש תושקבל
 ךכיפל .ח"ש דראילימ 36-ל 13.10.20 םויב ;ח"ש דראילימ 18-ל 17.6.20 םויב ;ח"ש דראילימ
 תרוקיבה םויס דעומב ןרקהמ תואוולה ןתמ תבוטל התצקוהש תרבטצמה הנידמה תוברע הדמאנ
 .)13 םישרת ןלהל ואר( ח"ש דראילימ 5.4 לע

 
 תויוברע דימעהל םישקתמש תויחוור לאיצנטופו רזחה תלוכי ילעב םיקסעל ,הנידמה תוברעב תואוולה ןתמל ןרק  30

 .םיידסומ םיפוגו םיקנב לש תויופתוש עברא ידיב ןתינ ןרקב יארשאה .םינמממה םיפוגה תושירדל םאתהב האוולהל
 תואוולה ורשוא 2019 תנשבו ח"ש דראילימ 1.8 לש ללוכ םוכסב םיקסע 4,157-ל ןרקב תואוולה ורשוא 2018 תנשב
 .ח"ש דראילימ 2.1 לש ללוכ םוכסב םיקסע 4,179-ל ןרקב
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 תרגסמב תואוולה ןתמ רבדב רדסהל םיפסונ םייסנניפ םיפוג לש םתופרטצהל ארק רצואה דרשמ
 ןוישירב םיקיזחמה םייאקנב-ץוח יארשא ינתונ ,לארשיב םייאקנבה םידיגאתה לכ םהבו ,ןרקה
 תדמעהל רתוי תובר תושקבל תונעיה רשפאל ידכ ,יארשאה יסיטרכ תורבח ללכו יארשא ןתמל
 םתחנ 30.3.20 םויב .םיקסעל ודמעויש תואוולהה ךסו תושקבה תומכ תבחרה תועצמאב יארשא
 ,ןרקב תואוולה תדמעהל תולודגה תויאקנבה תוצובקה שמח ןיבל רצואה דרשמ ןיב םכסה
 םימיבו ,ףסונ קנב לש תופרטצה םכסה םתחנ 6.4.20 םויב .התוליעפ הלחה םיימוי רובעכו

 םיתוריש ינתונ םעו יארשא יסיטרכ תורבח םע םימכסה ומתחנ 6.8.20-ו 18.5.20 ,26.4.20
 .םינמממ םיפוג 11 ןרקב ולעפ תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ .םייאקנב-ץוח םייסנניפ

 ןתמב ךרוצ התלעה ףיגנה תוכלשה םע תודדומתהה ךשמ תוכראתה :םילודג םיקסעל ןרקה
 םיקסע תונעשיה .קשמב םילודגה םיקסעה לש תוששואתהה ייוכיסו תודירשה תלוכיל הנעמ
 ,הקפסאהו רוצייה תוארשרשב תאטבתמ םילודגה םיקסעה לש םתוליעפ לע םיינוניבו םינטק
 העדוהב ,ךכשמ .תילכלכ תוליעפל םתבשהו םתודירש תובישחל ףקות הנשמ הקינעמ איהו

 תפסונ תידועיי תואוולה ןרק תמקה לע רצואה דרשמ עידוה ,30.3.20-ב המסרופש תונותיעל
 ,הלעמו ח"ש ןוילימ 200 ךסב תוריכמ רוזחמ ילעב םילודג םיקסעל עייסתש הנידמה תוברעב
 םינטק םיקסעל ןרקבש דועב .הלשממה הליטהש תולבגמה תובקעב םירזת יישקל ועלקנש
 םוכסה לבגוה םילודג םיקסעל ןרקב ,ח"ש ןוילימ 20-ל יברמה האוולהה םוכס לבגוה םיינוניבו

 400-ל 200 ןיב ענש תוריכמ רוזחמב( תונרקה ןיב הפיפחה חווטב ,ךכיפל .ח"ש ןוילימ 100-ל
 רצואה רש תיינפ תובקעב .םהיכרצ לע הנועה ןרקב רוחבל םיקסעה ילעב ולכי )ח"ש ןוילימ
 ךסב הנידמ תוברע תאצקהל הדעווה רושיא 19.4.20 םויב לבקתה 7.4.20 םויב םיפסכה תדעוול

 ,קיתה ךסמ 12% לש תוברע רועישב םילודג םיקסעל ןרקה תמקה תבוטל ח"ש ןוילימ 720
 .)13 םישרת ןלהל ואר( ח"ש דראילימ 6 לש תואוולה ףקיהבו

 תואוולהל ןרקל האוושהב םיקסעה ילעבל םיביטימ םיאנת ועצוה תוידועייה תונרקה יתשב
 תובטהה .תימואל-ןיב האוושהב ףאו הרגשב תלעופה ,םיינוניבו םינטק םיקסעל הנידמ תוברעב
 הנידמה תוברע תלדגהב ,דיקפהל שרדנש ןודקיפה רועיש םוצמצב ,ראשה ןיב ,תואטבתמ
 .רבשמה תעב ריהמ הנעמ ןתמ תבוטל תושקבב לופיטה ינמז רוציקבו האוולה לכל האוושהב
 תונידמל האוושהב ,תונרקה יתשב םיירקיעה האוולהה יאנת תא םיגיצמ ןלהל 12-ו 11 םימישרת
 .תורחבנ תוחתופמ
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 םיינוניבו םינטק םיקסעל תוידועייה תונרקב האוולהה יאנת :11 םישרת
 2020 רבמצד ,םילודג םיקסעלו )ליגרה לולסמה(

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ

 םוכס קטייה תורבח רובע .2020 רבמבונל ןוכנ ינכדעה אוה גצומה יתנשה רוזחמה ךותמ האוולהה םוכס  *
 אל ךא ,םיינשה ןיבמ הובגה יפל ,ןומימ תואצוה טעמל ,תואצוהה ךסמ 8% וא רוזחמה ןמ 8% האוולהה
 .ח"ש ןוילימ 100-מ רתוי
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 תוחתופמ תונידמל האוושהב תוידועייה תונרקב האוולהה יאנת :12 םישרת
 תורחבנ

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ישארה ןלכלכה
 .תויתרבח תותומעל ידועיי לולסמב תישיא תוברעל השירד תרסה :לארשיב  *
** EDIL - Economic Injury Disaster Loan, םינטק םיקסעב ךומתל ודעונש הנידמ תוברעב תואוולה. 
*** PPP - Paycheck Protection Program, תועצמאב םינטק םיקסעב ךומתל ודעונש הנידמ תוברעב תואוולה 

 .רבשמה ךלהמב םידבוע תקסעהב עויס

 לודג לארשיב תוידועייה תונרקב ועצוהש תובטהה ףקיה יכ הלוע 12-ו 11 םימישרתמ
 .תוחתופמ תונידמל האוושהב

 ואצמנ םיינוניבו םינטק םיקסעל תידועייה ןרקל ושגוהש תושקבל רצואה דרשמ ךרעש חותינמ
 םתוליעפ תא הנייפאש ההובגה ןוכיסה תמר חכונל ,התועצמאב הנעמ ולביק אלש םיקסע
 תדעוול 2.6.20 םויב הנפ רצואה דרשמ ,ךכשמ .תפטוש תוליעפל םתרזחה תא ווילש םיישקהו

 םיקסעל תואוולה לולסמ תמקה תבוטל תופסונ הנידמ תויוברע תוצקהל השקבב םיפסכה
 17.6.20 םויב .)רבגומה לולסמה( םיינוניבו םינטק םיקסעל תידועייה ןרקה ךותב רבגומ ןוכיסב
 תמקה תבוטל ח"ש דראילימ 2.4 לש ךסב הנידמ תוברע תאצקהל םיפסכה תדעו רושיא ןתינ
 .ח"ש דראילימ 4 ךסב תואוולה ףקיהבו קיתה ךסמ 60% לש תוברע רועישב רבגומה לולסמה
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 תפוקתב תוחפל 50% לש תוליעפה רוזחמב העיגפ תחכוהב התנתוה הז לולסמב האוולה תדמעה
  .תמדוקה הנשב הליבקמה הפוקתל האוושהב רבשמה

 תונרקה תמקה לע תוטלחהה ולבקתה ותרגסמבש םינמזה חול תא גיצמ ןלהל 13 םישרת
 .ןהב ועצובש םייונישהו תוידועייה

 2020 ,ןהב ועצובש םייונישהו תוידועייה תונרקה תמקהל םינמזה חול :13 םישרת

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
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 הרקבהו ןלועפת ,תונרקה תמקה ןיינעב ל"כשחה ףגא תולועפ תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 ,יארשאה ףקיה תבחרהל ל"כשחה ףגא ליבוהש ינויח ךלהמב רבודמ .רבשמה ךלהמב ןהילע
 רזגמה ינפל םסח םיימירזתה םירעפה ויה הבש הפוקתב ,רקיעב ,תיאקנבה תכרעמה ףותישב
 ל"כשחה ףגא יגיצנ ןיב ףיצר רשק בגא ושענ םיכילהתה ,ללככ .רבשמה תחילצל יקסעה
 םימסח יוהיז תאז ללכבו ,הלועפה ינוויכ תניחבל ףתושמ חישב ואטבתהו ,תיסנניפה תכרעמל
 םיאנתב הדימעל תויביטקפא תורקב תרדגה ;יארשאה עציה תבחרה לועיי תבוטל םתרסהו

 רזגמב העיגפה תמצוע רבדב ההובג תואדו-יא .הנידמה תויוברע לש יארחא לוהינו ;ורדגוהש
 תכרעמל ברואה ןוכיסה תתחפהב תונרקה תובישח תא השיגדמ רבשמה ךשמ רבדבו יקסעה
 .יקסעה רזגמל ןומימה תויולע תלזוה תא תאז ללכבו תיסנניפה

 רבשמה תעב ושענש ל"כשחה ףגא תולועפ תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 האוולהל תונרקה ךרעמ תמקה תועצמאב ,וריחמ תתחפהלו יארשאה עציה תבחרהל
 יושע םנוקיתש ,ןלהל םיראותמה םייוקילה תא תרוקיבה התלעה תאז םע .הנידמה תוברעב
 .ךילהתה תא בייטל

 תונרקה תמקה ךילהתב םיטביה
 תקוצמל הליבוהש יקסעה רזגמה תוליעפב הדח הטאהב ואטבתה רבשמה תוכלשה ,רומאכ
 ףקיה תא גיצמ ןלהל 14 םישרת .קשמב יארשאה ףקיה לש הריהמ הבחרה הבייח רשא תוליזנ
 תאו ,תילכלכה תינכותה תרגסמב ןתינש עויסה ךותמ תונרקה תרגסמב לבקל ןתינש תואוולהה
 ףקיה תא רמולכ( תישדוח הסירפב תינכותה יפיעס לש ללוכה לוצינל סחיב ןלוצינ רועיש
 .)תונרקה ךותמ לעופב לצונש יארשאה
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 האוולהל תונרקהו תילכלכה תינכותה לש לוצינהו האצקהה ףקיה :14 םישרת
 )םיזוחאבו ח"ש ינוילימב( 2020 רבמבונ - יאמ ,הנידמ תוברעב

 

 .רבשמה ךלהמב תילכלכה תינכותה יפיעס ךותמ יתוהמ קלח ויה תונרקה יכ הלוע 14 םישרתמ
 רבשמה ישדוחב דוחייב ,תילכלכה תינכותה יפיעס רתיל האוושהב הובגה ןלוצינ רועיש
 .יקסעה רזגמה ברקב םירזתה ירעפ רושיגל ריהמ הנעמ ןתמב ןתובישח תא שיגדמ ,םינושארה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
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 יארשאה יקפס לש ןוכיסה תתחפהל העייס תונרקה תמקה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תודירשל ינויחו ריהמ הנעמ ןתמ ידכ ךות ,ההובג תואדו-יא תפוקתב יארשאה תבחרהלו

 .םיבר םיקסע

 בצקתו רידגה ךכיפל .וב םלוגמה יארשאה ןוכיס תמרבו ופקיהב גירח עוריא איה תונרקה תמקה
 קיתב דעותש םידספהה ףקיהל המודב ןוכיסה תלחות תא ליגרה לולסמב רצואה דרשמ
 לולסמב .13% לש רועישב ,31םדוקה רבשמה תעב ,2009 תנשב ולעפש תונרקה לש תואוולהה
 ידי לע האולמב תמלושמ איה הנושארה האוולהה תנשבש ךכ תיבירה ימוכס ובצקות ליגרה
 ירועיש ועבקנ אל 2020 רבוטקואל ןוכנ ,רבגומה לולסמבו םילודג םיקסעל ןרקב ,דגנמ .הנידמה
 יללכה בשחה ףגא .)תיבירה ללוכ( הנידמה ביצקתב םניגב םימוכס לכ ובצקות אלו בוצקתה
 תלוכיה רדעה חכונ ובצקות אל םילולסמה ינשב םימוכסה יכ 16.11.20 םויב תרוקיבה תווצל בתכ
 תוברע תדמעה חכונ רבגומה לולסמב טרפבו ,רצווייש ןוכיסה רבדב תקמונמ הכרעה ססבל
 .ימידקתו הובג רועישב

 םילולסמה ינש ןיגב 2020 תנשב הנידמה ביצקתמ האצוהה יכ רצואה דרשמב טלחוה ךכשמ
 תיבירה דוסבס תולע תפסותבו הנשה ףוסב ןתוליעפ תואצותל יסחי ןפואב עצבתת םירומאה
 האצוה יכ טלחוה דוע .תונרקב ועבקנש םיירחסמה םיאנתל םאתהב ,ודמעוהש תואוולהה ןיגב
 ידיל האבש יפכ לולסמ לכב המולגה ןוכיסה תלחותל םאתהב בשוחת תואבה םינשב רצוויתש
  .2020 תנשב יוטיב

 דגנכ שרדנה ביצקתה יבגל תונבהה" :17.3.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ רצואה דרשמ
 לכל ונכדועו םיביצקתה ףגאב ליבקמה תווצה לומ לא תונרקה תמקה םע ומכוס ןוכיסה תלחות
 יביצקתה םוכיסה ...תונרקה תלעפה ןפואב ןוכדע וא יוניש ךרענ ובש בלש לכב ךרדה ךרוא
 לש םלוה בוצקת חיטבהל הרטמב ...םיפסכה תנש םויס םרטב דוע ]רוקמב השגדהה[ םתחנ
 םיחקל קיפהל הרטמב תונרקה ינותנ רוטינל ףטוש ןפואב לעופ ל"כשחה ףגא ,ןוכיסה תלחות
 ךרוצה הלעיש לככ בוצקתה לדומב יוניש עצבל ןוכנ היהיו ודמעוהש תואוולהה ןוכיס לע םיפטוש
 ."ךכב

 ןיגב ונתינש תויוברעה ישומימל ןוכיסה תא בצקתל ץלמומ ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
 חכונ תאז לכ ,ךרוצה תדימב ךשמהב ונקתלו ,ןתמקה לע הטלחהה דעומב תונרקה
 דוחייב ,הנידמה תואצוה לוהינב המולגה תוירחאהו ההובג תיביצקת תולעל תונכתיהה
 שרדנה ביצקתה שומימ גצוי וז ךרדב .תרשואמ ביצקת תרגסמ רדעיהבו רבשמה תעב
  .ותווהתהל ךומסה דעומב תואוולהה ןיינעל

 תליבח יכ רכינ 14.9.20 םויב רצואה דרשמב ישארה ןלכלכה ףגא םסרפש תימואל-ןיב הריקסמ
 םלוא ,תיביצקת האצוה יחנומב תוחתופמ תונידמב לבוקמל המוד לארשיב תיתלשממה עויסה
 תוברעב תואוולהל תינכותה תרגסמב ןתינש עויסה ףקיה ,םאתהב .יארשאה יביכרב הכומנ
 .רצות יחנומב תוחתופמ תונידמל האוושהב ךומנ הנידמ

 
 .2008 רבמטפסב ימלוע רבשמ ידיל לגלגתהש )Subprime crisis( םיירפ-באסה רבשמ  31
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 האוושהב הנידמ תוברעב תואוולהל תינכותה ףקיה לע הזרכהה :15 םישרת
 )ימוקמ עבטמב םידראילימב( 31.8.20 ,יוצימו תורחבנ תוחתופמ תונידמל

 

 .ישארה ןלכלכה ףגא ,רצואה דרשמ :רוקמה
 ןוויכמ ,ח"ש דראילימ 8 לש ףקיהב )רצואה דרשמו םיקנבה( הנידמ תואוולה תבחרה תפסות ללוכ אל  *

 .רבמטפס שדוח דע הליעפ התייה אל ןרקהש
 המיתסה תינכותה( םיקנעמב הרמהל תונתינ - )רושיג תואוולהו EIDL ללוכ אל( דבלב PPP תואוולה  **

 .)טסוגואב
  .16.8.2020-ל ןכדועמ  ***

 תיתועמשמ ךומנ רצות יחנומב לארשיב רהצומה עויסה ףקיה יכ שיחממ 15 םישרת
 .)15.4% - 1% ןיב ענ רצות יחנומב תינכותה לע הזרכהה לש רעפה( תימואל-ןיב האוושהב
 תינכותה יוצימ לש רעפה( לעופב ןתינש יארשאה ףקיה תניחבב םצמטצמ רעפה תאז םע
 לארשיב הכימתה ףקיהש ךכב ןומט הז בצמל רבסהה .)4.6% - 0.6% ןיב ענ רצות יחנומב
 תונרק תמקה לע וריהצהש תובר תונידמל דוגינב ,תונרקה שומימ בצקל םאתהב בחרוה
 .דעומ דועבמ םילודג םיפקיהב

 לולסמה לש ופקיה תלדגהל תושקב עברא םיפסכה תדעוול רצואה רש ריבעה רבשמה ךלהמב
 ,6.4.20 םויב .)התחיתפ דעומב הצקוהש םוכסהמ 8 יפ( ח"ש דראילימ 32 לש רבטצמ םוכסב ליגרה
 שוקיבה דמאנ ,ח"ש דראילימ 8-ל ח"ש דראילימ 4-מ ןרקה תלדגהל הנושארה השקבה השגוה תע
 דבלב 36.6%-ל הנעמ ריתה םויה ותואב ןתינש םיפסכה תדעו רושיא .ח"ש דראילימ 21.9-ב ןרקב
 ח"ש דראילימ 8-מ ןרקה תלדגהל היינשה השקבה השגוה 27.4.20 םויב .ןרקב דעותש שוקיבהמ
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 ןתמ דעומבו ,ח"ש דראילימ 35.3-ב ןרקב שוקיבה דמאנ השקבה תשגה תעב .ח"ש דראילימ 14-ל
 סחיב ןרקה ףקיה ,ךכשמ .ח"ש דראילימ 38.1-ל שוקיבה רימאה 4.5.20 םויב םיפסכה תדעו רושיא
 2.6.20 םויב .רושיאה ןתמ דעומב דבלב 36.7%-בו השקבה תשגה םויב 39.6%-ב דמאנ הב שוקיבל
 תשגה תעב .ח"ש דראילימ 18-ל ח"ש דראילימ 14-מ ןרקה תלדגהל תישילשה השקבה השגוה
 םויב םיפסכה תדעו רושיא ןתמ דעומבו ,ח"ש דראילימ 47.3-ב ןרקב שוקיבה דמאנ השקבה

-ב דמאנ הב שוקיבל סחיב ןרקה ףקיה ,ךכשמ .ח"ש דראילימ 49 ידכל שוקיבה רימאה 17.6.20
 .רושיאה ןתמ דעומב דבלב 36.7%-בו השקבה תשגה םויב 38.1%

 .ח"ש דראילימ 36-ל ח"ש דראילימ 18-מ ןרקה תלדגהל תיעיברה השקבה השגוה 6.9.20 םויב
 היה שקובמה ןרקה ףקיהש ךכ ,ח"ש דראילימ 56-ב ןרקב שוקיבה דמאנ השקבה תשגה תעב
 שוקיבה דמאנ ובש ,13.10.20 םויב קר ןתינ םיפסכה תדעו רושיא ,םלואו .שוקיבהמ 64.3%-כ
 רצואה רש תושקבל םאתהב ןרקה תלדגה בצק .61.9% היה ןכלו ,ח"ש דראילימ 58.2-ב ןרקל
  .ההובג תואדו-יא תפוקתב יקסעה רזגמל הנעמב בוכיעל ליבוהו יטיא היה םיפסכה תדעוול

 תושקבה תשגה ידעומב ודעותש םישוקיבל סחיב ןרקה ףקיה תא גיצמ ןלהל 16 םישרת
 .םיפסכה תדעו ירושיא ןתמ ידעומבו התלדגהל

 שוקיבל סחיב םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקה ףקיה :16 םישרת
 רושיאה ןתמו התלדגהל תושקבה תשגה ידעומב תואוולהל רבטצמה

 )ח"ש ידראילימב( 2020 ,םיפסכה תדעוומ
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 לודגה שוקיבה ןיב יותיע ירעפל הליבוה רצואה דרשמ תוינידמ יכ הלוע 16 םישרתמ
 יארשאה עציה ןיבל םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקב ליגרה לולסמב תואוולה תלבקל
 תא ומלה אל םיפסכה תדעוול רצואה רש שיגהש ןרקה תלדגהל תושקבה .הב לבגומה
 בחרנ עויס תקנעהב ןרקה ידעי שומימל תיבטימ הרוצב ומרת אל ךכבו ,שוקיבה תמר
  .םיקסעה ילעב ברקב תואדו תריצילו רבשמב םיקסעל

 רחואמ עיגמש ןותנ אוה תושקבה ףקיה" :16.11.20-ב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ ל"כשחה ףגא
 ,תאזמ הרתי ...תסנכב םיפסכה תדעוול רשה לש השקבה תשגה דעומל סחיב ןמזה ריצ לע
 ךישמהל איה תוינידמה תטלחה הבש תע לכב ךכשמו ,ףיצר ןונגנמ חינהל אוה ירוביצה סרטניאה
 טלחומ יוצימל עיגת ]רוקמב השגדהה[ םרטב ןרקה תא לידגהל שרדנש ירה ,ןרקב עויסה תא
 תואוולה ןרקב רבודמו רחאמ .הדעווהמ ףסונ רושיא תלבקל דע לעופב התקספה תא רורגיש
 תדעוול תשגומש השקבהש ירה ,םמצע םיקסעה לש שוקיבהמ רתיה ןיב םירזגנ הלש םיעוציבהש
 םיפוגה ידי לע ורשואישו ושקבתיש תואוולהה ימוכס יפצ יבגל תוכרעהל תסחייתמ םיפסכה
 ."ךילהת לש ופוסב םינמממה

 ןרקה תלדגה בצק םא ןוחבל שי יכ 17.3.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל ל"כשחה ףגא בתכ דוע
 עציה ןיב האוושה ידי לע ,הכרד םיקסעל ןתינש עויסב עגפו תואוולה תדמעה ינפמ םסח רצי

 הבש תע לכב" יכ הארת וזכש האוושה .תורשואמה תואוולהה ףקיה ןיבל רשואמה יארשאה
 תידיימ הינפ התשענ ,רשואמה יארשאה עציהל ברקתמ ורשואש תואוולהה יפקיה יכ ררבתה
 אל םלועמ ...תורשואמה תואוולהה ףקיהמ הובג היהי םלועל עציההש ךכ םיפסכה תדעוול
 השגדהה( "תונרקה ידי לע תואוולהה תדמעה תלוכי לע עיפשהש רומאכ רעפ היה
 .)רוקמב

 ךומנ היה םישקובמה םימוכסל סחיב תונרקה ףקיה יכ שיגדמ הנידמה רקבמ דרשמ
 .התוליעפ ישדוח בור ךלהמב )עצוממב 47%-כ( ןרקב ורשואש תושקבה רועישמ תיתוהמ
 ודמעוהש םימוכסה תתחפהל ,תורשואמה תואוולהה רפסמב םוצמצל איבה הז ךומנ עציה
 םינמממה םיפוגה דצמ םיוולה ףודעית תולוכי תרבגהלו םישקובמה םימוכסל האוושהב
 .םיבר םיקסע לש תודירשה תלוכיב ועגפ ןכלו

 המיעפל המודב ןרקה תבחרה תמגמ ךשמה תא ןוחבל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .הידעי תמשגהב ךומתתש ךכ תיעיברה

 םינטק םיקסעל ןרקב ליגרה לולסמבש דועב .תונרקל םינוש םישוקיב ודעות רבשמה ךלהמב
 םיקסעל ןרקב ,שקובמה םוכסב ןהו תושקבה ףקיהב ןה אטבתהש ,הובג שוקיב דעות םיינוניבו
 תושקבה תוגלפתה תא גיצמ ןלהל 17 םישרת .ךומנ שוקיב דעות רבגומה לולסמבו םילודג
 .םילולסמה תשולשב
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 *19.10.20 ,םינושה םילולסמבו תונרקב תושקבה תוגלפתה :17 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
  .שקובמה םוכסהמ קלח קר ןהב רשואש תושקב םג תוללוכ ורשואש תושקבה*

 ןהו ,יפסכה ןפקיהבו תושקבה רפסמב תפקתשמה ,שוקיבה תמרב ןה לדבה רכינ 17 םישרתמ
 ןרקל ושגוהש תושקבה ףקיה יכ תוארל ןתינ .םינושה םילולסמב ורשואש תושקבה רועישב
 ינשב ושגוהש תושקבה ףקיהל האוושהב דחוימב ךומנ אוהו תושקב 99 לע דמע םילודג םיקסעל
 לולסמב תושקב 3,954-ו ליגרה לולסמב תושקב 109,536 :םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקה ילולסמ
 דראילימ 73.6 לש ףקיהב תושקב 113,589 תונרקה לכב רבטצמב ושגוה 19.10.20-ל ןוכנ( רבגומה
 יחוויד ץבוק יפל תכרעמב וטלקנש םיקסועה רפסמ רבדב םיסימה תושר המסרפש םינותנמ .)ח"ש
 ךסמ 0.8%-כ הווהמ ח"ש ןוילימ 100-ל לעמ תוריכמ רוזחמ ילעב םיקסועה רועיש ,םיישדוחה ם"עמ
-כ .1.1%-כ אוה תונרקב ושגוהש תושקבה לכ ךותמ וז הצובק לש תושקבה רועיש .32םיקסועה

 5%-כו םילודג םיקסעל ןרקל 8%-כ ,ליגרה לולסמל ויה הצובקה השיגהש תושקבהמ 87%
 הליגרה ןרקב ועצוהש םיביטימה םיירחסמה םיאנתה חכונ יכ התלעה תרוקיבה .רבגומה לולסמל
 רוזחמש םילודגה םיקסעה תצובקב םיללכנה תואוולהה ישקבממ 10% קר ,רבגומה לולסמבו

 השקב שיגהל ורחב ,תונרקה יתש ןיב רוחבל ולכי ןכלו ,ח"ש ינוילימ 400-ל 200 ןיב ענ םהיתוריכמ
 םישקבמה ידי לע ולטוב יכ 17 םישרתמ הלוע ןכ ומכ .םילודג םיקסעל ןרקה ןמ האוולה תלבקל
 .ליגרה לולסמל ושגוהש תושקבהמ 18.1%-כו םילודג םיקסעל ןרקל ושגוהש תושקבהמ 40.4%-כ

 דע לירפא םישדוחב םילולסמה תשולשב תושקבה ילוטיב תוגלפתה תא גיצמ ןלהל 18 םישרת
 .2020 רבוטקוא

 
 .)9.8.20( "ינוי-יאמ םישדוחל םיקסועה יחוויד ךמס לע מ"עמ ינותנ חותינ" ,הלכלכלו ןונכתל הביטחה ,םיסימה תושר  32
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  ,םילולסמה תשולשב ולטובש תושקבה רועיש :18 םישרת
  2020 רבוטקוא - לירפא

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
 .19.10.20 םויל ןוכנ  *

 שדוחב רתויב הובגה אוה ושגוהש תושקבה ךותמ ולטובש תושקבה רועיש יכ הלוע 18 םישרתמ
 גירח רועיש דעות רבגומה לולסמב ,דגנמ .םילודג םיקסעל ןרקב ןהו ליגרה לולסמב ןה ,2020 לירפא
 ,וזמ הרתי .33לולסמה תחיתפ דעומ רחאל םישדוח השולש ,רבמטפס שדוחב תולטובמ תושקב לש
 .םילודג םיקסעל ןרקב תוליעפה ישדוח לכ ךלהמב תולטובמ תושקב לש גירח רועיש רכינ

 הפידעה ח"ש ינוילימ 400 - 200 ןיב ענ םהיתוריכמ רוזחמש םיקסעה תצובק יכ אצמנ
 םינטק םיקסעל ןרקה תרגסמב ,ליגרה לולסמהמ האוולה תלבקל תושקב שיגהל
 לש הובג רועיש יכ םג אצמנ .םילודג םיקסעל ןרקל תושקב תשגה ינפ לע ,םיינוניבו

 תוחפל 33%-כ ולטוב הבש םילודג םיקסעל ןרקב דוחייב ,תונרקה יתשב ולטוב תושקב
 .התוליעפ ישדוח תיברמב תושקבה ןמ

