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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
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 אובמ
 ןוגרא זירכה הילעש ,תבחרנ האולחתל םרג 2019 תנש ףוסב םלועב טשפתהש הנורוקה ףיגנ
 ,קומעו ףקיה בחר רבשמ הרצי הלחמה תוצרפתה .11הימדנפכ 2020 ץרמב ימלועה תואירבה
 םיקזנב קר אל רבודמ .תונורחאה םינשה תורשעב והומכ התווח אל תילבולגה הרבחהש
 םיקזנב םג אלא ,)2021 ילויל ןוכנ( םלועה יבחרב שיא ןוילימ 4.2-כ לש תוומבו םייתואירב
 םלועה יבחרב תולשממ וטקנש םיעצמאה .12תכל תוקיחרמ תויתרבח תועפשהבו םיילכלכ
 םידעוימה םיפסונ םידעצו העונת תולבגה ,דודיב ,םירגס םשארבו ,הפגמה תוטשפתה תמילבל
 ןוטלשו ךוניח תודסומ לשו םיבר םיקסע לש םתריגסל וליבוה ,"יתרבח קוחיר" לע הרימשל
 ךילהת יכ הארמ ימואלניבה ןויסינה .13םתדובע תרגשמ םידבוע ינוילימ לש םקותינלו

 רפסמ ךשמיהל לולעה ,חווט ךורא ךילהת אוה הדובעה קושב רכינ רבשמ ירחא תוששואתהה
  .14םינש

 תנידמ .םוי םוי םידע ןיידע ונא תורומחה היתואצותלו ,לארשי לע החספ אל הלחמה תוצרפתה
 ןמתסה רבשמה תליחתמ .15היתודלותב םישקה םייתקוסעתה םירבשמה דחא תא התווח לארשי

 ןלהל( םולשת אלל השפוחל ואצוה םידבוע יפלא תואמו ,הקוסעתה רועישב רכינ םוצמצ ץראב
 ימוקמה רצותה תחפ 2020 תנשב ,לארשי קנב ינותנ יפל .16םתדובע םוקממ ורטופ וא )ת"לח -

 רוזחת אל ,תולבגמה לכ תרסה םע םג יכ 2021 ראוני שדוחב ךירעה לארשי קנב .2.6%-ב ימלוגה
 תוליעפה תמר 2022 תנשב םגש ךכ ,ףסונ ךשוממ ךילהת שרדייו הליגרה התמרל תוליעפה
 יונישה רועיש תא גיצמ ןלהל 1 םישרת .17חווטה תכורא רצותה תמרל תחתמ 2%-כ תויהל היופצ
 רצותב יונישה רועיש תא גיצמ 2 םישרתו ,2020 - 2015 םינשב לארשי לש ימלוגה ימואלה רצותב
 :תימואל-ןיב האוושהב 2020 תנשב לארשי לש ימלוגה ימוקמה

  

 
 לש תימואתפ תוצרפתה וז בור יפ לע .הייסולכוא ברקב הלחמ לש הריהמ תוטשפתה איה יתבר הפגמ וא הימדנפ  11

 .)סוריו( ףיגנ וא קדייח תועצמאב תימוהיז הלחמ

 :הנורוקה רבשמב הדובע ישרודבו םילטבומב הלשממה לופיט" ,)2020( םייניב יאצממ - דחוימ חוד ,הנידמה רקבמ  12
 .2 'מע ,)םייניב יאצממ - דחוימ חוד - ןלהל( "םהידבוע רכש לע םיקיסעמהמ םינמיהמ םיישדוח םינותנ תלבק

 - ןלהל( )2020 ינוי( ימואל חוטיבל דסומה ,ילאיצוס ןוחטיב ,"לארשיב הדובעה קושו הנורוקה רבשמ" ,תודחא האל  13
 .)"הנורוקה רבשמ" ,תודחא

 דודיע תבוטל תדקוממו הריהמ תוברעתהב ךרוצה :הנורוקה רבשמ תוכשמתה ,ילארשיה הקוסעתה תוריש  14
 .)2020 טסוגוא( ישונא ןוה חותיפו הקוסעת

 .םש  15

 ."הנורוקה רבשמ" ,תודחא  16

 .)2021 ראוני( רקחמה תביטח לש תילכלכ-ורקמה תיזחתה ,לארשי קנב  17
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 2020 - 2015 ,לארשי לש ימלוגה ימוקמה רצותב יונישה רועיש :1 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,לארשי קנב ינותנ יפ לע

 תורחבנ תונידמ לש שפנל ימלוגה ימוקמה רצותב יונישה רועיש :2 םישרת
 2020 ,םלועב

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעבו )םוכיס תגצמ ,ס"מלה - ןלהל( 2020 תילכלכה הנשה םוכיס תגצמ ,ס"מלה
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 תיסחי הלקה העיגפב תרבסומ תימואל-ןיב האוושהב לארשיב רצותב תיסחי תמצמוצמה העיגפה
 היגולונכטה רזגמ ךישמה רבשמה תורמל ,ןכש .ימוקמה רצותב לקשמ דבכ ביכר אוהש ,אוצייב
 .םוחתב תורזה תועקשהבו קט-ייהה יתוריש אוצייב לודיגב יוטיב ידיל אבש רבד ,גשגשל ילארשיה
 תיטרפה הכירצבו הדובעה קושב תאש רתיב ושגרוה רבשמה לש תוילילשה ויתועפשה ,תאז םע
 תונושל םימרוגה דחא יכ שגדוי .OECD18-ה תונידמב םהיליבקממ רתוי ועגפנש ,לארשיב
 המוד אל ןכש ;תונושה תונידמה וליטהש תולבגמב ינושה אוה תיטרפה הכירצה תתחפהב
 ,לארשי ומכ הנידמב הכירצל ,תולבגמ אלל המייקתה הב תוליעפהש הנידמב תיטרפה הכירצה
 .םיכורא ןמז יקרפל םירוגס ויה הדעסההו חוריאה ,רחסמה הבש

 .2020 תנשב תורחבנ תונידמב שפנל תיטרפה הכירצב התחפהה תא גיצמ ןלהל 3 םישרת

 2020 ,תורחבנ תונידמב שפנל תיטרפה הכירצב התחפהה :3 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעבו 28 'מע ,םוכיס תגצמ ,ס"מלה יפ לע

 יפ טעמכ ,11.1% התייה 2020 תנשב לארשיב תיטרפה הכירצב התחפההש הלוע םישרתהמ
 .6.3% היה הרועישש ,OECD תונידמב תעצוממה התחפההמ םיינש

  

 
 .)2021 ראוני( 2021-ל תיזחתו 2020 תנש םוכיס ,תישארה תינלכלכה ףגא ,רצואה דרשמ  18
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

  2019 םינשב תורחבנ תונידמב תורשמה ללכמ תויונפה תורשמה רועיש תא גיצמ 4 םישרת
 :202019-ו

 ,תורחבנ תונידמב תורשמה ללכמ תויונפה תורשמה רועיש :4 םישרת
2019, 2020 

 

 5 'מע ,)19.1.21( 2020 רבמצד-רבוטקוא תויונפ תורשמ רקס :תרושקתל העדוה ,ס"מלה יפ לע
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעבו

 .2019 תנש תמועל 31%-ב 2020 תנשב תחפ לארשיב תויונפה תורשמה רועישש הלוע םישרתהמ
 37% ,40%( תרכינ התייה התחפהה ןהב םגש ,הינמרגו הינטירב ,הילטיאל לארשי תפרטצמ ךכב
 תויונפה תורשמה רועישב התחפהה ,היגלבו ב"הרא ומכ ,תורחא תונידמב .)המאתהב 30%-ו 

  .20)ןהמ תחא לכב 9%( רתוי תטעומ התייה

 וטקנ OECD-ה ןוגראב תורבחה תונידמ :יתקוסעתה רבשמה םע תונידמה תודדומתה
 עויס ;םיקיסעמ ךרד עויס :21יתקוסעתה רבשמה םע דדומתהל ידכ םיירקיע םילדומ השולש
 ושמתשה הלא םילדומ תרגסמב .םידחוימ םיקנעמ תועצמאב עויס ;הלטבאה תכרעמ תועצמאב
 .ןלהל טרופמכ ,תחא הנועבו תעב םבוליש ךות םיתיעל ,םילכ המכב תונידמה

 
 תושיואמה תורשמה רפסמ לש םוכסה ןיבל קשמב תויונפה תורשמה רפסמ ןיבש סחיה אוה תויונפה תורשמה רועיש  19

 .תויונפה תורשמהו

 רועישב יונישב תונושה תא ריבסהל ידכ וב שי ןיותיעו  הפגמה תא םולבל ידכ תולשממה וטקנש תולבגמה גוס  20
 .תויונפה תורשמה

 תימואלניב הריקס :הנורוקה ףיגנ תובקעב הדובעה קושב הווהתמה רבשמה ,ילארשיה הקוסעתה תוריש  21
 .)2020 ץרמ(



 
 
 

|    17   | 

 

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

....
                                            ה

 לופיט
ה

מ
מ

לש
ב ה

בומ
ילט

ב ם
מ

 רבש
נורוקה

ה  

 OECD-ה תונידמ ברקב םיילכלכ תוינידמ ידעצ :5 םישרת

 

 .)2020 לירפא( OECD-בו לארשיב הנורוקה םע תודדומתה ,ימואל חוטיבל דסומה ,קלדנב ק'ז :רוקמה

 תא רמשל התייה רבשמה םע תודדומתהב OECD-ה תונידממ תובר העינהש השיגה ,ללככ
 לש םימייקה הדובעה תומוקמ רומיש ידי לע תאזו ,הדובעה קושל ןתינש לככ בורק םידבועה
 תוינכות לש ןנורתי .22םידבועל םולשתה דוסבסו הלחמ תשפוח תועצמאב רתיה ןיב ,םידבועה
 הנידמה ןהבש תוינכות לשמל ,הדובעה ףקיהב םוצמצ לש ירבשמ בצמ תומאות הכימת
 תא להנל יקסעה רזגמל תנתינה תושימגב רתיה ןיב אוה ,םידבועה לש םרכשמ קלח תדסבסמ
 יפכ תיקסע תוליעפל רתוי הלקו הריהמ הרזח םירשפאמה םדאה חוכ תבצמו הדובעה יפקיה
 רשפאמ רכש דוסבס ,לשמל .םידבועה תניחבמ םג תונורתי ולא תוינכותל .23הרגשב איהש

 
 .םש  22

 רבשמ םע תורחבנ תונידמ לש תילכלכ תודדומתה ,הילצרה ימוחתניבה ,תילכלכ תוינידמל ןורהא ןוכמ  23
  .)2020 לירפא( הנורוקה
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 לע הרימש ךכב חיטבמו םרטפל וא ת"לחל םאיצוהל םוקמב םידבועה לש תיקלח הקסעה
  .24רבשמה ףוסב םהילא הרזחו הדובעה תומוקמ

 :םייזכרמ םיביכרמ ינש תועצמאב השענ לופיטה לארשיב :םילטבומב הנידמה לופיט
 םיעובקה תואכזה יאנתב דמועו ת"לחל אצוהש ימל וא לטבומל הלטבא ימד םולשת אוה דחאה
 לש םתואכז לשב )ל"טב קוח - ןלהל( 1995-ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחב
 ובולישב לטבומל עויס - ינשהו ,."םילטבומ" הז חודב םה םג ונוכי ,הלטבא ימדל ת"לחל םיאצומה
  .הקוסעתה קושב שדחמ

