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  הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 דחאל םג אלא האולחתל קר אל לארשיב םרג 2019 תנש ףוסב םלועב טשפתהש הנורוקה ףיגנ
 ץראב הנמתסה רבשמה תליחתמ .הנידמה לש היתודלותב םישקה םייתקוסעתה םירבשמה
 םולשת אלל השפוחל ואצוה םידבוע יפלא תואמו ,הקוסעתה רועישב רכינ םוצמצ לש המגמ
 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפל .)םילטבומ( םתדובע םוקממ ורטופ וא )ת"לח(
 השענ םילטבומב הנידמה לופיט .2.6%-ב ימלוגה ימוקמה רצותה תחפ 2020 תנשב ,)ס"מלה(
 תואכזה יאנתב דמועה לטבומל הלטבא ימד םולשת אוה דחאה :םייזכרמ םיביכר ינש תועצמאב
 עויס - ינשהו ;)ל"טב קוח( 1995-ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחב םיעובקה
 תפוקת יכ עבקנ 7.7.20 ךיראתמ העש תארוהב .הקוסעתה קושב שדחמ ובולישב לטבומל
 דעומ - ןלהל( 2021 ראורבפב תרוקיבה םוי רחאל .2021 ינויל דע ךראות הלטבא ימדל תואכזה
 דע הלעמו 45 ינבל תואכזה תפוקת תכראה לע 2021 ילויב הלשממה הטילחה )תרוקיבה םויס
 .20211 רבמצדל
 

 
 

23.6 
  80%  880,000  ₪ דראילימ

 110-כ
  ₪ ןוילימ

 הלטבאה ימד ךס
 תנשב ומלושש

 יפמ רתוי ,2020
 תנש תמועל השיש

2019 

 הלטבא ימד ילבקמ 
 ,2020 לירפא שדוחב
 תמועל 11 יפמ רתוי

 התואב ראוני שדוח
 הנשה

 ויה םילטבומהמ 
 םיצורמ דע םיצורמ
 תורישהמ דאמ
 - ל"טבמ ולביקש
 ינופלט רקס יפל ךכ
 דרשמ עציבש
 הנידמה רקבמ
 ל"טב ףותישב
 ,2020 רבמטפסב
 רחאל הנש יצחכ
 ןושארה רגסה

 רתאל תוסינכ 
 טנרטניאה
 ל"טב לש )תתשרמ(
 לודיג ,2020 תנשב
 הנומש יפמ רתוי לש
  2015 תנש תמועל

  

 
  .2021-א"פשתה ,)העש תארוהו 225 רפסמ ןוקית( ימואלה חוטיבה קוח  1
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

923 
  37%  34%  51%  ₪ ןוילימ
 רבטצמה םבוח ךס
 םיחרזא לש
 רבשמ תליחתמ
 דעו הנורוקה
 2021 ראוני שדוחל
 ימד תלבק ןיגב
 ימל רתיב הלטבא
  ךכל יאכז וניאש

 וחווידש םילטבומה רועיש 
 ןיא יכ הקוסעתה תורישל
 תיבושחמ תונמוימ םהל
 ילעב םהש וא ללכ
 תיסיסב תיבושחמ תונמוימ
 דבלב

 םילטבומה רועיש 
 תיברעה הרבחהמ
 תורישל וחווידש
 תמר לע הקוסעתה
 תיסיסב תירבע
 עדי לע וא דבלב
 תורחא תופשב
 תירבע ןניאש

 התחפהה רועיש 
 רפסמב
 םיפתתשמה
 תנשל 2019 תנשמ

 תורשכהב 2020
 ןומימב תויעוצקמ
 דוסבסב וא
-כמ( הנידמה

 7,000-כל 11,000
 )םיפתתשמ

 
 