 תריציל תינבת םיינוניבו םינטק םיקסעל תונכוסהו ל"כשחה ףגא וריבעה 2020 רבמבונ ףוסב
 תושקב לוטיבל תוביסה לע דומעל הרטמב םירקס תרבח תועצמאב יתרירב-בר ינורטקלא ןולאש
 תופקתשמש יפכ בחרנה םילוטיבה ףקיה סיסבב תודמועה תוחנהה .םיבר תואוולה ישקבמ דצמ
 רשקב תוגירח תושירד לש ןמויק ,רתיה ןיב ,תוללוכ ל"כשחה ףגא רציש ןולאשה יטרפמ

 
 .ותמקה םרט הז לולסמל וגווס תושקב  33
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 יטרפ תנזהב תואיגש ,יארשאה תדמעהל בוריס לשב יארשאה גורידב העיגפמ ששח ,תושקבל
 .ןמממה ףוגב ןובשח רדעיהו תושקבה

 םילודג םיקסעל ןרקה תוליעפ תנוכתמ תא ןוחבל ל"כשחל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תא קינעהלו ןתוליעפ תא בייטל ידכ תונרקב הובגה םילוטיבה רועיש תניחב תא םילשהלו

 .יקסעה רזגמל עויסה

 תוברעה הבוג

 הבוג אשונב הזמ הז לדבנ תוחתופמ תונידמ ומשייש הנידמ תוברעב תואוולה תדמעה ןונגנמ
 תוברע .תואוולהה קית לכ לע הפישחה תמרב ןהו תדדובה האוולהה תמרב ןה ,הנתינש תוברעה
 ועגפנש םיקסעל תואוולה דימעהל םינמממה םימרוגה תטלחהב ךומתל הדעונ תדדוב האוולהל
 םימרוגה לע לטומה ןוכיסה תא תיחפהל הדעונ ללוכה קיתל תוברע .רבשמה ןמ תושק
 ךכבו ,םהידספה יוסיכ תועצמאב ,םיבר םיוול לש תובוח ןועריפ תלוכי-יא תובקעב ,םינמממה
 הובג רועישב תוברע ןתמ םנמוא .קשמב יארשאה עציה תבחרהל תונוכנה תרבגהל תלעופ
 תרסהל איבהל לולע דבב דב ךא ,יארשאה עציה תא ביחרהל םינמממה םיפוגה תא ץרמתמ
 19 םישרת .םתלעות ןיבל םהילע לטומה ןוכיסה ןיב רשקה קותינלו םינמממה םיפוגהמ תוירחא
 .עויסה תוינכות תרגסמב תורחבנ תוחתופמ תונידמב ונתינש תוברעה יפקיה תא גיצמ ןלהל
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  עויסה תוינכות תרגסמב ונתינש תויוברעה ירועיש :19 םישרת
  תוחתופמ תונידמ לש

 

 - 70%( תדדובה האוולהל סחיב םיהובג תוברע ירועיש ועיצה תונידמה בור יכ הלוע 19 םישרתמ
 תשולשב תדדובה האוולהל סחיב םיהובג תוברע ירועיש ונתינ לארשי תנידמב םג .)100%

 .95% - רבגומה לולסמבו ;85% - םיינוניבו םינטק םיקסע ;75% - םילודג םיקסע :םילולסמה
 ,תאז םע .יארשאה תדמעהב ןמממל רצונש ןוכיסה תדימו קסעה לדוג יפל עבקנ תוברעה הבוג
 לודגה ןקלח :תואוולהה קית לכל הנתינש תוברעה הבוג אשונב תונידמ ןיב ההובג תונוש תרכינ
 ךכ לע ףסונ שמתשהל ורחב ןקלחו ,וכותמ רכינ קלח וא קיתה לכ יוסיכל האלמ תוברע עיצה
 יבגל לארשי תנידמב ןתינש תוברעה רועיש ,תאז םע .דספה יחווט יפל תילאיצנרפיד תוברעב םג

 .ישארה ןלכלכה :רוקמה
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 ךומנ )רבגומה לולסמב 60%-ו םיינוניבו םינטק םיקסעל 15% ,םילודג םיקסעל 12%( קיתה לכל
 .תוחתופמה תונידמה בורב תויתלשממ עויס תוינכות תרגסמב ןתינש תויוברעה רועישל האוושהב

 ףקיה תא תיחפהל הדעונו הנידמה תוברועמ תדימ לע הדיעמ קיתה לכ לע תנתינה תוברע
 ירקיע דדמ הווהמ ההבוג ,ךכיפל .ןרקה תרגסמב ויתואוולה לכל ןמממה םרוגה לש הפישחה
 תווצ ךרעש תושיגפב .ןמממה םרוגה לש ןוכיסה ןובאית תרדגהו יארשאה תדמעה ילוקישב
 םע םואיתב הלבקתה תוברעה הבוג לע הטלחהה יכ רסמנ ל"כשחה ףגא יגיצנ םע תרוקיבה
 םיפוגה לש ןוכיסה ןובאית תא לידגהל הדעונו ,םיקנבה לע חוקיפהו םייאקנבה םידיגאתה
 לע חוקיפהו םייאקנבה םידיגאתה יגיצנ םע תרוקיבה תווצ ךרעש תושיגפב ,םלואו .םינמממה
 םידיגאתה תנעטלו ,םלועב גוהנל האוושהב ךומנ היה קיתה לע תוברעה רועיש יכ שגדוה םיקנבה
  .רבשמה תפוקתב ורצונש םינוכיסב ףתתשהל הנידמה לש התונוכנ רסוח לע םג דיעה םייאקנבה

 תיתועמשמ הכומנה ,קיתה לע תוברעה הבוגל יכ התלעה הנידמה רקבמ דרשמ תקידב
 לש רועישב תוברע ועיצה וקדבנש 14 ךותמ תוחתופמ תונידמ 9( םלועב תומוד תוינכותמ

 םיקסעל ןרקב תואוולהה רושיא ךילהת לע תילילש העפשה התייה ,)קיתה לע 100%
 לוטיל םינמממה םיפוגה ןוצר תתחפהב האטבתה וז תילילש העפשה .םיינוניבו םינטק
 לש תרהצומה הרטמה םע דחא הנקב תולוע ןניאש תולועפל םיצירמת תריציבו םינוכיס
  .רבשמה תפוקתב הברה התובישח ףא לע ,התימדתב תועגופו ןרקה

 ךותמ ,ינדפק ןפואב םילודג םינוכיס להנלו לוטיל הדבכ תוירחא הלטוה םינמממה םיפוגה לע
 תיתלשממ תוברעמ רזגנש ,תונרקב לבגומ עציה חכונלו ,יארשאל רבוגה שוקיבל הנעמ
 ןוכיסה תתחפהל םינוש םיעצמא םינמממה םיפוגה וטקנ ךכיפל .הקיפסמ הניא םתדמעלש
 .םהילע לטוהש

 יארשאה תודעווב םינוידה ידעומ תעיבק

 םישוקיב דצל קיתה לע תוברעה הבוג יכ אצמנ הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש חותינב
 םינמממה םיפוגה לש יארשאה תודעו ינוידב תומידק ןתמל הרואכל וליבוה םיהובג
 םיבר םיקסעל ןתינש הנעמב בוכיע רצונ ךכ .םיהובג רושיא ייוכיס תולעב תושקבל
 הרואכלש םיקסעל דוחייבו ,ותחילצל ירקיע ילכ שמיש יארשאה הבש ,רבשמה תפוקתב
  .רתוי הלודג הקוצמב ויה

 םישדוחה רפסמל סחיב עצוממב וחדנש תושקבה רועיש תא ינמיה וקלחב גיצמ ןלהל 20 םישרת
 סחיב יארשאה תודעווב ורשואש תושקבה רועיש גצומ ילאמשה וקלחבו ,ןתשגה דעוממ ופלחש
 .ןרקה תוליעפ ישדוחל
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 ופלחש םישדוחה רפסמל סחיב עצוממב וחדנש תושקבה רועיש :20 םישרת
 ורשואש תושקבה רועישו יארשא תדעווב הנודינש דעו השקבה תשגה דעוממ

  2020 רבמטפס - לירפא ,שדוח לכב יארשאה תודעווב

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ

 דעומ דע תושקבה תשגה דעוממ רתוי בר ןמז ףלחש ללככ יכ הלוע 20 םישרת לש ינמיה וקלחמ
 בוכיעהמ קלח סחייל ןתינ םנמוא .תויחדה רועישב רכינ לודיג לח ךכ יארשאה תודעווב ןוידה
 תעב רצונש ןוכיסב לודיגה עקר לע דוחייב ,ךומנ ןרושיא ייוכיסש ,תובכרומ תושקב תניחבל
 תושקבה רועישב םירכינ םילדבה לע דמלמ םישרתה לש ילאמשה וקלח ,תאז םע .רבשמה
 .הפוקתה לכל תושקבה תשגה תופיצר הרמשנש ףא ,ןרקה תוליעפ ישדוח ןיב עצוממב ורשואש
 תשולשבש דועב 75% לש עצוממ רושיא רועיש דעות םינושארה םישדוחה תשולשב ,םאתהב
 ורשואש תושקבה רועישב םידח םייוניש .דבלב 47% לש רועיש דעות םיבקועה םישדוחה
 תולעב תושקבל יארשאה תודעו ינוידב תומידק ןתמ לע ,הרואכל ,םידמלמ םישדוחה ןיב עצוממב
 .תורחאמ םיהובג רושיא ייוכיס

 םילודגה םיקסעה תוצובקל יקלח יארשא תדמעהו םיריעז םיקסעל ךומנ רושיא רועיש

 תוכמתסמ תונוש תורדגה .לודגו ינוניב ,ןטק ,ריעז קסע םיחנומל תמכסומ תימואל-ןיב הרדגה ןיא
 תורגסמו קסעה לש ןזאמה וא קסעה רוזחמ ,קסעב םידבועה רפסמ ,םהיניבו ,םינוש םידדמ לע
 הלכלכה לדוגב םירעפמ ,רתיה ןיב ,עובנל םייושע תונידמ ןיב תורדגהב םילדבה .יארשאה
 ,הקיקחב העובק הרדגהה תורחא תונידמבש דועב .םייתרבחו םייתוברת םילדבהמו הקזוחבו

 לע הנוממה ימואלה ףוגה ,םייטנוולרה הלשממה ידרשמ ידי לע תעבקנ הרדגהה לארשיב
  .34יקסע רשקב םיקסעה םע םידמועה םיפוגה וא הקיטסיטטסה

 
 .2011 ,םיינוניבו םינטק םיקסע תרדגה ,עדימהו רקחמה זכרמ ,תסנכה  34
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 עגונב תורדגה ועבקנ )2190 הלשממ תטלחה - ןלהל( 2007 תנשמ 2190 הלשממה תטלחהב
 יפ לע חוליפב ליגרה לולסמב ושגוהש תושקבה בור יכ התלעה תרוקיבה .35לארשיב םיקסעל
 ,ןכ ומכ .)87%-כ( םיריעזה םיקסעה תצובקמ ויה הלשממה תטלחהל םאתהב תוריכמה רוזחמ
 םוכסב םקלחמ לודג היה )46%-כ( ללוכה רשואמה םוכסב םיריעזה םיקסעה לש םקלח יכ אצמנ
 םילודגה םיקסעה תצובקבו םיינוניבה םיקסעה תצובקבש דועב ,)40%-כ( ללוכה שקובמה
 .ןלהל 21 םישרתב תוארל ןתינש יפכ ,הכופה המגמ הדעות

  רשואמה םוכסהו שקובמה םוכסה ,תושקבה רפסמ :21 םישרת
  19.10.20 ,ליגרה לולסמב

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
 .יטנוולרה עדימה לכ תא תוללוכה תושקב רובע עצוב חותינה  *

 
 ךרוצל יכ עובקל טלחוה .)12.8.07( "םינטק םיקסעל עויסה דוקימו לועיי" 31-ה הלשממה לש 2190 הלשממ תטלחה  35

 ,קסוע וא הרבח - ריעז קסע )א( :ויהי לארשיב םיקסע לדוגל עגונב תורדגהה ,םיקסעב הכימתל יתלשממ עויס
 םיקיסעמה ,קסוע וא הרבח - ןטק קסע )ב( ;הנשב ח"ש ינוילימ 10-מ ןטק ויתוריכמ רוזחמו םידבוע 5 דע םיקיסעמה
 100 דע םיקיסעמה ,קסוע וא הרבח - ינוניב קסע )ג( ;הנשב ח"ש ינוילימ 25-מ ןטק ויתוריכמ רוזחמו םידבוע 50 דע
  .הנשב ח"ש ינוילימ 100-מ ןטק ויתוריכמ רוזחמו םידבוע
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 תאו יארשאה תודעווב ונודינש תושקבה ךותמ ורשואש תושקבה רועיש תא גיצמ ןלהל 22 םישרת
 רוזחמל םאתהב הלשממה תטלחהב העבקנש הרדגהה יפל עצוממב רשואמה םוכסה רועיש
 .יתנשה תוריכמה

 םוכסה רועישו יארשאה תודעווב ורשואש תושקבה רועיש :22 םישרת
  ,םיקסעה לדוג יפל הקולחב ליגרה לולסמב עצוממה רשואמה

 )םיזוחאב( 19.10.20

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
 .יטנוולרה עדימה לכ תא תוליכמה תושקב רובע עצוב חותינה  *

 תושקבה רועיש ,אסיג דחמ .םיקסעה לדוגל סחיב תוכופה תומגמ יתש תולוע 22 םישרתמ
 וליאו ,רתוי םילודגה םיקסעה תוצובקל האוושהב ךומנ םיריעזה םיקסעה תצובקל ורשואש
 םיתחופ הלא םימוכס .ושקיבש םוכסל האוושהב תיתועמשמ םיכומנ םימוכס ודמעוה םינורחאל
 רקבמ דרשמ תקידב .םיריעזה םיקסעה תצובקל האוושהב ,קסעה לדוגל םאתהב הגרדהב
 םינטק םיקסעל תונכוסה יפל םיקסעה תרדגהל םאתהב םינותנה תגצהב יכ התלעה הנידמה
  .תושגדומ תויכפוהה תומגמהש ךכ ,םילדג תוצובקה ןיב םירעפה 36םיינוניבו

 רקבמ דרשמ .בחר ילכלכ רבשמ תעב םיביצי תוחפו םיקוושב תודונתל םישיגר םיריעז םיקסע
 םיקסע תוצובק ברקב העריא רבשמה תובקעב העיגפה רקיע יכ םייניבה חודב גיצה הנידמה
 הצובקמ םיקסעל בחרנ ףקיהב תואוולהל תושקב רושיא ,ךכיפל .37םינטק תואקסע ירוזחמ ילעב
 האוולהה םוכסל קסעה לדוג ןיב המילה ,דגנמ .םינמממה םיפוגה תא הבר הדימב ןכסמ וז

 םוכסל םינמממה םיפוגה לש ההובג הפישח לע העיבצמ ,338 חולב תוארל ןתינש יפכ ,שקובמה

 
 םיינוניבהו םינטקה םיקסעה בצמ יתפוקת ח"וד ,םיינוניבו םינטק םיקסעל תונכוסה - היישעתהו הלכלכה דרשמ  36

 דע ויתוריכמ רוזחמש וא םיריכש 5 דע ולדוגש קסע - ריעז קסע .א :)הנורוקה רבשמ ינפל בצמ תנומת( 2020 לארשיב
 ;הנשב ח"ש ןוילימ 20 דע עיגמ ויתוריכמ רוזחמש וא םיריכש 20 דע ולדוגש קסע - ןטק קסע .ב ;הנשב ח"ש ןוילימ 2
 .הנשב ח"ש ןוילימ 100 דע 20 לע דמוע ויתוריכמ רוזחמש וא םיריכש 100-ל 20 ןיב ענ ולדוגש קסע - ינוניב קסע .ג

 .51 'מע ,םייניבה חוד  37

 .)12.8.2007( 2190 הלשממה תטלחהל םאתהב םיקסעה תרדגה  38
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 אסיג דחמ השענ ןוכיסה רוזיפ ,םאתהב .רתוי םילודגה םיקסעה תוצובק ברקב שקובמה
 םוכסהמ לודג קלח תדמעה ךותמ ,םיריעזה םיוולה תצובקל ךומנ רושיא רועיש ןתמ תועצמאב
 ךות ,םילודגה םיקסעה תוצובקל רתוי הובג רושיא רועיש ןתמב דגנמו ,ורשואש הלאל שקובמה
 .שקובמה םוכסהמ ךומנ רועישב האוולה תדמעה ידכ

 19.10.20 ,םיקסעה תוצובק ןיב תושקבה ימוכס תוגלפתה :3 חול
 

 םוכסה
 שקובמה
 ח״שב

-מ ךומנ
100,000 

100,000 -
199,999  

200,000 –
499,999  

500,000 – 
999,999 

 הווש וא לודג
 1,000,000-ל

 םיקסע
 2.7% 19.8% 31.4% 20.6% 25.7% םיריעז

 םיקסע
 62.0% 29.4% 7.2% 0.9% 0.5% םינטק

 םיקסע
 90.7% 6.2% 2.5% 0.3% 0.4% םיינוניב

 םיקסע
 90.0% 4.0% 3.3% 1.2% 1.6% םילודג

 םיבר םיריעז םיקסע תושקב וברוסש ךכל ליבוה םיקסעה תוצובק ןיב ןוכיסה רוזיפ
 ,)11% - 4%-ב הובגה בוריס רועיש( תורחא םיקסע תוצובקל האוושהב יארשא תדמעהל
 ידכ םהל םישרדנה םימוכסה אולמ רושיאל וכז אל רתוי םילודג םיקסע תוצובקש ךכלו

 תיסחי 22% - 6%-ב ךומנ היה עצוממה רשואמה םוכסה רועיש .רבשמה תא חולצל
 .םיריעזה םיקסעה תצובקל

 תצובקל תילאיצנרפיד תוברע ןתמ לוקשל יללכה בשחה לע הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
 .םהל ןתינה עויסה תא לעייל ידכ םיקסעה תרדגהל םאתהב ,םיריעזה םיקסעה

 דועב ,םאתהב .תויקסעה תוצובקה לכב האטבתה יקלח םוכס תדמעה תועצמאב ןוכיסה רוזיפ
 יארשא דמעוה ןכותמ ךומנ רועישל קר ,ורשוא ליגרה לולסמל ושגוהש תושקבהמ תיצחמכש
 רשואמה םוכסה תוגלפתה תגצומ ןלהל 23 םישרת לש ינמיה וקלחב .שקובמה םוכסל םאתהב
 ורשואש תושקבה תוגלפתה תגצומ םישרתה לש ילאמשה וקלחבו ,ורשואש תושקבל סחיב
 .ליגרה לולסמל ושגוהש תושקבה לכל סחיב ןאולמב

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
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 תוגלפתהו ורשואש תושקבל האוושהב רשואמה םוכסה תוגלפתה :23 םישרת
 ,ליגרה לולסמב תושקבה לכל האוושהב ןאולמב ורשואש תושקבה

19.10.20* 

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
 ידעומ ןהב תושקב טעמל ,םינותנה תלבק דעומל דע יארשאה תודעווב ונודינש תושקבל םיסחייתמ םינותנה *

  .םייוגש ויה הדעווה

 67.6%-ב דמאנ ןרקב עצוממב רשואמה םוכסה רועיש יכ הלוע םישרתה לש ינמיה וקלחמ
 ורשואש תושקבה ןיב רשואמה םוכסה תוגלפתה יכ םישרתהמ הלוע דוע .שקובמה םוכסהמ
 תושקבהמ 35%-כל ,םאתהב .םיכומנ םימוכסב ורשוא תובר תושקבש ךכ ,הבחר הרוצב תסרפנ

 רועישב דמאנ ןויצחהו ,ךכמ ךומנ וא שקובמה םוכסהמ 50% לש רועישב םוכס דמעוה ורשואש
 14.2%-כ קר יכ הלוע םישרתה לש ילאמשה וקלחמ ,ךכמ הרתי .עצוממל המודב ,69%-כ לש
 םימוכס ורשוא תושקבהמ 33.2%-כלש דועב .ןאולמב ורשוא ליגרה לולסמב ושגוהש תושקבהמ
 דרשמל םינותנה תרבעה דעומל ןוכנ ונענ םרטו ולטוב ,וחדנ תושקבהמ 52.6%-כו דבלב םייקלח
 .19.10.20-ב הנידמה רקבמ

 םוכסה רועיש תאו ליגרה לולסמב תושקבה רושיא תוגלפתה תא םיגיצמ ןלהל 25-ו 24 םימישרת
  .המאתהב תירזגמו תירוזא הסירפב עצוממה רשואמה
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 רשואמה םוכסה רועישו ליגרה לולסמב תושקבה תוגלפתה :24 םישרת
 תירוזא הסירפב עצוממה

 

 תושקבה רושיא רועישב ןה תירוזאה הסירפה תניחבב םירכינ םילדבה ןיא יכ רכינ 24 םישרתמ
 תצקמב ךומנ רושיא רועיש םשרנ םילשורי זוחמב ,תאז םע .רשואמה םוכסה רועישב ןהו

 .הכופה המגמ הדעות םורדה זוחמבש דועב ,תוזוחמה רתיל האוושהב

  

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחה ינותנ
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 רשואמה םוכסה רועישו ליגרה לולסמב תושקבה תוגלפתה :25 םישרת
 תירזגמ הסירפב עצוממה

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחה ינותנ

 ןה םיידוהי םניאש םיבושיי ןיבל םיידוהיה םיבושייה ןיב םירעפ םימייקש רכינ 25 םישרתמ
 .)6.7%-כ( עצוממב רשואמה םוכסה רועישב ןהו )3.1%-כ( ורשואש תושקבה רועישב
 דועב ,םירטמרפה ינש תניחבב עצוממהמ םיהובגה םירועיש ודעות םיידוהיה םיבושייב
  .הכופה המגמ הדעות םיידוהי םניאש םיבושייבש

 ןיב 39)>0.000( רתויב קהבומו )0.675( קזח רשק אצמנ הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש חותינב
 םאתמ יפל עצוממה רשואמה םוכסה רועישב הדיריל םידוהי אלה םיבשותה רועישב היילעה
 רועישב היילעה ןיב )>0.006( קהבומ )0.378( רשק הז םאתמ יפל אצמנ ,ןכ ומכ .ןוסריפ
 .תושקבה רושיא רועישב הדירי ןיבל םידוהי אלה םיבשותה

 םירזגמה ןיב םילדבהה רוקמ תא ןחבי יללכה בשחה יכ יואר ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
 ללכל הנידמ תוברעב תואוולה תדמעהל ןרקב ליגרה לולסמה תוליעפ תא בייטל ידכ
 .םירזגמה

 יארשא תדמעהל םינוירטירק תרדגה
 תרגסמב תואוולה יכ עבקנ םינמממה םיפוגה ןיבל ל"כשחה ןיב תורשקתהה ימכסה תרגסמב
 םע דדומתהל ידכ האוולה תלבקל" השקבב ונפשו לארשיב םידגואמה םיקסעל ודמעוי תונרקה
 ומקוה תונרקהש ףא ."הנורוקה ףיגנ תוטשפתהמ םיעבונש קסעה לש םיימירזתה םיכרצה
 תלבקל םיאכזה םיקסעה רפסמ תא ביחרהל ודעונו תואדו רסוח יאנתב רבשמה תישארב
 םיוולה לש קזנה ףקיה תא םינחובה םינוירטירק ועבק אל תורשקתהה ימכסהש ירה ,תואוולה
 ידקומ תא תוהזל ידכ םיקסעל רצונש קזנה ףקיהל םיסחייתמ םניאו האוולה לבקל םיאכזה

 
 .תוירקמ ולבקתהש תואצותהש ךכל תורבתסהה  39
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 וקינעה םינמממה םיפוגה ,םהילע לטוהש ןוכיסה תא תיחפהל ידכ .םאתהב עייסלו העיגפה
 תדימלו רבשמהמ םתעיגפ ןפואל רשק אלל ,"םיבוט" ורדגוהש םיוולל יארשאה תדמעהב תופידע
 .םהילע לטוהש ןוכיסה תא תיחפהל ידכ ,םרובע ותוציחנ

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

 םיוולה גוויס יכ ששח הלוע ,םאתהב .קשמה יפנע ןיב הנוש ןפואב ואטבתה רבשמה יקזנ
 תושקבה בוריס רועישש ךכ ,תיפנעה םתוכייתשהמ עפשוה םינמממה םיפוגה ידי לע "םיבוט"כ
 רבוג תאז חכונל .יארשאל רתויב וקקזנש םיקסעה תוצובק ברקב ולדג םייקלח םימוכס תדמעהו

  .ןהיתורטמל םאתהב עויסה בותינל תונרקב םינוירטירקה קוידב ךרוצה

 תופוקתל האוושהב )ם"עמ( ףסומ ךרע סמל םיחוודמה םירוזחמב יונישה תא גיצמ ןלהל 4 חול
 םיקסועה רפסמ ךותמ תוליעפה יפנע יפל העיגפה רועיש ןיב סחיה תאו ,40דקתשא תוליבקמה
 לש דיחאה גוויסה יפל הקולחב ,םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקב תושקבה תוגלפתהל האוושהב
 .41הלכלכה יפנע

  

 
 .9.8.20 ,"ינוי-יאמ םישדוחל םיקסועה יחוויד ךמס לע מ"עמ ינותנ חותינ" ,הלכלכלו ןונכתל הביטחה ,םיסימה תושר  40

 .2011 ,הלכלכה יפנע לש דיחאה גוויסה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  41
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 תוגלפתהל סחיב םיקסועה רועישו תואקסעה ירוזחמב יונישה :4 חול
-ץרמ ,תוליעפה יפנעל הקולחב ,םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקב תושקבה
 *)םיזוחאב( דקתשא תוליבקמה תופוקתל האוושהב 2020 ינוי-יאמו לירפא

 רוזחמב יונישה תוליעפה
 ץרמ תואקסעה
 2020 לירפא -

 האוושהב
 דקתשאל

 רוזחמב יונישה
 - יאמ תואקסעה

 2020 ינוי
 האוושהב
 דקתשאל

 רועיש
 ךותמ
 תומכ

 םיקסועה

 תוגלפתה
 תושקבה

 ןרקב

 רועיש
 רעפה

 9%- 2.1% 2.3% 2.4%- 3.4%- תואלקח

 60% 7.3% 4.6% 3.8%- 12.1%- תויתשתו הישעת

 24% 13.3% 10.8% 9.6%- 3.5%- יוניב

 59% 24.6% 15.5% 3.8%- 17.7%- רחסמ

 15%- 5.9% 7.0% 24.5%- 28.1%- ןוסחאו הרובחת

 116% 8.0% 3.7% 42.7%- 55.0%- לכואו חוריא

 12%- 3.8% 4.3% 4.1% 7.4% תרושקתו עדימ יתוריש

 םייעוצקמ םיתוריש
 תוליעפו םייסנניפו
 ן"לדנ

-7.5% -8.2% 29.4% 17.6% -40% 

 להנימ יתוריש
 22% 4.1% 3.3% 24.4%- 27.6%- םיילפיצינומ םיתורישו

 12%- 2.3% 2.6% 28.3%- 38.9%- ךוניח

 63%- 3.3% 8.7% 9.5%- 16.5%- דעסו החוור ,תואירב

 3%- 3.8% 3.9% 43.8%- 46.0%- רודיבו תונמוא

 1%- 4.0% 4.0% 4.1%- 16.3%- רחא

  100% 100% 7.70%- 13.70%- כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יללכה בשחהו םיסימה תושר ינותנ
 .2020 ינוי שדוח ףוסל ןוכנ  *
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 רודיבהו תונמואה ףנעב ,לכואהו חוריאה ףנעב העריא תירקיעה העיגפה יכ הלוע 4 חולמ
 דעות תיתועמשמ העיגפ ווחש תוליעפה יפנעמ קלחב יכ אצמנ ,תאז םע .ךוניחה ףנעבו

 ףנעב הז ללכבו ,םיקסועה תומכ ךותמ יסחיה םקלחל האוושהב ךומנ תושקב רועיש
  .ךוניחה ףנעבו רודיבהו תונמואה

 יפל םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקה תרגסמב ורשואש תושקבה רועיש תא גיצמ ןלהל 26 םישרת
 .הלכלכה יפנע לש דיחאה גוויסה

 םוכסה רועישו ורשואש תושקבה רועיש ,ושגוהש תושקבה רועיש :26 םישרת
 ,הלכלכה יפנעל הקולחב ,םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקב עצוממה רשואמה

 )םיזוחאב(
 

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
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 יפנעה רושיאה רועיש( תושקבה רפסמ לש יפנעה רושיאה רועישב רעפ רכינ 26 םישרתמ
 םיפנעה ןיב רעפה רשואמה םוכסה רועיש עצוממ תניחבב יכ םא ,)67% - 42%-ב דמאנ
 תוליעפה יפנע תשולשב .)73% - 61%-ב דמאנ רשואמה םוכסה רועיש חווט( םצמטצמ
 רושיא ירועיש ודעות ,םיסימה תושר ינותנ יפל ,תואקסעה רוזחמב העיגפה רקיע תא ווחש
 לש םירושיאה רועיש היה יאנפו רודיב ,תונמוא ףנעב .עצוממהמ םיכומנ תושקב רפסמ לש
 רשואמה םוכסה רועיש עצוממ םלואו ,תוליעפה יפנע ןיבמ רתויב ךומנה תושקבה רפסמ
 .רתויב םיהובגה םע הנמנ וב