 :ולא םה םילטבומב לופיטב וקסעש םיירקיעה םייתלשממה םיפוגה

 ;הלטבא ימד םלשמה ,)ל"טב - ןלהל( ימואל חוטיבל דסומה .1

 ,הלכלכה רש לש וחוקיפל ןותנה - )הקוסעתה תוריש - ןלהל( ילארשיה הקוסעתה תוריש .2
 תוריש .)הקוסעתה תוריש קוח - ןלהל( 1959-ט"ישתה הקוסעתה תוריש קוח ףקותמ לעופ
 ימד יעבות לש )תובצייתה תופמ - םג ןלהל( תובצייתה יחוויד ל"טבל ריבעמ הקוסעתה
 לעופו תונוש תואנדסלו תורשכהל הנפמ ,תורישל םימושרל יתקוסעת ןוחבא עצבמ ,הלטבא
 ויתורושל םימושרה תא הנכמ הקוסעתה תוריש .25םימיאתמ הדובע תומוקמב םתמשהל
 דקמתמ הז חודש תויהו ,תוטשפה םשל .הלטבא ימד םיעבות אל םה םא םג ,"הדובע ישרוד"
 הז חודב הקוסעתה תורישלו ל"טבל םינופה ללכ רומאכ ונוכי ,הלטבא ימד יעבותב
 ;"הלטבא ימד ילבקמ" וא "םילטבומ"

 - ןלהל( 26םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ לש ךמס תדיחי - הדובעה עורז .3
 יזכרמ הליעפמ ןכו ,תונוש תויעוצקמ תורשכהו הקוסעת תוינכות הליעפמה ,)הדובעה דרשמ
 ;28תוידועיי תויסולכואל 27יתקוסעת ןווכה

  ;29תויעוצקמ תורשכה תלהנימ .4

  

 
 .)2020 לירפא( OECD-בו לארשיב הנורוקה םע תודדומתהה ,ןונכתו רקחמ להנימ ,ימואל חוטיבל דסומה  24

 .הסנכה תחטבה ילבקמב לופיטב הקוסעתה תוריש קסוע ףסונב  25

 הלכלכה דרשמל הדובעה עורז תא ריבעהל )133 הטלחה ( הלשממה הטילחה 2021 ילויב 133 הלשממ תטלחהב  26
 .םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמל םייתרבחה םיתורישהו החוורה הדובעה דרשמ לש ומש תונשלו

 ,הדובע תועצה תלבק יתוריש םיעיצמ םיזכרמה .הקוסעתה קושב המשהלו הנווכהל םילעופ יתקוסעת ןווכה יזכרמ  27
 .םיישיא יווילו ץועיי יתורישו תיעוצקמ הרשכה יסרוק

 ורתוויי רשא תוינכות המכ איצוהל ,היישעתהו הלכלכה דרשמל רבעות הדובעה עורז יכ הלשממה הטילחה 2021 ילויב  28
 החוורה ,הדובעה דרשמ תקולח - 133 הלשממ תטלחה ואר .םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמב
 תרבעה ;דרשמה םש יונישו היישעתהו הלכלכה דרשמ םע הדובעה עורז דוחיאו םייתרבחה םיתורישהו

 תרבעה ;)םייונימ( הנידמה תוריש קוחל 23 ףיעס יפל תפסותה ןוקית ;רשל רשמ קוח יפל תונותנה תויוכמס
 .)133 הלשממ תטלחה - ןלהל(.)2021 ילוי( הלשממ תוטלחה ןוקיתו הלועפ חטש

 ,יוניבה ,תויתשתה יפנעב תויעוצקמ תורשכה תלהנימ רצואה דרשמב םיקהל הלשממה הטילחה 2020 רבמבונב  29
 רצואה דרשמב תויעוצקמ תורשכה תלהנימ לוטיב לע הלשממה הטילחה 2021 ילויבו ,היישעתהו תיליעה היגולונכטה
 .133 הלשממ תטלחה .הלכלכה דרשמל הינקתו היביצקת ללוכ התרבעהו
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 םילטבומב לופיטה לע םינומאה םייזכרמה םייתלשממה םיפוגה תוליעפ תא גיצמ 6 םישרת
 :לארשיב

 לארשיב םילטבומב םילפטמה םיפוגה :6 םישרת

 

 ,םילטבומל עויס התייה ןתרטמש תוינכות הלשממה הליעפה הנורוקה רבשמ ךלהמב ,ןכ ומכ
  :הז ללכבו

 רוטפ ,תועובק תואצוה םולשתב עויס קנעמ הללכ תשרה :םיקיסעמל ןוחטיב תשר
 הרזע וז ןוחטיב תשר .הנידמ תוברעב תואוולה ןרקו םיאמצעל ילאיצוס קנעמ ,הנונרא ימולשתמ
 תולבגמה ולחוהש ןמזב םידבוע רתוי קיסעהל ךכו ,רבשמה םע תוליעי רתיב דדומתהל םיקסעל
 .ןתרסה בלשבו

 םידבוע תטילקל םיקיסעמל םיצירמת הז ללכבו :רישי ןפואב הקסעה יכמות םילכ
 דודיע קנעמ ןכו קסעה לש העיגפה תמרל םאתהב רכש םולשת ןיגב יופיש וללכ רשא ,םרומישלו

 תוריש ינותנ יפל .םתדובע תומוקמל הדובע ישרוד ריזחהל םיקיסעמ דדועל ותרטמש ,הקוסעת
 הטילק דודיע רובע םולשת ולביק םיקיסעמ 57,000-כ 2020 תנש ךלהמב ,2021 ינוימ הקוסעתה
 הנידמה המליש ולא םיקנעמ רובע .השקב םרובע השגוהש םידבוע 521,000-כמ 434,000-כ לש
 רבוטקוא דע טסוגוא םישדוחה ךלהמב השענ םולשתה רקיע .ח״ש דראילימ 1.6-כ םיקיסעמל

2020. 

 ןתינ דודיבה ימי דעב םולשתה ןושארה בלשב :דודיב ימי דעב םולשתה תרדסה
 תא הריהבה הרדסהה .תידועיי הקיקח תועצמאב ינשה בלשבו ,הלחמה תשפוח תועצמאב
  .30דודיב בקע םידבוע ירוטיפ הענמ ךכו ,הנידמהמ קיסעמל יופישה תאו דבועל םולשתה

 
-ף"שתה ,)העש תארוה( )שדחה הנורוקה ףיגנ( ילכלכ עויסל תינכתה קוחב )3 ןוקית( '1ו קרפ  :ואר הז ןיינעל  30

 .quarantine-l/he/departments/guides/coronahttps://www.gov.i  רתאב תואירבה דרשמ תויחנהו;0202
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 .ל"טב קוחב םיעובק ההבוגו הלטבא תבצקל תואכזה :הנורוקה תפוקתב ת"לחה לדומ
 תמזויב תוחפל םימי 30 לש הפוצר הפוקתל ת"לחל ואצוה םא םג הלטבא ימדל םיאכז םיחטובמ
 ואיצוה ,2020 ץרמב הנורוקה רבשמ לחהשכ .31ת"לחה תפוקתב רכשל םיאכז םניא םאו ,קיסעמה
 ימד תלבקש ףא םלוא .הלטבא ימדל םיאכז ויה ולא םידבועו ,ת"לחל םהידבועמ םיבר םיקיסעמ
 ת"לחל אציש דבוע ,ול ורתונש השפוחה ימי לכ תא לצינ דבועהש ךכב תינתומ הרגשב הלטבא
 ימי תרתיל רשק אלל ,ןושארה םויהמ רבכ הלטבא ימד לבקל יאכז היה הנורוקה תפוקתב
 םיאכז ויה )30 םוקמב( תוחפל םימי 14 לש ת"לחל ואצוהש םידבוע םג 1.8.20-מ לחה .32ותשפוח
 שדוחב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפל .34"ת"לחה לדומ" יוניכל התכז וז תוינידמ .33הלטבא ימדל
 7% קרו ת"לחל ואצוה םישדחה םילטבומהמ 90%-ל בורק רבשמה תליחת םע 2020 לירפא
 דע ךראות הלטבא ימדל תואכזה תפוקת יכ עבקנ 7.7.20-מ העש תארוהב .35םתדובעמ ורטופ
 תואכזה תפוקת תכראה לע 2021 ילויב הלשממה הטילחה תרוקיבה חוד םויס רחאל .202136 ינויל
 .202137 רבמצדל דע ,דבלב הלעמו 45 ינבל

 תאו 2019-ו 2018 םינשב הלטבאה ימד ילבקמ רפסמ לש ישדוחה עצוממה תא גיצמ 7 םישרת
 התואב הלטבאה ימד ימולשת תא ןכו 2020 תנשב םישדוח יפל הלטבאה ימד ילבקמ רפסמ
 :הפוקתה

  

 
 .)29.3.05 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( שבד הלמרכ 'נ ימואל חוטיבל דסומה 1083-04 )יצרא( ל"בע  31

 תימואלניב הריקס :הנורוקה ףיגנ תובקעב הדובעה קושב הווהתמה רבשמה ,ילארשיה הקוסעתה תוריש  32
 .)2020 ץרמ(

 .2020-ף"שתה ,)216 'סמ ןוקית - העש תארוה( ימואלה חוטיבה קוח  33

 ואצוה וא ורטופש הלעמו 67 ינבל תולגתסה קנעמ ןוגכ הלטבאה םוחתב הקיקח ייוניש ועצוב םג הנורוקה תפוקתב  34
 תוחפ םליגש םיריעצל הלטבאה ימד תלדגה ;םישדוח השישל הלטבא ימדב הכזמה הרשכאה תפוקת רוציק ;ת״לחל
 לטבומל הלטבא ימדב התחפהה לוטיב ;הלטבא ימדב הכזמה תילמינימה ת״לחה תפוקת רוציק ;םידלי םע 28-מ
 .םוי 126-מ רתוי לטבומה םדאל תיברמה הרקתה לוטיב ;ןועבר לכב הנתמה ימי השימח לוטיב ;תיעוצקמ הרשכהב
 ."דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה" הז תוחוד ץבוקב םג הז ןיינעל ואר

 ."הנורוקה רבשמ" ,תודחא האל  35

 ,)הלטבא חוטיב ןיינעל תודחוימ תוארוה( )216 'סמ ןוקית - העש תארוה - שדחה הנורוקה ףיגנ( ימואלה חוטיבה קוח  36
 .2020-ף"שתה )העש תארוה( )שדחה הנורוקה ףיגנ( ילכלכ עויסל תינכתה קוחב ןקותש יפכ ,2020-ף"שתה

  .2021-א"פשתה ,)העש תארוהו 225 ןוקית( ימואלה חוטיבה קוח  37
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 עצוממה תמועל םישדוח יפל 2020 תנשב הלטבא ימד ילבקמ :7 םישרת
 )ח"ש יפלאב( הלטבאה ימד ימולשת םוכסו 2019 - 2018 םינשב ישדוחה

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא - יטסיטטס ןוחרי ,ל"טב ינותנ יפ לע
 .הלטבא ימד ימולשת םוכסו הלטבאה ימד ילבקמ רפסמ לש ישדוחה עצוממה  *

 דראילימ 23.6-כ לש ללוכ ךסב הלטבא ימד ל"טב םליש 2020 תנשבש הלוע םישרתהמ
 לירפא שדוחב .ח"ש דראילימ 3.8 כ"הסב םליש הבש ,2019 תנשמ השיש יפמ רתוי - ח"ש