 תרוקיבה תולועפ
 לופיט תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 ראורבפ - 2020 יאמ םישדוחב םישדוחב
 ימד יעבותל ןתינש תורישה תא הללכ הקידבה .הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה
 ,הקוסעתה תורישב ,ל"טבב הכרענ הקידבה .הקוסעתה קושב םבולישל תולועפהו הלטבא
 תוקידב .רצואה דרשמבו 2םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמבש הדובעה עורזב
 ומסרופ הז חוד לש םייניב יאצממ .ס"מלבו הלשממה שאר דרשמב וכרענ המלשה
 עצוב הז חוד םג ,הנידמה רקבמ דרשמ איצומש תרוקיב חוד לכבכ .20203 רבמטפסב
 תורוקמה לכמ ופסאנש םיכמסמו עדימ לע ססבתהבו םילבוקמ תרוקיב ילכ תועצמאב
 אצמ ,רוביצב םיברל תישיא עגונה אשונב רבודמו ליאוה ,םלואו .רקובמה אשונל םייטנוולרה
 לע ועיבצהש םילכ ינש םיליגרה תרוקיבה ילכ לע ףיסוהל הנידמה רקבמ דרשמ ןוכנל
 רקסו 4תויתרבחה תותשרב חישה חותינ :הנורוקה תפוקתב רוביצה לש טבמה תודוקנ
   .5הלטבא ימד יעבות ברקב 2020 רבמטפסב עצובש ,ינופלט

 
 דרשמ לש ומש תא תונשלו הלכלכה דרשמל הדובעה עורז תא ריבעהל  )133 הטלחה( הלשממה הטילחה 2021 ילויב  2

  .םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמל םייתרבחה םיתורישהו החוורה הדובעה

 םינותנ תלבק :הנורוקה רבשמב הדובע ישרודבו םילטבומב הלשממה לופיט" ,)2020( םייניב יאצממ - דחוימ חוד  3
 ."םהידבוע רכש לע םיקיסעמהמ םינמיהמ םיישדוח

 יאשונב הקוסעתה תורישו ל"טב וקפיסש תורישה תייווח תודוא לע תויתרבחה תותשרב חישה לש חותינו הניחב  4
 רבשמה ץורפל המדקש הפוקתה ןיב האוושה ךות התשענ הניחבה .רבשמה ךלהמב הלטבאהו ת"לחל האצוהה
 .)15.6.20 - 15.3.20( רבשמה לש ותישארל )15.3.20 - 15.12.19(

 יפל הכרענ המיגדה .הלטבא יעבות 2,366 לש יארקא המיגד רגאמ ךותמ רקסה לע ובישה הלטבא ימד יעבות 1,412  5
 .הלטבאל העיבתב וחווידש רכשל םאתהב ,רכש ינושימח יפלו 15.5.20 -  15.3.20 םיכיראתב ולפוטש הלטבא תועיבת
 הפשב ל"טבב רקחמה תקלחמ תועצמאב ךרענו ,תולאשה תא שביגש ,הנידמה רקבמ דרשמ תמזויב היה רקסה
 .תירבעה
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 בלתשהל ילילש ץירמת רצונ םילטבומהמ קלח ברקב - הדובעל הרזחל ילילש ץירמת
 תורשמ לש םצמוצמה רפסמה בולישב ,לודגה הלטבאה רועיש .םהל תועצומה תודובעב
 רוזחל םיניינועמ םניאש הלאכ םהבו ,םילטבומהמ םיברש ךכל םורגל םילולע ,קשמב תויונפ
 רחאל םג תכשוממ הפוקת ךשמב וקסעוי אל ,ילילשה ץירמתה בקע הדובעה קושל
 לולע הז בצמ ."םיינורכ םילטבומ"ל וכפהיש ןכתיי ףאו ,2021 ינויב ת"לחה רדסה םייתסהש
  .הדובעה קושב שדחמ םתובלתשה לע תושקהל

 תווצהו )2030 תדעו( 2030 תנש תארקל הקוסעתה םוחת םודיקל הדעווה תוצלמה
 ,הביל יאשונב וקסע 7הקוסעתה דודיעל תווצהו 62030 תדעו יכ ףא - הקוסעתה דודיעל
 הוולנה יתקוסעתה רבשמהמ האיצילו הקוסעתה קוש םודיקל תערכמ תובישח ילעב
 .הלשממב ןוידל םיתווצה ינש תוצלמה ולעוה םרט תרוקיבה םויס דעומב ,הנורוקה רבשמל
 תבשהל תימואל תיגטרטסא תינכות השבוג אל תרוקיבה םויס דעומ דע יכ הלע דוע
  .ךפהלהקוסעתה לגעמל םילטבומה