 תושקבה תוגלפתה ןיב רעפל רוקמה תא ןחבי ל"כשחה יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 םיפנעש ךכל הביסה תא רתאל ידכ ,תונוש םיפנע תוצובק ווחש העיגפה ןיבל תונרקב
 םניא ,ךוניחו יאנפו רודיב ,תונמוא יפנע ןוגכ ,תיתועמשמ העיגפ ווחש הלא דוחייב ,םימיוסמ
 ןרקה להנמכ ל"כשחה יכ םג ץלמומ .םהב תיתועמשמה העיגפה ףא לע תושקב םישיגמ
 תושקבה ישיגמ תודוא לע לבקתמה עדימ ףוסיאל לעפי םיינוניבו םינטק םיקסעל
 ,םירחא םיירוביצ םיפוגבו םיסימה תושרב םימייק עדימ ירגאמל האוושה ידכ ךות ,ודוביעלו

 .תונרקה לש ןתוליעפ בויט ךרוצל

 רבגומה לולסמה תמקה
 תונרקה תרגסמב ןתינה הנעמה תא ביחרהל הדעונ ,2020 ינוי עצמאב ,רבגומה לולסמה תחיתפ
 תופתתשה תבחרה תועצמאב ,רתויב ועגפנש הלאל רקיעבו ,םיקסע לש רתוי בחר ןווגמל
 95% לש רועישב הנידמ תוברע דימעהל טלחוה ךכיפל .יארשאה ןתמב םולגה ןוכיסב הנידמה
 דוע .ןמממ ףוג לכ לש תואוולהה קית תמרב 60% לש רועישב תוברעו תדדובה האוולהה תמרב
 תובקעב תושק העגפנ םתוליעפש םיקסעל עייסל דעוי לולסמה יכ תורשקתהה ימכסהב עבקנ
 ןוכיס תמר )א( :רבטצמב םהב דומעל םיוולה לעש םיאנת המכ ורדגוה ןכלו ,ףיגנה תוטשפתה
 שגדב ,יללכה לולסמה תרגסמב תואוולה לבקל םילוכיש וא ולביקש םיקסעל האוושהב ההובג
 ןמ רתוי ךומנ ליגרה לולסמב תואוולהל םהב םיקסועה תושקב לש רושיאה רועישש םיפנע לע
 האצותכ ורצונש םיימירזתה םיכרצה םע דדומתהל תיאמצע תימירזת תלוכי רדעיה )ב( ;עצוממה
 לש רועישב הדירי )ד( ;ןרקב ליגרה לולסמב האוולה תלבק-יא )ג( ;תיקסעה תוליעפב העיגפהמ

 םאתהב ,דקתשא ליבקמה רוזחמל האוושהב 2020 יאמ וא לירפא שדוח רוזחמב תוחפל 50%
 .סמ ץעוי וא ןובשח האור רושיאל

 ,רבגומה לולסמה ןיבל ליגרה לולסמה ןיב םילדבהה תא תיפנע הסירפב גיצמ ןלהל 5 חול
 לכב ורשואש תושקבה רועיש ,לולסמ לכב תושקבה ךס ךותמ ושגוהש תושקבה רועיש תוברל
 .לולסמ לכב רשואמה םוכסה רועיש עצוממ תאו לולסמ
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 ורשואש תושקבה רועישו תושקבה ךס ךותמ ושגוהש תושקבה רועיש :5 חול
 םיקסעל ןרקה ילולסמ ינש ןיב האוושהב ,תורשואמה תושקבה ךס ךותמ

 )םיזוחאב( םיינוניבו םינטק

 תוליעפה ףנע

 םוכסה רועיש עצוממ ורשואש תושקבה רועיש ושגוהש תושקבה רועיש
 רשואמה

 רועיש רבגומ ליגר
 יונישה

 רועיש רבגומ ליגר
 יונישה

 רועיש רבגומ ליגר
 יונישה

 0.9%- 70.1% 70.8% 9.2% 61.2% 56.1% 35.3%- 1.4% 2.2% גידו רועיי ,תואלקח

 13.2%- 58.0% 66.8% 20.1% 66.4% 55.3% 14.7%- 6.2% 7.3% תשורחו היישעת

 9.3%- 59.8% 65.9% 4.9% 52.3% 49.9% 22.8%- 10.5% 13.6% יוניב

 ;ינועמקו ינוטיס רחסמ
 םייעונמ בכר ילכ ןוקית
 םיעונפואו

24.3% 20.5% -15.8% 52.9% 63.0% 19.1% 64.8% 54.1% -16.4% 

 ,הרובחת יתוריש
 ראוד ,הנסחא
 תורדלבו

6.3% 5.9% -5.9% 44.0% 55.2% 25.5% 67.3% 61.2% -9.1% 

 6.0%- 60.5% 64.3% 40.7% 68.2% 48.5% %171.2 20.4% 7.5% לכואו חוריא יתוריש

 17.9%- 56.2% 68.4% 22.1% 52.8% 43.2% 17.1%- 3.1% 3.8% תרושקתו עדימ

 םייסנניפ םיתוריש
 5.4% 71.9% 68.1% 27.9% 58.1% 45.4% 56.67- 0.9% 2.1% חוטיב יתורישו

 11.1%- 61.4% 69.1% 43.2% 60.6% 42.3% 29.1%- 1.9% 2.7% ן"לדנב תויוליעפ

 ,םייעוצקמ םיתוריש
 12.0%- 63.0% 71.6% 7.2% 52.0% 48.5% 37.5%- 8.0% 12.8% םיינכטו םייעדמ

 לוהינ יתוריש
 7.4%- 58.8% 63.5% 27.4% 61.0% 47.8% 61.5% 6.6% 4.1% הכימתו

 5.4%- 66.2% 70.0% 32.4% 58.2% 44.0% 12.9%- 1.9% 2.2% ךוניח

 תואירב יתוריש
 12.7%- 64.0% 73.3% 11.4% 54.4% 48.9% 27.9%- 2.3% 3.2% דעסו החוור יתורישו

 11.4%- 63.8% 72.0% 52.2% 64.1% 42.1% 91.7% 7.4% 3.9% יאנפו רודיב ,תונמא

 14.7%- 61.3% 71.9% 28.2% 56.7% 44.2% 30.3%- 2.8% 4.0% רחא

  100.0% 100.0% כ"הס

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
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 .רבגומה לולסמל ושגוהש תושקבה רועישב יונישה יבגל תברועמ המגמ הלוע 5 חולמ
 .ליגרה לולסמל האוושהב רבגומה לולסמב ךומנ תושגה רועיש דעות תוליעפה יפנע בורב
 יתוריש ףנעב ,העיגפה רקיע תא ווחש תוליעפה יפנע ינשב יכ בויחל ןייצל יואר תאז םע
-ב לדג תושקבה רועישו ,הכופה המגמ הדעות יאנפו רודיב ,תונמוא ףנעבו לכואו חוריא

 רושיאה רועיש לדג תוליעפה יפנע לכב יכ חולהמ רכינ .המאתהב ,91.7%-בו 171.2%
 בורב יכ אצמנ ,םלואו .רתוי הובג רועישב תוברע תדמעה תובקעב ליגרה לולסמל סחיב
 האוושהב רשואמה םוכסה רועישב הדיריב ורשואש תושקבה רועישב לודיגה הוּול םיפנעה
  .ליגרה לולסמל

 תוגלפתה תאו ורשואש תושקבל סחיב רשואמה םוכסה תוגלפתה תא גיצמ ןלהל 27 םישרת
 .רבגומה לולסמב ושגוהש תושקבה לכל סחיב ןאולמב ורשואש תושקבה

 תוגלפתהו ורשואש תושקבל סחיב רשואמה םוכסה תוגלפתה :27 םישרת
 רבגומה לולסמב ושגוהש תושקבה לכל סחיב ןאולמב ורשואש תושקבה

 

 

 רבגומה לולסמה תרגסמב םירושיאה רועישב 11.8%-ב ךרעומה לודיגה יכ אצמנ
-כ לש רועישב עצוממב רשואש םוכסה רועישב ןה הדיריב הוּול ליגרה לולסמל האוושהב

 לולסמהש ףא ,ךכשמ .1.8%-כ לש רועישב ןאולמב ונענש תושקבה רועישב ןהו 7.6%
 הקפיס ,ליגרה לולסמה תרגסמב ורשוא אלש םיקסעל יארשא תדמעה רשפיא רבגומה
  .דבלב יקלח ןורתפ ותמקה

 תא םיאתהל תיאקנבה תכרעמה תא דדועל םיכרד ונחבי לארשי קנבו ל"כשחה יכ ץלמומ
 תעב ועגפנש םיפנעבו ללכב קשמב יארשאה יכרוצל תונרקה תרגסמב יארשאה ילולסמ
 .טרפב רבשמה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
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 לולסמבו ליגרה לולסמב םישקובמה םימוכסה ףקיה תאו תושקבה ךס תא גיצמ ןלהל םישרתה
 .תישדוח הסירפב רבגומה

 - לירפא ,רבגומהו ליגרה לולסמב שקובמה םוכסהו תושקבה ךס :28 םישרת
 2020 רבוטקוא

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
  .19.10.20 םוי דע  *

 ךומנ ,ןפקיהב ןהו תושקבה רפסמב ןה ,רבגומה לולסמב שוקיבה יכ רכינ 28 םישרתמ
  .תוליעפה ישדוח לכ ךלהמב ליגרה לולסמל האוושהב תיתוהמ

 לועפל לולסמה לחה םרט םלואו ,יארשאה ףקיה תא לידגהל הדעונ רבגומה לולסמה תמקה
 טיסהל םינמממה םיפוגה םילולע הז לולסמב עצומה תוברעה רועישב לודיגה חכונ יכ ששח הלע
 ,רבגומה לולסמב הנעמה תא ליבגהל טלחוה ךכיפל .וילא תונרקב תודמעומה תואוולהה לכ תא
 חישה תרגסמב .דבלב ליגרה לולסמה תרגסמב ונענ אל ללכש םיקסעה תצובקל קר ודעיילו

 םיכומנ םימוכס ולביק םיקסעהמ קלח יכ רהבוה םינמממה םיפוגה םע ל"כשחה לש ףטושה
 תא תנייפאמה ןוכיסה תמרל םינוע הלאש ףא ,רצקה חווטב םהל עייסל ידכ ליגרה לולסמב
  .הלבגמה 16.7.20 םויב הלטוב הז עקר לע .רבגומה לולסמה

 םיפקתשמה ליגרה לולסמה תרגסמב ורשואש םימוכסל תושקבה ימוכס ןיב םילודגה םירעפה
 םייופצ ויה - םילולסמה ינשל תושקב תשגה רבדב הלטוהש הלבגמה תרסהו ,ליעל 28 םישרתב
 רבגומה לולסמב תואוולהל ךומנה שוקיבה ,תאז םע .רבגומה לולסמל שוקיבה תא לידגהל
 הנעמ קפסמ אל הז לולסמש ךכ לע םידיעמ הקוצמב םיאצמנ ןיידע םיבר םיקסע יכ הדבועהו

 תושיגפב .םיקסעהמ קלח רובע ידמ רחואמ חתפנ הז לולסמש ךכב הצוענ הביסהש ןכתיי .םלש
 םהיתושקבש םיבר םיקסע םימייק יכ אצמנ םינמממה םיפוגה יגיצנ םע תרוקיבה תווצ םייקש
 בלשב רבגומה לולסמה םקומ היה וליא בויחב םינענ ויה הלא םיקסע םלוא ,וחדנ יארשא תלבקל
 .רתוי םדקומ
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 תדימב העגפש ןכתיי ןכלו ,רחואמ בלשב התשענ ינוי שדוחב רבגומה לולסמה תמקה
 .רבשמה תא חולצל ידכ םדקומ בלשב יארשא לבקל םיקסעה תונכתיהבו ותוציחנ
 .ןתינש לככ ריהמו דקוממ הנעמ ןתמו העיגפה ידקומ יוהיזב ךרוצה תא תדדחמ וז תולהנתה

 ונייצי ליגרה לולסמב יארשא תושקב תייחד תעבש ךכל לעפי יללכה בשחה יכ ץלמומ
 .רבגומה לולסמל תונפל תורשפאה תא םינמממה םיפוגה

 םייאקנב-ץוח םיפוג תופתתשה

 םיקסעה רתיל הנעמה ,ליגרה לולסמה תרגסמב הנעמל וכז "םיבוט" ורדגוהש םיקסעש דועב
 םיליעי םיקסע תללוכה ,הבחר םיקסע תצובקב רבודמ .רבגומה לולסמה תרגסמב ןתניהל דעוי

 ומייאש םירזת יישקל ועלקנ רשא תוחפ םיליעי םיקסע דצל ,תיפנעה םתוכייתשה חכונ ועגפנש
 לע הנידמה תוברע תלדגה רחאל םג יכ הלעמ הקידב ,םלואו .רבשמה תועפשה לשב םמויק לע
 .תואוולהה שומימ תייעב הרתפנ אל רבגומה לולסמה תרגסמב 60% לש רועישל קיתה

 םיפוגה ןוצרב העגפ ,םימיוסמ םיפנעב דוחייב ,םיבר םיקסע לש םתוליעפ רוזחמב תרכינ הדירי
 תמקה .ןנועריפל םינימז תורוקמ רדעיה חכונל ,תונרקה תרגסמב תואוולה דימעהל םינמממה
 .ןיטולחל ותוא הריסה אל ךא םינמממה םיפוגה לש ןוכיסה תא םנמוא המצמצ רבגומה לולסמה
 הווקתה תורמל וברוס יארשאל תובר תושקבו ,תוריהז הנשמ םינמממה םיפוגה וטקנ ,ךכשמ
 .רבגומה לולסמב םיבר םיקסע ולתש

 לולסמב יארשאה תושקבב 20%-כ לש הייחדה ירועיש חכונ הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
 םיכרד ןחבי ל"כשחה יכ ץלמומ ,הז לולסמב ורשואש םימוכסה ירועישב ןוטיקהו רבגומה
 עוציב ידכ ךות ,םייאקנב-ץוח םיפוג תועצמאב תוברל ,יארשאה תורוקמ ןוויגל תויפולח
  .םתוליעי תניחבל הרקב

 הדעווה תבישיב .עציהה תורוקמ תבחרהלו יארשאה תויולע תלזוהל סיסבה אוה יתורחת קשמ
 רתיה ןיב .רבשמה תעב קשמב יארשאה בצמ תייגוס הנודינ 4.8.20 םוימ הנידמה תרוקיב יניינעל
 םינושה תונרקה ילולסמל תופרטצהמ םיבר םייאקנב-ץוח םיפוג לש םתוענמיה תייגוס הנחבנ

 םיאנתב םתופרטצהל ל"כשחה ףגא תיינפ תורמל ,הנידמ תוברעב תואוולה ןתמל ומקוהש
 .םייאקנבה םידיגאתל ועצוהש םיירחסמה

 םיילאוטריו תועבטמ ,42קטניפ תורבח ,תולודג יארשא תורבח םיללוכ םייאקנב-ץוח םייסנניפ םיפוג
 ,)םירדסומ םייסנניפ םיתוריש( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחב תרדסומ םתוליעפש ,םינפלחו

 םינועה םיפוג 2,000-כב רבודמ ,הבישיב החכנש ,ןוהה קוש תושר תגיצנ תנעטל .2016-ו"עשתה
 םדיש ןכתייו תיאקנבה תכרעמה לש תוחוקל םניא םקלחש ,םיקסע לש יארשאה תשירד לע
 יפלא תורשע םויה םיתרשמ" הלא םיפוג יכ ריהבה יארשאה תורבח דוגיא ר"וי .הילא תגשמ הניא
 ."םיינוניבו םינטק םיקסעל יארשא לש םידראילימ תורשע יבג לע םידראילימ םינתונ ,םיקסע

 
 םיסנניפ תוריש ןתמ וא תויסנניפ תויוליעפ רופיש עיצמו םייסנניפל היגולונכט ןיב בלשמה שדח םוחת גציימ חנומה  42

 .םייגולונכט םיעצמאב
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 רסוח לשב חלצ אל תונרקל םייאקנב-ץוח םיפוג לש ףוריצה ןויסינ יכ הלוע הבישיה לוקוטורפמ
 םידיגאתמ לידבהל .םתוליעפ יפוא ןיבל תונרקב ועצוהש םיירחסמה םיאנתה ןיב המילה
 ,הובג ןוכיסב הכורכ ותבוטל יארשא תדמעהש דעי להקל םינופ םייאקנב-ץוחה םיפוגה ,םייאקנב
 םיפוגה לש לועפתהו סויגה תויולע ,ךכמ הרתי .םידדצה ןיב םיירחסמה םיאנתה םיעבקנ םאתהבו

 ועצוהש םיביטימה םיאנתה ךכיפל .םייאקנבה םידיגאתל האוושהב תוהובג םייאקנב-ץוחה
 העברא תלוז ,וז הייסולכוא םע םינמנה םיפוגה בור לש םתופתתשה רדעיהל וליבוה תונרקב
 םינטק םיקסעל ןרקב תושקבה תוגלפתה תא גיצמ ןלהל 29 םישרת .תינכותב קלח ולטנש םיפוג
 .ןפקיהו תושקבה רפסמ לש םיחנומב תוצובקה יתשל הקולחב ,הילולסמ ינש לע ,םיינוניבו

 ןרקב םינמממ םיפוגל הקולחב תושקבה רושיא רועיש תוגלפתה :29 םישרת
 םיינוניבו םינטק םיקסעל

 

-ץוחה תצובק לע רתוי העיפשה קיתה לע תוברעה רועיש תלדגה יכ רכינ 29 םישרתמ
 םימוכסב ןהו ורשואש תושקבה רפסמב ןה ,םייאקנבה םידיגאתה לע רשאמ םייאקנב
 .ורשואש

 ןתמ" יכ תסנכה לש הנידמה תרוקיב יניינעל הדעווה תבישיב ןייצ יארשאה תורבח דוגיא ר"וי
 קושל רשפאמ היה הז .לבקמה חוקלה תמרב אל ,ןמממה תרבח תמרב תויהל ךירצ תויוברעה
 קושהש הז תאזה הפוקתב הרקש המ .תיחכונה הפוקתב ולש תוליעפה תא ביחרהל יאקנב ץוחה
 םיקזחמ וירבד .)4 םישרת ןלהל ואר( "ןוכיס קר האר אוה יכ ולש תוליעפה תא ןיטקה יאקנב ץוחה
 תוברעה רועיש תלדגה תובקעב םייאקנב-ץוחה םיפוגל םייאקנבה םידיגאתה ןיב ינושה רוקמ תא

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
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 וויהש ,תונרקב ועבקנש םיאנתה ןמ עפשומ םייאקנב-ץוחה םיפוגה ינפל בצינה ןוכיסה .קיתה לע
  .רתוי הובג ןנוכיסש םיקסעה תוצובקל יארשאה תבחרהלו םתופתתשהל םסח

 לולסמה תמקהב ףקתשמה ,הובג ןוכיסב םיקסעל יארשאה עציה תא ביחרהל ןוצרה חכונ
 ,םייאקנב-ץוח םיפוג תמיתרב ןומטה הנעמה לאיצנטופו ךומנה שומימה דצל ,רבגומה
 םיאנתב םייאקנב-ץוחה םיפוגה תצובקל הנידמ תוברע תדמעה לוקשי ל"כשחה יכ ץלמומ
 .םידדצה ןיב ורדגויש םיירחסמ

 תונרקה תוליעפב םיילועפת םיטביהו לופיטה ךשמ

 תולבקתמ ,םיינוניבו םינטק םיקסעל תואוולה תדמעהל הרגשב תלעופה ,תמייקה ןרקה תרגסמב
 תא הניכמש תמאתמ הרבח ידיב וקדבנש ירחא ,רדוסמ ןפואב יארשא תדמעהל תושקב םינש הז

 קפסל הרטמב .תיאקנבה תכרעמה לומ )םותיח( המיתחה ךילהת תמלשהל םיצוחנה םיכמסמה
 תא ריסהל רצואה דרשמב טלחוה ,הנורוקה ףיגנ תוצרפתה חכונל ,יקסעה רזגמל ריהמ הנעמ
 .תוידועייה תונרקב הרקב יכרוצל ןקלחב שומיש תושעלו םותיחה ךילהתמ תומאתמה תורבחה
 יארשא ןתמל תורשקתהה תא עצבלו תונרקה לש ןתוליעפ ןונגנמ תא תונשל טלחוה ןכ ומכ
 השקב שיגמ .ידועיי טנרטניא רתא תועצמאב םינמממה םיפוגל תואוולהה ישקבמ ןיב תורישי
 יטרפו קסעה יטרפ תודוא עדימ הב לולכלו ןרקה רתאמ ןווקמ ספוטב ותשקב תא חולשל שרדנ
 .תשקובמה האוולהה

 םיפוגל ורבעוהו ,םימאתמה םיפוגהו רצואה דרשמ תוכרעמב וטלקנ ולבקתהש תושקבה
 ףסונ .םויב םעפ תוחפל רידת ןפואב ,האוולהה תא לבקל םיקסעה םיניינועמ םהמש םינמממה
 תטילק רבדב םתוא ןכדעלו םיקסעה ילעב םע רשק רוציל םינמממה םיפוגה לע לטוה ,ךכ לע
 בגא ,ןמוימו ריהז ןפואב תוקידב ךורעל ןכו ,דחא םיקסע םוי ךותב ןהב לופיטה ךשמהו תושקבה
 יארשאה תודעווב תושקבב ןודל םינמממה םיפוגה לע לטוה דוע .ןוכיס תכרעהל םילכב שומיש
 תא גיצמ ןלהל 30 םישרת .השקבה תלבק םוימ רתויה לכל םיקסע ימי העבש ךותב םהלש
 .השקבה תטילק עגרמ תוידועייה תונרקה תרגסמב האוולה תלבקל ךילהתה
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 תוידועייה תונרקה ןמ האוולה תלבקל ךילהתה :30 םישרת
 

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
-ו ח"ש ןוילימ 1 ליגרה לולסמב ורדגוה תרוקיבה םויס דעומב .רפסמ םימעפ הנתשה רדגוהש םוכסה  *

 .רבגומה לולסמב ח"ש 500,000
 .הנופל האוולהה דמעות ,השקבה תא הרשיא יארשאה תדעו םא  **
 תושקב לש הליבקמ הקידב עוציבלו הוותמה יללכב הדימע אדוול ל"כשחה ףגא ידי לע הנומש ףוג  ***

 .השירד יפל תונרקל םינופה

 ורדגוהש םינמזה תוחולמ הגירחב אטבתה ,ןתחיתפ דעומב דוחייב ,תונרקל הובגה שוקיבה
 לופיטה ינמז לע ל"כשחה ףגא קפיסש םינותנ גיצמ ןלהל םישרתה .תורשקתהה ימכסהב
 הקולחבו תישדוח הסירפב ,הילולסמ ינש לע םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקה תרגסמב תושקבב
 רזגנה יארשאה תודעווב רוביצ גיצנ לש תוחכונ שרודה לולסמבו ריהמה לולסמב ונודנש תושקבל
  .שקובמה םוכסהמ
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 תוידועייה תונרקה תרגסמב תושקבב )םימיב( לופיטה ינמז :31 םישרת
 *2020 ,תישדוח הסירפב

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
 אל םילודג םיקסעל ןרקה לע םינותנ .דבלב יארשאה תודעווב ונודינש תושקבל םיסחייתמ םינותנה  *

 .וז ןרקב ושגוהש תושקבה ךותמ יארשאה תודעווב ונודינש ךומנה תושקבה רפסמ לשב םיגצומ
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 ינשב תושקבב לופיטל ורדגוהש םינמזה תוחולמ תיתוהמ הגירח תרכינ 31 םישרתמ
 ובתונש תושקבב לופיטב עצוממב םימי 15-כ לש הגירח ליגרה לולסמב .םילולסמה
 הגירח רבגומה לולסמב .תורחאה תושקבב לופיטב םימי 18-כ לש הגירחו ריהמה לולסמל
 םימי 20-כ לש הגירחו ריהמה לולסמל ובתונש תושקבב לופיטב עצוממב םימי 14-כ לש
  .תורחאה תושקבב לופיטב

 עיפשמה םילולסמה ינשב ןפקיהל םאתהב לופיטה ינמזב רעפ םייק יכ 31 םישרתמ הלוע דוע
 500,000 לע הלועה םוכסב תואוולהל תושקבב לופיט .תושקבה תניחב לולסמ בותינ ןפוא לע
 ףותישב יארשא תודעו תוסנכתהב ךורכ ליגרה לולסמב ח"ש ןוילימ 1 לעו רבגומה לולסמב ח"ש
 תרכינ .ןתניחבב ףסונ בוכיעל םיליבומה הטלחהה תלבקל ףסונ עדימ ףוסיאבו רוביצה גיצנ
 ךשמ ךא ,תונרקה תוליעפ ישדוח ךלהמב תושקבב לופיטה ינמזב הפיצר הדירי תמגמ םישרתב
 רתויה לכל םיקסע ימי העבש :תורשקתהה ימכסהב רדגוהש דעיהמ קוחר תושקבב לופיטה
 רופישה תמגמ תא סחייל ןתינ דועו תאז .תוליעפ ישדוח השיש רחאל םג ,השקבה תטילק רחאל
 .ןתוליעפ ישדוח ךלהמב תונרקב ושגוהש תושקבה רפסמב הדיריל

 ךותב תושקבב לופיטה תא ומילשי םינמממה םימרוגה יכ עבקנ ובש תורשקתהה םכסה
 ינמז יכ אצמנ תאז םע .השעיי ךכ יכ םישקבמה לש הייפיצל איבה םיקסע ימי העבש
 לופיטה ינמזמ )עצוממב םימי 15-כב( תיתוהמ וגרח םילולסמה לכב לעופב לופיטה
  .ועבקנש

 םימסחה תא ,תושקבב לופיטה ינמז תא םינמממה םיפוגה םע ןחבי ל"כשחה יכ ץלמומ
 וז הניחב יפ לע .םינמזה תוחול םוצמצל תוירשפאה םיכרדה תאו ךילהתב ורצונש םינושה
 ןמז ךשמ רבדב רוביצה תא ןכדעל שי םאתהב .תושקבב לופיטל ריבס ןמז עובקל וילע
  .ךילהתה תוכראתה לשב םישקבמה דצמ לוכסת עונמל ךכו ,תושקבב לופיטה

 תויחנה( םיקנבה לע ולטוהש תויקשמה תולבגהה םא ןחבי םיקנבה לע חקפמה יכ ץלמומ
 תולקה ןחבי - ןכ םאו ,םינמזה תוכראתהל ואיבה )תוליעפה ףקיה םוצמצו םוריח תעשל
-יא חכונל ףקות הנשמ לבקמ אשונה .ריבס ןמזב קשמל יארשא קפסל ידכ תושרדנ
 רבשמ תוכשמתה תובקעב תונרקה תוליעפ ףקיהב ושרדייש םייונישה רבדב תוריהב
 .הנורוקה

 םיפקיהבו לודג תושקב רפסמב לופיטל רגתא ובוחב ןמט תוידועייה תונרקל רבוגה שוקיבה
 תיאקנבה תכרעמה רגתא יכ התלעה תרוקיבה .רצק ןמז ךותב תיאקנבה תכרעמל םירכומ םניאש
 יוניש ךכשמ .הז ףקיהבו הז גוסמ תושקב תטילקל הכורע הניאש בושחמ תיתשת חכונל םצעתה
  .תואוולהה ישקבמל הנעמ ןתמב םיבוכיעל ליבוה םייקה ןונגנמה

 ושגוהש ירחא םירדוסמ םיכמסמ םינמממה םיפוגה םילבקמ תמייקה ןרקה תרגסמב ,רומאכ
 עדימה תרבעה ןונגנמ תא הניש ל"כשחה ףגא .םותיחל םיכמסמה תא הניכמש תמאתמ הרבחל
 לככ ריהמ הנעמ תתל הרטמב ,םינמממה םיפוגה לכ םע תוצעוויה אלל תוידועייה תונרקב
 תלבקל ץוחנה עדימה תא ורסח ולבקתהש תובר תושקבש ךכל הליבוה וז תולהנתה .רשפאה
 םיבאשמ עיקשהל םינמממה םיפוגה וצלאנ ,ךכשמ .םינמממה םיפוגב יארשאה תודעווב הטלחה
 םיפוגה יכ אצמנ .םיקסעל הנעמה ןתמב בוכיעל םרג רבדהו ,תושקבב לופיטה תמלשהב
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 םיפוגהו רצואה תכרעממ ולבקתהש םינותנה תא דילקהל םימי ךשמב ושרדנ םינמממה
 ידדמ רבדב ל"כשחל תוחוד תאצמה ידכ ךות ,ינכדע םינותנ סיסב תריצי ךרוצל םימאתמה
  .ובייחתה םהילא םינמזה תוחולב הדימעו תורישה