 11-מ רתוי יפ לודג היה הלטבאה ימד ילבקמ רפסמ ,הנורוקה רבשמ תליחת םע ,2020
 .רבשמה ינפל ,2020 ראוניב םרפסממ

 אלש יתועמשמ ןוכיסב םיאצמנ ת"לחל ואצוהש ימ ןיבמ 20% ,הקוסעתה תוריש תכרעה יפל
 .םילטבומל ךופהל םילולע וז הצובקל םיכייתשמה ןיבמ םיברש ךכ ,םתדובע םוקמב דובעל רוזחל
 ריזחהל :םיבורקה םישדוחב לארשי תנידמ לש תוימואלה תורטמה תחא תא רידגמ הז בצמ
 יפל .38עובק בצמ תויהל ךופהי אל ינמזה בצמהש ידכ ,הדובעה לגעמל ןתינה לככ םיבר םישנא
 )26%-כ( עברמ רתוי םיווהמה הדובע ישרוד ףלא 243.6-כ ,2021 ינוימ הקוסעתה תוריש חוד
 לגעמל ץוחמ וראשנ )1.5.20-13.3.20( ןושארה רגסב הקוסעתה תורישב ומשרנש ולאמ
 .39רתויו םישדוח 10 לש הפוצר הפוקתל הקוסעתה

 
 הדובעה קושל םילטבומה תרזחהל הקוסעתה תוריש תוכרעיה :הנורוקה רבשמ ,ילארשיה הקוסעתה תוריש  38

 .)2020 ץרמ(

 .)2021 ינוי( ,2020 תנש םוכיס חוד ,ילארשיה הקוסעתה תוריש 39
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 תרוקיבה תולועפ
 םילטבומב הלשממה לופיט תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 ראורבפ - 2020 יאמ םישדוחב
 םבולישל תולועפהו הלטבא ימד יעבותל ןתינש תורישה תא הללכ הקידבה .הנורוקה רבשמב
 הדובעה דרשמבש הדובעה עורזב ,הקוסעתה תורישב ,ל"טבב הכרענ הקידבה .הקוסעתה קושב
 לש םייניבה יאצממ .ס"מלבו הלשממה שאר דרשמב וכרענ המלשה תוקידב .רצואה דרשמבו

 .202040 רבמטפסב ומסרופ הז חוד

 םילבוקמ תרוקיב ילכ תועצמאב עצוב הז חוד םג ,הנידמה רקבמ דרשמ לש תרוקיב חוד לכבכ
 ליאוה ,םלוא .רקובמה אשונל םייטנוולרה תורוקמה לכמ ופסאנש םיכמסמו עדימ לע ססבתהבו
 ילכ לע ףיסוהל הנידמה רקבמ דרשמ ןוכנל אצמ ,רוביצב םיברל תישיא עגונה אשונב רבודמו

 :הנורוקה תפוקתב רוביצה לש טבמה תודוקנ לע ועיבצהש םילכ ינש םיליגרה תרוקיבה

 
 תייווח לע תויתרבחה תותשרב חישה לש חותינו הניחב :תויתרבחה תותשרב חישה חותינ .1

 רבשמה ךלהמב הלטבאהו ת"לחל האצוהה יאשונב הקוסעתה תורישו ל"טב וקפיסש תורישה
 הפוקתה ןיב האוושה ךות התשענ חישה תניחב .)תויתרבחה תותשרב חישה חותינ - ןלהל(

 .41 )15.6.20 - 15.3.20( רבשמה לש ותישארל )15.3.20 - 15.12.19( רבשמה ץורפל המדקש

 2020 רבמטפסב עצוב רשא הנידמה רקבמ דרשמ לש רקס :)רקסה - ןלהל( ינופלט רקס .2
 לש יארקא המיגד רגאמ ךותמ הלטבא ימד יעבות ,1,412 ובישה וילע ,הלטבא ימד יעבות ברקב

 הלטבאה תועיבת יפל הכרענ המיגדה 42)2.6%-כ איה המיגדה תועט( הלטבא יעבות 2,366
 העיבתב וחווידש רכשל םאתהב ,רכש ינושימח יפלו 15.5.20 - 15.3.20 םיכיראתב ולפוטש
 ינייפאמ תאו תולאשה תא שביג רשא ,הנידמה רקבמ דרשמ תמזויב ךרענ רקסה .43הלטבאל
 לבקל התייה רקסה תרטמ .תירבעה הפשב ל"טבב רקחמה תקלחמ תועצמאב עצובו ,םגדמה
 הקוסעתה תורישו ימואל חוטיבל דסומה לופיטל עגונה לכב רוביצה תודמע תא ןושאר רוקממ
 .44הנורוקה תפוקתב םילטבומב

 
 .םייניב יאצממ - דחוימ חוד  40

 ."יקוויש עדימ ייא.יס" תרבח לש העויסב רקסה יאצממ תא חתינ הנידמה רקבמ דרשמ  41

 .37.4% אוה לפנהו 62.6% אוה רקסה לע הנעמה רועיש  42

43  1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8, 9 - 10. 

 ,הקוסעתה תורישמ לביקש םינותנ יצבוק לש הבלצהו חותינ םג הנידמה רקבמ דרשמ עציב ולא םילכ ינש לע ףסונ  44
 .ל"טבמו הדובעה עורזמ
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 תונוש תוירוגטקב רקסל םיבישמה חוליפ :8 םישרת

  
 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא ימד יעבות ברקב רקסה יאצממ יפ לע
 .בישמה רג ובש בושייה ךייתשמ וילאש לוכשאה *
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 תורישו ימואל חוטיבל דסומה לש תורישה
  הלטבא ימד יעבותל הקוסעתה

 ימד יעבותב לופיטה תוכיא תא רוביצה תסיפת
 הנורוקה רבשמ תליחתב הלטבא

 אללו יתוכיא ,ינויווש ,ליעי תוריש ול קפסל ביוחמ חרזאל םיתוריש ןתמל יארחאה ירוביצ ףוג
 תיתרבח שלח רוביצב רבודמ רשאכ תובישח הנשמ תולבקמ ותוליעיו תורישה תוכיא .םינפ אושמ
 םתלוכי .45תויפסכה תויוכזה שומימב הבר הדימב יולת ילכלכה ובצמו הקוצמב יורשה ,תילכלכו

 ,םוריח תעב םג אלא הרגש תעב קר אל תדדמנ רומאכ יתוכיא תוריש קפסל םיירוביצ םיפוג לש
 ,השעמל .רוביצל יבטימ הנעמ שרדנו ירוביצה ףוגה לש תוליעפה יפקיהב ישממ יוניש לח הבש
 יוטיב ידיל אב רבדהו ,רוביצל ןתינה תורישה לש ותוכיאל "ץחל ןחבמ" איה םוריח תעל תונכומ
  .הנורוקה רבשמב הקוסעתה תורישו ל"טב לש םתוליעפב קהבומ

 ל"טב .הפגמה תועפשה םע דדומתהל הקוסעתה תורישו ל"טב וצלאנ הנורוקה רבשמ תליחתמ
 םירזוחו הלטבאה לגעממ םיאצוי םקלחש ,הלטבא ימד יעבות ןוילימכל הנעמ ןתמ םע דדומתה
 ללכ הנעמה .ל"טב לש בושחמה תוכרעמ לש תומאתה ושרדש ,םיבר הקיקח ייוניש ךות ,וילא
 ץלאנ הקוסעתה תוריש םג .תורישה יצורע ללכב תורהבהלו תולאשל תוינפ ינוילימ םע תודדומתה
 לש תולבגמ תחת תאז לכו ,רצק ןמז קרפב הלטבא יעבות ןוילימכ לש םושיר םע דדומתהל
 .להק תלבקל הקוסעתה תוכשל תריגס

 ימד ילבקמ רפסמ ,הנורוקה רבשמל ןושארה לגה לש ואישב ,2020 לירפא שדוחב ,רומאכ
 לש תורישה תייווח לע םיטרפ ןלהל .2020 ראוניב םרפסממ 11-מ רתוי יפ לודג היה הלטבאה
  :ינופלטה רקסהמ הלעש יפכ ,וירחאלו ןושארה רגסה תעב רוביצה

 העיבתב לופיטה ךילהתמ ןוצרה תועיבש תדימ
  ל"טב ידי לע הלטבאל
 םושרל יארחאש ,הקוסעתה תוריש :םיפוג ינש ברעמ הלטבאל העיבתה ךילהת ,ל"טב קוח יפל
 יארחאש ,ל"טבו ,הלטבא ימד םולשתל יאנתכ תובצייתה תופמ ל"טבל ריבעהלו םילטבומה תא
 ,םאתהב .הלטבאה ימד םולשתו תואכזה תניחב - העיבתה ךילהל תועגונה תולועפה תיברמל
 תשגהו ןושארה רגסה תליחת רחאל הנש יצחכ ,2020 רבמטפס ךלהמב רקסה תרגסמב
 ןלהל .ל"טב ידי לע םתעיבתב לופיטה ךילהמ םנוצר תועיבש לע םיבישמה ולאשנ ,העיבתה
 תוביסה תוגלפתהו לופיטה ךילהמ ןוצרה תועיבשל רשאב תובושתה תוגלפתה תא גיצמה םישרת
 .ןוצרה תועיבש-יאל

 
 .2161 'מע ,"ימואל חוטיבל דסומב תויאופרה תודעווב חרזאל תורישה" ,)2020( ב70 חוד ,הנידמה רקבמ  45
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 "לופיטה ךילהתמ הצורמ התא המכ דע" תולאשל תובושתה :9 םישרת
 2020 רבמטפס ,"ןוצרה תועיבש יאל תוביסה"ו

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא ימד יעבות ברקב רקסה יאצממ יפ לע

 םילטבומהמ 80% ,ןושארה רגסה רחאל הנש יצחכ ,2020 רבמטפסל ןוכנ יכ הלוע רקסהמ
 דואמ" 26%-ו "הצורמ" ונע 54%( ל"טבמ ולביקש תורישהמ דואמ םיצורמ דע םיצורמ ויה
 ךשמ ןה ןוצרה תועיבש-יאל תויזכרמה תוביסה .בויחל ל"טב תא ןייצל שי ךכ לעו ,)"הצורמ
 .)תתשרמ( טנרטניאה רתאו ינופלטה דקומה ,לופיטה ןמז

 לופיטהמ ןוצרה תועיבש רועישל עגונב ירדגמ רעפ וא םינוש םירזגמ ןיב ישממ רעפ היה אל ללככ
 הבר ןוצר תועיבש תדימב וטלבש תויסולכוא-תת המכ ויה ,תאז םע .הלטבאל העיבתב ל"טב לש
 רסוח וא ןוצרה תועיבש רועיש ןהבש תוצובקה תא גיצמה םישרת ןלהל .רתוי התוחפ וא רתוי

 .ןהלש הירוגטקב תורחא תוצובק תמועל קהבומ ןפואב הובג אצמנ ןוצרה תועיבש
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 ןהבש תוצובק תמועל הובג ןוצר תועיבש רועיש ןהבש תוצובק :10 םישרת
  ןוצר תועיבש רסוח ררש

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא ימד יעבות ברקב רקסה יאצממ יפ לע

 ילכלכ-יתרבח גורידב םיגרודמה םיבושייב םיררוגתמש ולא ברקב רתוי ההובג היה ןוצרה תועיבש
 התואב םירחאמ קהבומ ןפואב רתוי םיצורמ ויה דחא קיסעמ לצא ודבעש ולאכו 39 - 30 ינב .4 - 1
  .הצובק