 יתקוסעתה רבשמה תעב ,2020 תנשב - הקוסעתה םוחתב תיתלשממה תוליעפה
 םייזכרמה םיפוגה ינש לש תוליעפה ףקיה םצמטצה ,הנורוקה תפגמל הוולנה רומחה
 רפסמב יוטיב ידיל אב םוצמצה .הקוסעתה תורישו הדובעה עורז - םילטבומב םילפטמה
 ,לשמל .םהיתולועפ לש יפסכה ףקיהב ןכו ולא םיפוג לש תונושה תויוליעפב םיפתתשמה
 ףגא לש וחוקיפב ,הנידמה דוסבסב וא ןומימב תויעוצקמ תורשכהב םיפתתשמה רפסמ
 ןיב .2020 תנשל 2019 תנש ןיב 37%-כב תחפ ,םדא חוכ חותיפלו תיעוצקמ הרשכהל ריכב
 לש תויעוצקמ תורשכהבו םיסרוקב םיפתתשמה רפסמ 40%-מ רתויב תחפ םג ולא םינש
 קושל ץוחמ ראשיהל םייופצ םילטבומ יפלא תואמ יכ הדבועה חכונ .הקוסעתה תוריש
 םוצמצל ,הז חודב וגצוהש תויונמוימה ירעפ חכונ ןכו ,תכשוממ הפוקת דוע הקוסעתה
 םתובלתשה ייוכיס לע תורומח תועפשה תויהל תויושע הקוסעתה םוחתב תוליעפה ףקיהב
  .הקוסעתה קושב םילטבומה לש שדחמ

 אל ל"טבב ינופלטה דקומה - הנורוקה תפוקתב ל"טב לש ינופלטה תורישה תונימז
 ירועיש( תורישה ידדמ תומרב תרכינ הייטס ךות ,יתוכיא תוריש וילא ונפש םיחטובמל קפיס
 האצוהב לודיגהו םינדקומ 200-כ לש תפסותה ףא לע יכ הלע .)הנתמהה ינמזו השיטנה
 תוחישה סמועב דומעל חילצה אל ינופלטה דקומה ,ח"ש ןוילימ 36-כ לש ףקיהב תיפסכה
-כ הנתמהה ןמז היה 2020 רבוטקואב .הנורוקה רבשמ תליחתמ םישדוח הנומש רחאל םג

 
 הקוסעתה יפקיה תא לידגהל ןתרטמש תוצלמה שבגל ויה הידיקפת ,2019 - 2017 םינשה ןיב הלעפ - 2030 תדעו  6

 תדימו םידבועה לש םירושיכהו תויונמוימה תמר רופיש ,ןמודיקו הדובעה קושב גוציי-תתב תואצמנה תויסולכוא ברקב
 .הנתשמה הדובעה קושל הלשממה תוכרעיה קוזיחו קשמה יכרוצל םתמאתה

 דרשמ תיל"כנמ תושארב הקוסעתה םוחתל תידרשמ-ןיב יוגיה תדעו המקוה 2020 ילויב - הקוסעת דודיעל תווצה  7
 םיאשונ רפסמב קסע הקוסעתה דודיעל תווצה לש םכסמה חודה .הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ מ"מו זאד רצואה
 ."הקוסעתה קוש ינותנ בויטו ףוסיא" םהבו

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 רועיש היה 2020 יאמב .תורישה םכסהב עבקנש ןמזהמ העברא יפ - עצוממב תוקד 12
 "בצייתה" 2020 רבוטקוא דעו 2020 ינוי זאמ .תוסנכנה תוחישהמ 37% ושטננש תוחישה
 יפל .5% - זרכמב עבקנש דעיהמ העברא יפ לש תרכינ הגירח ,22%-כ לע השיטנה רועיש
 ל"טבב ינופלטה דקומל עגונב ילילשה 8טנמיטנסה ,תויתרבחה תותשרב חישה חותינ
 .)םיטסופ( תומושרהמ 100%-ב אטבתה

 םושיר ךילהל ושרדנ הלטבאה ימד יעבות - הלטבא ימד תלבקל לופכ םושיר ךילהת
 תויעב רוצילו םימולשת בכעל לוכי לופכ םושיר .הקוסעתה תורישב ןהו ל"טבב ןה :לופכ
 ספוט ןיא 2020 רבמצד דע יכ הלע תרוקיבב .ל"טבל הקוסעתה תוריש ןיב עדימה תרבעהב
 .הקוסעתה תורישבו ל"טבב הלטבא ימד יעבותל דוחא