 טולקל ושרדנ םינמממה םיפוגה תונרקב עדימה תרבעהל ןונגנמה יוניש תובקעב יכ הלע
 הנעמה ןתמב םיבוכיעל םרג רבדה .שדחמ םדילקהל ךירצהש ןפואב םינותנה תא
 .תואוולהה ישקבמ םיקסעל

 טביהב ךמותה עדימ תרבעהל ןווקמ ןונגנמ םשייל ל"כשחל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 יארשאה תדמעה ךילהת תא בייטל ידכ םינמממה םיפוגה םע תוצעוויה ידכ ךות יעוציבה
 ףסונ עדימ לולכל תואוולהה ישקבמ ינפל ןייצל ץלמומ ,ןכ ומכ .םיבאשמב ךוסחל ידכו
 ךכבו ,יארשאה תודעו תא שמשל יושע רשא ,תויקסע תוינכותו םייפסכ תוחוד ןוגכ ,שרדנ
 .לופיטה ןמז תא רצקל

 תוכורכה תויולעה תא הכסח וז הטלחה .יאמצע ןפואב תושקב תשגהב ךמת ןונגנמה יוניש
 .תמייקה ןרקה תרגסמב תואוולה לבקל םיקסעל ועייסש םינוש םימרוג דצמ יעוצקמ ץועיי תלבקב
 םיפוגה לע הדבכ תוירחא הלטוה ,תואוולהה ישקבמ דצב אטבתה ךילהתה רוציקש ףא ,םלואו

 .הרגשב םתוליעפ דקומב הניא תאז הלועפש ףא ,רצק ןמזב תובר תושקב חתנל םינמממה
 ףאו ,תורשקתהה יכמסמב ורדגוהש םידעי יבגל תושקבב לופיטה ינמזב הגירח הרצונ ,ךכשמ
 חותינ תגצה ללגב תונרקב תואוולה תדמעהל םיקסעה ייוכיסב עגפ הז יוניש יכ ששחה הלוע
 .יעוצקמ םרוג ידיב עצובמש חותינל האוושהב תוחנ

 םייעוצקמ םימרוגב תואוולהה ישקבמ תועייתסה רבדב עדימ ל"כשחה ידיב ןיא יכ אצמנ
 העפשהב םתוציחנ הנחבנ אל יכו ,תונרקהמ תואוולה לבקל םהייוכיס תא רפשל ןויסינב
 .ורשואש תושקב רובע רתוי םיהובג םימוכס תדמעהל תונכתיההו רושיאה ייוכיס לע

 יקלח יביטנרטלא חותינ עצוה תרוקיבה תווצל 16.11.20 םויב ל"כשחה ףגא חלשש בתכמב
 םיקסעה תומכ תוחיכש לש הניחב עיצמ חותינה .םיצעויב תועייתסהה לדוג רדס תניחבל
 קסעמ רתוי רובע תושקב שיגי ץעויש החנה ךותמ ,השקבה שיגמ יפל תושקב ושגוה םרובעש
 .דדוב

 ספוטב ןייצל השקבה ישיגמל רשפאל ןחבי ל"כשחה יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תלועפ בויט תבוטל ותועמשמו יונישה חותינ תא םילשיו ,יעוצקמ םרוגב ורזענ םא ןווקמה
 .תונרקה

 תושקבה רפסמ תלבגה התייה תואוולה תלבקל םיקסעה ייוכיס לע העיפשהש תרחא הטלחה
 םוכסב רושיא עונמל ידכ הלבקתה וז הטלחה .רתויה לכל םינמממ םיפוג ינשל תונרקה תרגסמב
  .יארשאה תדמעהב ךרוצה ןיגב לופכ

 תיתשתה יכ הדבועה חכונל יללכה בשחה ידי לע הלבקתה הטלחהה יכ התלעה תרוקיבה
 .תולופכ תושקב יוהיזל םאולמב םיכורע אל ןרקה לש הדובעה ךילהתו תיבושחמה
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 תכרעמב םינוכדע תורשע ושענ יכ בתכנ 17.3.21 םוימ הנידמה רקבמ דרשמל ל"כשחה תבושתב
 סיסב לע הז בכרומ ךילה להנל הרטמב 2020 ץרמ שדוחב התמקה דעוממ ןרקה לש בושחמה
 .תיזכרמ םינותנ תכרעמ

 הריכבה הלהנההו ןוירוטקרידה יכ עבוק 314 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל 1 רפסמ ןורקיע
 תורקב םויקלו 43יארשא ינוכיס תכרעהל םיתואנ םיכילהת םויקל םיארחא יאקנבה דיגאתה לש
 ,תאז םע .יארשאה תוליעפ לש התובכרומו הייפוא ,הפקיה תא תומאותה ,תויביטקפא תוימינפ
 םילדבה ונכתיי ךכיפל .ןוכיסה ןובאיתב יולתו דיחא וניא תיאקנבה תכרעמב יארשאה ינוכיס לוהינ
 יפנעמ רזגנה ,תואוולה ישקבמל ורשואיש תואוולהל תושקבה רועישב םייאקנב םידיגאת ןיב
 םייאקנב םידיגאת ברקב עצוממה רושיאה תא גיצמ ןלהל 32 םישרת .םיפסונ םידדממו םתוליעפ
  .תיפנע הסירפב םיינוניבו םינטק םיקסעל ליגרה לולסמב

 ורשיאש תואוולהה רפסמ לש עצוממה יפנעה רושיאה רועיש :32 םישרת
 *)םיזוחאב( ליגרה לולסמב םייאקנב םידיגאת

 

 .תושקב 1,900 תוחפה לכל ושגוה תויפנעה תוצובקהמ תחא לכב     *

 םידיגאת דצמ ןתינש עצוממה רושיאה רועישב םיזוחא תורשע לש רועישב רעפ הלוע 32 םישרתמ
 תויאקנבה תוצובקה יכ םישרתהמ הלוע דוע .תוליעפה יפנעמ קלחב ליגרה לולסמב םייאקנב

 
 .ויתובוח תא עורפל הוולה תלוכי רדעיהמ םיעבונה םידספה  43

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
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           הנורוקה רבשמב םייסנניפ םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש 

 תגצומש יאקנבה יארשאה לש תיפנעה הסירפה .תוליעפה יפנע לכב ההז רדסב תומקוממ אל
 םיפנעל האוושהב םג םידיגאתה ןיב הנתשמה יארשאה לוהינ תוינידמ תא תפקשמ םישרתב
 .םינושה

 םיפוג לש םצמוצמ רפסמל תושקבה תשגה תלבגהל יללכה בשחה תטלחה יכ הלוע
 ןיב הנתשמה יארשאה ינוכיס לוהינ תוינידמ לשב רושיאה ייוכיסב עוגפל הלולע םינמממ
 .םייאקנבה םידיגאתה

 םימרוגל תינמז וב תושקב תשגהל תורשפאה תא ביחרהל ןחבי יללכה בשחה יכ ץלמומ
 ןונגנמ תריציו תונרקב תולופכ תושקב יוהיזל תבשחוממה תכרעמה רופיש דצל ,םינמממ
  .שקבמ לכל ועבקנש תורקתב דמועה שומימ רשפאיש

 הרקב ינונגנמ

 תבשחוממה תכרעמה תמרב .הרקב לש תונוש תומר ללוכ תואוולה תדמעהל תושקבב לופיטה
 הלבגהה תוברל ,ורדגוהש האוולהה יאנתב הדימעה תקידבל תורקב תועצבתמ ןרקה לש
 דומאל ידכ תולופכ תושקב יוהיז רופישל ןכו ,רתויה לכל םינמממ םיפוג ינשל השקבה תשגהל
 רותיאל ל"כשחה ףגא לעפ תונרקה תוליעפ ךלהמב יכ התלעה תרוקיבה .יארשאה יכרוצ תא
 .ורדגוהש םיאנתהמ הגירח עונמל ידכ בושחמה תכרעמ לש הרקבה רופישלו תולקת

 םיבשויה רוביצה יגיצנו ןמממה ףוגה תמרב תישענ םינותנה תומיאב תדקמתמה תפסונ הרקב
 .)30 םישרתב ליעל גצוהש יפכ( תושקבה םוכסל ףופכב םינמממה םיפוגה לש יארשאה תודעווב
 יכמסמ ,םאתהב .תואוולהה רושיא םרטב תונרקב לבקתמה עדימה תומיא לע םינומא הלא
 הוולה ,האוולהה תדמעה םרט יכ אדוול םינמממה םיפוגה לע תוירחא םיליטמ תורשקתהה
 הוולה שרדנש תוחוטבה אולמ ודמעוה יכו ,עוציבה תארוה יאנת לכב םידמוע האוולההו

 ,יארשאה תדעו ירבח לע ,ךכ לע ףסונ .שרדנכ תוישיא תויוברע לע המיתח תוברל ,44דימעהל
 הבוג תא עובקל ,תושקבה תא תוחדל וא רשאל ,השקבה הבוגל ףופכב ,רוביצ גיצנ תללוכש
 רפסמ יכ האדיוּו הבילצהש ירחאו םכסהב םיטרופמה םיאנתל ףופכב לוכהו ןהיאנתו תואוולהה
 .שקבמה קסעה רפסמ תא םאות )ןמממה ףוגל חוודו( תבשחוממה תכרעמהמ קפוהש השקבה

 ידי לע ונומש םייטרפ םיפוג ינשב רבודמ .םימאתמה םיפוגה ידי לע ןרקב תעצובמ תרחא הרקב
 ידי לע וברוס רשא םינופה תושקב לש תורזוח תוקידב ,רתיה ןיב ,ךורעל הרטמב ל"כשחה ףגא
 תודעווב םיבשויה רוביצה יגיצנ ידי לעו ל"כשחה ףגא ידי לע שרדנ רבדה רשאכ ,ןמממה ףוגה
 םיקסע ,קסעה לש הריקס ,רתיה ןיב ,הללכ תרזוחה הניחבה .םינמממה םיפוגה לש יארשאה
 זוכיר לש הניחב ,דיתעל תויפיצהו וכלהמב ,רבשמה םרט ובצמ חותינ ,ותוליעפו ול םירושק
 שקובמה םוכסה תמועל םיימירזתה ויכרצ ,רבשמהמ ותעפשה תדימ לש חותינ ,ולש תויובחה
 יגיצנ תומשרתה לעו ם"עמ תוחוד לע ,םייפסכ תוחוד לע תססבתמ הניחבה .רזחהה תלוכיו

  .םימאתמה םיפוגה

 
 .המילשמ האוולה רובעו תירוקמ האוולה רובע  44
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 תונשל וצילמהו תושקבה תא תינשב ונחב םימאתמה םיפוגהש ירחא יכ התלעה תרוקיבה
 ,)לעופב םדי לע וקדבנש תושקב 367 ךותמ תושקב 121-ב( םינמממה םיפוגה תטלחה תא
 תא גיצמ ןלהל 6 חול .םירקמהמ 75%-כב תינושארה םתדמע תא םינמממה םיפוגה וניש
 .תונרקב םימאתמה םיפוגה לש םתוליעפ ףקיה

 ורבעוהש תושקבל הקולחב ,םימאתמה םיפוגה לש תוליעפה ףקיה :6 חול
 ל"כשחה םעטמו רוביצה יגיצנ םעטמ םהילא

 
 םעטמ ורבעוה 

 רוביצה יגיצנ
 םעטמ ורבעוה
 ל"כשחה

 כ״הס

 100% 815 76.6% 624 23.4% 191 תרזוח הניחבל ושגוהש תושקבה רפסמ

 45.0% 367 52.6% 193 47.4% 174 *לעופב וקדבנש תושקבה רפסמ

 תוברל( רושיאל וצלמוהש תושקבה רפסמ
 14.8% 121 19.0% 23 81.0% 98 )יקלח םוכס

 11.2% 91 11.0% 10 89.0% 81 םינמממה םיפוגב ורשואש תושקב תומכ

 ךותמ לעופב וקדבנש תושקבה רועיש
 45.0% 30.9% 91.1% תרזוח הניחבל ושגוהש תושקבה

 ךותמ רושיאל וצלמוהש תושקבה רועיש
 33.0% 11.9% 56.3% לעופב וקדבנש תושקבה

 םינמממה םיפוגב ורשואש תושקבה רועיש
 24.8% 5.2% 46.6% לעופב וקדבנש תושקבה ךותמ

 םינמממה םיפוגב ורשואש תושקבה רועיש
 75.2% 43.5% 82.7% רושיאל וצלמוהש תושקבה ךותמ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
 קנבל תיאמצע השקב השגוה השקבה תייחד רחאל )א( :הלאה תוביסהמ וקדבנ אל תושקבהמ קלח  *

 הלועפ ףתשל ןכומ היה אל האוולהה שקבמ )ג( ;האוולהה שקבמ דצמ הנעמ היה אל )ב( ;רחא
  .תפסונה הקידבב

 תושקבה רועיש .יארשאה תודעווב רוביצה יגיצנ לש םתוליעפב המולגה תובישחה הלוע 6 חולמ
 ,91.1%-ב דמאנ תרזוח הניחבל ושגוהש תושקבה ךותמ לעופב וקדבנש רוביצה יגיצנ םעטמ
 רעפ םייק יכ חולב תוארל ןתינ דוע .30.9%-ב דמאנ ל"כשחה םעטמ ושגוהש תושקבה רועישו

 םעטמ וחלשנש תושקבל רוביצה יגיצנ םעטמ וחלשנש תושקב ןיב םיזוחא תורשע לש רועישב
 ךותמ רושיאל וצלמוהש תושקבה רועישב 44.4% לש רעפ )א( :ןלהלש םידדמב ל"כשחה
 תושקבה ךותמ קנבב ורשואש תושקבה רועישב 41.4% לש רעפ )ב( ;לעופב וקדבנש תושקבה
 וצלמוהש תושקבה ךותמ קנבב ורשואש תושקבה רועישב 39.2%-כ לש רעפ )ג( ;לעופב וקדבנש
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 דוקימבו רוביצה יגיצנ תוליעפב המולגה תוינויחה לע םידיעמ הלא םידדמב םירעפ .רושיאל
 וקדבנש תושקבה ךס ךותמ יכ אצמנ דוע .תוברעתה םישרודה םירקמב םינמממה םיפוגל םתיינפ
 וליאו ,ל"כשחה ידי לע וחלשנ 52.6%-ו רוביצה יגיצנ ידי לע וחלשנ תושקבהמ 47.4% ,לעופב
 יכ אופא הלוע .המאתהב ,11%-ו 89%-ב דמאנ םינמממה םיפוגב ורשואש תושקבה ךותמ םקלח
 וזמ הברהב ההובג רוביצה יגיצנ םעטמ תרזוח הניחבל תושקב תחילשב המולגה תלעותה
 .ל"כשחה םעטמ תושקב תחילשב המולגה

 םיפוגה תטלחה יוניש לע יארשאה תודעווב רוביצה יגיצנ לש תיביטקפאה העפשהה חכונ
 תושקב לש תיסחי הכומנה תויביטקפאהו ,םימאתמה םיפוגל היינפ תועצמאב ,םינמממה
 ךותמ ןקלח ,ל"כשחה י"ע וחלשנש תושקבהמ 53% לומל ןכש( ל"כשחה םעטמ תוחלשנה
 ידכ רוביצה יגיצנ תעידיל רבדה תא איבהל ץלמומ ,)11% לע דמע ורשואש תושקבה
 תושקבה גוס תא דקמלו ,םימאתמה םיפוגל םיריבעמ םהש תושקבה ףקיה תא ביחרהל
 .תרזוחה הקידבה לש התוליעי תא לידגהל ידכ םימאתמה םיפוגל ל"כשחה ריבעמש

 תונרקה תלועפ בויטל םיירוביצ םיפוג ןיב הלועפ ףותיש

 עדימ םירבוצש םיירוטלוגרו םיירוביצ םיפוג לש בחרמ תללוכ תיתלשממה הדובעה תביבס
 םיירוביצה םיפוגה רתי תא שמשל יושעש בר ךרע ירוביצ ףוג לכ קיזחמש עדימל .םדיקפת ףקותמ
 תדמעה תועצמאב ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל דחוימ ךרעמ תמקה .םתוליעפ תא בייטלו

 הז ךרעמ .תימוקמה תיסנניפה תכרעמה תקפסמש יארשאה עציה לע הססבתה ,הנידמ תויוברע
 הוותמב קלח ולטנש םינמממה םיפוגה בור .םייסנניפ םירוטלוגר המכ לש תוליעפ ימוחת בלשמ
 חוויד תבוח ילעבו לארשי קנבב םיקנבה לע חוקיפה תויחנהל םיפופכה ,םייאקנב םידיגאת ויה
 .ויפלכ

 לע 6.4.20 םויב תירטינומה הדעווה הטילחה ותוליעפ תליחתו ליגרה לולסמה תמקה עקרב
 לארשי קנב דימעה התרגסמבש ,45םיריעזו םינטק םיקסעל יארשאה עציה תלדגהל תינכות
 תיבירב םינש שולש לש חווטל העובק תיבירב תואוולה 2020 יאמ ףוס דע תיאקנבה תכרעמל
 יכ בתכנ העדוהה יטרפב .)'א תינכות - ןלהל( 46ח"ש דראילימ 5 לש ףקיהבו )0.1%( לארשי קנב
 תורקייתה ףא לע הלא םיקסע תוצובקל יארשא ןתמל םילוז תורוקמ םיקנבל רציית תינכותה
 תווצ םייקש תוחישב .רבשמב קשמה תא תנייפאמה ןוכיסב היילעה עקר לע ןומימה תויולע
 ועריאש םיישקה עקרב הלבקתה 'א תינכות לע הטלחהה יכ רסמנ לארשי קנב יגיצנ םע תרוקיבה
 םויב .לירפא שדוח תליחתב הנידמ תוברעב תואוולה תדמעהל ןרקב ליגרה לולסמה תלעפהב

 ,תואוולהה הבוג לע הלבגמ אלל 'א תינכות תא שדחל תירטינומה הדעווה הטילחה 6.7.20
 םינטק םיקסעל יאקנבה יארשאה עציה תא לידגהל הרטמב השדח העדוה דע הליעפהלו
 תואוולהה תאצקה ינותנ תא גיצמ ןלהל 33 םישרת .47רבשמה תא חולצל םהל עייסלו ,םיריעזו

 .2020 רבמבונ דעו התלעפה דעוממ 'א תינכות תרגסמב תיאקנבה תכרעמל

 
 .תינכותה תרגסמב ןומימל רכוה םיריעזו םינטק םיקסעל שדח יארשאכ תיאקנבה תכרעמה ידי לע דמעוהש םוכס לכ  45

 עציה תא לידגהל הרטמב ךורא חווטל תואוולה ןתמ" ,תוליזנו םיפסכ קוש תדיחי - םיקוושה תביטח ,לארשי קנב  46
  .)7.4.20( "םיריעזו םינטק םיקסעל יארשאה

 הנעמה תבחרהל ףסונ םידעצ טס לע זירכמ לארשי קנב" ,תונותיעל העדוה - תילכלכ הרבסהו תורבוד ,לארשי קנב  47
 .)6.7.20( ,"הנורוקה רבשמל ירטינומה
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 לירפא ,תיאקנבה תכרעמל לארשי קנב הצקהש תואוולהה ינותנ :33 םישרת
 )ח"ש ידראילימב( 2020 רבמבונ דע

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקוושה תביטח - לארשי קנב ינותנ

 ויתולועפ תריחבב תואמצע לארשי קנבל הנקמ ,2010-ע"שתה ,לארשי קנב קוחל 5 ףיעס
 הדעווה לע ליטמ קוחל )1(15 ףיעס .וידיקפת יולימלו ויתורטמ תגשה םשל ויתויוכמס תלעפהבו

 .תירטינומה תוינידמה תא הז ללכבו ,קנבה תורטמ תגשהל תוינידמה תא עובקל תירטינומה
 העפשה תולעב התוכמסב תולבקתמה תוטלחה ,הדעווה תואמצעב המולגה תובישחה תורמל
 רקיעב ,הלשממה ידרשמ םהבו ,וב םינקחשה לש הלועפה יכרד לע ךכ ךותבו ,קשמה לע הלודג
 לע ,עודיי תוחפה לכלו ,םיירוביצה םיפוגה םע תוצעוויהל תובישח תמייק ךכיפל .רבשמ תותיעב
 .םתוליעפ לע ועיפשיש ןכתייש םיננכותמ םידעצ

 תונרקה ינייפאמ בוציעל תוטלחהה יכ 16.11.20-ב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ ל"כשחה
 הדמל הנידמ תויוברע תקלחמ יכו םיזרכמ תדעווב תולבקתמ הנידמ תוברעב יארשא תדמעהל
 תבוטל תתחפומ תולעב תיאקנבה תכרעמל תואוולה תדמעהל תירטינומה הדעווה תינכת לע
 םע תרוקיבה תווצ םייקש תוחישב .המסרופש רחאל םיריעזו םינטק םיקסעל יארשא תדמעה
 םיאנתה תעיבק לע העפשה ילעב ויה םיפתושמ הבישחו חישש ןכתי יכ רסמנ ל"כשחה יגיצנ
  .תונרקב םיירחסמה

 ךומתל ודעונ םיירטינומה םידעצה יכ 25.2.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ לארשי קנב
 תיאקנבה תכרעמה ידי לע ןתינה יארשאה ןיבל תירטינומה תוינידמה ןיב תרוסמתה תרבגהב
 .םיריעזו םינטק םיקסעל

 תופולח יתש תיאקנבה תכרעמה ינפל הדימעה הנידמ תוברעב האוולהל תונרקה תמקה
 ןוכיסה תליטנ ;תונרקב שומיש תועצמאב יארשא תדמעהב םולגה ןוכיסה תתחפה :העקשה
 תא םימלגמה םיהובג תיביר ימולשתל הרומתב יאקנבה דיגאתה תורוקממ יארשאה תדמעהו
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 םידיגאתל הרשפיא תונרקב "םיבוט" ורדגוהש םיוולל תופידע תקנעה .קשמב ןוכיסב לודיגה
 דיגאת לכ לש ןוכיסה ןובאיתל ףופכב ןהל ץוחמ ןתינש יארשאה ףקיה תא ביחרהל םייאקנבה
 ךלהמב תרוקיבה תווצל לארשי קנב םעטמ חלשנש בתכמב .וניגב רתוי ההובג הימרפ שורדלו

 םינטק םיקסעל ןתינש יארשאהמ לטובמ אל קלחש ךכל תודע קנבה ידיב יכ בתכנ 2020 רבמצד
 .תונרקה תועצמאב אלש דמעוה םיריעזו

 םינטק םיקסעל יארשאה יאנת תלקהל תינכותב שדח ךבדנ לארשי קנב קישה 22.10.20 םויב
 .)'ב תינכות - ןלהל( ח"ש דראילימ 10 לש ףקיהבו 2021 ינוי שדוח ףוס דע לעפויש םיריעזו

 תואוולה תיאקנבה תכרעמל קפסל לכוי לארשי קנב יכ תירטינומה הדעווה הטילחה וז תרגסמב
 וקינעי םיקנבהש תואוולה דגנכ זוחא 0.1 סונימ לש העובק תיבירב םינש עברא לש חווטל
 םינטק םיקסעל וקינעי םיקנבהש תואוולהה לע תיבירהש ךכל ףופכב ,םיריעזו םינטק םיקסעל
 תיבירה רועיש עצוממ תא גיצמ ןלהל 34 םישרת .1.3%48 סולפ םיירפ לע הלעת אל םיריעזו

 תוינכותה יתשב םיריעזו םינטק םיקסעל םיירחסמ םיקנב ונתנש יארשא לע הדומצ אלו הנתשמה
 .2020 רבמצד דעו 2020 ינויב לחה

 םיקנבה ונתנש יארשא לע הדומצ אל הנתשמ תיביר רועיש עצוממ :34 םישרת
 )םיזוחאב( 2020 רבמצד - ינוי ,םיריעזו םינטק םיקסעל תוינכותה יתשב

 

 
 יאנת תלקהל תינכותב שדח ךבדנ קישמ לארשי קנב" ,תונותיעל העדוה - תילכלכ הרבסהו תורבוד ,לארשי קנב  48

 .)22.10.20( "םיריעזו םינטק םיקסעל יארשאה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,לארשי קנב ינותנ
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 רועישמ התוליעפ ישדוח לכל הובג היה 'א תינכותב תיבירה רועיש יכ הלוע 34 םישרתמ
 הובגו ,)3.1%( הנידמ תוברעב האוולהל תונרקב יארשאה לע הדמעוהש תיברמה תיבירה
 הלוע ,ןכ ומכ .)2.41%( 'ב תינכותב דמעוהש עצוממה יארשאה לע תיבירה רועישמ רתוי

 הזרכהה דעומל ךומס ,יארשאה ריחמב היילע הלח 2020 רבוטקואב לחה יכ םישרתה ןמ
 .'ב תינכות תחיתפ לע

 םישדוחב יכ אצמנ 24.5.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל לארשי קנב ריבעהש םינותנמ
 לש ףקיהב תואוולה 56,109 'א תינכות תרגסמב ודמעוה 202149 לירפא דע 2020 רבמצד

 לש ףקיהב תיתלשממ תוברעב ונתינ )13.7%( תואוולה 7,701 םכותמ ,ח"ש דראילימ 14.1
 לש ףקיהב תואוולה 14,348 ודמעוה 'ב תינכות תרגסמב יכו ,)13.5%( ח"ש דראילימ 1.9

 ףלא 200 לש ףקיהב תיתלשממ תוברעב הנתינ תחא האוולה קר םכותמ ,ח"ש דראילימ 6
 .ח"ש

 קנב תוינכות ךותמ תיתלשממ תוברעב תואוולה 14% דע 0% לש רועישב שומימה ינותנ
 האוולהל תונרקל העקשה תפולח ושמיש לארשי קנב תוינכות יכ םישיחממ לארשי

 ל"כשחה םע לארשי קנב לש הלועפ ףותיש ,ךכשמ .םיירחסמ םיקנב רובע הנידמ תוברעב
 איבהל יושע היה יארשאה ןוכיסל תויוברעה הבוג ןיב תונזאמה תוטלחהה תלבק ךילהתב
 המילה רוציל יושע הלועפה ףותיש ,ןכש .תוינכותה תורטמ תגשהב רתוי הבר תלעות
 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

 לש ילכלכה ץעויכ ודיקפת ףקותמ" יכ 25.2.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ לארשי קנב
 ,ןכש לכ ,הרגשבש רבדכ רצואה דרשמב םימרוגה לכ םע קודה רשק דיגנה םייקמ ,הלשממה
 ףיצר רשקב ויה לארשי קנבב םייטנבלרה םימרוגהו דיגנה הפוקתה ךלהמב .רבשמה תפוקתב
 יקסעה רזגמל עויסה תוינכות תא בייטל תנמ לע דרשמב הריכבה תודיקפהו רצואה רש םע
 ."תיבה יקשמלו

 תלבק םרט ל"כשחה םע חישה רופישל לעפי לארשי קנב יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 עויסה תוינכות תוליעי תא בייטל הרטמב םוריח תעב עויס תוינכות שוביג ןיינעב תוטלחה
  .ל"כשחה ףגאו לארשי קנב לש

 ,יביצקתה דצבו יארשאה דצב רבשמה ךלהמב יקסעה רזגמל ןתינש יתלשממה לופיטהמ
 ךלהמב .תונרקה תוליעפ תא בייטל יושעש עדימ קיפהל ןתינ ,םייפסכ םיקנעמ תועצמאב
 לאיצנטופ רבדב תוכרעהו םיקנעמה ילבקמ תודוא לע עדימ םיסימה תושרב רבצנ רבשמה
 הז םע םיסימה תושרב םייקה עדימה תבלצה .50השקב ושיגה םרטו םהל םיאכזש םיקסעה
 תוליעפ יפנעו םיקסע תוצובק רבדב עדימ קפסל היושע ל"כשחה ףגאב תונרקה תוליעפמ רבצנה

 
 תוברעב ונתינש תואוולהה רועיש תוגלפתה תא םיטרפמה םינותנ ותושרב יכ תרוקיבה תווצ ינפב ןייצ לארשי קנב  49

 ההובג טוריפ תמרב חוויד חוודל ושקבתה םיקנבה תע ,2020 רבמצד שדוחמ לחה קר תינכותה תרגסמב תיתלשממ
 .רתוי

 .57 'מע ,םייניבה חוד ואר  50
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 םישב ,םתודירש ךרוצל םיקפסמ םיקנעמ ולביק אלש וא םיקנעמ לבקל םתוכז תא ושמימ אלש
 .םהל הצקוהש יארשאה ףקיהל בל

 םיסימה תושר ןיב העיגפ ידקומ יוהיזל הלועפ ףותיש םייקתה אל יכ התלעה תרוקיבה
 .םיסימה תושר לש התוליעפ תאו תונרקה תוליעפ תא בייטל הרטמב ל"כשחה ףגאל