 המאתהב 22.4%-ו 28.5%( םיצורמ תוחפ ויה םיקיסעמ ינש לצא ודבעש ולאכו 29 - 18 ינב יכ הלע
 ינש ןיבל דחא קיסעמ לצא םיקסעומ ןיב לדבהל ירשפא רבסה .)17.6% - םיבישמה לכ ךס לומ
 ,םיקיסעמ ינש ידי לע םיקסעומה םילטבומ לצא רתוי דבכה יטרקוריבה לועה אוה םיקיסעמ
 תואכזב הרכהב ל"טב לש לופיטה םאתהבו ,םהיקיסעמ לכמ םהלש רכשה לע חוודל םישרדנה
 .הלטבאה ימד בושיח םג ךכו ,רתוי בכרומ

 לצא םידבוע ברקב ןוצרה תועיבש רסוחל תוביסהו םימסחה רותיאל לעפי ל"טב יכ ץלמומ
 דוע .ולא הייסולכוא תוצובקב לופיטה תא בייטל ידכ 29 - 18 םליגש םינופו םיקיסעמ ינש
 תא בייטל ידכ רתוי ףטוש ןפואב ןוצר תועיבש ירקסב עייתסי ל"טב רבשמ תעב יכ ץלמומ
 .םינופל תורישה

 רוביצה תונולת ביצנו הנידמה רקבמל רוביצה תוינפ
 הלטבא ימדב לופיט אשונב
 תונולתב לופיטה לע דחוימ חוד 2020 רבמטפסב םסרפ רוביצה תונולת ביצנו הנידמה רקבמ
 עגונב תונולת 1,677 ולבקתה חודה תפוקתב .)ץ"תנ חוד - ןלהל( הנורוקה רבשמ תובקעב רוביצה
 יאשונב וקסע הנורוקל עגונב תונולתהמ תוברש ךכ לע עיבצה ץ"תנ חוד .הנורוקה רבשמל
 .הלטבא ימד םולשתל קוח יפל יארחאה ,ל"טב היה תונולתה ובוסנ וילעש יזכרמה ףוגהו ,הלטבא
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 הנורוקה רבשמ ץורפמ רוביצה תונולת תוביצנל ועיגהש הנולתה יבתכממ )1,253( 75%-כ ,ךכ
 94%-כ - ל"טב לע ויה הנורוקה רבשמל םירושקה םיאשונב 2020 ינוי שדוח ףוס דעו )15.3.20(
 ,האוושה םשל .הלטבא ימד לע ויה תואלמג אשונב תונולתהמ 97%-כו ,תואלמג אשונב ןכותמ
-כ ןהמ ,תואלמג אשונב ל"טב לע תונולת 120 תוביצנב ולבקתה 2019 תנשב הליבקמה הפוקתב

 הלטבא ימד אשונב תונולתה תוגלפתה תא גיצמ ןלהל 11 םישרת .הלטבא ימד אשונב דבלב 4%
 :הנשמ יאשונ יפל

 תפוקתב הלטבא ימד לע ובסנש תונולתב םיירקיעה הנשמה יאשונ :11 םישרת
 הנורוקה רבשמ

 

  .33 'מע ,2020 רבמטפס ,ץ"תנ חוד :רוקמה

 אל ויתובקעבש תועיבתב לופיטב בוכיע לע ויה תונולתהמ 40%-כ יכ הלוע 11 םישרתמ
 תואכזב הרכהה לע 25%-כו ,םהל םיעיגמש ורבסש הלטבאה ימד תא םיננולתמה ולביק
 .46הלטבא ימדל

 רבשמל תועגונש הקוסעתה תוריש לע תונולת םג וררבתה רוביצה תונולת תוביצנב יכ ןיוצי
 לביק אל ל"טב יכ הלע ולא תונולתמ .ל"טב לע ושגוהש תונולת רוריב בגא ןבור ,הנורוקה
 רבעוהש חווידהש וא ,םיננולתמה לש הדובעה תקספה דעומ לע הקוסעתה תורישמ חוויד
 .47לעופב הדובעה תקספה דעומ תא םאת אל ל"טבל

 

 
 .הלטבא ימד יעבותל ימואלה חוטיבה לש תורישה תוכיא אשונב קרפה ואר  46

 .51 'מע ,ץ"תנ חוד  47
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 ןושארה רגסה תעב תויתרבחה תותשרב חישה חותינ
 וירחאלו
 עגונה לכב רוביצה ברקב תושוחתה לע דומלל ידכו ,ץ"תנב ולבקתהש תונולתה חותינ לע ףסונ
 דרשמ ךרע ,הנורוקה תפוקתב םילטבומל הקוסעתה תורישו ל"טב וקינעהש תורישה תוכיאל
 וקפיסש תורישה תייווח לע תויתרבחה תותשרב חישה לש ינתומכו ינתוכיא חותינ 48הנידמה רקבמ
 המדקש הפוקתה ןיב גציימ םגדמ סיסב לע האוושה הכרענ הז חותינ תרגסמב .ולא םיפוג
 ילבקמ רפסמב רתויב ברה לודיגה לח הבש הפוקתה ןיבל )15.3.20 - 15.12.19( הנורוקה רבשמל
 ,קובסייפ ויה חתונמה חישב וללכנש תוירקיעה תומרופטלפה .)15.6.20 - 15.3.20( הלטבאה ימד
 םיקבקוט ,םיגולב ,בויטוי ,רטיווט ,םימורופ ,םייטנוולר תוצובקבו םידומעב תודקמתה ךות
 )םיטסופ - ןלהל( תומושר 273-ו 401 לע םיססבתמ קרפה ךשמהב ואבויש םיחותינה .םרגטסניאו

 ל"טב לע םיטסופ 2,069-ו 3,442 לעו ,המאתהב ,רבשמה ינפל הקוסעתה תורישו ל"טב לע
 .המאתהב ,רבשמה לש ומוציעב הקוסעתה תורישו

 תפוקתב 49טנמיטנסהו חישה ףקיה ןיב האוושה ןלהל 12 םישרתב :טנמיטנסהו חישה ףקיה
 .רבשמל המדקש הפוקתב ופקיה ןיבו הנורוקה

 ומוציעבו רבשמה ינפל הקוסעתה תורישבו ל"טבב חישה טנמיטנס :12 םישרת
 )םיטסופה רפסמ(

 
 .50הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,"יקוויש עדימ ייא.יס" תרבח ינותנ יפ לע

 
 .יקוויש עדימ ייא.יס תרבח ידי לע השענ עדימה חותינ  48

 וא תויבויחה תדימ תא אטבמ השעמלו ,תויתרבחה תותשרב חישה לש ינתוכיאה חותינה תא ףקשמ חישה טנמיטנס  49
  .ולש תוילילשה

 .תוחונה םשל ולגוע םירפסמה  50
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 ףקיה .םיפוגהמ דחא לכ לע חישב רכינ לודיג לח הנורוקה רבשמ תפוקתב יכ הלוע םישרתהמ
  .הל המדקש הפוקתב ופקיהמ בוריקב הנומש יפ לודג היה רבשמה תפוקת אישב חישה

 תוריש לע חישה ףקיהמ הברהב לודג ל"טב לע חישה ףקיה יכ תוארל ןתינ ןכ ומכ
 ערוה םיפוגה ינש לע חישה טנמיטנס .הל המדקש וזב ןהו רבשמה תפוקתב ןה הקוסעתה
 .םיילילש ויה םיפוגה ינש לע םימוסרפהמ תיצחמכ ;רבשמה לש ומוציעב תרכינ הדימב
 תעב רבשמה לש ומוציעב ילילשה חישה - ל"טבל תיסחי טנמיטנסב יונישה דחוימב טלוב
 .הנורוקה רבשמ ינפל רשאמ לופכמ רתוי היה וירחאלו ןושארה רגסה

 העבראל וחתונש םימוסרפה יפוא תא גווסל ןתינ :תויתרבחה תותשרב םימוסרפה יפוא
 תואכזל תיללכ תוסחייתהו םיפוגה תוציחנ יבגל ןוגכ ,םיפוגה לע ויה ולא - תויללכ תורימא :םיגוס
 תומרופטלפל ץוחמ ומסרפתהש םישלוג ןיב עדימ ןתמ וא הלאש לכ - םישלוג חיש ;םימולשתלו

 דומעב תולאש - ףוגל היינפ ;תורישה תייווח לע קיסהל ןתינ אל םהמ רשא ,תשרב םיפוגה
 קשממהו תורישה תוכיא לע תודיעמ ןניאש ,הקוסעתה תוריש םורופב וא ל"טב לש קובסייפה
 םיפוגה םע חרזאה לש קשממה תא םיראתמה טסופו הבוגת - תורישה תייווח ;םיפוגה ןיבו םניב
 תוריש לעו ל"טב לע תיתרבחה תותשרב חישה תוגלפתה ןלהל 13 םישרתב .שגפמה תוכיאו

 :ליעל הקולחל םאתהב הקוסעתה

  םימוסרפה יפוא יפל תויתרבחה תותשרב חישה תוגלפתה :13 םישרת
 )םיטסופה רפסמ(

 

 .51הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,"יקוויש עדימ ייא.יס" תרבח ינותנ יפ לע

 
 .תוחונה םשל ולגוע םירפסמה  51
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 רתויב לדג ל"טבב תורישה תייווח לע חישה רועיש הנורוקה תפוקתב יכ הלוע 13 םישרתמ
 .םיינש יפמ רתויב הקוסעתה תורישבו השולש יפמ

 םרג הנורוקה רבשמ :הנורוקה תפוקתב הקוסעתה תורישבו ל"טבב תורישה תייווח
 86%-כו 90%-כ .הקוסעתה תורישבו ל"טבב תורישה תייווח לע חישה טנמיטנסב תרכינ הערהל
 ןלהל .המאתהב ,םיילילש ויה הקוסעתה תוריש לעו ל"טב לע הז רשקהב וחתונש םיטסופהמ
 ומוציעב הקוסעתה תורישבו ל"טבב תורישה תייווח תודוא לע חישה יאשונ תוגלפתה םימישרתב
 :רבשמה לש

 חוטיבב תורישה תייווח לע תויתרבחה תותשרב חישה תוגלפתה :14 םישרת
 "םיטסופה" רפסמל תיסחי תורישה ימוחת יפל ,ימואלה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יקוויש עדימ ייא.יס תרבח ינותנ יפ לע
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 תורישב תורישה תייווח לע תויתרבחה תותשרב חישה תוגלפתה :15 םישרת
 "םיטסופה" רפסמל תיסחי תורישה ימוחת יפל ,הקוסעתה

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יקוויש עדימ ייא.יס תרבח ינותנ יפ לע

 חישה לש לודגה רועישה עבונ ןאכמו ,םיעבותל הלטבאה ימד תא םלשמה ףוגה אוה ל"טב
 הקוסעתה תוריש לע חישה רקיע ,דגנמ .)32%-כ( ויתודוא לע חישה ךותמ םימולשתה אשונב
 .היטרקוריבו םיכמסמ אשונב היה )43%-כ(

 תפוקת .ורקיעב ילילש היה הנורוקה רבשמ ינפל תורישה תייווח יבגל חישה ,ללככ
 תייווחל םירושקה םיאשונה ללכב חישה טנמיטנסב תרכינ הערהל האיבה רבשמה
 לכב דחוימב תטלוב הערהה ,ל"טב יבגל .הקוסעתה תורישלו ל"טבל עגונה לכב תורישה
 תורישה יצורע תונימז רסוח לע תונולת םע ,םיחרזאל תונימזהו תואכזה יאנתל רושקה
 יבגל .תואבצק לפכ לשב רקיעב ,הלטבא ימד זוזיקו תואכז תייחד לע תונולתו םינושה
 תרכינ הערהבו םפקיהב םיליבומ תונימזו היטרקוריבו םיכמסמ םיאשונה ,הקוסעתה תוריש
 תמלשהב ישוק לע תונולת םע ,רבשמה ינפלש חישה תמועל םהיבגל חישה טנמיטנסב
 .םינושה תורישה יצורעב הנעמ גישהל ישוקו המשרהה ךילהת