 םימושיי - הנורוקה תפוקתב הלטבא יעבותל םימיאתמה םייזכרמ םינווקמ םימושיי
 טרפב הלטבא ימד יעבותל ןווקמה תורישה רופישל םורתל םילוכיש ל"טבב םינווקמ
 עיצמ ל"טבש תורישהמ קלח םניא ,9טובט'צו םימורופ ןוגכ ,ללכב תורחא תואלמג יעבותלו

 תנשב תוסינכ ןוילימ 47-כ ויה וילאש ,10ישיאה רוזאה ןוגכ( םימיוסמ םימושיי ,ןכ ומכ .רוביצל
 .תורחא תופשב םישגנומ םניא )2020

 ורזח םא עדוי וניא ל"טבש הלטבאה ימד ילבקמ רועיש - הלטבא ימד םולשת לע הרקב
 ךא ,)15%-ל 29%-מ( 2020 רבמצדל רבמבונ ןיב םצמוצ )רשק יקתונמ( אל וא הדובעל
 380 לש ךסב הלטבא ימד םהל םליש ל"טבש שיא 90,000-מ רתוי - לודג ןיידע םרפסמ
 וניא הקוסעתה תורישש הלע תרוקיבב .אל וא םידבוע םה םא עדוי אוהש ילבמ ח"ש ןוילימ
 םא הדובע ירסוחמ םה םא ררבל ידכ ,שדוחב םעפ ,םילטבומה ללכל יתטיש ןפואב הנופ
 תלבק ןיגב םיחרזא לש תובוח ורצונ 2021 ראוני שדוחל דעו הנורוקה רבשמ תליחתמ .ואל
 84-כ עצוממבו ,ח"ש דראילימל בורק לש םוכסב ,ךכל יאכז וניאש ימל ,רתיב הלטבא ימד
 תועיבת ךסמ תוריקחה רועיש ,ל"טבב תוריקחה םוחת תניחבמ .שדוח ידמ ח"ש ןוילימ
 .2020 תנשב 0.1%-ל 2019 תנשב 0.8%-מ תחפ הלטבאה

 םיתוריש תכירצ - הנורוקה רבשמ רחאלש הפוקתב ל"טב לש תורישה תייגטרטסא
 יכ אצמנ .תורישה תוכיאב העיגפלו ןוגראה יבאשמ זובזבל האיבמ דבב דב םיצורע המכב
 ,ךרוצ אלל םיליבקמ תוריש יצורעל םינופ ישיאה רוזאב תולועפ םיעצבמש ל"טב תוחוקל
 םיסימעמ הלא תוחוקל .םהלש ישיאה רוזאב רבכ אצמנ לבקל םישקבמ םהש עדימה ןכש
 רוזאב תולועפ עצבל םילוכי םניאש תוחוקלל תורישה םגפנ ךכ לשבו ,םירחא םיצורע לע
 יפל ,לשמל ךכ .יתפש ישוק וא תילטיגיד תונמוימב רסוח ןוגכ ,תונוש תוביס בקע ישיאה
 391,000-כ ונפ 2020 תנשב ,2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמל ורבעוהש ל"טב ינותנ
 ישיאה רתאל םגו דקומל םג ונפ 331,000-כ םכותמו ,םיינופלטה םידקומל הלטבא יעבות
)84%(. 

 
 וא תויבויחה תדימ תא אטבמ השעמלו ,תויתרבחה תותשרב חישה לש ינתוכיאה חותינה תא ףקשמ חישה טנמיטנס  8

 .ולש תוילילשה

 המכח תיטמוטוא תכרעמ םע איה החישה לעופבו ,דקומה םע בתכתהל וא חחושל לוכי דקומל הנופה - טובט'צ  9
 .ישונא ןדקומ םע אלו )טובור(

 לופיטה רחא בוקעלו ,הלטבא ימדל רתיה ןיב ,תועיבת שיגהל םגו בר עדימ לבקל ןתינ טנרטניאה רתאב ישיאה רוזאב  10
 .העיבתב
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 ןיא תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ - םילטבומ לע הקוסעתה תוריש ידיבש עדימה תרבעה
 לש רתויב ינכדעה רגאמה ולצאש ,הקוסעתה תוריש ןיב עדימ תרבעה לש ףטוש ןונגנמ
 .הדובעה קוש ןונכתב קסועה יזכרמה םרוגה איהש ,הדובעה עורז ןיבו ,םילטבומה ינייפאמ