 לע ססובמ תועובק תואצוה קנעמ" יכ 2.3.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל הבתכ םיסימה תושר
 הרקב ךרוצל ל״כשחהמ עדימ תלבקב ךרוצ היה אל ,ךכ רואל .םיסימה תושרב םימייקש םינותנ
 ."םיקנעמ תקולח לע

 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

 יארשאה ריחמ
 יאקנבה יארשאה ריחמב םייוניש ודעות רבשמה ךלהמב יארשאל שוקיבב רכינה לודיגה דצל
 סויג תולע )א( :םיירקיע םימרוג העבראמ תעפשומ יאקנבה יארשאה לע תיבירה .רוביצל
 )ב( ;)תוליבקמ תויתלשממ ח"גאל תויאקנב ח"גא תואושת ןיב חוורמה( םיקנבה לש תורוקמה
 קנב תיביר( יטנוולרה חווטל קשמב ןוכיסה תרסח תיבירה )ג( ;האוולהה לטונ לש ןוכיסה תיימרפ
 ,ףסונ חוורמ )ד( ;)םיכורא םיחווטל תויתלשממ ח"גא תואושתו םירצק יארשא יחווטל לארשי

 .51קושב תורחתה תמרמ רתיה ןיב עפשומה

 תורקייתה הלחו יתוהמ ןפואב םיוולה ןוכיס לדג ,קשמה לע רבשמה תועפשה לולכמ תובקעב
 יקשמל יארשאה יריחמ תיילעל וידחי ומרגש ,תיאקנבה תכרעמה לש ןומימה תורוקמ תויולעב
-יאל ןוכיסה תא ולידגה רחסמה יפקיה םוצמצו םילטבומה רפסמב לודיגה .םיקסעלו תיבה
 היילע הלח דבב דב .ףסונ יארשא תדמעהב םולגה ןוכיסה תאו תואוולהה רזחהב הדימע
 תכרעמה לש ןומימה תויולע תא ולידגהש תויאקנב ח"גא יחוורמבו תויתלשממ ח"גא תואושתב
 .ןלהל 35 םישרתב תוארל ןתינש יפכ ,52תיאקנבה

 

 

 

 
 הנורוקה ףיגנ רבשמב תוחוקלל םיקנבה לש עויסה ןפוא" ,יארשאל שוקיבב לודיגה ,םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב  51

 .)30.3.20( "רבשמה תליחתמ יאקנב יארשא לע תויבירה תיילעל םייזכרמה םימרוגהו

 .ןוכיס חוורמ תפסותב ,תויתלשממ ח"גא יריחמ לע תונעשנ ,תויאקנבה ןהבו ,תוינרצנוק ח"גא תואושת  52
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 ,םינש 10-לו םינש 5-ל תוילנימונ תויתלשממ ח"גא תואושת :35 םישרת
 )םיזוחאב( 2020 ץרמ - ראוני ,תויאקנב ח"גא לש עצוממה חוורמהו

 

 ןוכיסב לודיגה ףוקיש בגא תואוולהה רוחמתל הייפיצב תיאקנבה תכרעמל הנפ לארשי קנב
 הליעפה תירטינומה הדעווה .ךכמ רזגנל רבעמ תויביר תאלעהמ תוענמיהו ,תורוקמה סויג תולעבו

 יכרוצ תא לקהלו םייסנניפה םיקוושה לש הניקתה םתוליעפ תא חיטבהל ידכ םיירטינומ םילכ
 ברעתהל תירטינומה הדעווה הטילחה ,םאתהב .תיבה יקשמ לשו יקסעה רזגמה לש ןומימה
 תויתלשממ ח"גא תשיכרל תינכות הקישה 23.3.20 םויבו ,ינשמה קושב תויתלשממ ח"גא רחסמב
 ךומתלו קשמב יארשאה יאנת תא לקהל הרטמב ,53ח"ש דראילימ 50 לש ףקיהב ינשמה קושב
 תיבירה תא תיחפהל הדעווה הטילחה 6.4.20-ב .תיסנניפה תוביציבו תילכלכה תוליעפב
 תתחפהב ךומתל ,רתיה ןיב ,הדעונ הלועפה .0.1% לש המרל זוחא תודוקנ 0.15-ב תירטינומה
 36 םישרת .תילכלכה תוליעפה תוששואתהב ךומתלו םיקסעהו תיבה יקשמ לש ןומימה תויולע
 .רבשמה ישדוח ךלהמב יאקנבה יארשאה יריחמב םייונישה תא גיצמ ןלהל

 

 

 

 
 .השיכרה תינכות ףקיה ןיוצ עובש רובעכ המסרופש העדוהב .השיכרה ףקיה ןיוצש ילב 15.3.20-ב המסרופ העדוהה  53

 .םיקנבה לע חוקיפה :רוקמה
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 שדוחה ךלהמב ןתינש בוצק ןמזל דומצ אל יארשאב תיבירה רועיש :36 םישרת
  )םיזוחאב( 2020 רבמטפס - 2019 טסוגוא ,תוליעפה רזגמ יפל

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקנבה לע חוקיפה ינותנ

 ירזגמ בורב יארשאה יריחמב היילע המשרנ אל ןוכיסב היילעה תורמל יכ רכינ 36 םישרתמ
  .54הדירי תמגמ הדעות ףא םקלחבו ,תוליעפה

 לכ ברקב םיעצוממה יארשאה יריחמב היילע תמגמ הלח רבשמה ץורפ םע ,יקסעה רזגמה דצב
 דוחייב ,וז תדירי .תרכינ הדירי הלח הבש םיריעזה םיקסעה תצובקב טעמל ,םיקסעה תוצובק
 תוברעב םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקה תוליעפמ ,רתיה ןיב ,העבנ ,םינושארה רבשמה ישדוחב
 לש םיעצוממה יארשאה יריחמב םג רבשמה ךלהמב הפקתשה ןרקה לש התעפשה .הנידמה
 דצב .רבשמה םרט םתמרב םיריחמה תובצייתהל המרתו םיינוניבהו םינטקה םיקסעה תוצובק
 עצוממה יארשאה ריחמב היילעה הפקיש ,םירוגמ תוריד ןוכשמב יארשאהו רוידל יארשאה
 םע .תיאקנבה תכרעמב תורוקמה סויג תויולעב לודיגה דצל ןוכיסב לודיגה תא רבשמה תליחתב
 יתשב עצוממה יארשאה ריחמ תדיריב האטבתה רבשמה ךלהמב םיקוושה תוששואתה ,תאז

 .תוצובקה

 
 ךותמ ,הכומנ ןוכיס תמר ילעב ,םינתיאה םיוולה לש םקלחב לודיג תובקעב םג המרגנ יארשאה ריחמב הדיריהש ןכתי  54

  .רבשמה ךלהמב םיוולה ךס



 
  
 
  

|    75   | 

 

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

....
ה                                       |  

וריש
ית

נניפ ם
ייס

 ,ם
א

רש
וביציו יא

 ת
יפוג לש

נניפ ם
ייס

ב  ם
מ

 רבש
נורוקה

ה  
  

 בוצייל ומרתש יללכה בשחהו לארשי קנב תולועפ תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תורמל ,תויקסעה תוצובקה ןמ קלח רובע יארשאה יריחמב התחפהל ףאו ,יארשאה יריחמ
 .רבשמה תפוקתב ןוכיסה תמרב היילעה

 ירזגמל קשמב יארשאה יריחמ רחא בוקעל וכישמי יללכה בשחהו לארשי קנב יכ ץלמומ
 .טוקנל םישרדנ םהש םידעצה תניחב םשל ,םינושה תוליעפה

 יארשאה עציה תלדגהל םיפסונ םילכ
 תכרעמה תא דדועל ,םיקנבה לע חוקיפה ותרגסמבו ,לארשי קנב לעפ רבשמה ךלהמב
 םיקנבה תוחוקל לע לקהלו תילכלכה העיגפה תא םצמצל ידכ קשמל יארשא קפסל תיאקנבה
 קפסל תיאקנבה תכרעמה לע לקהל ודעונש תולועפ ןווגמ וטקנ תאז תרגסמב .ימירזת עויסב
 תשירד תתחפה ,תואוולה ימולשת תייחדל הוותמ :יארשאה עציה תא ביחרהלו רוביצל תואוולה
 יוניבה ףנע תויובח תבחרה ,םידנדיביד תקולח תריצעו תיאקנבה תכרעמה יפלכ תיחוקיפה ןוהה
 .רוביצל חווידבו תובוחב יאנובשחה לופיטל םייחוקיפ םישגד ןתמו

 תלכלכ לע )IMF( תימואלניבה עבטמה ןרק חוד לש 2020 רבמבונמ ינושאר םוכיסב ,םאתהב
 הקפיס רבשמה םרט לארשי קנב הוותהש תינרמשה תוינידמה יכ ןיוצ 202055 תנשל לארשי

 ועייס לארשי קנב טקנש םיצרחנ םידעצ .הלכלכב ךומתל םיקנבל הרשפיאו ןורמת בחרמ
 .יארשאל השיגהו םייסנניפה םיקוושב תוביציה רומישב

 ,לארשי קנב טקנש תוריהזהו תוריהמה תולועפה תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 לע הרימש ךותמ ,יארשאה עציה תבחרהל רבשמה ךלהמב ,םיקנבה לע חוקיפה דוחייבו

 .קשמה לשו םיוולה לש ,םייאקנבה םידיגאתה לש חווטה ךורא סרטניאה

 תואוולה ימולשת תייחדל הוותמ
 ץורפ םרט ולטנש תואוולה ירזחהב םיישקל הליבוה םיקסעהו תיבה יקשמ תוסנכהב הדירי

 הרשפיא םיילכלכה םיישקה םע דדומתהל םינושה תוליעפה ירזגמל עייסל הנווכ ךותמ .הפגמה
 חוקיפה ינותנמ .ורצונש םירזתה ירעפ לע רשגל ידכ תואוולה ימולשת תייחד תיאקנבה תכרעמה
 תוחוקל 449,000-כל תואוולה וחדנ 2020 לירפא ףוס דעו רבשמה תליחתמ יכ הלוע םיקנבה לע
 .56ח"ש דראילימ 5.2-כ לש רבטצמ םוכסבו תוליעפה ירזגמ לכב

 
 לע ח"ודה לש ינושאר םוכיס םויה השיגה תימואלניבה עבטמה ןרק תחלשמ" ,תונותיעל תועדוה ,לארשי קנב ואר  55

 .)11.11.20( "2020 תנשל לארשי תלכלכ

 IMF (International Monetary Fund), Concluding Statement - Israel: Staff Concluding Statement of the 2020 
Article IV Mission, 19/11/2020. 

 תיאקנבה תכרעמה ידי לע ץמואש ףיקמ הוותמ לע עידומ םיקנבה לע חוקיפה" ,םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב  56
 .)7.5.20( "הנורוקה רבשמ תוכלשה םע תודדומתהב םיקנבה תוחוקלל עויסכ תואוולה ימולשת תייחדל
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 תיאקנבה תכרעמה ידיב 57ילמינימ ףיקמ הוותמ ץומיא לע םיקנבה לע חוקיפה עידוה 7.5.20 םויב
 תבוטלו ,רבשמה תוכלשה םע תודדומתהב םיקנבה תוחוקלל עויסכ תואוולה ימולשת תייחדל
 ,הייחדה תפוקתל ,תוליעפ ירזגמ השולשל סחייתה תויחדה הוותמ .בחרה רוביצל תואדו תריצי

 .ןלהל 7 חולב גצומש יפכ ,הלמע בויחב ךורכ וניאו ,םימולשתה תסירפ ןפואלו תיבירה רועישל

 58תואוולהה ימולשת תייחדל ילמינימה הוותמה :7 חול

 תיביר רועיש הייחדה תפוקת תוחוקל תצובק 
 ילאמיסקמ

 תסירפ ןפוא
 םימולשתה

 תיבירה םישדוח 6 *הוול לכ תואתנכשמ
 תימכסהה

 תרתי לע הסירפ
 האוולהה תפוקת

 יכרצ יארשא
 100,000 דע
₪ ** 

 האוולהב םירוגיפ אלל הוול
 28.2.2020 ךיראתל ןוכנ

 .םישדוח 3

 היצפוא ,ףסונבו
 6 דע הכראהל
 םאתהב ,םישדוח
 תעד לוקישל
  קנבה

 תיבירה
 תימכסהה

 םימולשתה תפסוה
 תפוקת ףוסב
 *** האוולהה

 תוליעפ רוזחמ דע קסע יקסע יארשא
 ,₪ ןוילימ 25 לש יתנש
  .רבשמהמ עגפנ רשא

 וערפנ קסעה לש תואוולה
 -ל דע הרידס הרוצב

 הנש ךלהמב 28.2.2020
 יכ יופצו ,הז דעומל המדקש
 לכויו רבשמה תא חלצי אוה
 האוולהה רזחהב דומעל
 רבשמה רחאל

 ,םישדוח 6 דע
 לוקישל םאתהב
 קנבה תעד

 תיבירה
 תימכסהה

 םימולשתה תפסוה
 תפוקת ףוסב
 *** האוולהה

 הלמעב בויח אלל עצובת היחדה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקנבה לע חוקיפה :רוקמה
 ללוכ אל .רוגיפה תליחת םוימ םימי 180 דע ךשמל הייחד רשפאתת 28.2.20 ינפל רוגיפב היהש הוולל  *

 .יטפשמ ךילהב אצמנש הוול
 .ישילש דצ םע ירחסמ הלועפ ףותישב תואוולה ללוכ אל  **
 ךרוצה תדימב .קנבה לש בושחמה ךרעממ תועבונה תוינכט תולבגמל ףופכב תואוולהה תסירפ ןפוא  ***

 .הסירפה ןונגנמל םייפילח תונורתפ ועצוי

 הכימתל תובחר תוינכות תרגסמב יארשא ימולשת תייחדל תוינכות ומשוי םלועב תונוש תונידמב
 תופתתשהל תואכזה יאנתבו םינוירטירקב ,ןונגנמב תונידמה ןיב לדבנ תוינכותה יפוא .הלכלכב

 
 תשקבלו תבוטל וביחרהל ושרוה םינוש םייאקנב םידיגאתו תואוולהה תייחדב םיילמינימ םיאנת גיצה שבוגש הוותמה  57

 .םהיתוחוקל

 תואתנכשמה ימולשת תייחדל ,29.9.20 םויבו 13.7.20 םויב ,םיימעפ הוותמה בחרוה רבשמה תוחתפתהל םאתהב  58
 תויחדב הנשה ףוסל דע םימולשתה לש הייחד )א( :םייאקנבה םידיגאתב ח"ש 100,000 דע ינכרצה יארשאה ימולשתו

 .הנשה ףוסל דע השקב תשגהב םימולשתה תא וחד םרטש תוחוקלל םישדוח 6 לש הייחד )ב( ;תומייקה
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 גוריד תניחבב לארשיל האוושה תונב תונידמב יכ הלוע 59םיקנבה לע חוקיפה תעדוהמ .תינכותב
 תונידמל דוגינב ,יארשאה יקפס לומ תירטנולוו הרוצב התשענ םימולשתה תייחד ,60יארשאה
 האוושה גיצמ ןלהל 8 חול .הקיקחב העבקנ איה ןהבש לארשימ ךומנ יארשא גוריד םע תוחתפתמ
 .תואוולהה ימולשת תייחד הוותמב תורחבנ תונידמ ןיב

 תואוולה ימולשת תייחד הוותמב תורחבנ תונידמ ןיב האוושה :8 חול

 

 
 תיאקנבה תכרעמה ידי לע ץמואש ףיקמ הוותמ לע עידומ םיקנבה לע חוקיפה ,םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב  59

 .)7.5.20( הנורוקה רבשמ תוכלשה םע תודדומתהב םיקנבה תוחוקלל עויסכ תואוולה ימולשת תייחדל

 .דנלוהו דנלריא ,רופגניס ,הינטירב ,הילרטסוא ,דנליז-וינ ,הדנק ,תפרצ ,היגלב :ןהיניב  60

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקנבה לע חוקיפה :רוקמה
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 האוושהב םיבר תוליעפ ירזגמל הנופ לארשיב תואוולהה ימולשת תייחד הוותמ יכ 8 חולמ הלוע
 םיריעזה םיקסעה תצובקל הלבגוה יקסעה רזגמל היינפה ,תאז םע .םלועה תונידמב לבוקמל
 .61םיקנבה לע חוקיפה תורדגהל םאתהב ,םינטקה םיקסעה תצובקמ קלחלו

 תוצובק וללכיש ךכ תוינתהה תבחרה תא ןוחבל לארשי קנבל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .םינטקה םיקסעה תצובק םע םינמנה לכ תא דוחייבו ,רתוי תובחר םיוול

 תבחרה לש הניחבה תכשמנ יכ 25.2.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ םיקנבה לע חוקיפה
 תויקשמה תויוחתפתהל תוסחייתה ךותמ ,םינושה ויביכר לע ,יארשאה תויחדל תוינתהה
 איה יארשאה תייחדל תוינכות תבכרה יכ ותבושתב םיקנבה לע חוקיפה ןייצ ןכ ומכ .תוילכלכהו

 יארשאב דוחייב ,תיאקנבה תכרעמה לש תעדה לוקישל םג רתיה ןיב סחייתמה ךשמתמ ךילהת
 .רתוי ההובג הקסעה תובכרומ ובש יקסעה

 םיוולהש תואוולהה רועיש תא גיצמ ןלהל 37 םישרתו ,הוותמה שומימ ינותנ תא גיצמ ןלהל 9 חול
 .םרדסכ םלשל ורזח

 .13.11 ,תוליעפה ירזגמל הקולחב הוותמה שומימ ינותנ :9 חול
 )ח"ש ינוילימב(

 

 םיקסע רויד ינכרצ 
 םינטק

-יקסע
 כ"הס ירחסמ

 וחדנש תוחוקלה רפסמ
 858,868 8,648 178,626 185,250 486,344 םימולשתה םהל

 וחדנש םימולשתה תרתי
 לעופב

2,020 3,278 3,621 1,905 10,824 

 וחדנ וניגבש יארשאה תרתי
 םימולשתה

16,993 106,684 24,144 26,614 174,435 

 16.4% 6.8% 22.2% 25.4% 12.0% יארשאה קית ךסמ רועיש

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקנבה לע חוקיפה

 
 קסע :10/08/2017 ,תוליעפ ירזגמ יפל תונודקיפו יארשא לע םיישדוח םינותנ םוסרפ ,םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב  61

 ינוילימ 100-ל הווש וא לודג ותוליעפ רוזחמש קסע - ןטק קסע ;ח"ש ינוילימ 10-מ ןטק ותוליעפ רוזחמש קסע - ריעז
 ינוילימ 250-מ ןטקו ח"ש ינוילימ 50-ל הווש וא לודג ותוליעפ רוזחמש קסע - ינוניב קסע ;ח"ש ינוילימ 50-מ ןטקו ח"ש
 .ח"ש ינוילימ 250-ל הווש וא לודג ותוליעפ רוזחמש קסע - לודג קסע ;ח"ש
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 רבמטפס ,הרתיה ךסמ םלשל ורזח םיוולהש תואוולהה רועיש :37 םישרת
 )םיזוחאב( 2020

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקנבה לע חוקיפה

 ללוכ ףקיהב ,הוותמה תרגסמב תושקב 859,000-כ הרשיא תיאקנבה תכרעמה יכ הלוע 9 חולמ
 ח"ש דראילימ 174-ב דמאנ תויחדה ושקבתה וניגבש יארשאה תרתי .ח"ש דראילימ 10.8-כ לש
 וחדנ וניגבש יארשאה תרתי בור וליאו ,)57%-כ( ינכרצה יארשאב ונתינ ורשואש תושקבה בורו

 ויה יארשאה קית ךס ךותמ תויחדה רקיע יכ הלוע .)61%-כ( רוידל יארשאב היה םימולשתה
 37 םישרתמ .22.2% לש רועישב םינטק םיקסעל יארשאבו 25.4% לש רועישב ,רוידל יארשאב
 הלוע דוע .התחדנש תואוולהה תרתימ 54%-כ םלשל םיוולה ורזח רבמטפס שדוחל ןוכנ יכ רכינ
 תואוולהה תא םלשל ורזח םילודגה םיקסעהמ 37% קר יקסעה יארשאה דצב יכ םישרתהמ
 םירועיש ודעות ,םינטקה םיקסעה תצובקב רקיעבו ,תויקסעה תוצובקה רתיבש דועב ,ןרדסכ
 רועיש .וחדנש תואוולהה תרתי ךסל האוושהב ןרדסכ םלשל ורזח םיוולהש תואוולה לש םיהובג
 תכרעמהו םיוולה תבוטל םאתהב ,ריהז רושיא לע עיבצמ םרדסכ םלשל ורזחש םיוול לש הובג
 .תיאקנבה

 תולמע םולשתב ךורכ אל תויחדה הוותמ יכ רוביצל םסרפש תועדוהב שיגדה םיקנבה לע חוקיפה
 .תופוקתה ןיב םירזתה ירעפ לע רושיגב ןרוקמש תויולעב םיאשונ םיוולה תאז םעו ,םיוולה דצמ
 .הלטינש האוולהה יאנת יפל הייחדה תפוקת לע תיבירב הכורכ םימולשתה תייחד ,םאתהב
 ,הייחדה תלועפ תוכלשה תא ןוחבל בושח םימולשת תייחד לע הטלחה תלבק םרט ,ךכשמ
 הטלחה לבקל ידכ ,ישדוחה בויחה םוכסב ףקתשמה וז הלועפב ךורכה ילכלכה ריחמה תוברל
 תוינפל הדיחיב ולבקתהש תונולתהמ קלח יכ התלעה הנידמה רקבמ דרשמ תקידב .תלכשומ
 תייחד ןיגב םלשל םישרדנ םה ותואש ריחמה רבדב רוביצה תויהתב וקסע לארשי קנבב רוביצה
 .תואוולהה
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 דרשמ .האוולהה ימולשת תייחד לש תועמשמה תא ןיבהל ידכ תיסנניפ תוניירוא תשרדנ
 איה בחרה רוביצה ברקב הכומנ תיסנניפ תוניירוא יכ )2020( א71 חודב ןייצ הנידמה רקבמ
 .םייסנניפ םיתוריש תשיכרב ןהב אשונ רוביצהש רתי תויולעל םיירקיעה םימרוגה דחא
 ,2012 תנשב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה הכרעש תיסנניפ תוניירוא רקס ,םאתהב
  .62דואמ הכומנ לארשיב רוביצה לש תיסנניפה תוניירואה תמר יכ םידיעמה םיאצממ גיצה

 ותרגסמבש יתרבסהה טביהב לעופ אוה יכ 25.2.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ לארשי קנב
 .דועו תרושקתל תונויאר ,העד יליבומ םע עקר תוחיש ומייקתה ,תונותיעל תועדוה ומסרופ

 איה האוולהה תייחד תועמשמ יכ רוביצל ריבסהל ידכ לועפל ךישמי לארשי קנב יכ ץלמומ
 יכו ,ןרקו תיביר ימולשת וערפי אל הכלהמבש ,הפוקתה רעפ לע תרשגמ האוולה תליטנ
 תא החני לארשי קנבש ץלמומ ,ךכ ךותב .וז הייחדמ םיעבונה םיבויחב םיאשונ םיוולה
 ,תיפסכ הניחבמ תואוולהה תייחד תועמשמ תא םיוולה רוביצל טרפל םיירחסמה םיקנבה
 .יוליגה תושירדל םאתהב לועפל ךרוצה תאו יוליגה תובישח תא םיקנבל שיגדיו

 דעונש ,תיאקנבה תכרעמה ידי לע ץמואש ,ףסונ הוותמ םיקנבה לע חוקיפה שביג 30.11.20 םויב
 תואוולההו תואתנכשמה ימולשת תא תוחדל רבשמה תוכלשהמ תושק ועגפנש תוחוקלל רשפאל
 ךלהמב וז הייסולכוא לש םיישדוחה םירזחהב תרכינ התחפהל איבהל דעונ הז הוותמ .תוינכרצה
 םיריעזו םינטק םיקסעל ףסונ הוותמ שבוג 10.12.20 םויב .63תוכשוממ ןמז תופוקתלו 2021 תנש
 םדוקה הוותמל דוגינב ,קנבה תמכסה שרדיתש ילב הייחד רשפאמה ,רבשמהמ תיתוהמ ועגפנש
 תא תיחפהל היופצ הייחדה יכ רסמנ לארשי קנב לש העדוהה םוסרפב .םימולשתה תייחד לש
 םוכסב תואוולהב הנש דע לש הפוקתלו 70%-מ הובגה רועישב םיאכזה םיקסעל ישדוחה בויחה
  .64ח"ש 500,000 לעמ תואוולהב הנש יצח דע לש הפוקתלו ,ח"ש 500,000 דע לש

 םידנדיביד תקולח תריצעו תיחוקיפה ןוהה תשירד תתחפה
 םייאקנב םידיגאת ,201065 רבמצדב יאקנב חוקיפל לזאב תדעו המסרפש הדובעה תרגסמ יפ לע
 הכורכ עבקנש ףרהמ הדירי .7% לש רועישב ילמינימ 166 דבור ימצע ןוה סחיב קיזחהל םישרדנ
 .םידנדיביד קלחל םתורשפאב תוברל ,םתוליעפ תלבגהב

 קוזיחל םיקנבה לע חוקיפה לעפ 2008 תנשב ימלועה רבשמהמ םיחקלה תקפה ךילהת תרגסמב
 רופישו םיימואל-ןיב םינקת ץומיא תועצמאב ,רתיה ןיב ,םייאקנבה םידיגאתה לש םתוביציו םנוה

 
 ,"םיירחסמה תואירבה יחוטיב קוש תרדסא ,רצואה דרשמ - הלשממה ידרשמ" ,)2020( א71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  62

 .560 דומע

 ימולשת תייחדל ףסונ הוותמ שוביג לע עידומ לארשי קנב" ,תונותיעל העדוה - תילכלכ הרבסהו תורבוד ,לארשי קנב  63
 .)22.12.20( "תיאקנבה תכרעמה ידי לע ץמואש ,תוינכרצ תואוולהו תואתנכשמ

 ידי לע ץמואש ,ףסונ הוותמ שוביג לע עידומ לארשי קנב" ,תונותיעל העדוה - תילכלכ הרבסהו תורבוד ,לארשי קנב  64
 .)10.12.20( ,"תואוולה ןועריפב םיריעזו םינטק םיקסעל עויס ןתמל תיאקנבה תכרעמה

65  BIS (Bank for International Settlements), Basel Committee on Banking Supervision reforms - Basel Ⅲ. 

 ןוה ירישכממו םידנדיביד יוכינב םיפדועמ ,תוינמ ןוהמ ,רתיה ןיב ,בכרומה םייאקנבה םידיגאתה לש הבילה ןוה  66
 .7 - 3 'מע ,יחוקיפה ןוהה - 202 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ ,םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב ואר ,םיבכרומ
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 תורימחמ תוארוה ץמאל םיקנבה לע חוקיפב טלחוה תאז תרגסמב .ופקיה תלדגהו ןוהה תוכיא
 ,םאתהב .ןוהה תומילה ןיינעל לזאב תדעו המסרפש הדובעה תרגסמב ועבקנש הלאל האוושהב
 ןוכיס יסכנל 1 דבור ימצע ןוה סחי יכ עבוק 201 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל )ב(40 ףיעס
 רובע .12.5%-מ תחפי אל םיללקושמ ןוכיס יסכנל ללוכה ןוהה סחיו ,9%-מ תחפי אל םיללקושמ
 ךסמ 24% לע הלוע וא 24%-ל הווש דחואמ סיסב לע םיינזאמה ויסכנ ךסש יאקנב דיגאת
 .המאתהב ,13.5%-מו 10%-מ שרדנה רועישה תחפי אל תיאקנבה תכרעמב םיינזאמה םיסכנה

 םולגה םייאקנבה םידיגאתל ןוכיסה דצל יארשאל שוקיבה לדג יחכונה רבשמה תובקעב
 ידכ תירוטלוגרה ןוהה תשירד תתחפה לע 67םלועב םייזכרמ םיקנב ועידוה הז עקר לע .ותדמעהב
 .תאז הפוקתב יארשא דימעהל םייאקנבה םידיגאתה תלוכי תא חיטבהל

 ןיב ,האטבתהש התונתיאב לארשיב תיאקנבה תכרעמה הנייפאתה רבשמה תוצרפתה םרט
 יכרוצו חווט תכורא הייאר ךותמ .םייאקנבה םידיגאתב םיהובג תוליזנ יסחיו ןוה יפדועב ,רתיה
 יקשמל יארשא ןתמב עייסל תיאקנבה תכרעמל םיקנבה לע חוקיפה ארק ,קשמה לש יארשאה
 29.3.20 םויב .רבשמה םותב יארשאה תא ריזחהל םייופצו ,תימירזת העיגפ וגפסש םיקסעו תיב
 תירוטלוגרה ןוהה תשירד תתחפהל 68תינמז הטלחה רבדב העדוה םיקנבה לע חוקיפה םסרפ
 םיינוניבה םייאקנבה םידיגאתב 8%-ל תחפוה ילמינימה 1 דבור ימצע ןוה סחיש ךכ ,זוחא תדוקנב
 תירכ לע הססבתה תאז יכ ןיוצ ,הטלחהל רבסהה ירבדב .םילודגה םידיגאתב 9%-לו םינטקהו