 עגונב תויתרבחה תותשרב חישה תוגלפתה תא םיגיצמ 17-ו 16 םימישרת :תורישה יצורע
 .הקוסעתה תורישו ל"טב לש םינושה תורישה יצורעל
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 חוטיבב תורישה יצורע יפל ,תויתרבחה תותשרב חישה תוגלפתה :16 םישרת
  "םיטסופה" רפסמל סחייתהב ימואלה

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,"יקוויש עדימ ייא.יס" תרבח ינותנ יפ לע

 תורישב תורישה יצורע יפל ,תויתרבחה תותשרב חישה תוגלפתה :17 םישרת
 הנורוקה רבשמל המדקש הפוקתל "םיטסופה" רפסמל סחייתהב הקוסעתה

  )15.6.20 - 15.3.20( הפוקתה ןיבל )15.3.20 - 15.12.19(

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,"יקוויש עדימ ייא.יס" תרבח ינותנ יפ לע
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 דוקפתב רקיעב דקמתה תויתרבחה תותשרב הקוסעתה תורישו ל"טב לע חישה יכ הלוע
 תותשרב חישה חותינ .ינופלטה דקומבו ובש ישיאה רוזאב תוברל ,טנרטניאה רתא
 ישיאה רוזאה תוברל ,םיפוגה לש טנרטניאה ירתא לע חישה טנמיטנס יכ הלעמ תויתרבחה
 ל"טב לש רתאה לע ילילשה חישה רועיש :דחוימב ילילש היה ,ינופלטה דקומהו רתאבש
 ינפל ,המאתהב ,50%-ו 33% תמועל( המאתהב ,100%-ו 90% היה ולש ינופלטה דקומהו

 היה ולש ינופלטה דקומהו הקוסעתה תוריש לש רתאה לע ילילשה חישה רועיש .)רבשמה
 .)רבשמה ינפל ,המאתהב ,50%-ו 57% תמועל( המאתהב ,83%-ו 62%

✰ 

 יעבות ןוילימכל הנעמ ןתמ םע הקוסעתה תורישו ל"טב ודדומתה הנורוקה רבשמ תליחתמ
 םיישקהמ דבל ,םהילע ולטוהש תופסונ תובר תומישמו הקיקח ייוניש םע ףאו הלטבא ימד
 ןחבש ינופלטה רקסהמ .הנורוקה תפגמ תעב םילודג םינוגרא לוהינב םיביטקייבואה
 ובש - ל"טבב םילטבומה ולביקש תורישהמ ןוצרה תועיבש תדימ תא 2020 רבמטפסב
 םילטבומהמ 80%-כש רומאכ הלוע - העיבתה ךילהל תועגונה תולועפה תיברמ תועצובמ
 ךכ לע עיבצמ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ ,דגנמ .ולביקש תורישהמ םיצורמ ויה
 תיסחי רבשמה תפוקתב תרכינ הדימב ערוה תועיבתה תשגה רחאל חישה טנמיטנסש
 ל"טב וקינעהש תורישה תייווחל רושקה לכב טרפבו ,רבשמל ומדקש םישדוחה תשולשל
 םיתורישב תולקתו ךילהה לוברס לע תונעט ולע ךכ .םילטבומל הקוסעתה תורישו

 םג בוכיעל ואיבהש ,תושקבב לופיטב בוכיעו תורישה יצורע לש תונימז רסוח ,םינווקמה
 רתאל תיסחי ילילשה טנמיטנסה הערל טלב םיפוגה ינשב .הלטבאה ימד םולשתב
 ,הנעמ רסוח לע תונולת וטלב םיינופלטה םידקומה לע חישב .ינופלטה דקומהו טנרטניאה
  .תורישב ועגפש תוינכט תולקת לע תונולת וטלב טנרטניאב ןווקמה תורישה לע חישבו

 עגונב ץ"תנל ועיגהש תונולתהו הנורוקה תפוקתב רוביצהמ הלעש ילילשה טנמיטנסה חכונ
 ל"טב לש לופיטב םיטביה הנידמה רקבמ דרשמ ןחב ,םילטבומל ןתינש תורישה תוכיאל
 :ןלהל טרופמכ ,םילטבומב הקוסעתה תורישו

 הלטבא ימדל םושירה ךילהת

 הלטבא ימד תלבקל לופכ םושיר ךילהת
 םושרל יארחאש ,הקוסעתה תוריש :םיפוג ינש ברעמ הלטבאל העיבתה ךילהת ,ל"טב קוח יפל
 יארחאש ,ל"טבו ,הלטבא ימד םולשתל יאנתכ תובצייתה תופמ ל"טבל ריבעהלו םילטבומה תא
 תורישב ןהו ל"טבב ןה הלטבאל תועיבתה תא .הלטבאה ימד םולשתלו תואכזה תניחבל
 םושירה ךילה דבלמ יכ רהבוי .ןווקמ ןפואב תוברל ,םיצורע המכב שיגהל ןתינ הקוסעתה
 עדימ ףסוא םג אוה ןכלו ,ולצא םימושרה לש המשהל לועפל הקוסעתה תוריש שרדנ הלטבאל
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 תשגה ךילה תא 18 םישרתב ואר .52םהלש יתקוסעתהו יתלכשהה עקרה תוברל ,םהינייפאמ לע
 :העיבתה

 הרגש ימיב הלטבא ימדל העיבתה ךילהת :18 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טבו הקוסעתה תוריש יפ לע

 םיפוגש יואר יכ עבק ירוביצה תורישב יטרקוריבה לטנה םוצמצ ןיינעב הנידמה רקבמ חוד
 רשפא םא תפטושה םתוליעפב ונחבי הז ללכבו ,יטרקוריבה לטנה תתחפהל ולעפי םיירוביצ
 ךילהב ךורכה יטרקוריבה לטנה .53םהיתורישב םישמתשמש ימ לע לטומה לטנה תא םצמצל

 
 .הקוסעתב םילטבומ בוליש לע קרפב ןלהל ואר  52

 .39 - 3 'מע ,"ירוביצה תורישב יטרקוריבה לטנה םוצמצב לופיטה" ,)2012( 62 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  53
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 םוצמצל רבשמה תליחת םע לעפ ל"טבש ןיוצי .54ןשומימ-יאל םימסחה דחא אוה תויוכזה יוצימל
 ןפואב םידבועה לש רכשה ישולת תא םיקיסעמהמ לבקל הנפ אוה ,לשמל .םייטרקוריב םיכילה
 .)100 ספוט( ןכוממ

 תשגה ךילהת .הקוסעתה תורישב םגו ל"טבב םג םיספט יולימ ללוכ הלטבאל םושירה ךילהת
 לע קיסעמ ירושיאו רכש ישולת ןוגכ ,תואתכמסא תשגהב םג הנתומ ל"טבל הלטבאל העיבתה
 .ףינסל תיזיפ םשיגהלו תינדי וא ןווקמ ןפואב אלמל ןתינ םיספטה תא .תומדוק הדובע תופוקת

 םושיר .הקוסעתה תורישב ןהו ל"טבב ןה :לופכ םושיר ךילהל שרדנ עבות יכ אופא אצוי
 תורישל ל"טב ןיב עדימה תרבעה םואיתב תויעבלו םימולשתב בוכיעל איבהל לוכי לופכ
 בור" :הקוסעתה תורישל םג ועגנש תונולת וררבתה ץ"תנ חודב ,לשמל .הקוסעתה
 ימואלה חוטיבה יכ הלע ןהמש ,ימואלה חוטיבב ושגוהש תונולת רוריב בגא וררוב תונולתה
 חווידהש וא ,םיננולתמה לש הדובעה תקספה דעומ לע הקוסעתה תורישמ חוויד לביק אל
  .55"לעופב הדובעה תקספה דעומ תא םאת אל ימואלה חוטיבל רבעוהש

 ירגאמ תשגנהו יתלשממה עדימה תרבעה רופיש" אשונב 2016 טסוגואמ 1993 הלשממה תטלחה
 ask once(56( "תחא םעפ לאש" לש תוינידמ ץמאת הלשממה יכ ,העבק "רוביצל םייתלשממ עדימ
 ףותיש תועצמאב תאזו ,וילע יטרקורויבה לטנה תתחפהו רוביצל יתלשממה תורישה רופיש םשל
 יפתכמ תורישה תבוטל וב שומישהו עדימה לוהינ לטנ רובעי ךכב .הלשממ יפוג ןיב עדימ
 ןתמ ךרוצל הלשממה ידרשמ ידיב קזחומה עדיה ףותיש תועצמאב הלשממה יפתכל םיחרזאה
 ןורתפ ,"תחא םעפ לאש" תוינידמל םאתהב .57הרידס הרוצב ולאל ולא ןיב םתרבעהו תורישה
 ספוט אוה הקוסעתה תורישלו ל"טבל לופכה םושירהמ עבונה יטרקוריבה לטנה םוצמצל ירשפא
  .םיפוגה ינשל דוחא העיבת

 ל"טבב הלטבא ימד יעבותל דוחא ספוט שבוג אל 2020 רבמצד דע יכ הלע תרוקיבב
 .הקוסעתה תורישבו

 ןיינעב .םינש המכ ינפל רבכ הלע דוחא ספוט לש אשונהש הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ל"טב
 טקיורפה .חותיפה קספוה רבד לש ופוסבו ,הקוסעתה תוריש לומ םינויפאו םינויד ומייקתה הז

 תליחת םע .58ןימז לשממ ךרעמ ףותישבו םיבר םינויד ומייקתה זאמו ,2017 תנשב שדחמ הלע
 טלחוה הנורחאל .תויופידעה ירדסו ויהש תומישמה סמוע לשב חותיפה קספוה הנורוקה רבשמ

 
 .45 - 3 'מע ,"תויתרבח תויוכז לש יוצימ-יא" ,)2015( ג65 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  54

 .51 'מע ,ץ"תנ חוד  55

-727 'מע ,רוביצל ילטיגידה יתלשממה תורישה רופישל "תחא םעפ תוינידמ" ,)2021( א72 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  56
785. 