 תודוא לע עדימה ףוסיא - םילטבומה לע הקוסעתה תורישב עדימה רגאמ בויט
 תואמ הקוסעתה תורישל םשריהל ושקיב םהבש - 2020 לירפא-ץרמ םישדוחב םילטבומה
 יתקוסעת רבעו הלכשה ןוגכ ,םייטנוולר םיאלמ םיטרפ ללכ אלו יקלח היה - םישנא יפלא
 תורישל םימשרנה ינייפאמ לש הנמיהמ בצמ תנומת לבקל תלוכיב עגפ רבדה .םדוק
 רבמבונל ןוכנ .תויעוצקמ תורשכה םהל עיצהל וא תושדח תורשמב םמישהל ,הקוסעתה

 ,ויתורושל םימושרה תודוא לע שרדנה עדימה לכ תא םילשה אל הקוסעתה תוריש ,2020
 .וידיב אצמנ וניא םהילע יטנוולרה עדימהמ קלחו

 ןיא יכ הקוסעתה תורישל וחוויד םילטבומ 335,000-כ - םילטבומ לש תויונמוימ רופיש
 ןיב םלואו .דבלב תיסיסב תיבושחמ תונמוימ ילעב םהש וא ללכ תיבושחמ תונמוימ םהל
 לש תויבושחמ תויונמוימ רופישל םיסרוקב םיפתתשמה רפסמ תחפ 2020 תנשל 2019 תנש
-מ 34% יכ הלע ,דועו תאז .)17%-כ לש התחפה( 1,888-ל 2,283-מ הקוסעתה תוריש

 תעידי-יא וא דבלב תיסיסב תירבע תמר לע וחוויד תיברעה הרבחהמ םילטבומה 144,000
 תנשב ,דגנמ .םא תפש תמרב וא ההובג המרב תירבע לע וחוויד 44%-ו ,)50,000-כ( תירבע

 ףא תוחפ ,תיתקוסעת תירבעל הקוסעתה תוריש לש סרוקב םיפתתשמ 66 קר ויה 2020
 .םיפתתשמ 98 ויה הבש ,2019 תנשמ

 

 

 הלעש יפכ ,ל"טב ידי לע הלטבאל העיבתב לופיטה ךילהתמ ןוצרה תועיבש תדימ
 םילטבומהמ 80% ,ןושארה רגסה רחאל הנש יצחכ ,2020 רבמטפסב - ינופלטה רקסהמ
 דואמ" 26%-ו "הצורמ" ונייצ 54%( ל"טבמ ולביקש תורישהמ דואמ םיצורמ דע םיצורמ ויה
 .)"הצורמ

 תווצהו םייניבה חודב הנידמה רקבמ תוצלמהל ךשמהב - ל"טבל םיקיסעמה יחוויד
 .הקיקח יכילה םדקל הנורוקה רבשמ ךלהמב ולעפ רצואה דרשמו ל"טב ,הקוסעתה דודיעל
 חוטיבה קוחל ןוקית תרגסמב עבקנ ,םייניבה יאצממ םוסרפ רחאל םיישדוחכ ,19.11.20-ב
 ןווקמ ישדוח חוויד ל"טבל ריבעהל םיקיסעמה לע יכ ,1995-ה"נשתה ]בלושמ חסונ[ ימואלה
 .דבוע לכ לש גוויסהו הרשמה ףקיה ,הדובעה רכש תא רתיה ןיב ללוכה ,ןוקיתב טרופמכ
 ,םידבוע 180-מ רתוי םיקיסעמה םיקיסעמ רובע 2021 לירפא שדוחב ןוקיתה לש ותלוחת
 .םידבוע 180 רתויה לכל םיקיסעמה ולא רובע 2021 רבוטקוא שדוחבו

 ץוח רוקימב ינופלט דקומ םיקה הקוסעתה תורישש רחאל ,2020 ינויב - הקוסעתה תוריש
 לש הנעמה תונימזב רופיש לח ,םינדקומה רפסמ תאו הייזכרמה לש תלוביקה תא לידגהו