 תכרעמ לע ןגהל ידכ רבשמ תעב שומישל רובצל תיאקנבה תכרעמה השרדנש תידועייה ןוהה
 .תויופצ יתלב תויוחתפתה ינפמ ילארשיה קשמהו תואקנבה

 םיקסעה תצובק ברקב יארשאה תורגסמ לוצינ תובקעב ,תיאקנבה תכרעמב ןוכיסה יסכנב לודיג
 ןושארה ןועברב יאקנבה ןוהה לש הדח הקיחשל ואיבה - תוינמה יריחמב הדירי דצל ,םילודגה
 לש ינשה ןועברב תילכלכה תוליעפה תטאהו םייסנניפה םיקוושה תוששואתה .2020 תנש לש
 לודיגל ואיבה ,ןוכיסה יסכנב הדיריבו רוביצל יארשאה ףקיה םוצמצב האטבתהש ,2020 תנש
 .תיאקנבה תכרעמב ימצעה ןוהה סחיב

 ףוסב 10.6%-כ תמועל 11.2%-ב דמאנ 2019 תנש ףוסב 1 דבור ימצע ןוה רועיש יכ הלע
 לודיג .202069 תנש לש ינשה ןועברה ףוסב 10.9%-כו 2020 תנש לש ןושארה ןועברה
 תוירכ תקיחשל ליבקמב רבשמה ךלהמב יארשאה עציה תבחרה תועצמאב ןוכיסה יסכנב
 ,תילכלכה תוליעפה םוצמצ תא תאטבמה ,רצותה תוצווכתהו תיאקנבה תכרעמה לש ןוהה
  .קשמל יארשאב עויס ןתמל םייאקנבה םידיגאתה תומתריה לע דיעמ

 ןוחבל םייאקנבה םידיגאתה לש םינוירוטקרידה תא םיקנבה לע חוקיפה החנה 29.3.20 םויב
 דקמל ידכ ,רבשמה תעב תוינמה לש תימצעה השיכרהו םידנדיבידה תקולח תוינידמ תא שדחמ
 היחנה .םיקסעהו תיבה יקשמב הכימתלו יארשאה לודיגל תיחוקיפה ןוהה תשירדב התחפהה תא

 
 ןוחבל םתוא החנמו םיקנבהמ ןוהה תושירד תתחפה לע עידומ םיקנבה לע חוקיפה" ,םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב  67

 הינמרג :ןוהה סחיב הלקהה רועיש .)29.3.20( "קשמל יארשאה עציה תא לידגהל תנמ לע םידנדיבידה תקולח תא
  .)2.5%( הידווש ,)2%( דנלסיא ,)1.5%( היגברונ ,)1.25%( הדנק ,)1%( קרמנדו גנוק גנוה ,הינטירב ,דנלריא ,)0.25%(

 תודדומתה ךרוצל ןיקת יאקנב לוהינ תוארוהל תומאתה" ,הרדסהו תוינידמ ףגא - םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב  68
 .)15.11.20( 250 הארוה ןיקת יאקנב לוהינ ,")העש תארוה( הנורוקה סוריו םע

 .20 - 19 'מע ,)16.11.20( "2020 הנושאר תיצחמ - תיאקנבה תכרעמה תריקס" ,םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב  69
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 לשב 2020 תנשב םידנדיביד קלחל םתנווכב ןיא יכ ריהצהל םייאקנבה םידיגאתה תא הליבוה וז
 .רבשמה תועפשה

 ךשמה תעיבק םשל ,1 דבור ימצע ןוה רועיש רחא בוקעל ךישמי לארשי קנב יכ ץלמומ
 .הז ןיינעב ויתויחנה

 יוניבה ףנע תויובח תלבגמ תבחרה
 םידיגאתב יארשאה ןוכיס תורוקממ דחא איה ,תיפנעה תויזוכירה הז ללכבו ,יארשאה קית תויזוכיר
 לע חוקיפה לש 31570 רפסמ ןיקת יאקנב לוהינ תארוהל )א(5 ףיעסב העבקנ ,ךכשמ .םייאקנב
 .יאקנב דיגאתל רוביצה תויובח ךס ךותמ 20% לש רועישב תיפנע תובח תלבגמ םיקנבה

 םירצומ לש רחסמו היישעתו ן"לדנ ,יוניב" ףנע לש תויובחה לכ רועיש ,הארוהל )ב(5 ףיעס יפ לע
 רוביצה תויובח ךסמ 24% לע הלעי אל יאקנב דיגאתל )יוניבה ףנע - ןלהל( "היינבב םייתכתמ-לא
 רזגמה תופתושב םיטקיורפ ןומימל תויובח יוכינב יוניבה ףנע תובח ךס ,תאז םע .יאקנב דיגאתל
 יפנע לש דיחאה גוויסב "תיחרזא הסדנה תודובע" ףנעב תולולכה יטרפה רזגמה םע ירוביצה
 הלבגמה בושיח .יאקנב דיגאתל רוביצה תויובח ךסמ 20% לע הלעי אל ,)2011( הלכלכה
 .72םיינזאמ-ץוח םיביכר תפסותב 71ינזאמ יארשאמ בכרומ תיפנעה

 ךשמהב ךומתל הרטמב 73ינמז ןפואב הארוהה תא םיקנבה לע חוקיפה ןכדע 19.3.20 םויב
 יופצה רוסחמה חכונל ,םירבגתמה ןומימה יכרוצב דומעל םינלבקל עייסלו יוניבה ףנע תוליעפ
 ףנעל יארשאה תא לידגהל םייאקנב םידיגאתל רשוא תאז תרגסמב .היינבב םיבוכיעו םידבועב
 ךסמ 22%-ל 20% לש רועישמ הלעי תוימואל תויתשתל תויובח יוכינב יארשאה ךסש ךכ יוניבה
 הלקהה ףקות תכראה לע ,רתיה ןיב ,םיקנבה לע חוקיפה עידוה 7.12.20 םויב .רוביצה תויובח
 הלע הלבגמה ףס( 2%-ב יוניבה ףנעל הפישחה תלבגמ םוצמצ לעו 2025 תנש דע העש תארוהב
 םייפנעה תויזוכירה ינוכיס לש הניחב רחאל ושענ תולקהה יכ ןייצ םיקנבה לע חקפמה .)26%-ל
 רבשמהמ האיציה רחאל רתוי בוט ןפואב ששואתהל קשמל ורשפאי הלא םידעצ יכו ,םימייקה
  .ח"ש דראילימ 18-ב ךרעומה יארשא לודיג לאיצנטופ ילעב םהו

 ןוכיסל םאתהב יוניבה ףנעל יארשאבו רוביצל יארשאה ךסב יונישה תא גיצמ ןלהל 38 םישרת
 .ףנעל דמעוהש יארשאה ףקיהב יונישה תא שיחממה ,ינזאמה יארשאה

 
 .)דחואמ אל סיסב לע( דבלב לארשיב יאקנבה דיגאתה ידרשמב תויובח לע הלח איה ,הארוהל )ג(2 ףיעס יפ לע  70

 לש ח"גאב תועקשה תפסותבו םיקפוסמ תובוחל תיפיצפס השרפה יוכינב יאקנבה דיגאתה תוירחאב רוביצל יארשא  71
 .םירזגנ םירישכמ ןיגב םירחא םיסכנו רוביצה

 יוניבה ףנע תובח רועיש דמאנ 2019 תנש ףוסב יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמל םיקנבה לע חוקיפה רסמש םינותנמ  72
 תויאקנבה תוצובקה שמח ברקב יפרצמ סיסב לע רוביצה תויובח לכ ךס ךותמ תוימואל תויתשתל תויובח יוכינב
-ב 2020 תנש לש ןושארה ןועברה ףוסב תובחה רועיש דמאנ הארוהה ןוכדע תובקעב וליאו ,17.4%-ב תולודגה

 תוינידמה דועב ,הלבגמל תובורק ויה תויאקנבה תוצובקהמ קלח .17.5%-ב וז הנש לש ינשה ןועברה ףוסבו ,17.2%
 תויאקנבה תוצובקהמ קלח ,הארוהה יוניש תובקעב .הארוהב העבקנש הלבגמהמ הכומנ תורחא תוצובק תוטקונש
 .יוניבה ףנעב יארשאה ףקיה לדג תיפרצמ הניחבב םלואו ,הפישחה תא וניטקה קלחו הפישחה תא ולידגה

 ףקות םות דעומב רועישה לע הלעי אל תובחה רועישש דבלבו ,הפקות םותמ םישדוח 24 םות דע העבקנ הלקהה  73
 .הארוהה
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  )ח"ש ידראילימב( יוניבה ףנעלו רוביצל יארשאה ךסב יונישה :38 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקנבה לע חוקיפה ינותנ

 דראילימ 992-כב םכתסה רוביצל יארשאה ךס 2019 תנש ףוסב יכ הלוע 38 םישרתמ
 ןועברה ףוסב וליאו ,יוניבה ףנעל וסחוי )15.4%( ח"ש דראילימ 153-כ וכותמו ,ח"ש
 ןועברה ףוסבו ,ח"ש דראילימ 1,030-כב רוביצל יארשאה םכתסה 2020 תנש לש ןושארה
 דראילימ 159-כ ןושארה ןועברב יוניבה ףנעל וסחוי םכותמו ,ח"ש דראילימ 1,013-ב ינשה
 .ינשה ןועברב הז ףנעל )15.9%( ח"ש דראילימ 162-ו )15.5%( ח"ש

 רבשמה ךלהמב לועפל ךישממו לעפ אוה יכ 25.2.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל בתכ לארשי קנב
 .תוירוטלוגרה תולקהה יפוא לע תוטלחהה תלבקב ךומתל ודעונש םינוש םיחותינ עוציבל
 ןיב ןוזיאה ןחבנש ירחא ,םינש שמחל הלבגמה תלקה ףקות תא ביחרהל טלחוה וז תרגסמב
 תויזוכירב עובק יפוא לעב לודיג עונמל תדעוימה תינרמש השיג ןיבל רבשמה תעב קושה יכרוצ
 .יוניבה ףנע

 תא ןחביו ,יוניבה ףנעל עגונה יארשאה ףקיהב לודיגה תא חתני לארשי קנב יכ ץלמומ
 .תיקשמה המרב ן"לדנה יריחמ לע יוניבה ףנע תויובח תלבגמ םוצמצ תעפשה
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 חווידהו תובוחב יאנובשחה לופיטה ןיינעב םייחוקיפ םישגד
 רוביצל

 בייחמ םלושת אלש ךכ לע וא תיפיצפס האוולה לש ןועריפה ייוכיסב הדירי לע דמלמה עדימ
 תוקיחמו םייתייעב תובוח גוויס אשונב רוביצל חווידה תוארוהל םאתהב לועפל םייאקנב םידיגאת
 וא תוילכלכ תוביסמ רשאכ םייקתמ יתייעב בוח לש שדחמ ןוגרא ,תוארוהה יפ לע .תויאנובשח
 םיאנתב רשא בוח לע רתוומ יאקנבה דיגאתה ,בייחה לש םייסנניפ םיישקל תורושקה תויטפשמ
 .74ןכ לועפל לקוש היה אל םירחא

 עציה תבחרהל לועפלו רבשמה תעב םיוולל עייסל ,תיאקנבה תכרעמה תוליעפב ךומתל הרטמב
 המודב ,תויתייעבכ תואוולהה גוויס תוארוה תא ןכדעל םיקנבה לע חוקיפב טלחוה יארשאה
 םויב םיקנבה לע חוקיפה ןכדע ךכיפל .75םלועבו תירבה תוצראב תויושר ומסרפש םישגדל

 לופיטל סחיב רוביצל חווידה תוארוהב תומייקה תושירדה םושיי ןפואל םישגדה תא 21.4.20
  .76יאנובשחה

 יעוריא לשב רשאכ ,יתייעב בוח לש שדחמ ןוגראב תובוח גווסל ןיא יכ עבקנ תוארוהה ןוכדעב
 ומכ .רוגיפב ויה אל רשא םיוול לש םימולשתב רצק ןמזל םייוניש בל םותב ועצוב הנורוקה ףיגנ
 ,הנורוקה ףיגנ יעוריא לשב הייחד םהל הנתינו רוגיפב ויה אל רבשמה םרטש תובוח יכ עבקנ ןכ
 םימולשת וחדנ רשאכ ,תאז תמועל .הייחדה לשב רוגיפב תובוחכ םגווסל שרדנ וניא יאקנב דיגאת
 הרזח רוגיפה בצמ תא םיאתהל שי ,הייחדה ינפל רוגיפב ויהש תובוחב הנורוקה ףיגנ יעוריא לשב
 .77םולשתה תפוקת תייחד ךשמב ואיפקהלו הייחדה העצובש ינפל היהש יפכ בצמל

 םידיגאתה לש רוביצל תוחודב ןכדועמו אלמ יוליג לש ותובישח חכונלו תומייקה תוביסנב
 תרגסמב םהיאנת ונושש תובוחל יתוהמ עדימ רבדב יוליג תתל שי יכ עבקנ ,םייאקנבה
 ףסונב תאז .יתייעב בוח לש שדחמ ןוגראכ וגווס אל רשא ,הנורוקה ףיגנ יעוריא םע תודדומתהה
 .יתייעב בוח לש שדחמ ןוגראכ תוגווסמה תואוולה לע תומייקה חווידה תובוחל

 ןפואב ,אשונב ויתויחנה תא ןוחבל ךישמי לארשי קנבב םיקנבה לע חקפמה יכ ץלמומ
 .הנורוקה רבשמ תוכשמתה רואל ,יתיע

 ךלהמב םייסנניפה םיפוגהו םיקוושה תוביצי
רבשמה  

 תודיריב האטבתהש םייסנניפה םיקוושב הלהבל הליבוה ןיסל ץוחמ יתואירבה רבשמה תובחרתה
 וז הלהב .קשמב תילכלכה תוביציה תא ורערעש 2020 ראורבפ שדוח ףוסב לחה תודח םירעש

 
  .1 'מע ,יאקנב דיגאת לש יתנש חוד ,)04/15( ]1[ רוביצל חווידה תוארוה ,םיקנבה לע חקפמה ,לארשי קנב  74

 רואל רוביצל חווידו יאנובשח לופיט יבגל םייחוקיפ םישגד" ,תונותיעל העדוה - תילכלכ הרבסהו תורבוד ,לארשי קנב  75
 .)25.3.20( "הנורוקה ףיגנ רבשמ

 .25.3.20 םויב יארשאה יסיטרכ תורבחלו םייאקנבה םידיגאתל הרבעוה םידקמ בתכמ תטויט  76

 "רוביצל חווידו תובוחב לופיט יבגל םייחוקיפ םישגד - הנורוקה ףיגנ עוריא" ,םיקנבה לע חוקיפה ,לארשי קנב  77
)21.4.20(.  
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 רבדב ע"ינ תושרבו לארשי קנבב םייסנניפה םירוטלוגרה ישאר תורהצהב ,רתיה ןיב ,הפקתשה
 .ץרמ שדוח ךלהמב תיסנניפה תכרעמה קותישמ םהיתוששח

 יווש תוחיפ תובקעב ,78תונמאנה תונרק יוושב הדיריב ,רתיה ןיב ,ואטבתה תודח םירעש תוליפנ
 תלהב חכונל ,ץרמ שדוח ךלהמב ועריאש 79םידקת ירסח םיפקיהב תונוידיפבו ,םילהונמה םיסכנה
 ע"ינ תושר ינותנ יפ לע .רתוי םיחוטב םיקיפאל םהיתועקשה תא בתנל םנוצרו םיעיקשמה רוביצ
 לש רועישב ודרי תונרקה תורתיו ,תונמאנה תונרקמ ח"ש דראילימ 42-כ ודפנ הז שדוח ךלהמב
 םישרת .80לפשה תדוקנב ח"ש דראילימ 255 ידכל ,רבשמה ברע ,ח"ש דראילימ 357-כמ ,30%-כ

 .תונמאנה תונרק יגוסל הקולחב רבשמה תליחתמ הובגה תונוידיפה ףקיה תא ראתמ ןלהל 39

 - ראורבפ ,תונרק יגוסל הקולחב םירבטצמ וטנ תונוידיפו תוריצי :39 םישרת
 )ח"ש ידראילימב( 2020 יאמ

 
 .ע"ינ תושר :רוקמה

 ולחה ךכיפל .תילקש תוליזנ תקוצמל וליבוה תונמאנה תונרק דצב םילודג םיפקיהב תונוידיפ
 ןתוליזנב תונייפואמה ,תויתלשממ ח"גא לש רוביצל הבחרו הריהמ הריכמב תונרקה ילהנמ
 וליבוה דבב דב .תונרקה ןוידיפל רבוגה שוקיבה לע רשגלו םינמוזמב דייטצהל ידכ ,ההובגה

 
 .םתקזחהמ םיחוור תקפהו ךרע תוריינב תפתושמ העקשה ךרוצל םיעיקשמ דגאמה יסנניפ רישכמ  78

 וב םוי לכב תודיחי תודפל וא שוכרל תרשפאמה ההובגה ןתוליזנ אוה תונמאנה תונרקב העקשהב םולגה יזכרמ ןורתי  79
 .רחסמה להנתמ

 .29 'מע ,)2020 ילוי( "םינותנ ןדגוא - הנורוקה רבשמ" ,תילכלכה הקלחמה ,ע"ינ תושר  80
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 םיפוגה ושכרש םיסכנ דעב תונוחטיבה קוזיחל השירדל םייסנניפה םיקוושב תודחה תודיריה
 תוליזנ תקוצמ ורציו ,Margin Call(81( תואוולה תועצמאב ל"וחב תוסרובה ינכוסמ םיידסומה
 ומיצעהו ,תויתלשממ ח"גאב םתקזחה תא שממל םיידסומה םיפוגה םג ולחה הז עקר לע .תירלוד
 .82תונמאנה תונרקב תצאומה ןתריכמ לשב רצונש עציהה תא גופסל םוקמב ןתריכמ ףקיה תא

 םיידסומה םיפוגהמ הענמו םלועב םיבר םיקוושב םג תע התואב החתפתה תירלודה תוליזנה תקוצמ
 דעב ולביקש םילקשה תא רלודל ורימה ,84טופסה קושל ונפ ,ךכשמ .83ףלחהה קושב הנעמ לבקל
 תונידמל המודב ,ימוקמה עבטמה לש וכרעב זרוזמ תוחיפל וליבוהו ,ושמימש תויתלשממ ח"גא
 םיקוושב לשכ .תונורחאה םינשב רלודל סחיב לקשה לש וכרעב ףוסייה תמגמל דוגינבו ,תורחא
 םירבשמל ןהיתובקעבו ,תועובל ליבוהל לולעו םיסכנה לש ילכלכה םריחממ תוקחרתהל ליבומ
 ,ואטבתה ח"טמה קושבו ח"גאה קושב ווהתהש םילשכה .85תואקסע שומימ תענומה תוביצי-יאלו

 עבקל היה רשפא-יאש רחאמ םינאוציב ןכו ,ח"גא ריחמ תדירי חכונל ,םיכסוחב העיגפב ,רתיה ןיב
 ,תויתלשממ ח"גא עציהב לודיגה .םיבוט םיאנתב תוידיתע הרמה תואקסע דגנכ ןיפילחה רעש תא
 ,קושב תללוכה ןוכיסה תיימרפב היילעהו תואדווה-יא דצל ליבוה ,ןהיתואושתב היילעב אטבתהש
 ןהבו ,תוינרצנוק ח"גא תואושתב הדח היילעל ,הלשממה ןועריג לש ןומימה תויולעב רכינ לודיגל
 .יאקנבה יארשאה לשו יקסעה רזגמל ןומימה תויולעב לודיגלו ,תויאקנב ח"גא

 תירטינומה הדעווה הטילחה ,לקשה ךרעב דחה תוחיפה רחאל עובשכ ,15.3.20 םויב :לארשי קנב
 ח"גא תשיכר לע טלחוה וז תרגסמב .הניקת תוליעפל םבישהל ידכ םיקוושב ברעתהל לארשי קנבב
 םיידסומ םיפוג םע greementARepurchase (86( ופיר תואקסע עוציב לעו ינשמה קושב תויתלשממ
 םויב .87תואיכ דקפתמ יתלשממה ח"גאה קושש אדוול ידכו קשמל תוליזנ קפסל ידכ תונמאנ תונרקו

 תועצמאב םייסנניפה םיקוושב תוליזנה תחטבהל ףסונ ילכ תלעפה לע לארשי קנב עידוה 16.3.20
 ילכב שומיש .םיימוקמה םיקנבה לומ עובשל ןועריפ םע לקש/רלוד Swap(88( ףלחה תואקסע תרישק
 ףלחה תואקסע עוציבל רלוד דראילימ 15 תאצקהל לארשי קנב תעדוה םע 18.3.20 םויב בחרוה הז
 תילכלכה תוליעפב ךומתלו קשמב יארשאה יאנת תא לקהל הרטמב .עובשמ הלעמל לש םיחווטלו
 ח"גא תשיכרל תינכות קישהל 23.3.20 םויב תירטינומה הדעווה הטילחה ,תיסנניפה תוביציבו

 יזכרמה קנבה תעדוהל ךומס המסרופ העדוהה .ח"ש דראילימ 50 לש ףקיהב ינשמה קושב יתלשממ
 תא םיגיצמ ןלהל 42 - 40 םימישרת .תויתלשממ ח"גא לש הפיקמ השיכר תינכות לע תירבה תוצראב
  .רבשמה תפוקת ךלהמב םייסנניפה םיקוושב תויתדונתה

 
 .רחוסה לש היציזופל דגונמ ןוויכל ריחמ יונישמ תעבונה ןוחטיבה ןובשחב ןמוזמה תא לידגהל השירד  81

 וקיזחה רבשמה ברע :חוטיבו תואקנב ,ןוהה קוש תדיחי - הקיטסיטטסלו עדימל הביטחה ,לארשי קנב ינותנ יפל  82
 .תוריחסה תויתלשממה ח"גא ךסמ תיצחמכ תונמאנה תונרקו םיידסומה םיפוגה

  .הרישי היינק עצבל ילב םילקשל הרומתב םירלוד הרצק הפוקתל תוולל ןתינ ובש קוש  83

 .תיביר ישרפה תפסותב ןיפילחה רעש יפל םיקסע ימי ינש ךותב תועבטמ לש ןיפילח תקסע עצבל ןתינ ובש קוש  84

 טסוגוא( "לארשיל םושייו הדידמ - תיסנניפה תוביציה תניחבמ םיקוושה תוליזנ" ,תיסנניפה תוביציה םוחת ,לארשי קנב  85
 .3 'מע ,)2006

 דועבמ רדגוהש ריחמב מ"קמו תוריחס תויתלשממ ח"גא שוכרל לארשי קנב עיצה היפל ,ןמזב הבוצק רזוח רכמ תקסע  86
 .הפוקתה ףוסב לארשי קנב תיביר תפסותב הרזחב ןתריכמו דעומ

 - םיפסונ םיירטינומ םילכ םויהמ לחה ליעפי לארשי קנב" ,תונותיעל העדוה - תילכלכ הרבסהו תורבוד ,לארשי קנב  87
  .)15.3.20( ,"םייסנניפ תודסומ לומ ופיר תואקסע עוציבו יתלשממ ח"גא תשיכר

 דועבמ םיעבקנה ךיראתו ריחמ יפל הכופה תידיתע הקסע תמלשה ידכ ךות ,רחא תרומת יסנניפ סכנ תיינקל הקסע  88
  .דעומ
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 הקולחב ינרצנוק ח"גאו יתלשממ ח"גא תואושת :ח"גאה קוש :40 םישרת
 )םיזוחאב( םיפנעל
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           הנורוקה רבשמב םייסנניפ םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,לארשי קנב ינותנ
 תואושתב הדיריל הליבוה תויתלשממ ח"גא תשיכר לע לארשי קנב תעדוה יכ הלוע 40 םישרתמ
 תויתלשממה ח"גאה תואושת לע העפשהה ,תאז םע .םינושה תוליעפה יפנעב תוילקש ח"גא
 םיקנבב תויתלשממ ח"גא לש תולודגה השיכרה תוינכות לע הזרכהה דעומ רחאל קר העריא
 .תירבה תוצראבו לארשיב םייזכרמה

  ,עובשל ףלחה תקסעב המולגה תיבירה :ח"טמה קוש :41 םישרת
 2020 יאמ – ראוני

 
 .לארשי קנב :רוקמה
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 לקש/רלוד ןיפילחה רעש - ח"טמה קוש :42 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,לארשי קנב ינותנ

 תיסנניפה תכרעמה בוצייל ואיבה לארשי קנב טקנש תולועפה יכ הלוע 42 - 40 םימישרתמ
 תווצ ינפל תונעט ןוהה קוש תושר התלעה תרוקיבה ךלהמב .הניקת תוליעפל התבשהלו

 תולועפב ךרוצה ףא לע ,םייעובשכ לש בוכיעב ושענ לארשי קנב תולועפ ןהיפלו ,תרוקיבה
 םויב ויתולועפב לחה לארשי קנבו ,ץרמ שדוח תליחתב העריא םיקוושב הקוצמה .תוריהמ

 לש הריהז הניחב רשפיא לעפ ובש םינמזה חול יכ תרוקיבה תווצל ריבסה לארשי קנב .15.3.20
 אל - ךכמ בושחו ,קוש תעמשמ תריציל םרת ,ההובג תואדוו-יא תביבסב םיעוריאה תוחתפתה
 .תידיימ לעפ אלש ךכ לשב ישממ קזנ םרגנ

 ,ינויסנפה ןוכסיחה יקוש ימוחתב חוקיפלו הרדסהל תיארחא ןוהה קוש תושר :ןוהה קוש תושר
 םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל 1ג ףיעס .לארשיב םירדסומה םייסנניפה םיתורישהו חוטיבה
 םניינע לע הרימשו הנגה תוברל ,ןוהה קוש תושר ידיקפת תא רידסמ ,1981-א"משתה ,)חוטיב(
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           הנורוקה רבשמב םייסנניפ םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש 

 ינוכיס הבש ,תיאקנבה תכרעמל דוגינב .םיחקופמה םיפוגה תוחוקלו םיתימעה ,םיחטובמה לש
 םילהנמש םיפסכ לע םילטומ העקשהה ינוכיס ,םייאקנבה םידיגאתה לע םילטומ העקשהה
 .רוביצה יפסכ לע ןכלו ,תונמאנב םיידסומה םיפוגה

 יובירו הפישחה ףקיה תבחרהל הלעפ ןורחאה רושעה ךלהמב םיידסומה םיפוגה תוינידמ
 םירישכמב םיתימעה יפסכ תאשהל הליבוה וז תוינידמ .ל"וחב תוינמ ידדמ לע םירזגנה םירישכמה
 הפישחה ףקיה ,תאז םע .העקשהה ינוכיס רודיגלו תועקשהה קית ןוויגל ,םינושה םייסנניפה
 תובקעב תירלודה תוליזנה תקוצמ תמצעהל וליבוה לעופב םירזגנה לש העקשהה ינוכיס לוהינו

  .םייסנניפה םיקוושב תויתדונתה לשב תונוחטיבה קוזיחל השירדה

 םיקיתה לש תוליזנב העגפ ל"וחב םירזגנל םיידסומה םיפוגה תפישח יכ התלעה תרוקיבה
 העיגפ תמרגנ התייה 89לארשי קנב תוברעתה אלוליא יכו ,רבשמה תעב םילהונמה
 וכסחש היסנפה יפסכ לע העפשהל ,רתיה ןיב ,איבהל הלכיש ,םיתימעה תאושתב
 .השירפ תעב םיכסוחה תא תרשל םידעוימהו םינש ךשמב םיתימעה

 אצמנ אל ,תאז םע .תופטוש תורקב לש ןמויק תבייחמ תועקשהה קית לש ההובג הפישח
 העקשהה ינוכיס לוהינל תויחנה םיידסומה םיפוגל הריבעה ןוהה קוש תושר יכ תרוקיבב
 ןגהל ךכבו םתפישח ףקיה תא םצמצל הרטמב ,רבשמ תארקל םילהונמה םיקיתה יבגל
 .םיתימעה יפסכ לע

 לוקיש תא הפילחמ הניא איה יכ 8.3.21 םויב הנידמה רקבמ דרשמל הבתכ ןוהה קוש תושר
 ההוז אל הז הרקמב תאז םע .קוש ילשכ תעב וא ןוציק ירקמב אלא ,םיידסומה םיפוגה לש תעדה
 יכ םג הנייצ תושרה .םתוגהנתה יונישל תויחנה ןתמ ךירצהש םינוכיסה לוהינ יכילהתב לשכ
 וא יתוביצי ןוכיס רצונ אל יכו ,לארשי קנב תוברעתה ידי לע רתפנ דעותש תוליזנה רוסחמ
  .יתכרעמ