 ירגאמ תשגנהו יתלשממה עדימה תרבעה רופיש :1933 'סמ הלשממ תטלחה ,יתלשממה בושקתה תושר  57
 .)2020 ראורבפ( יתפוקת םושיי ח"וד - רוביצל עדימ

 עדימו םיתוריש ךורצל רוביצל רשפאל הרטמב ,לארשי תלשממ רובע םיילטיגיד םיעצמא תחתפמה תיתלשממ הדיחי  58
 .ןווקמ ןפואב יתלשממ
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 דוחא ספוטל קשממ חותיפש ןיוצי .ספוטה םודיקל 59תילטיגיד לארשי םע הדובעה תא שדחל
  .2019 תנשמ ל"טב לש הדובעה תינכותב אצמנ

 חוטיבהו הקוסעתה תורישש םייתנשכ הז יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ הקוסעתה תוריש ל"כנמ
 דחא ספוט אלמלו רתאל סנכיהל ולכוי םיחרזא ובש ,דחואמ םושיר ספוט םימדקמ ימואלה
  .הקוסעתה תוריש תא םגו ל"טב תא םג שמשיש

 דוחא העיבת ספוט לש האלעההו שוביגה תא ומילשי הקוסעתה תורישו ל"טב יכ ץלמומ
 םצמוצי ךכב .הלטבא ימד עובתל היהי ןתינ ותועצמאבו ןווקמ היהי הז ספוט .םיפוגה ינשל
 תוחיש בתנ םיקהל לוקשל ץלמומ דוע .הלטבא ימד יעבות לע לטומה יטרקוריבה לטנה
 דקומל םילטבומה תוינפ תא בתניש ,הלטבא אשונב הקוסעתה תורישלו ל"טבל דוחא
 היארב .שרדנה יעוצקמה םוחתל םאתהב ,הקוסעתה תוריש לש וא ל"טב לש ינופלטה
 הנעמ ןתמ ךרוצל הקוסעתה תורישלו ל"טבל דוחא עדימ דקומ ןוחבל ץלמומ חווט תכורא
 .םילטבומה תוינפל

 דוחא ספוט יכ )ל"טב תבושת - ןלהל( 2021 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב רסמ ל"טב
 .םישדוח המכ ךותב טנרטניאל תולעל יופצ

 תוריש רתאב הלטבא ימד יעבות לש ןווקמ םושיר
  הקוסעתה
 חכונו ,הלטבא ימד יעבות לש ןווקמ םושיר רשפאמ הקוסעתה תוריש לש טנרטניאה רתא
 ימד יעבות ומשרנ ותועצמאבש ירקיעה ץורעה היה אוה הנורוקה רבשמ תפוקתב תולבגהה
 86% םכותמ ,הקוסעתה תורישל שיא 976,000-כ ומשרנ 2020 לירפא-ץרמ םישדוחב .60הלטבאה
 רבשמ תפוקתב ,הקוסעתה תורישל ןווקמה םושירה דצל .ינדי ןפואב רתיהו ןווקמ ןפואב ומשרנ
 :19 םישרתב טרופמכ ,הקוסעתה תוריש רתאל תוסינכה רפסמב םג רכינ לודיג לח הנורוקה

 
 ,תצאומ תילכלכ החימצ תבוטל תילטיגידה הכפהמב הנומטה תונמדזהה תא ףנמלו םותרל ףאושה יתלשממ םזימ  59

 .ילטיגידה םוחתב ימלוע ליבומו םיחרזאל יתודידי ,ריהמ ,םכחל לשממה תכיפהו םירעפ םוצמצ

 םיכירדמ ,םכח ןכוס ,ישיאו יללכ עדימ ,הכשלל רות ןומיז םהבו םידחא םיתוריש עיצמ רתאה ,םושירה לע ףסונ  60
 .םינווקמ םיסרוק ןווגמל םירושיקו
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 2020 - 2019 ,הקוסעתה תוריש רתאל תוסינכ :19 םישרת

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע
 .רתאל תוסינכה רפסמ לש ישדוחה עצוממה - 2019 תנש  *

 ןוילימ 18-ל בורק ומשרנ 2020 רבמבונ-ראוני םישדוחה ךלהמב יכ הלוע 19 םישרתמ
 2019 תנש ךלהמב רתאל תוסינכ ןוילימ 3.5-כ תמועל ,הקוסעתה תוריש רתאל תוסינכ
 .2019 תנש ללכמ רתוי תוסינכ ןוילימ יצחכ ומשרנ 2020 ץרמ שדוחב יכ שגדוי .הלוכ

 חישהמ 38%-כש הלוע םינושה תורישה יצורעל תיסחי תויתרבחה תותשרב חישה תוגלפתהמ
 יכ הלוע חישה חותינמ .)ליעל ואר( תורישה לש טנרטניאה רתאב דקמתה הקוסעתה תוריש לע
 רבשמה תפוקתב 62% היה הקוסעתה תוריש לש טנרטניאה רתא לע ילילשה חישה רועיש
 ספוט תא ושיגה םיבישמהמ 85%-כש הלע ינופלטה רקסה תרגסמב .)וינפל 57% תמועל(
 םהבש םיישק לע הלאשל הנעמב יכו ,הקוסעתה תוריש לש רתאה תועצמאב םהלש םושירה
 :םיישקה טוריפ ןלהל .20%-כ בויחב ובישה ,רתאב שומישה תעב ולקתנ
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 הקוסעתה תוריש רתאמ ןוצרה תועיבש רסוחל תוביסה :20 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב הלטבא ימד יעבות ברקב רקסה יאצממ יפ לע

 הקוסעתה תוריש רתאמ ןוצרה תועיבש רסוחל תיזכרמה הביסה יכ עיבצמ ינופלטה רקסה
 לע תויתרבחה תותשרב חישה חותינמ םג .ותונימז רסוחב הצוענ הנורוקה רבשמ תפוקתב
 .הקוסעתה תוריש לש טנרטניאה רתאב הנעמ רסוח לע תונולת וטלב טנרטניאה רתא

 םיסנכנה סמועב רתאה תדימע-יא התייה טנרטניאה רתא תונימז רסוחל תיזכרמה הביסהש הלע
 תוריש ל"כנמ .תוסינכ 445,000-כ רתאל תוסינכ לש איש רפסמ םשרנ 16.3.20-ב ,המגודל .וילא
 סמועה תועשב הנורוקה רבשמ ינפלש 2020 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל ריבסה הקוסעתה
 רבשמה תליחת םעו ,דבלב תינמז-וב םישמתשמ 2,000-כ הקוסעתה תוריש רתאל וסנכנ יברמה
 רישי קשממ חתופ ןכו ,םילטבומב תינמז-וב לופיטל רתאה תלוכי תא הקוסעתה תוריש רפיש
 ושקיבש הלטבא יעבות לש םוצעה רפסמל הנעמ תתל רשפיא רבדהו ,)gov.il( יתלשממה רתאל
 ןכלו תוילטיגיד תויונמוימ ירסח םה הקוסעתה תורישל םינופהמ םיבר ,תאז םע .רתאב םשריהל
 תודמע הקוסעתה תוריש תוכשלל ץוחמ וחתפנ ,םלוכל הנעמ תתל ידכ .ןווקמ םושירב םישקתמ
-ץרמב הקוסעתה תוריש תכרעמל ןכמ רחאל ודלקוה תינדי ואלומש םיספטהו ,ינדי םושירל
 .ינדי ןפואב שיא 138,000-כ הקוסעתה תורישב ומשרנ 2020 לירפא

 יעבות תורישל הקוסעתה תוריש לש טנרטניאה רתאב םימושיי
 הלטבא

 וחוכבש רבד ,ןווקמ ןפואב םיתוריש ןווגמ תתל רשפאמ הקוסעתה תוריש לש טנרטניאה רתא
-ןיב הדעו םיקהל הלשממה הטילחה 2014 רבוטקואב .61תוכשלב ילטנורפה תורישה תא לעייל

 
 .)2019 לירפא( 2019 תוליעפ לע טבמ - יתלשממ בושקת ,יתלשממה בושקתה תושר  61
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 ןפוא ןיינעל ךמסה תודיחיו הלשממה ידרשמל םיבייחמ םיטרדנטס לע ץילמתש ,62תידרשמ
 ךכל לעפי יתלשממ ףוג יכ רתיה ןיב הצילמה הדעווה .םמושייל םידעצו רוביצל םיתוריש תקפסא
 ומגרותי - "רשק רוצ"ו 63תורישה יצורע ,תיבה ףד - טנרטניאה רתאב םיביכר השולש תוחפלש
  .64תילגנאו תיברע תופשל

 ןכ לעו ,הלשממה רושיאל הדעווה תוצלמה ואבוה םרט 2021 ראורבפב תרוקיבה םויס דעומב
 .תופסונ תופשב םהיתוריש תא םישיגנמ םימיוסמ םייתלשממ םירתא ,לעופב .תובייחמ ןניא ןיידע
 םיתורישה רתאו ,65תירהמאו תיתפרצ ,תיסור ,תילגנא ,תיברע ,תירבעב שגנומ ל"טב רתא ,לשמל
 .66תידרפסו תיתפרצ ,תיסור ,תילגנא ,תיברע ,תירבעב שגנומ יתלשממה עדימהו

 רתאב הנורוקה רבשמ תפוקתב הלטבא יעבותל םינווקמ םימושיי תונימז לש הריקס 1 חולב ןלהל
 :הקוסעתה תוריש

 ,הקוסעתה תוריש רתאב הלטבא יעבותל םינווקמה םימושייה תניחב :1 חול
 2020 טסוגוא

 םיטרפ תורישה גוס

 ןווקמ םושיר
 P הקוסעתה תורישל

 לש טנרטניאה רתאב ןווקמ ספוט תועצמאב הקוסעתה תורישל םשריהל ןתינ
 ספוט םייק ;)gov.il( יתלשממה עדימהו םיתורישה רתאב םגו הקוסעתה תוריש
  תיברעב ןווקמ םושיר

 תיתפש השגנה
  תיברעל יקלח ןפואבו תירבעל קר שגנומ רתאה O רתאה לש

 אשונב עדימ יפד
 הנורוקה

P 

O 

 אשונב עדימ םייק
 

 תיברעב םייק אל

 P םימורופ

O 

 הקוסעתה תוריש רתאב םורופ םייק
 

 תירבעב קר ןימז םורופה

 
 םזימה םודיקו ירוביצה רזגמב תונשדח דודיע ,יתלשממה בושקתה תוליעפ ימוחת תבחרה" ,2097 הלשממה תטלחה  62

 .)10.10.14( "'תילטיגיד לארשי' ימואלה

 :ראשה ןיב ,ץורע לכ יבגל טרפמה ,ןוגראה תוחוקל תושרל םידמועה תורישה יצורע ללכ לע עדימ - תורישה יצורע  63
 לא םינפ תוריש זכרמ( חוקלל תורישה ןתינ ובש יעצמא לכ - תוריש ץורע ;'וכו םינתינה םיתורישה ,תורשקתה יטרפ
  .)'וכו טא'צ ,ימצע תוריש תדמע ,טנרטניא רתא ,ינופלט דקומ וא הנעמ ,םינפ

 .)2016 ינוי( םכסמ חוד ,רוביצל םיתוריש תקפסא ןפואל םיטרדנטס תעיבקל תידרשמ-ןיב הדעו  64

65  www.btl.gov.il 

66  www.gov.il 
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 םיטרפ תורישה גוס

 תיברעב תוברל ,םייק P 67"רשק רוצ"

 תובושתו תולאש
Q&A68 

P 

O 

 םע טא'צ לש המרופטלפ תמייק ןכו תוצופנ תובושתו תולאש לש דומע םייק
 םינבומ םיאשונ

 תיברעב םייק אל

  קובסייפ דומע םייק P קובסייפ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע

 םג תיקלחו תירבעה הפשב ורקיעב שגנומ הקוסעתה תוריש רתא יכ הלוע 1 חולמ
 .תיברעב

 םג ולש םינווקמה םיתורישה תא שיגנהל הקוסעתה תורישל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
  .יקלח ןפואב קר םויכ תשגנומ רשא ,תיברעו תילגנא ןללכבו ,תורחא תופשב