 .ינופלטה דקומה
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 ילבקמשו הדובעה קושל רוזחל םילטבומ ץרמתל ץלמומ - הדובעל הרזחל ילילש ץירמת
 דע תוחפה לכל ,םיישיאה םהינייפאמל םאתהב םהיתויונמוימ תא ורפשי הלטבאה ימד
  .הדובעל םתרזח

 תווצה תוצלמה תא איבהל ץלמומ - הקוסעתה דודיעל תווצהו 2030 תדעו תוצלמה
 ןהמ וליא טילחת ,ןתוא ןחבתש ידכ הלשממה ינפל ןוידל 2030 תדעוו הקוסעתה דודיעל
 לגעמל םילטבומה יפלא תואמ תבשהל תיגטרטסא-תימואל תינכות שבגת ןרואלו ץמאל
 ץלמוהש יפכ ,תוצלמהה םושייל םיל"כנמה תווצ םקוי ינושאר דעצכש עצומ .הקוסעתה
 ץומיא .הלשממה לבקתש תוטלחהל םאתהב לעפי רשא ,הקוסעת דודיעל תווצה לש חודב
 הגרדמ תציפק ידיל איבהל םילוכי ןמושייו הקוסעתה דודיעל תווצהו 2030 תדעו תוצלמה
 תא רתוי בוט להנל רשפאלו הקוסעתה םוחתב תוינידמ תעיבק יכילהתל עגונה לכב תרכינ
 קושב םייופצה םייונישה םע ךוראה חווטב דדומתהל ןכו ,יתקוסעתה רבשמהמ האיציה
 .הנתשמה הקוסעתה

 ל"טב יכ ץלמומ - הנורוקה רבשמ רחאלש הפוקתב ל"טב לש תורישה תייגטרטסא
 לש יביטרגטניא לוהינ לע שגדב ,הנורוקה רחאלש הפוקתב תורישה תייגטרטסא תא ןחבי

 ישיא עדימ שיגנהל דציכ ןחביו תוליבקמה תוינפה םוצמצל לעפי ,הז ללכב .תורישה יצורע
 טיסהל ידכ - תונוש תופשבו םימדקתמ םימושיי תועצמאב - ןווקמ ןפואב ןתינש לככ בר
 ךכ .הז ןיעמ תורישל םימיאתמש תוחוקל רובע םינווקמ םיצורעל ןתינש לככ תורישה תא
 שמתשהל םיחילצמ םניאש תוחוקלל ינופלטו ילטנורפ תורישב דקמתהל ל"טב לכוי

  .הלא םיצורעב םלוה הנעמ ולביק אלש וא ,םינווקמה םיצורעב

 תוריש יכ ץלמומ - םילטבומ תודוא לע הקוסעתה תוריש ידיבש עדימה תרבעה
 ,רצואה דרשמו הלשממה שאר דרשמ ףותישב ולעפי ל"טבו הדובעה עורז ,הקוסעתה
 ןיב עדימ תרבעהל םינונגנמה תא רידסהל ידכ ,הקוסעתה דודיעל תווצה תא וליבוהש
 שיש ררבתיש לככ .םילטבומב לפטל וכמסוהש םימרוגה לכל ןימז היהיש ןפואב ,םיפוגה
  .הז ןיינעב הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה יפ לע לועפל ץלמומ ,תומכסהל עיגהל ישוק

 ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ - םילטבומה לע הקוסעתה תורישב עדימה רגאמ בויט
 ןכו ,םילטבומה לש םהיתובושת ףוקיתלו עדימה תמלשהל לועפל הקוסעתה תורישל
 רידגהל רשפאתיש ןפואב ,הקוסעתה תורישל םושירה ספוט תא ןכדעל ךרוצה תא ןוחבל
  .רתוי קיודמ יתקוסעת ןויפא

 תירבעה הפשבו תיבושחמה תונמוימב םירעפה חכונ - םילטבומ לש תויונמוימ רופיש
 תובישח שי ,הדובעה קושב תוכומנ תויונמוימ ילעב םילטבומ לש םתובלתשה ךרוצלו

 יכ ץלמומ ,הלטבא ימדל תואכזה תפוקת ךלהמב םהיתויונמוימ תא רפשל םילטבומ ץרמתל
 תססבתמה תללכתמ תינכות וניכי ,רצואה דרשמ ףותישב ,הקוסעתה תורישו הדובעה עורז