 םיידסומה םיפוגה תא ץלחלו ךישמהל לארשי קנב תנווכב ןיא יכ 020290 ינויב ןייצ לארשי קנב דיגנ
 ינשב םימעפ שולש עריאש יפכ ,רבשמ תותעב םילודג םידספה תורצויש העקשה תויציזופמ
 .םינורחאה םירושעה

 ,םיחטבומה 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

 םיקיתב ןהו ,םתוביצי תחטבהל ,)ורטסונ( םיידסומה םיפוגה לש תוימצעה תועקשהה
 ינפ הפוצ הייארב ,םיווהתמ םירבשמ תארקל דוחייב ,םיתימעה יפסכ תחטבהל ,םילהונמה
 .דיתע

 תותיחנ תדמעב תאצמנ איה יכ 8.3.21 םויב הנידמה רקבמ דרשמל הבתכ ןוהה קוש תושר
 חוכ ףקיה תניחבב ןהו ביצקתה הבוג תניחבב ןה ,םיליבקמה םירוטלוגרה לומ לא תקהבומ

 
 םויל ןוכנ ,המאתהב רלוד דראילימ 7.5-ו ח"ש דראילימ 5.5 םה לארשי קנבב לקש/רלוד ףלחהו ופיר תואקסע תרתי  89

  .30.4.20 םויל ןוכנ ,המאתהב ,רלוד דראילימ 7.5-ו ח"ש דראילימ 1.8-ו 31.320

 .14.6.20 םוימ הלכלכל תילארשיה הדוגאה סנכל לארשי קנב דיגנ תאצרה ואר  90
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 תלוכי לע העיפשמ וז הדבוע .רוביצה לע הנגהב תושרה לש בושחה הדיקפת ףא לע ,םדאה
 תושרה תולוכי תא הליבגמו ,תוליגר תותיעב ןהו רבשמ תותיעב ןה ,תושרה לש דוקפתהו חוקיפה
 עדימ תוכרעמ תוכירצמ ןקלחש ,חודב תולועה תושירדה חכונל דוחייב ,שרדנה חוקיפב
 .ףסונ ןמוימ םדא חוכו תומדקתמ

 ןוהה קוש תושר ביצקת תמאתה תא ןחבי רצואה דרשמש ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 םייונישה חכונל עצבל תשרדנ איה ןתוא תומישמל סחיב התושרל דמועה םדאה חוכו

 .תונורחאה םינשב ןהב ולחש

 ע"ינ תושר לש הידיקפתמ דחא יכ עבוק ,1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל 2 ףיעס :ע"ינ תושר
 תושרה תלפטמ הדיקפת תרגסמב .ךרע תוריינב םיעיקשמה רוביצ לש ויניינע תא רומשל אוה
 ילכ לש םיטלובה ויתונורתימ דחא .וילע חוקיפהו תונמאנה תונרק ףנע לש תוליעפה תרדסהב
 םאתהבו םינוש ןמז יחווטב עיקשהל םיעיקשמל תרשפאמה ההובג תוליזנב אטבתמ הז יסנניפ
 ןוהה קושב תוליעפה םוצמצב תונייפואמ םירעש תדירי וא רבשמ תותיע ,דגנמ .םהיכרצל
 תודיחי תודפל הבוחה תלטומ ןרקה להנמ לע .םיעיקשמה דצמ םיפסכ תכישמל תובר תושקבבו

 ליבוהל םילולע םיבורמ תונוידיפ ,ךכשמ .םיקיזחמה תושירד יפ לע םינמוזמל ןרימהלו ןרקהמ
 .תונרקה תויחוורב עוגפלו ילכלכה םייוושמ רתוי ךומנה ריחמב םיסכנ תריכמל

 תופתושמ תועקשה קוח - ןלהל( 1994-ד"נשתה ,תונמאנב תופתושמ תועקשה קוחל 48 ףיעס
 ,ןוהה קושב םייטנוולרה םימרוגה ףותישב ,תוכמסה תא ע"ינ תושר ר"ויל הנקמ ,)תונמאנב
 .ןנוידיפ וא תוחותפ תונמאנ תונרקב תודיחי תעצה לש הקספהל ןונגנמ תלעפה לע תורוהל
 תעב קר השעית ןונגנמב שומישה תליקש יכ ,רתיה ןיב ,ע"ינ תושר ר"וי הנייצ ץרמ שדוח עצמאב
 תשקבתמה תופיקשה רדגב אוה ןונגנמה רוכזא .םייק ןונגנמהש תעדל רוביצה לע יכו ,ךרוצה
 שוקיבה יפקיהב לודיגל ליבוהלו םיעיקשמה רוביצ לע עיפשהל לולע אוה ךא ,רבשמ תותיעב
 תוברה תורומתה דצל תונמאנה תונרקב םינומטה םינוכיסה תא השיחממ וז תואטבתה .ןוידיפל
  .רבשמ תותיעב דוחייב ,ןהל

 ,התושרל דמועה םילכה זגרא תרגסמב ,ןוחבל ע"ינ תושרל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תא םצמצל ידכ תונמאנה תונרק ילהנמ לש רבשמ תותיעל תוכרעיהה ןפוא לש הרדסה
  .דיתעב הז ילכב םינומטה תוליזנה ינוכיס

 רידת ןפואב תושחרתמה תויוחתפתהב הרוקמש הבר תוימנידב ןייפאתמ ךרעה תוריינ םוחת
 רשפאל ידכ םוחתב )היצלוגר( הרדסאה לש הריהמ המאתהב ךרוצה הלוע ,ךכשמ .ןוהה קושב
 יכילהב םיעבקנ ךרע תוריינ יניד תיברמ .תופדוע תושירד תרסהו קוש חותיפ ,יביטקפא חוקיפ
 יללכ יאשונב תויעוצקמ תוארוה לש יונישב ךרוצ שי רשאכ .הנשמ תקיקחו תישאר הקיקח
 ךרוצה ללגב תאז תושעל השק ,רבשמ תותיעב דוחייב ,ךורעישו רוזיפ תולבגמ ,העקשה
 .הקיקח ינוקיתב

 תלבגומ תוכמס הדיצלו ,רצואה רשל תינקומ הלא םיניינעב תונקתב תוארוה עובקל תוכמסה
 תונקתב תומאתהה עוציבב ךרוצה דעוממ בר ןמז ףלוח ןכלו ,תוינמז תוארוה עובקל ע"ינ תושרל
 תפוקתב תאש רתיב הלע העקשהה יללכ אשונב תושימגב ךרוצה .לעופב ןמושיי דעומל
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 תויתדונתה עקרב העקשהה יללכב דומעל םיבר םיישקב תונמאנה תונרק ולקתנ הבש ,רבשמה
  .םיקוושב

 ,)הקיקח ינוקית( ךרע תוריינב הרדסאה לועיי קוח ריכזת תושרה המדיק תרוקיבה ךלהמב
 תוארוה עובקל הל רשפאלו תושרה לש תומייקה תויוכמסה תא ביחרהל דעונש ,2020-ף"שתה
 הקיקח יכילה תבייחמ םייקה יקוחה בצמב םתרדסאש ,ריהמו יאמצע ןפואב םימיוסמ םיאשונב
 שקובמה יונישה יכ ןיוצ קוחה ריכזתל רבסהה ירבדב .בר ןמז םיכרואש הנשמ תקיקחו תישאר
 תושרדנ וזה תעב יכ האצמ תושרה רשא םייפיצפס םיאשונ רפסמב לפטל דעונ תושרה תויוכמסב
 תוארוה תתל תושרה תכמסה :קושה בצמל ןתמאתהו תוארוהה חוסינב הבר תושימג םהיבגל
 ןוהל עגונב תוארוה תעיבק ;תונמאנ תונרקב םיריחמ ךורעשו םיסכנ רוזיפ ,העקשה תולבגמ יבגל
 עגונב תוארוהו תועקשה קווישו תועקשה ץועיי ,םיקית לוהינ ןוישיר ילעב לש חוטיבו ימצע
 תוריזב תורתומה ףונימה תומר יוניש ;םיחוּודמ םידיגאתל םידחוימ יוליג יללכ תעיבק ;םהיחווידל
 ןתמל תתשרמב םיטפשמה דרשמ רתאב םסרופ קוחה תעצה ריכזת .ימצעה ונובשחל רחוסה
 .ךכל רבעמ ךילהה םדוק אל תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ .23.7.20 םוי דע רוביצה תורעה

 תשקבתמו הריהמ הבוגת ןתמל רבשמ תותיעב תקפסמ תושימג ןיא ע"ינ תושרל יכ הלע
 .ליעומו ליעי חוקיפ רשפאתש םיקוושב תודונתל תמלוהה

 תושימג תרבגה ךרוצל הרדסאה תא ומילשי םיטפשמה דרשמ ףותישב תושרה יכ ץלמומ
 .קושה בצמל ןתמאתהו תוארוהה חוסינב תושרה

 תכרעמה תוביצי תחטבהל םירוטלוגרה תולועפ
 תיסנניפה
 הדח הדיריבו םייסנניפה םיקוושב תודח תודונתב ואטבתה ילכלכה רבשמה תוכלשה ,רומאכ
 ועגפו ,םייסנניפה םיקוושב םיליעפה לכ לש םתוליעפב ורכינ הלא .תילכלכה תוליעפה ףקיהב
 התוביצי תניחב רבדב בקעמה קודיה ןיב בלשל ךרד אוצמל םירוטלוגרה ושרדנ ךכיפל .םהיחוורב
 תחטבהלו קשמב הכימתל תולקה ןתמו עויסה תבחרה ןיבו תיסנניפה תכרעמה לש הנסוחו

 .רבשמה ךלהמב ותונתיא

 היתורטמו ,2010 -ע"שתה ,לארשי קנב קוחל ב57 ףיעס חוכמ המקוה תיסנניפ תוביציל הדעווה
 ןיב הלועפ ףותישו םואית ידכ ךות ,הרידסה התוליעפבו תיסנניפה תכרעמה תוביציב ךומתל
 םיללוכ הדעווה ירבח .רצואה דרשמו לארשי קנב ןיבו ןניב ןכו תויסנניפה חוקיפה תויושר
 הסנכתה רבשמה ךלהמב .תילקסיפהו תירטינומה תוינידמה יוותמ דצל םייסנניפ םירוטלוגר
 לע םינומאה םיירוביצה םיפוגה תדובע ןיב ףתשמ חישו םואית רוציל ידכ םימעפ המכ הדעווה
 תא חיטבהל ידכ ומוחתב לעפ םירוטלוגרהמ דחא לכ .קשמה תוביצי לעו ילכלכה םוחתה
 .תכרעמה לש הנסוחו התוביצי

 םיקנבה לע חוקיפה תולועפ
 עגפ רבשמה יכ הלוע 2020 רבמבונב םויב םיקנבה לע חוקיפה םסרפש תיתנש-יצח הריקסמ
 דקתשא הליבקמה הפוקתל האוושהב תויאקנבה תוצובקה שמח לש יקנה חוורב הבר הדימב
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 הדיריל ,)375%-כ( יארשא ידספהל האצוהב רכינ לודיגל תסחוימ יקנה חוורב הדיריה .91)62%-כ(
 לודיגה .)26%-כ( 92תיבירמ ןניאש ןומימה תוסנכהב הדירילו )5.3%-כ( וטנ תיביר תוסנכהב
 יארשא ידספהל תואצוהב אטבתהו תויאקנבה תוצובקה לכב רכינ יארשא ידספהל האצוהב
 ,םינושה תוליעפה ירזגמב םיוול לש רזחהה תלוכיב העיגפל יוטיבכ ,דחאכ תוינטרפו תויתצובק
 .ןלהל 43 םישרתב תוארל ןתינש יפכ

 
 ירזגמב יארשאה תפוקת ףוסל הרתיב יארשא ידספהל האצוה :43 םישרת

  ,תולודגה תויאקנבה תוצובקה שמח ,םינוש תוליעפ
 )םיזוחאב( 2020 ינוי - 2018 רבמצד

 

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקנבה לע חוקיפה ינותנ

 תא קוחשל תיאקנבה תכרעמל םיקנבה לע חוקיפה ארק םיקוושב םיעוזעזל הבוגתב ,רומאכ
 ידכ ,םינשה ךלהמב שרדש ,תופדועה תוירוטלוגרה תושירדה תא תיחפה ךשמהבו ,ןוהה תוירכ
 תורמל ,קשמה תוליעפב ךומתלו רוביצל יארשא דימעהל לכות תיאקנבה תכרעמהש חיטבהל
 הרתענ תיאקנבה תכרעמה יכ הלוע ןלהל 44 םישרתמ .יארשאה ידספהב היופצה העיגפה
  .םיקנבה לע חוקיפה תשקבל

 
 "2020 הנושאר תיצחמ - תיאקנבה תכרעמה תריקס" ,תילכלכה הדיחיה - םיקנבה לע חוקיפה תביטח ,לארשי קנב  91

 .3 'מע ,)15.11.20(

 .רעש ישרפהמו תוינממ תוסנכהב הדירי תלבוהב  92
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 הרתיה ךותמ יארשא ידספהל האצוהה רועישו 1 דבור ןוה סחי :44 םישרת
  תויאקנבה תוצובקה שמחל הקולחב רוביצל יארשאה לש תעצוממה

 )םיזוחאב( תולודגה

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיקנבה לע חוקיפה ינותנ

 םידיגאתה תוצובק שמח לכב ,2020 לש הנושארה תיצחמב יכ הלוע 44 םישרתמ
 רועיש לדגו )0.39% - 0.1% לש רועישב( 1 דבור ימצע ןוה סחי תחפ תולודגה םייאקנבה
 לש רועישב( רוביצל יארשאה לש תעצוממה הרתיה ךותמ יארשא ידספהל האצוהה

0.39% - 0.97%(. 

 תומַדל םייאקנבה םידיגאתה תא םיקנבה לע חוקיפה החנה לירפאו ץרמ םישדוח ךלהמב
  .רבשמה תעב םינוש םישיחרת םייקתהב ,םתוביצי תדימאל םייאמצע ןוציק ישיחרת

 ושמישו תכרעמה לש הפרותה תודוקנ תא ופקיש תיאקנבה תכרעמהמ ולבקתהש םינותנה
 םיקנבה לע חוקיפה עציבש ,םייאקנבה םידיגאתה ברקב ןוכיס ידקומ רותיאל הדיחא הניחבל
 תכרעמב םישרדנה םידעצה רבדב תוטלחה תלבקל ילכ השמיש וז הניחב .2020 יאמ ךלהמב
 תאו םייאקנבה םידיגאתה תוביצי תניחב תא ,רתיה ןיב ,הללכו ,קשמב הכימת ךרוצל תיאקנבה
 חותינ ילכ לע הססבתה הניחבה .יארשא תדמעה תועצמאב קשמה יכרוצב ךומתל םתלוכי תדימ
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 ונעשנש רבשמה תוחתפתהל םיירשפא םישיחרת ינש הנחבו 93םיילכלכ-ורקמ ןוציק ינחבמ לש
 .96רדוק שיחרתו 95סיסב שיחרת :94םילדומו תוכרעה לע

 תכרעמה לע ישממ ןפואב עיפשהל היופצ קשמה לש תרזוח התבשה יכ וארה הניחבה יאצממ
 רוביצהמ םיקלח לע תושקהל הלולע ,רומאכ ,התבשה .התוביצי תא ןכסל אל ךא ,תיאקנבה
 .םייאקנבה םידיגאתה לש יארשאה קיתב םייתועמשמ םידספהל איבהלו תויובייחתהב דומעל
 תכרעמה לש ןוכיסה יסכנ תא לידגת ךא ,תיבירמ תוסנכהב היילעל םג איבת יארשאה תבחרה
 קנבב רקחמה תביטח יכ התלעה תרוקיבה .ןוהה יסחיב תפסונ הקיחשל תלעופו תיאקנבה
 חוקיפה יכו ,קשמב תויוחתפתהל םאתהב תוילכלכ-ורקמה תויזחתה תא ןכדעל הפיסומ לארשי

 תויזחתל םאתהב ,תיאקנבה תכרעמל םיפקשנה םינוכיסה תא ןוחבלו ףיסוהל ןווכתמ םיקנבה לע
 .תוינכדעה

 תא חיטבהל ודעונש ,םיקנבה לע חוקיפה תולועפ תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 .רבשמה ךלהמב קשמב ךומתל התלוכי דצל תיאקנבה תכרעמה ןסוח

 ןוהה קוש תושר תולועפ
 ,םיתימעה ,םיחטובמה לש םהיניינע לע הרימשל תושרה תוליעפ תא תורידסמ קוחה תוארוה
 םיוולנה םינוכיסל תואנ ןפואב ךרעיהל הבוחה תרזגנ ךכמ .םיפוגה לש תוביצי לעו תוחוקלהו

 םיפוגב תוליזנה ןוכיס לוהינל תעגונה הרדסאה .רבשמ תעב תיקסעה םתויכשמהלו םתוליעפל
 םיקיתבו ורטסונה יקיתב תוליזנה ינוכיסל תסחייתמו םתוליעפב םיבר םיטביהב תקסוע םיידסומה
 לשכב חטבמ לש הרקמב שממתהל לולעו ךומנ ורטסונה יקיתב תוליזנה ןוכיס ,ללככ .םילהונמה
 ידי לע םיפסכ םולשת ,תיאקנבה תכרעמב ןומטה ןוכיסה ןמ לידבהל .ןוסא יעוריא תובקעב
 םינוכיסהמ דרפנו ,םייחוטיב םיעוריא לש םמויקב הנתומ םיימצעה םהיסכנ ןיגב חוטיבה תורבח
 .תונמאנב םילהונמה םיפסכל םיעגונה

 ךלהמב ,תוליזנה ןיינעב הרדסאה תושירד לע ףסונ יכ תרוקיבה תווצל רסמנ ןוהה קוש תושרמ
 ,תונוידיפ ועצבתהו ןוהה יקוושב תוזע תודונת ומשרנ הבש הפוקתב דוחייבו ,רבשמה תפוקת
 תואושתהו םיפסכה תועונת ינותנ ורטונ ,םילודג םיפקיהבו תורידתב םילולסמ תורבעהו םידוינ
 יכ 8.3.21-ב הנידמה רקבמ דרשמל הבתכ תושרה .םיידסומה םיפוגב העקשהה יקיפא ןווגמב
 םירדגומ םיפוגל סחייתהב םירכינ םיבאשמ השידקהו רבשמה ךלהמב תיביטקא הלעפ איה
 תכירעל הלעפ וללה םיפוגל סחייתהב יכ תושרה הנייצ דוע .תפדוע הפישח התהוז םהבש

 
 הרטמבו רצותה תוצווכתהל דוגינב ,יארשאה ףקיהב תוחפל 2.5% לש רועישב תיתנש החימצ :תיזכרמ דוסי תחנה  93

  .רבשמה ךלהמב קשמב ךומתל תיאקנבה תכרעמה תלוכי תא ןוחבל

 תכרעמה החווידש תמאה ינותנב שומיש השענו ,2021 רבמצדל דעו 2019 רבמצד איה םישיחרתל החיתפה תודוקנ  94
 .2020 ץרמ שדוחב תיאקנבה

 לש היינשה תיצחמב לחה תיתגרדה תוששואתה :הנורוק תרגשב הלכלכה לש יופצה ביתנה תא ףקשמה שיחרת  95
 ,םיכומנ םישוקיבו תילכלכה תוליעפב ךוכיח רוציל תוכישממש יתרבח קוחיר לש תולבגמ תחת 2021-ו 2020 תנש
 .תורחא תונידמל המודב

 ותעפשה םלוא ,תינשב קשמה תתבשהל איביש 2020 לש ןורחאה ןועברב הנורוקה ףיגנ לש תשדוחמ תוצרפתה  96
 רוידה יריחמב העיגפו הלטבאב היילע דצב ,רצותה לש תפסונ תוצווכתה ללכ הז שיחרת .התוחפ המצועב תילכלכה
  .ןוהה קושב עוזעז ןכו



 
 

 
 

 

 

|   96   |      

 

           הנורוקה רבשמב םייסנניפ םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש 

 םע רידת רשקו הלהנהב םיפטוש םינוכדע ,םיימינפ םינויד ,ףטוש בקעמ ,עדימ תלבק ,תורוקיב
 ןוכדע תוחיש הכרע יכ תושרה החוויד ,רבגומ ןוכיס םשרנ אל םהבש םיפוגל הסחייתהב .םיפוגה
 .תוליזנה ןוכיס ,רתיה ןיב ,ןודנ יכו ,םינוכיסה ילהנמ תמגוד ,םינוש םימרוג םע

 תושרה יכ אצמנ אל ,תרוקיבה תווצל הרסמ ןתוא ןוהה קוש תושר תולועפל ךשמהב
 תא ,הנורוקה רבשמ לש ותליחת לע יוהיזה םע ,2020 ראורבפ - ראוני םישדוחב התחנה
 תורחא תולועפ טוקנל וא ןמתסמ רבשמל םימאתומ םינוכיס חתנל םיידסומה םיפוגה
 .ותארקל הנכהכ םתוליעפמ םיעבונה םינוכיסל םיידסומה םיפוגה לש הפישחה תתחפהל
 חותינ יבגל םיידסומה םייפוגה תא בתכב התחנה אל תושרה ,רבשמה ךלהמב ,ןכ ומכ
  .תורחא תולועפ עוציב וא םינוכיסה

 םימאתומ םינוכיס חתנל םיידסומה םיפוגה תא בתכב החנת ןוהה קוש תושר יכ ץלמומ
 .וללה םינוכיסה םוצמצ םשל תורחא תולועפ טוקנל וא רבשמ תפוקתל

 ךרע תוריינ תושר תולועפ
 ח"גאה תואושתב תוילעו ןייוושב תודח תודירי הסרובב תורחסנה תורבח ווח רבשמה ץורפ םע
 ןהיתובוח תרגסמב .ןוכיס יסכנו תורוחס יריחמב תויתדונתב היילע ידכ ךות ,רוביצל וקיפנהש
  .ןהיקסע לע תיתוהמ העפשה לע רוביצל חוודל תורבחה תושרדנ ,תוירוטלוגרה

 לע הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תוכלשה יוליג ןיינעב 97העדוה ע"ינ תושר המסרפ 8.3.20 םויב
 עדימ לבקי םיעיקשמה רוביצ יכ חיטבהל הרטמב ,םיחוודמ םידיגאת לש תיקסעה םתוליעפ
 ושרדנ וז תרגסמב .םיחוודמה םידיגאתה לע תוכלשהה תודוא לע תמא ןמזבו קיודמ ,טרופמ
 ןתינ יכ אדוול ,עוריאהמ תיתוהמ הרוצב תעפשומ תויהל הלולע וא תעפשומ םתוליעפש ,םידיגאת
 הז ללכבו ,תנזואמו תיבטימ הרוצב העפשהה תא ךירעהל רשפאיש םיעיקשמל תואנ יוליג
 רבדב יוליג )ב( ;98תיקסעה םתוליעפ לע תוכלשהה רבדב םיידיימ םיחוויד םוסרפ )א( :חיטבהל
 תואצות ,יפסכה ובצמ תוברל ,דיגאתה לע העפשהה רבדב םייתיעה תוחודב ןוירוטקרידה ירבסה
 תולועפ ןכו ,תויובייחתה ןועריפב דומעל תלוכיו ןומימ תורוקמ ,תיסנניפ תונתיאו תוליזנ ,תוליעפה
 )ג( ;99הלא תוכלשהמ םיעבונה תופישחהו םינוכיסה םע דדומתהל ידכ טוקנל דיגאתה תנווכבש
 הרוצב דומאל ןתינש לככ ,תיתומכהו תיתוכיאה תוניחבה ןמ םיעוריאה לש העפשהה ןדמוא
 יוליגה ףקיה אשונב תבחרומ העדוה תושרה המסרפ 11.5.20 םויב .תועפשהה תא הנמיהמ
 .םייפסכה תוחודה לע רבשמה תוכלשה רבדב םישגדו ןוירוטקרידה חודב ללכנה

 לע םידיימ םיחוויד 352-ב תורבח 194 וחוויד 2020 יאמ ףוס דע יכ הלוע 100תושרה ימוסרפמ
 ,ח"ש דראילימ 213-ב דמאנ וחווידש תורבחה לש קושה יווש .רבשמה לש תוירשפא תוכלשה
 תוכלשה ורכינ ןהבש תורבח וחוויד ,הליחת .הסרובב תוינמה קוש יווש ךסמ 30%-כ םרועישו

 
 "םיחוודמ םידיגאת לש תיקסעה תוליעפה לע הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תוכלשה רבדב יוליג" ,לגס תעדוה ,ע"ינ תושר  97

)8.3.20(. 

 .1970-ל"שתה ,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל 36 הנקת תוארוהל םאתהב  98

 הנקתל םאתהב ,ןזאמה ךיראת רחאלו חודה תפוקתב ושחרתהש םיעוריאל רשקב ןתניהל הז עדימ לע יכ רדגוה דוע  99
 .1970-ל"שתה ,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל 10

 .28 'מע ,)2020 ילוי( "םיחותינ ןדגוא - הנורוקה רבשמ" ,תילכלכה הקלחמה ,ע"ינ תושר  100
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 רחסמהו היישעתה ימוחתמ תורבחו הפועת ,תורייתו תואנולמ ,השבלהו הנפוא ןהבו ,רבשמה
 ,רקיעב ,םרוקמש תופסונ תורבחמ םיחוויד ולבקתה ךשמהב .הנממ תושכור וא ןיסב תורציימה
 יאמ דע .םיתורישו רחסמ ,םייסנניפ םיתוריש ,יוניבו ן"לדנ ,טפנו זג שופיח ,היגרנאה ימוחתמ
 יוושמ 14%( ח"ש דראילימ 90 לש ללוכ קוש יווש תולעב תורבח 91-ב תיתוהמ העפשה הכרעוה
  .)הסרובב קושה

 םוסרפלו רבשמה תועפשה חותינ תלבקל תוריהמב הלעפ ע"ינ תושר יכ התלעה תרוקיבה
 לועפל הכורע 101אנגמ תכרעמ יכ םג אצמנ .רוביצל שרדנה יוליגה רבדב תוירוטלוגר תויחנה
 .םירודס הדובע ילהונו היואר תינכט תיתשת תועצמאב תוברל ,םוריחב

 תושירדל תואדו ןתמל וליבוהש ע"ינ תושר תולועפ תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 .ןמזב ועיגה תורבחה יחווידש ךכלו ,תושרדנה תויתוכיאהו תויתומכה יוליגה

 םייסנניפה םירוטלוגרה לש םתוליעפ תוינויח
 תונקת 21.3.20 םויב הלשממה הניקתה ,הלשממה :דוסי קוחל 39 ףיעס יפל התוכמס ףקותב
 הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םוצמצ םשל הדובעה םוקמב םידבועה רפסמ תלבגה( םוריח תעש
  .2020102-ף"שתה ,)שדחה

 וא םידבוע 10-מ רתוי ןמזב וב הדובע םוקמב והשי אל יכ עבקנ תורומאה תונקתל )א(2 הנקתב
 יכ עבקנ )2()י(2 הנקתב :םיגירח ועבקנ וז הארוהל .םהיניבמ הובגה יפל ,םידבועה תבצממ 30%

 ללכנ םתוליעפ םוחתש הדובע תומוקמ לע לוחת אל הדובע םוקמב םידבועה רפסמ לע הלבגהה
 ךרוצל שורדה רפסמל םידבועה רפסמ תא ,ןתינה לככ ,ומצמצש דבלבו ,103תונקתל תפסותב
 )הנושארה תפסותל המש ןקות ךשמהב רשא( תונקתל תפסותב .תינויחה םתוליעפ תחטבה
 םינוש םיפוגו ,םהיקפסו תואקנב יתוריש ינתונ םללכבו ,יסנניפה רזגמהמ הדובע תומוקמ וללכנ
 םתוליעפ תחטבהב ךרוצה תא תפקשמ יסנניפה רזגמהמ םיפוג תגרחה .ןוהה קושב םילעופה
 רפסמ תאלעה לע תורוהל יאשר יתלשממ דרשמ ל"כנמ יכ עבקנ )9()ב(2 הנקתב .תינויחה
 )ב(2 הנקת .םידבועה תבצממ 35% לש רועיש דע תינמז וב הייהשל רתומה יברמה םידבועה
 תינויחה םתוליעפ תחטבה ךרוצל )א(2 הנקת תלוחתמ וגרחוהש םיירוביצ םיפוג לש המישר הנומ
 קנבב .םידבועה תבצמ ךותמ הדובעה םוקמב תינמז וב הייהשל םיינטרפ םיזוחא םרובע תעבוקו
 .60% - ןוהה קוש תושרבו םידבועהמ 40% הדובעה םוקמב תינמז-וב והשי יכ רתוה לארשי

 
 החוקיפל םיפופכה םיפוגמ םישרדנה םיחווידה לולכמ לש טנרטניאה תשר ךרד םתצפהלו םתטילקל עדימ תכרעמ  101

 .ע"ינ תושר לש

-ף"שתה ,)שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םוצמצ םשל הדובע םוקמב םידבועה רפסמ תלבגה( םוריח תעש תונקת  102
2020.  