 ינופלטה דקומה
 רבשמל םדוק תללוכה ותולהנתהו ,להק תלבק ןווכומ ןוגרא ותוהמב אוה הקוסעתה תוריש
 לש ינופלטה דקומל תוחישה רפסמ ,ללככ .הדובעה ישרוד לש תובצייתה לע הססבתה הנורוקה
 דקומל תוסנכנה תוחישה רפסמ םא .ולש תינופלטה הייזכרמה תלוביקב יולת הקוסעתה תוריש
 לעפוה הנורוקה רבשמל םדוק .דקומל עיגת אל החישה ,הייזכרמה לש תיברמה תלוביקהמ לודג
 תלוביקו ,תיקלח הרשמב וקסעוהש ,םיטנדוטס 15 ידי לע הקוסעתה תוריש לש ינופלטה דקומה
 .תמצמוצמ התייה ולש תילמיסקמה תוחישה

 םיישק ולגתה ןכלו ,הקוסעתה תוריש דקומל תוינופלטה תוינפה םרז רבג ןושארה רגסה ךלהמב
 לש הסינכ תונויסינ 570,000-כמ 2020 ץרמ שדוחב ,ךכ .תוסנכנה תוחישה לכ תטילקב שממ לש
 לירפאב .דקומב לבקתהלו הייזכרמה תא רובעל וחילצה ןהמ 7%-מ תוחפ ,דקומל ןופלט תוחיש

 גיצמ ןלהלש 21 םישרת .הסינכ תונויסינ 185,000-כמ 20% ינופלטה דקומל עיגהל וחילצה 2020
 - ראוני םישדוחל תוסנכנה תוחישה ללכ ךותמ הנעמה רועיש תאו תונענה תוחישה רפסמ תא
 :2020 רבמבונ

 
  .עדימ רוריבל השקב חולשל רשפאמה טנרטניאה דומעב ףד :"רשק רוצ"  67

  .טנרטניאה רתאב תובושתו תוצופנ תולאש לש זוכיר :Q&A תובושתו תולאש  68
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 ,תוסנכנה תוחישה ךותמ הנעמה רועישו תוסנכנה תוחישה רפסמ :21 םישרת
 2020 רבמבונ-ראוני

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע

 ךותמ הנעמה רועיש הבש ,הנורוקה רבשמ ינפלש הפוקתל תיסחי יכ הלוע 21 םישרתמ
 רועיש תחפ )2020 לירפא-ץרמ( רבשמה תליחתב ,95% - 90%-כ היה תוסנכנה תוחישה
 ךכ לע עיבצהו וז הדבוע ששיא תויתרבחה תותשרב חישה חותינ .67% - 60%-כל הנעמה
 ןה ,הנעמ רסוח התייה הקוסעתה תוריש לש ינופלטה דקומה לע רתויב תחוורה הנולתהש
 הייזכרמל ורבע 2020 לירפאו ץרמ םישדוחב ,רומאכ יכ שגדוי .וירחאל ןהו רגסה ךלהמב
 ,הדמתהב הנעמה רועיש לדג םיבקועה םישדוחב .המאתהב םיגויחהמ 20%-ו 7% קר
 .הרזח 96%-ל עיגה 69תוסנכנה תוחישה ךותמ הנעמה רועיש 2020 רבמבונבו

 2020 ינויב םיקה הקוסעתה תורישש רחאל גשוה ינופלטה דקומה לש הנעמב רופישה
 ומכ .םינדקומה רפסמ תאו הייזכרמה לש תלוביקה תא לידגהו ץוח רוקימב ינופלט דקומ
 הרזחל ןופלט רפסמ ריאשהל חוקלל תרשפאמה ,תרזוח החיש תכרעמ ליעפה אוה ,ןכ
 רופישה לע הקוסעתה תוריש תא בויחל ןייצל שי .70הנפתישכ דיימ וילא רוזחי גיצנש ידכ
 .ולש ינופלטה דקומה תורישב רכינה

 
 .םיגויחהמ 100% ינופלטה דקומל ועיגה הז שדוחב ,רומאכ  69

 .)2020 רבמבונ( ראוני תוליעפ םוכיס - תוחוקל תוריש דקומ  70
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 ןחביו ליעפמ אוהש ינופלטה דקומב תורישה תמר תא רמשי הקוסעתה תוריש יכ ץלמומ
 תותיעב תורישה תא ביחרהל תורשפאה תא תורישה קפס לומ ולש תורשקתהב בלשל
 .ולא ןיעמ תופוקתב ויתורישב רכינ לודיגל ךרעיהל הז חרואבו םוריח

 ימד יעבותל ימואלה חוטיבה לש תורישה תוכיא
 הלטבא

 תודמע ,םיינופלט םידקומ ;םיפינסב להק תלבק :תוריש יצורע המכב לעופ ל"טב הרגש תופוקתב
 יזכרמה רגתאה היה הנורוקה רבשמב .רתאב ישיא רוזא תוברל ,טנרטניאה רתאו ימצע תורישל
 ,הלטבא ימדל תועיבת יפלא תואמב ליעיו ריהמ ןפואב לפטלו יתוכיא תוריש תתל היה ל"טב לש
 תוטלחהו תואירבה דרשמ תוטלחהמ ועבנש תולבגמה חכונו ויפינס תריגס עקר לע תאזו

 וניאש ןפואב תוריש ןתמל תערכמ תובישח התייה רבשמה ךלהמב .תויולהקתה ןיינעל הלשממה
 לודיגה תא גיצמ ןלהל 22 םישרת .ל"טב לש טנרטניאה רתאו ןופלטה תועצמאב ,ילטנורפ
 .202071 - 2015 םינשב תורישה יצורע יפל ל"טבל תוינפה רפסמב

 )לגועמ ;םיפלאב( 2020 - 2015 ,ל"טבב תורישה יצורעב תוינפה :22 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טב ינותנ יפ לע

 
 .םינותנה תקפהב ל"טב לש היעב לשב םייקלח 2020 תנשב םיפינסב להקה תלבק לע םינותנה  71
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 ןתמל יזכרמה ץורעל טנרטניאה ץורע ךפה םינשה םעו רבשמה ינפלש הלוע םישרתהמ
 תנשב ,תוסינכ ןוילימ 13 טעמכ ישיאה רוזאלו טנרטניאה רתאל ויה 2015 תנשב :תוריש

 .8 יפמ רתוי לש לודיג - ןוילימ 110-כ תוסינכה רפסמ היה 2020 תנשבו ,ןוילימ 35 - 2019
 יצורע ראשב .2020 תנש דע 2015 תנשמ 1,500% לעמב לדג ודבל ישיאה רוזאב שומישה
 היה תוינפה רפסמו ,תוביצי לע רמש ינופלטה דקומה םג .תיסחי תוביצי תרמשנ תורישה
 רפסמ לדג ,הנורוקה רבשמ חכונ ,2020 תנשב .תונורחאה םינשה ךרואל הנשב ןוילימ 5-כ
  .2019 תנשל תיסחי 56%-ב תוחישה

 חישה חותינמו ינופלטה רקסהמ דומלל רומאכ ןתינש יפכ ,רוביצה לש תונעטה רקיע
 ולא םינותנ חכונ .ילטיגידה ץורעהו ינופלטה תורישה ץורע יפלכ ויה ,תויתרבחה תותשרב
 יונישהו הנורוקה רבשמ .ולא תוריש יצורעב ותקידבב דקמתהל הנידמה רקבמ דרשמ רחב
 שמשמ ,הלטבא ימדל תועיבתב טרפב ,םינווקמ םיתוריש תכירצל רבעמל יטמרדה
 רחאלש הפוקתל ל"טב לש תורישה תייגטרטסא תמאתהב ךרוצה תא ןוחבל תונמדזה
 .)ןלהל ואר( הנורוקה

 הנורוקה תפוקתב ל"טב לש ינופלטה תורישה תונימז
 .72)דקומה וא ינופלטה דקומה - ןלהל( תינוציח הרבח ידי לע ןתינ ל"טב לש ינופלטה תורישה
 ועבקנ ינופלטה דקומה תלעפהל )זרכמה - ןלהל( 2019 רבמצדמ ל"טב לש תורשקתהה זרכמב
 היה )*6050( ינופלטה דקומה .יתוכיא םידקומב ןתינש תורישהש חיטבהל םידעוימה ,תוריש ידדמ
 דחי( םיצורעה ינשמ דחא היהו ,םיפינסה תריגס חכונ הנורוקה תפוקתב תוריש ןתמל יזכרמ ץורע
 תובתונמ תוחישה הרגש ימיב .הלטבא יעבות לש ברה רפסמל הנעמ ונתנש )טנרטניאה םע
 עדיה ןיא םינדקומל םא .הרשכה ורבעש םינדקומב שיואמו ץוח רוקימב לעפומה ,ינופלטה דקומל
 .ל"טב ידבועב שיואמה ,יעוצקמ דקומל הב לופיטה תא םיריבעמ םה ,היינפב לפטל יעוצקמה
 ךיושמה ףינסב םידיקפה לופיטל רבעות איה ,היינפב לפטל חילצמ וניא יעוצקמה דקומה םג םא
 .הנופה לש םירוגמה רוזאל

 ידקומ" ינש םיקה ל"טב .ינופלטה דקומה ךרעמב םייוניש וכרענ הנורוקה רבשמ תליחת םע
 הנעמ ונתנש ,םיפסונ תוריש יגיצנ 200 םהבו ,תויטרפ תורבח תועצמאב ולעפוהש ,םיפסונ "םוריח
 ידקומב ולבקתהש תוחישהמ קלח .הלטבא ימדל העיבת יספט יולימב ורזעו תולאשל יללכ
 .תורישי יעוצקמה דקומל ןה ףא ובתונ םוריחה

 
 םולשת ,םירושיא תנמזה ,םיישיא םירוריבו עדימ ,יללכ עדימ :םיאבה םיתורישה ,רתיה ןיב ,םינתינ ינופלטה דקומב  72

  .םיספטו םולשת ירבוש תנמזה ,חוטיב ימדב בוח
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 ישונא הנעמ ןתמל העגהל דע ןופלטה תוחיש בותינ :23 םישרת

 

 תורישה תכרעמל ותחיש רבעמ התייה רובעל ינופלטה דקומל ןפלטמה לעש הנושארה הכושמה
 הכושמה תא תורבוע ויה אל תוחישהמ קלח ,ידמ בר סמועה םא .)הייזכרמה( ל"טב לש ינופלטה
 .תוקתונמו הנושארה

 ,2020 רבמטפסמ ינופלטה רקסב הלאשל תובושתה תוגלפתה :24 םישרת
 "ינופלטה דקומל הנעמה תוריהמ תא גרד"

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא ימד יעבות ברקב רקסה יאצממ יפ לע 
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 ולביק אלש וא בר ןמז רחאל הנעמ ולביקש ובישה םילאשנהמ 70% יכ הלוע םישרתהמ
 .)31%( הנעמ ללכ

 רוביצה תונולתל תוביצנב ולבקתהש תונולתב םג הלע ינופלטה דקומה לש הנעמה רסוח
 1,253 ולבקתהש 30.6.20 - 15.3.20 הפוקתבש ןיוצ ץ"תנ חודב .הנידמה רקבמ דרשמבש
 תוחישש ונייצ םיננולתמה .תורישה ידקומ םע רשק רוציל ישוק לשב ןבור ,ל"טב לע תונולת
 םג ,רומאכ .73םינופל ורזחי דקומה ידבועש ילב ,וקתנתה וא ונענ אל ינופלטה דקומל תובר
 היה ילילשה טנמיטנסה תקדבנה הפוקתבש הלעהש ,תויתרבחה תותשרב חישה חותינב