 ץרמתל ידכ ,םיפסונ םיילהנימ םינותנ לש תובלצה תרזעב ןכו ,חודב וגצוהש םינותנה לע
 תירבעה הפשב תואיקבה לשו בושחמה תונמוימ לש ידיימ רופישל הקוקזה הייסולכואה תא
 תינכותה תא וניכיש םידרשמה יכ עצומ ,רתיה ןיב .הלטבאה ימד תלבק תפוקתב ןכ תושעל
 תא םיריכמה ישילשה רזגמב םיפסונ םייטנוולר םימרוגו ימוקמה ןוטלשה םע וצעייתי

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 תוררוגתמ םהבש םייפרגואיגה םיבחרמב םשוית תינכותה יכו ,תונושה תויסולכואה ינייפאמ
  .ולא תויסולכוא

 

 

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא - יטסיטטס ןוחרי ,ימואל חוטיבל דסומה ינותנ יפ לע
 .הלטבאה ימד ימולשת םוכסו הלטבאה ימד ילבקמ רפסמ לש ישדוחה עצוממה  *

  

 עצוממה תמועל םישדוח יפל 2020 תנשב הלטבא ימד ילבקמ
 הלטבאה ימד ימולשת םוכסו 2019 - 2018 םינשב ישדוחה
)םיפלאב(  
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ס"מלה ימוסרפ יפ לע

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ס״מלה ימוסריפ ינותנ יפ לע

  

 ,תויונפה תורשמה רפסמל םילטבומה רפסמ ןיב רעפה
 2021 יאמ – 2020 ראורבפ
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 םוכיס
 םיבר לש האיציהו הלשממה ידי לע ולטוהש הנורוקה סוריו תוצרפתה תובקעב תולבגהה עויסה
 םישקה םייתקוסעתה םירבשמה דחאל לארשי תנידמ תא וליבוה םולשת אלל השפוחל
 "ורחתה" הקוסעתה קושב היונפ הרשמ לכ לע ,2020 רבוטקואב ס"מלה ינותנ יפ לע .היתודלותב
 םע 2021 ראורבפמ לחה .רבשמה ברע ,2020 ראורבפ שדוח תמועל 11 יפמ רתוי ,םילטבומ 16-כ
 תויונפה תורשמה רפסמ תעב הב םלוא ,3.2-ל סחיה תחפ 2021 יאמב ,הרגשל קשמה תרזח
 אוה וז הניחבמו ,"ץחל ןחבמ" ןיעמ היה הנורוקה רבשמ ,השעמל הכלה .130,000 לש אישל עיגה
 לש רזוחה םבולישל הלשממה תולועפבו ל"טבב הלטבא יעבותל תורישה תוכיאב םייוקיל ףשח
 ,ל"טב :םייזכרמה םיפוגה תשולש ןיב הלועפה ףותיש לע שגדב ,הדובעה קושב םילטבומה
 ףטוש ןפואב םינותנ תרבעה ינונגנמ םימייק אל יכ הלע הז ללכב .הדובעה עורזו הקוסעתה תוריש
 ביבס תוקולחמ ויה הנורוקה רבשמ ינפלש הלע דוע .הקוסעתב םיקסועה םינושה םיפוגה ןיב
 עצומ .הנורוקה רבשמ תעב רימחה הז בצמו ,הקוסעתה תוריש ןיבל הדובעה עורז ןיב םואיתה
 דחא ינוגרא םרוג תחת הקוסעתה קושב םילפטמה םימרוגה לש םיבאשמה תא םגאל לוקשל
 תוליעפה לש תויביטקפאה תא ןיטקהל ידכ וב שיש ,םייקה ינוגראה לוציפה תא םצמצל ךכבו

 הנשמ לבקמ רבדה .םינושה םיפוגה ןיב הלועפה יפותיש תרבגה םע דבב דב תאז .תיתלשממה
 ,2020 תנשב הקוסעתה תורישו הדובעה עורז לש תוליעפה יפקיהב םוצמצה חכונ תובישח
 בקע ,םילטבומהמ קלחל תרוקיבה תפוקתב ןתינש ילילשה ץירמתה חכונו ,הז חודב ראותמכ
.םהלש תויונמוימה תא רפשל תוחפל וא הדובעה קושל רוזחל ,הלטבא ימדל תואכזה תכראה