 ימוחת תללוכ תפסותה .)ד( הנשמ תנקתב וא )11(-ו )9( דע )1()ב( הנשמ תנקתב םייונמ םיפוג םתוא ןכ םא אלא  103
 תולימעו הנסחא ,הלבוה יתוריש ,תואקשמו ןוזמ ,האוש ילוצינ תויוכז ,םימ ,היגרנא ,יסנניפ רזגמ :םהיניבו ,םיבר תוליעפ
  .תונפסו םילמנו םיקורמתו ןויקינ ,הקיטלאוט ,תואלקח ,סכמ
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           הנורוקה רבשמב םייסנניפ םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש 

 אל יסנניפ רוטלוגרכ הדיקפת ףקותמ ע"ינ תושר לש התוליעפב המולגה תובישחה תורמל
 הלבגהה תלוחתב הלקה תושרה יבגל העבקנ אלו םוריח תעש תונקתב יוטיב ךכל ןתינ
 ףקות הנשמ לבקמ אשונה .הדובעה םוקמב הייהשל רתומה יברמה םידבועה רפסמ לע
 רזגמה תגרחהו ילכלכה רבשמה תומצעתה ,םייסנניפה םיקוושב תודחה תודדונתה עקרב
 .תונקתב יסנניפה

 תועמשמ תא הללקש אל הטלחהה יכ רסמנ ע"ינ תושר ל"כנמ םע תרוקיבה תווצ םייקש תוחישב
 תושר הגרחוה תונקתל )7()ב(2 הנקתב ,דגנמ .םיינויחכ וידבוע תאו ינויח לעפמכ תושרה ידבוע
 תינמז וב הייהש רשפאל הל רתוהו ,ירוביצה רזגמב רתומה יללכה הקסעהה ףקיהמ ןוהה קוש
 יסנניפ רוטלוגר לש ותוציחנ תדימ תא השיחממה הדבוע ,תושרב םידבועה תבצמ ךותמ 60% לש
 .תלבוקמה תרגסמהמ תושרה תגרחה תניחבב תלעותה תא השיגדמו ילכלכ רבשמ תעב

 הקסעהה ףקיהמ םינוש םיפוג תגרחהל תושקב ונודינ 20.3.20 םויב 217 'סמ הלשממ תבישיב
 רצואה דרשמ ל"כנמו לארשי קנב דיגנ ומיכסה וז תרגסמב .ירוביצה רזגמב רתומה יללכה
 .תונקתל )7()ד(2 ףיעסב ןכמ רחאל בתכנש יפכ ,40%-ל לארשי קנבב הלבגמה תא ביחרהל

 .104הדובע תומוקמב םידבוע תייהש תוליבגמה תושדח תונקת הלשממה הניקתה 10.8.20 םויב
 תושרו לארשי קנב ופסוה 25.9.20105 םוימ תושדחה תונקתל ןוקיתב .4.2.21 םויל דע עבקנ ןפקות
 הייהש רשפאל יאשר קיסעמה ,היינשה תפסותב םייונמה םיפוגב .ןהלש היינשה תפסותל ע"ינ

 .תורישה וא רצומה תקפסה םשל םייחרכה םידבועהש דבלבו ,הדובעה םוקמב םידבוע לש
 םידבוע לש םיוסמ רועיש קיסעמל תוביתכמ תושדחה תונקתה ןיא הלא םיפוג יבגל ,רמולכ
  .הדובעה םוקמב תוהשל םיאשרש

 םוצמצ םשל הדובעה םוקמב םידבועה רפסמ תלבגה( םוריח תעש תונקתב יכ הלע
 לארשי קנבל רתוה 21.3.2020-ב ונקותש 2020-ף"שתה ,)שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה
 60% לש הייהש הרתוה ןוהה קוש תושרבו םידבועהמ 40% הדובעה םוקמב והשי יכ
 ןוקיתב .תולקה ורתוה םהבש םיפוגב ע"ינל תושרה הללכנ אל תאז תמועל .םידבועהמ
 דוע .ןהלש היינשה תפסותל ע"ינ תושרו לארשי קנב ופסונ 25.9.20 םוימ תושדחה תונקתל
 תידותמ הרוצב תעצבתמ אל םוריחב ירוביצה רזגמב הקסעהה ףקיה תרדגה יכ אצמנ
 .חטשהמ םילועה םיכרצלו סוחיי ישיחרתל םאתהבו תמדקומ תוכרעיה תרגסמב

 
 ,)הדובע תומוקמב תוליעפ תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת  104

 .1950 ת"ק ,2020-ף"שתה

 )הדובע םוקמב תוליעפ תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת  105
 .38 ת"ק ,2020-א"פשתה ,)ןוקית(
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 לעפיש םדאה חוכ ףקיה לש הרדגהה תא ןחבי רצואה רש יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ססבתהבו הלשממל ויתוצלמה שיגי םרט םוריח תעשב 106םייסנניפה םירוטלוגרה תורישב
 הניקתמ הלשממה הבש תע לכב דיתעב אטבתי רבדה יכו ,םהיכרצ לעו סוחיי ישיחרת לע
 תוביציה לע הרימשל הרידסהו הניקתה םתלועפ חטבות ךכ .םוריח תעשל תונקת
 .םוריחה בצמ ומיע איבמש םיילכלכה םירגתאה םע התואנ תודדומתה גשותו ,תיסנניפה

 יתלשממה עויסה ןומימל תובוח יסויג
 ,ץראב רוביצה יפלכ הלשממה ידרשמ לש תויפסכה םהיתויובייחתהמ בכרומ יתלשממה בוחה
 תורצונ הלא תויובייחתה .תורחא תונידמ יפלכ ןכו ,םייסנניפ אלו םייסנניפ ,םייקסע םיפוג יפלכ
 וא םיילארשי םייסנניפ םיפוגמ םיימוקמ תוולמ )א( :הלאה םיכרדהמ תחאב עירכמה ןבורב
 םוחתב רקיעב ,ל"כשחב םיפוג לש תונודקיפ )ב( ;לארשי תנידמב ח"גא תקפנה תועצמאב
 תוולמ )ד( ;הנידמה ביצקת ןומימ ךרוצל לארשי קנבמ תומדקמ תלבק )ג( ;חוטיבהו היסנפה
 .ח"גא תקפנה תועצמאב רקיעב ,ל"וחמ

 וא אלמ ןומימ ךרוצל םיפטוש תובוח יסויגו םייקה בוחה לש לוהינ ללוכ יתלשממה בוחה לוהינ
 םיעיגמה םימייק תובוח לש ןרקה ןועריפ ןומימ ךרוצלו הנידמה ביצקתב ןועריגה לש יקלח
 )בוחה תדיחי - ןלהל( יתלשממה בוחה לוהינ תדיחי ידי לע להונמ בוחה .)בוחה רוזחימ( ןועריפל
 יסויג ףקיה .מ"עב חוטיבל הרבח לבנע לש העויסבו ל"כשחה ףגאב יארשאהו ןומימה תביטחב
 ,הנידמה ביצקתב בוחה לטנ לעו רצותהמ יתלשממה בוחה רועיש לע תורישי עיפשמ תובוחה
 תיבירה ימולשת ףקיהב םיאטבתמו ,הנידמה לש תיסנניפה התוביציל יזכרמ ןמס םישמשמה
 דעיל םאתהב ,ןומימה יכרוצ לע םיססבתמ סויגה יפקיה .הביצקתמ דיתעב הנידמה םלשתש
 תינכות יפל םיעבקנ תוקפנהה ליהמתו סויגה יחווט ,סויגה יקיפא .יופצה בוחה ןועריפלו ןועריגה
 .םייסנניפה םיקוושב םייונישמ םירזגנה םייטקט םילוקישב תבשחתמה תיגטרטסא

 םידדמ ,םילדומ לע ןה ,רתיה ןיב ,םינעשנה םיחותינ המכ תועצמאב תעבקנ סויגה תייגטרטסא
 ,םייגטרטסא םילוקיש לע ןהו ןוכיסה תמר ןתניהב בוחה תולע תא רעזמל ודעונש תויצלומיסו
 םיקיפא השולש לע תנעשנ סויגה תייגטרטסא .תוליזנה תרבגהו םיעיקשמה סיסב תבחרה םהבו

 םינשב ,ל"כשחה ינותנ יפל .ינוציח סויגו 107ריחס אל ימוקמ סויג ,ריחס ימוקמ סויג :םיירקיע
 בוח 30%-כ ,ריחס ימוקמ בוח 60%-כ לש רועיש לע דמוע םיקיפאה ןיב סויגה ףקיה תונורחאה
 .108ינוציח סויג 10%-כו ריחס אל ימוקמ

 ךכ ךותבו ,קשמב תילכלכה תוליעפה לע הנורוקה רבשמ תועפשה אטבתהל ולחה 2020 ץרמב
 תעינמ תבוטל הלשממה תואצוהב לודיג רכינ ,אסיג דחמ .הלשממה לש תיביצקתה תוליעפה לע
 הלח ,אסיג ךדיאמ .רבשמה תא חולצל ידכ קשמל עויסו םילוחל לופיט ןתמ ,ףיגנה תוטשפתה
 תוליעפמ תועבונה תואצוה לע תוסנכה ףדועמ תודקפה תריצע דצל םיסיממ תוסנכהב הדירי

 םיימירזת םירעפ ורצונ ךכ .דסומה לש יופצ ימירזת ןועריג חכונל ,ימואלה חוטיבל דסומה

 
 .לארשי קנבו ע"ינ תושר ,ןוהה קוש תושר  106

 יחוטיבלו תוקיתווה למגה תופוקל ,היסנפה תונרקל תוקפנומה דדמל תודומצ ,תודעוימ ח"גא תקפנה תועצמאב  107
  .4.86% לש רועישב תילאיר תיביטקפא תיתנש האושתבו ןהיסכנמ עודי ףקיהב ,הבוצק הפוקתל ,םיקיתווה םילהנמה

  .12 'מע ,2019 יתנשה חודה ,יתלשממה בוחה לוהינ תדיחי - יללכה בשחה ףגא ,רצואה דרשמ  108
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 בוחה יסויג יפקיה תלדגהל השירדבו ןומימל ןועריגה לודיגב ואטבתהש תיתלשממה תוליעפב
  .הלא םירעפ לע רושיגל

 לש ךסב רבמצד דע ראוני םישדוחב דמאנ 2020 ביצקתה תנשל ןומימל רבטצמה ןועריגה
 הליבקמה הפוקתב ח"ש דראילימ 52.2 לש ךסב ןועריג תמועל ח"ש דראילימ 160.3

 .ח"ש דראילימ 108-כב לדג ןומימל ןועריגה ,רמולכ .109דקתשא

 םיפוגהו תונמאנה תונרק ילהנמ תא וליבוה ץרמ שדוח תליחתב םיקוושב תודחה תודונתה
 תאז תובקעב .םתוליזנ תא רפשל הרטמב םילודג םיפקיהב תויתלשממ ח"גא רוכמל םיידסומה
 ןממל ידכ .110ירוזחמ-ורפה ועבט לשב ריחס אלה ימוקמה קיפאב תואוולה סייגל םתלוכי העגפנ
 ימוקמה קיפאב םיסויגה תלדגהל יתלשממה בוחה לוהינל הדיחיה הלעפ ,ןועריגב לודיגה תא
 תוגלפתה תאו םינושה םיקיפאב בוחה יסויג תא גיצמ ןלהל 45 םישרת .ינוציחה קיפאבו ריחסה
 .2020 תנש לש םינושארה םינועברה תשולשב יתלשממה בוחה יאלמ

 ,יתלשממה בוחה יאלמ תוגלפתהו םינושה םיקיפאב בוחה יסויג :45 םישרת
 2020 לש םינושארה םינועברה תשולש

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ

 
 ונומימו הלשממה ןועריג ,תואצוהה ביצקת עוציבל ינושאר ןדמוא" ,תונותיעל העדוה - הרבסהו תורבוד ,רצואה דרשמ  109

 .)11.1.21( "2020 תנשל

 רשקב תעצבתמ תודעוימ ח"גא לש הקפנה .לפש תופוקתב דח םוצמצו תואג תפוקתב תוקפנהה תומכב הריהמ היילע  110
 רבשמה ךלהמב םיסכנה קיתב הדירי .ןהיסכנמ 30% דע לש ףקיהבו היסנפה תונרק לש םיסכנה קית לדוגל רישי

  .2020 יאמ - ץרמ םישדוחה ךלהמב דוחייב ,ריחס אלה ימוקמה קושב םיפסכ סייגל תורשפאב השק העיגפל האיבה
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 בוחה יאלמ ךותמ 3%-כ לש רועישב לדג ינוציחה סויגה קיפא יכ הלוע 45 םישרתמ
 יסויג רקיע יכ תוארל ןתינ דוע .2020 תנשב ישילשה ןועברל ןושארה ןועברהמ יתלשממה
 ךותמ הפוקתה ךלהמב וקלח לע רמשש ,)55%-כ( ריחסה ימוקמה סויגה קיפאב ויה בוחה
 ףקיהב ןה הדירי הלח ריחס אלה ימוקמה סויגה קיפאבש דועב ,יתלשממה בוחה יאלמ
 )3%-כ( ורועישב ןהו )ח"ש דראילימ 6.5-כ לש ףקיהב( ינשה ןועברה ךלהמב םיסויגה
 .יתלשממה בוחה יאלמ ךותמ

 ,גרודמ ןפואב ריחסה ימוקמה קיפאב סויגה ףקיה לודיגל בוחה תדיחי הלעפ רבשמה ךלהמב
 לארשי קנב תעדוהלו חפותה ןועריגל םאתהב ,הז קיפאב םיסויגה לש ימנידו ידיתע ןונכת ידכ ךות
 סויג .ח"ש דראילימ 50 לש ףקיהב ינשמה ימוקמה קושב יתלשממ ח"גא שוכרי יכ 23.3.20 םוימ
 ,ןוהה קושב םיליעפל ןהו תוטלחהה ילבקמל ןה תואדו רצוי תופוקת ןיב םימוד םיפקיהב יבקע
 ךכב םולגה ןוכיסה תנטקהבו ליעי בוח רוזחימב עייסמו תוקפנהב הובג שוקיבל ליבומ ךכבו

 .םלשות אל הקפנההש

 ימוקמה קושב ריהמ סויגב בוחה תדיחי הלחה ,קשמה לע רבשמה תועפשה תובחרתה עקרב
 111לארשי קנבב םייקה ןובשחב ל"כשחה לש תורתיה לוצינל ןה הדיחיה הלעפ דבב דב .ריחסה
 םיסויגה תבחרהל ידיימ הנעמ .גורידה תורבח םע ףיצר רשק לע הרימשל ןהו ןועריגה ןומימל
 תוכרעיהה תרגסמב .דעומ דועבמ ונכוהש םיפיקשתל תודוה רשפאתה ריחסה ימוקמה קושב
 ,הז קיפאב תובורקה םינשל םייופצה םיסויגה תא רבשמה ךלהמב הדיחיה הננכת תידיתעה
 .תוחפל הובג יתרפס-דח רפסמ לע וא יתרפס-וד רפסמ לע דומעי וז הפוקתב ןועריגה יכ החנהב
 דצל ,הובגה םיסויגה בצקב ךומתיש ח"גא תורדס תחיתפל ימניד לדומב השמתשה ךכ ךרוצל
 בוחה קית לוהינ דקומב דמועה 113רוזחימה ןוכיס רקיעבו ,112ןוכיסה ימרוגל ףופכב םלוהינ
 .יתלשממה

 תא תוריהמב ליכהל היה רשפא-יא רבשמה תישארב יכ תרוקיבה תווצל הריבסה בוחה תדיחי
 קושב םג םיסויג ושענ ןכלו ,ריחסה ימוקמה קושל היינפ תועצמאב שרדנה תואוולהה ףקיה
 ןועריגב לודיגל ליבוהש ,תילכלכה תינכותה יפקיהב לודיגה הנענ ךשמהב .לודג ףקיהב ינוציחה
 רצוויהל ויה םילולעש םיעוזעזה תא רעזמל ידכ ינוציחה קושל היינפ תועצמאב ,םיימירזת םירעפלו

 .ימוקמה קושב םיסויגה ףקיה תבחרה תובקעב

 ינוציחה קיפאב תואוולה רבמבונ - ראוני םישדוחה ךלהמב בוחה תדיחי הסייג 2020 תנש ךלהמב
 הליבקמה הפוקתב ח"ש דראילימ 17.3-כ לש ךס תמועל ח"ש דראילימ 74.3-כ לש ףקיהב
 דראילימ 57.4-ב הובג היה 2020 תנשב תניוצמה הפוקתב הז קיפאב וטנ תואוולהה ךס .דקתשא
 קיפאב תובוחה סויג תא גיצמ ןלהל 46 םישרת .114דקתשא הליבקמה הפוקתל האוושהב ח"ש
 .2020 תנש ךלהמב ימוקמה קושב םיסויגל האוושהב ינוציחה

 
 ןועריפ לע ל"וחמו תוימוקמ תואוולה יסויג ףדוע ףוריצב הלשממה תואצוה לע תוסנכה ףדועב ןרוקמ רקיעש תורתי  111

 .תומייקה תואוולהה ןרק

 .יארשאהו קושה ,תוליזנה ,רוזחמה ןוכיס םה יתלשממה בוחה קית לש םייזכרמה םינוכיסה  112

  .תוהובג תויולעב בוחה תא רזחמל ץלאתש וא היתויובייחתהב דומעל לכות אל הנידמהש ןוכיס  113

 .)6.1.20( "2019 תנשל םיסיממ הנידמה תוסנכהו ביצקת עוציב" ,תונותיעל העדוה - הרבסהו תורבוד ,רצואה דרשמ  114
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 הסירפב 2020 תנשב ינוציחה קיפאבו ימוקמה קיפאב תובוחה סויג :46 םישרת
 )ח"ש ידראילימב( ,תישדוח

 

 30%-כו ימוקמה קיפאב םיסויגהמ 70%-כ ויה 2020 תנש ךלהמב יכ הלוע 46 םישרתמ
 יאלמ ךותמ ינוציחה קיפאה רועישב לודיגל הליבוהש הדבוע ,ינוציחה קיפאב םיסויגהמ
 יסויג רקיע ,ימוקמה בוחה יסויגב היילעה תמגמ תמועל יכ תוארל ןתינ .יתלשממה בוחה
  .יאמו לירפא םישדוחב ויה ינוציחה קיפאב בוחה

 העצוב התרגסמבו ,31.3.20 םויב העריא ינוציחה קיפאב הנידמה תוקפנה ןיבמ תטלובה הקפנהה
 ,רלוד דראילימ 2 לש ףקיהב םינש 10 לש חווטל הרדס )א( :םיחווט השולשל תירלוד הקפנה
 לש האושתב ,רלוד דראילימ 2 לש ףקיהב םינש 30 לש חווטל הרדס )ב( ;2.75% לש האושתב

 יפלכ .4.5% לש האושתב רלוד דראילימ 1 לש ףקיהב םינש 100 לש חווטל הרדס )ג( ;3.875%
 לע ,ךשמהבו ,תורוד ינפ לע בוחה לוגלגב ,ההובגה התולעב ןרקיעש ,תונעט ועמשנ הקפנהה
-יא עקר לע העצוב הקפנהה ,תאז םע .לארשיב םיידסומה םיפוגל ורכמנ בוחהמ םיקלחש ךכ
 ןומימ ירעפ לע רושיגב ידיימה ךרוצה ,הנידמה לש יארשאה גוריד לוצינ בגא ,הלודג תואדו

 םג הנייפאתה הקפנהה .קשמל ןתינש עויסה תבחרה תובקעב ןומימל ןועריגב לודיגהו םיימירזת
 הנסוח לע ץוח יפלכ הדיעה התמלשה .לארשי תנידמ תוקפנהב םשרנש רתויב הובגה שוקיבב
 .דחוימב ךורא חווטל תואוולה לע שגדב ,וז השק הפוקתב םיפסכ סייגל התלוכי לעו הנידמה לש
 תיינפב וכמת ימוקמה קושב תוביצי לע רומשל ןויסינהו םיידסומה םיפוגה לש תוליזנה תקוצמ
 .וז תעב תוריהמבו םילודג םיפקיהב תואוולה סייגל ידכ ינוציחה קושל הדיחיה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ
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 רבשמה תליחתב ינוציחה בוחה יסויגב המולגה תיבירה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 םיריחמב ויה רתוי רחואמ בלשב ועצובש בוחה יסויג ךא ,הרגשל האוושהב ההובג התייה
 .רבשמה ץורפל ומדקש םישדוחל האוושהב םג םיכומנ

 תוינכות ןווגמל תודוה רשפאתה וז הפוקתב ינוציחה קיפאב תוקפנהה שומימ יכ התלעה תרוקיבה
 ,יתייסאה קושבו וריאה קושב תוברל ,םיקוושב תוידיתע תוקפנה עוציבל בוחה תדיחיב תומייקה
 םיחונה םיאנתה תורצוויהלו םיקוושב העיגרל הניתמה הדיחיה יכ אצמנ דוע .וצומ םרט הלא יכו

 הדיחיה הלעפ ךכ ךותב .2020 ץרמ ךלהמב ועריאש תודחה תודונתה עקר לע ,תוקפנהה עוציבל
 לש ידיתע ןונכת ידכ ךות ,הביציה םתמר לע הרימשלו ןוכיסה ידדמ רוטינל רבשמה ךלהמב
 .יארשאה גוריד לע רומשל ידכ ,רתיה ןיב ,בוחה ירוזחימ

 היתובוח רזחהל תורבתסההמ רזגנו תוימואל-ןיב תורבח ידיב עצבתמ הנידמה לש יארשאה גוריד
 גורידה תורבח תוקפסמ יארשאה גוריד לע ףסונ .היתואוולה סויג ריחמ לע עיפשמ ךכבו ,דעומב
 .יארשאה גוריד לש תוידיתעה תויוחתפתהל תורבתסהה תא תפקשמה גורידה יונישל תיזחת םג
 תיטילופ-ואיגה הביבסה ,קשמהו בוחה ינייפאמ םה גורידה לע םיעיפשמה םיירקיעה םירטמרפה
 תורבח ידיב לארשי תלשממ לש ל"וחב ח"גא גוריד רמשנ רבשמה ךלהמב .תיתלשממה תוביציהו

 .115הינטירב ןהבו ,תונוש תונידמל גורידה תדרוהב ןתואטבתהו רבשמה תוכלשה תורמל ,גורידה
 תלשממ לש ל"וחב ח"גא רובע וניגב תיזחתה תאו יארשאה גוריד תא גיצמ ןלהל 47 םישרת
 .גורידה תורבח ידי לע לארשי

 ידיב לארשי תלשממ לש ל"וחב ח"גא רובע יארשאה גורידו תיזחת :47 םישרת
 תוימואל-ןיבה גורידה תורבח

 בוח תורגא גוריד גורידה תרבח העדוהה דעומ
 תיזחת ל״וחב

13.11.20 Standard & Poor's AA- הביצי 

23.10.20 Moody's A1 הביצי* 

23.4.20 Fitch A+ הביצי 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,חווידה תורבח ינותנ
 .הביציל תיבויחמ לארשי לש גורידה תיזחת תא Moody's תרבח הדירוה לירפא שדוחב *

 גוריד לע ועיפשיש ןמילשהל תלוכי רדעיהו םישוקיב רדעיה אוה תולודג תוקפנהב ירקיעה ששחה
 ח"גא תריכממ ןכו ,ןתייחדמ וא תוקפנה לוטיבמ םג עבונ הז ששח .בוחה יסויג ריחמ לעו יארשאה
 ףסכ תספדהב המולגה תילכלכה תועמשמה לע ףסונ( יזכרמה קנבל ינושארה קושב תויתלשממ
 .בוחה יסויג ןונכת לש תובישחה תא שיחממו ,)הלשממה תולועפ ןומימ תבוטל

 
115 Moody's, Investors Service, Rating Action: Moody's downgrades the UK's ratings to Aa3, outlook stable, 16.10.20  . 
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 םוריח תותיעב םלואו ,הרגשב תיביצקתה האצוהה תרגסמ לע הרימשל הבר תובישח הרומש
 רבשמ תובקעב קשמל עויסה תבחרה .דעומ דועבמ ןונכתל תונתינ ןניאש תואצוה תורצונ
 קשמ :דוסי קוחב העש תוארוהב ועבקנש םיימעפ-דח םימוכס בוצקת תועצמאב התשענ הנורוקה
 שומימל תילקסיפ הבחרהב ךרוצהו רבשמה תוכראתה חכונ .)תואספוק - ןלהל( הנידמה
 84.8 לש ללוכ ףקיהב תואספוקה תלדגהל הקיקח ינוקית המכ ועצוב תילכלכה תינכותה
 םתאצוהש ,הנידמה ביצקתל האוושהב םילודג םימוכסב רבודמ .30.9.20 םויל ןוכנ ח"ש דראילימ
 .116ןמז ינפ לע תסרפנ

 ךמתנ לארשי לש יארשאה ליפורפ יכ ןיוצ 4.12.20 םוימ )Moody's( סידומ תרבח לש הריקסב
 תבטוקמה תיטילופה הביבסה יכ םא ,התואנ תילכלכ-ורקמ תוינידמבו תילכלכה התמצועב
 סרופ דנא דרדנטס תרבח לש העדוהה םוסרפב .117תילקסיפה תוינידמה תוליעי לע הדיבכמ
)Standard & Poor's( לש םיילכלכה םידדמה תונתיא השגדוה 13.11.20 םוימ גורידה רורשא לע 
 רדעיהבו םייטילופ-ואיג םינוכיסב םרוקמ גורידל םיפקשנה םינוכיסה רקיע יכ ןיוצ ךא ,לארשי

 .118חווט ךרואל הדיחא תילקסיפ תינכות

 בגא ,תואוולהה סויג ףקיה תבחרהל בוחה תדיחי הלעפ רבשמה ךלהמב יכ התלעה תרוקיבה
 ךומתל הרטמב ,הלשממה הרציש תואספוקה לודיגל םאתהב ,הנידמה לש יארשאה גוריד לוצינ
 הדיחיה העציבש םיבחרנה םיסויגה .ןועריגה ןומימבו הלשממה לש םיימירזתה םיכרצה ןומימב
 ,רבשמה ךלהמב לארשי קנבב םייקה ןובשחב ל"כשחה לש תורתיה ךסב רכינ לודיגב ופקתשה
 רבטצמה יונישהו ישדוחה יונישה תא גיצמ ןלהל 48 םישרת .שדוח ידמ ןועריגב לודיגה תורמל
 .םישדוחהמ דחא לכב רצונש ןועריגה תאו רבשמה ךלהמב לארשי קנבב ל"כשחה לש תורתיב

  

 
 רבשמה לוהינ ןפוא - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה" ,הנורוק - דחוימ ח"וד ,הנידמה רקבמ ואר הבחרהל  116

 .)2021( "דיתע ינפ הפוצ הייארב תוכרעיההו

117  Moody's, Investors Service, Announcement of Periodic Review: Moody's announces completion of a  

Periodic Review of ratings of Israel, 4.12.20.          

118  S&P, Ratings, Israel Ratings Affirmed At 'AA-/A-1+' Outlook Stable, 13.11.20. 
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 לודיגהו םיקנבב תומייקה תורתיה לש רבטצמהו ישדוחה יונישה :48 םישרת
 )ח"ש ידראילימב( 2020 ,ןומימל ןועריגב

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"כשחה ינותנ

 ישדוחה יונישה יכו ,שדוח ידמ יתלשממה ןועריגה קימעה רבשמה ךלהמב יכ הלוע 48 םישרתמ
 ץרמ שדוחב רקיעבו ,םישדוחהמ קלחב ילילש היה לארשי קנבב יללכה בשחה לש תורתיה ךסב

 ויה רשא ,הנשה תליחתמ ןובשחב תורתיה ךסב היילע תמגמ גיצמ םישרתה ,תאז םע .2020
 תיבויחה הרתיה .בוחה תדיחי לש םיבחרנה םיסויגה תוכזב ,הפוקתה ךרוא לכל יבויח ןזאמב
 תעב תיתלשממה תוליעפב םיימירזתה םירעפה לע רשגל תלוכיה תא השיחממ הפוקתה ךלהמב
 .רבשמה

 265.4 לש ףקיהב תובוח יסויגל יללכה בשחה תוליעפ תא ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 רבשמ תפוקתב יתלשממה עויסה ןומימל ,רתיה ןיב ,שרדנש 2020 תנשב ח"ש ידראילימ
 .הנורוקה

 תבוטל תואספוק תריצי אשונב םיידיתע םינויד תרגסמב הלשממל גיצי ל"כשחה יכ ץלמומ
 ןונגנמל שיש תוכלשהה ללכ תא ,הלאכ ויהי םא ,ןומימ תובייחמש תויביצקת-ץוח תואצוה
 תמר ,ןועריגה לע היופצה ןתעפשה תוברל ,ןנומימל ושרדייש םיפסכה סויג יטביה לע הז

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