  .תוחיש יקותינו םיכורא הנתמה ינמז לע תובר תונולת ולע ,100%

 2020 לירפא-ץרמ םישדוחב הנורוקה רבשמ תליחת םעש הנידמה רקבמ דרשמל רסמנ ל"טבמ
 רבעמ ,םוצע סמוע לשב תאזו ;הנעמ אלל וקתונ תובר ןופלט תוחישו ,םיינופלטה םידקומה וסרק
 יכ הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ףא ל"טבב תוחוקל תוריש ףגא תלהנמ .הייזכרמה תלוביקל
 "!הייזכרמל סנכיהל וליפא וחילצה אלש רבטצמב גויח תונויסינ ינוילימ ויה הנורוקה אישב"
 הייזכרמה תלוביק תא לידגה ןכו םוריחה ידקומ ינש תא ל"טב ףיסוה 22.3.20-ב ,תאז תובקעב
 ,תוחישה דקומל תוחיש סמוע רצוויי םא םג ,תרוקיבה םויס דעומב ,ל"טב תכרעהל .תרכינ הדימב
 החישש רחאלש ןפואב ,ךילהתב יוניש עציב יכ ל"טב רסמ דוע .סורקי אל דקומהו וקתוני אל ןה
 ןכ .שרדנה ךילהתב ךישמיש ידכ ל"טב רתאל רושיק הנופל חולשל לוכי אוה ןדקומל העיגה
 שמתשמ דוק תנמזהו יארשאב םולשת ,ףינסל רות ןומיז ומכ תויורשפא תוחישה בתנל ופסוותה
  .ישיאה רתאל המסיסו

 ןדקומ םע החישל הנתמהה
 .ןדקומ םע החישל "וקה לע הנתמה" אוה ינופלט דקומ לש תורישה תוכיאל יזכרמ רטמרפ
 לש תושיטנה רועישו החישל הנתמהה ןמז ךשמ תא תוללוכ הז רטמרפ לש תולבוקמ תודידמ
 .הנעמ אלל םיכורא הנתמה ינמז לע אוה םג דיעמ לודג אוה םא ,ללככש ,החישה

 תוריש גיצנל הנתמהה ןמז ךשמ ,זרכמה יאנת יפל :ינופלטה דקומל הנתמהה ןמז ךשמ
 הנתמהה ינמז םיגצומ ןלהל 25 םישרתב .)74SLA( תוחישהמ 80%-כב תוקד שולש דע לע דומעי

-ראוני םישדוחב ,ל"טב לש יזכרמה דקומה ,תפצ דקומב הנעמ תלבקל דע םיעצוממה םיישדוחה
 .2020 רבוטקוא

 
  .36 - 35 'מע ,)2020( 1 'סמ דחוימ חוד ,רוביצה תונולת ביצנ  73

74  SLA (Service Level Agreement) - תוריש תמר םכסה. 
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 2020 רבוטקוא-ראוני ,תפצ דקומב םיעצוממה הנתמהה ינמז :25 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טב ינותנ יפ לע

 SLA-המ השימח יפל בורק היה עצוממה הנתמהה ןמז 2020 לירפאב יכ הלוע םישרתהמ
 רבוטקואב ךא ,2020 רבמטפסל לירפא ןיב הנתמה ינמז תורצקתה לש המגמ תנמתסמ יכו

  .SLA-המ העברא יפ טעמכל הנתמהה ןמז בוש ךראתה 2020

 םתעדל ןמזה ךשמ המ הלטבאל תועיבת ושיגהש םיבישמה ולאשנ ינופלטה רקסה תרגסמב
 :תובושתה תא ראתמש םישרת ןלהל .וניתמהש
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 ינופלטה דקומל הנתמהה ןמז ךשמ תא םירקסנה תכרעה :26 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא ימד יעבות ברקב רקסה יאצממ יפ לע

 תוקד שמח לעמ רחאל ונענש ורסמ 82%-כ ,ונענש ולא ןיבמ ,רקסל םיבישמה תבושת יפל
 ונענש ורסמ 35%-כ יכ הלע דוע .רומאכ ל"טב עבקש SLA-המ ךורא הנתמה ןמז - הנתמה
  .העש יצח לעמ רחאל

 ןדקוממ הנעמ תלבקל ןיתמהש רשקתמ לש החיש :ושטננו םידקומל ורבעוהש תוחיש
 תלעפהל ל"טב לש תורשקתהה זרכמב .תשטננ החיש איה הנענש ינפל קתינו ףינסב דיקפמ וא
 5% לע הלעי אל תוריש גיצנל הנתמהב תושטננה תוחישה רועישש עבקנ ינופלטה דקומה
  .שדוחב תושיטנ

 לעמ היה 2020 רבוטקוא-ראוני םישדוחב בתנה תא ורבעש ל"טב ידקומל תוסנכנה תוחישה ףקיה
 םיגצומ ןלהל 27 םישרתב .)הלטבא ימדל עגונב קר אלו ,דקומל םינופה ללכ( ןוילימ העשת
-ראוני םישדוחל הקולחב ,תוסנכנה תוחישה ללכל תיסחי ןרועישו ושטננש תוחישה תוגלפתה
 .2020 רבוטקוא
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 2020 רבוטקוא-ראוני ,םישדוח יפל תושטננ תוחיש :27 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טב ינותנ יפ לע
 .םינותנה תקפהב היעב בקע םייקלח ושטננש תוחישה רפסמ לש םינותנה רבמטפסב  *

 ,תוסנכנה תוחישה רפסמב איש היה ,2020 לירפאב ,רבשמה תליחתבש הלוע םישרתהמ
 תוחישהמ 37% ושטננ ובש ,2020 יאמ ,בקועה שדוחב היה ינשמ איש ;ושטננ ןתיצחמכ ךא
 אוהש ,22%-כ לע השיטנה רועיש "בצייתה" 2020 רבוטקוא דעו 2020 ינוי זאמ .תוסנכנה
  .5% - זרכמב עבקנש דעיהמ העברא יפ לש תרכינ הגירח

 םידקומהש תוחישה תלוביק תלדגהב ל"טב עיקשהש םיבאשמה ףא לע יכ הלוע ץבקמהמ
 דקומה דמע אל תרוקיבה םויס דעומ דעו הפגמה הצרפשכ 2020 ץרממ ,לבקל םילוכי

 .ומצעל עבקש תורישה ידעיב ינופלטה

 ןדקומה לש הנעמהמ ןוצרה תועיבש תדימ
 תועיבש תדימ לעו ל"טב לש ינופלטה דקומל היינפל הביסה לע םיבישמה ולאשנ ינופלטה רקסב
 :תובושתה תוגלפתה ןלהל 28 םישרתב .ןדקומה לש הנעמהמ םנוצר
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 ינופלטה דקומהמ ןוצרה תועיבש תדימו היינפל תוביסה :28 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא ימד יעבות ברקב רקסה יאצממ יפ לע

 הרזע לבקל ידכ ינופלטה דקומל ונפש ורסמ םילאשנהמ 90%-מ רתויש םימישרתהמ הלוע
  .ןדקומה ןתנש תורישהמ דואמ ןוצר יעבש וא ןוצר יעבש ויה םהמ 73% יכו ,השקב תשגהב

 םע .ל"טב לש ןדקומהמ ולביקש תורישהמ םנוצר תועיבש תא ונייצ םילאשנה בור םנמוא
  .ךכמ תוחפ וא הכומנ התייה ןוצרה תועיבש םינופהמ עברמ רתוי לצא ,תאז

 לש ןוצרה תועיבש-יאל תוביסה תא חתנלו ןוחבל ל"טבל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ץלמומ .ןוצרה תועיבש-יאל םימרוגה םימסחל הנעמ שבגלו תורישה ילבקממ טלוב חתנ

 םג ןחביו ,הז תורישמ ןוצרה תועיבש תדימב תויוחתפתהה רחא בוקעיו ךישמי ל"טבש
 דקומב תורישהמ ןוצרה תועיבש תניחב ךילהתב )SMS( טסקט תועדוה לש בוליש
  .ינופלטה

 םיינופלטה םידקומל עויסל תופסונ תולועפ
 תא תוביחרמה תויגולונכט ןנשי םויכ :ינופלטה דקומל םירשקתמל םייפולח םימושיי
 :ולא ןיב .םינופל ןתינה תורישה תא תורפשמ ךכו ,םהל תועייסמו םיינופלטה םידקומה תלועפ
 איה החישה לעופבו ,דקומה םע בתכתהל וא חחושל לוכי דקומל הנופה - ירלולסה ךרד טובט'צ
 (SMS) טסקט תעדוה - "התיחנ ףד" ;ישונא ןדקומ םע אלו )טובור( המכח תיטמוטוא תכרעמ םע
 רושיק חלשנ טסקטה תעדוהב .םכח ןופלט תועצמאב ינופלטה דקומל רשקתהש ימל תחלשנש
 ןפואב הלועפה תא ךישמי הנופהש ידכ ,)ל"טב( תורישה ןתונ לש טנרטניאה רתאל הנפמה
  .יאמצע

 רבשמ תעב ודי לע לעפומה דקומב םימדקתמ םילכ ליעפה אל ל"טב יכ הלע תרוקיבב
  .דקומהמ הנעמ תלבקל וניתמהש םינופה שומישל םתוא דימעה אלו הנורוקה
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 םינופ סמוע םע תודדומתהב ועייסיש ידכ ,ולא םילכ לש םבוליש תא ןוחבל ל"טבל ץלמומ
  .דקומל םינופה םילבקמש תורישה תא ורפשי ךכו ,ינופלטה דקומל

 רבשמ תעב לשמל ומכ ,םוריח תעשב ךא ,םימדקתמ םילכ ליעפמ דקומה יכ ותבושתב רסמ ל"טב
 םילכ תועצמאב הנעמ תתל תורשפא התייה אל ,דקומל ליבקמב תוינפ סמוע היה זאש ,הנורוקה
 רשפאמה ןומושיי ,דקומל היינפה תרגסמב ,קישה אוה 2021 ראוניב יכ ,ןייצו ףיסוה ל"טב .ולא
 ןכא םיבר םינופ לעופב ;ישונא הנעמל ןיתמהל םוקמב ילטיגיד תוחיש לולסמל רובעל הנופל
 ףסונ יכ ,ןייצ דוע .ותוליעי תא רפשל ידכ וב שומישה ינותנ תא חתנל גהונ ל"טבו ןומושייב ושמתשה
  .הז יעצמאב הנעמ תלבק רשפאל תנמ לע טוב טא'צ לש טולייפ ,קישה אוה דקומה לע

 דעו 24.3.20-מ ל"טב ליעפהש ףסונ הנעמ :םיפינסה ידי לע ינופלטה הנעמה רובגת
 - ליעל 23 םישרתב גצומכ ,םידקומל תוינפ לש בר סמוע ררש הבש הפוקת - 2020 לירפא ףוס
 תואלמגב לופיטב ,להק תלבקב םיקסוע ללכ ךרדבש ,םיפינסב םידבוע ידי לע הנעמ היה
 וז הפוקתב דקומהמ םיפינסל ובתונש תוחישה רפסמ גצומ ןלהל 29 םישרתב .םירחא םימוחתבו
 ל"טבל ןכש ,75תע התואב ויהש 14 ךותמ הדובע ימי הרשעל סחייתמ חותינה( ןהל הנעמה תדימו

 :)הפוקתה לכ לע םיאלמ םינותנ ןיא

 ןהל הנעמה תדימו םיפינסל דקומהמ ובתונש תוחישה רפסמ :29 םישרת
 )לגועמ(

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טב ינותנ יפ לע

 
 .םצמוצמ היה הדובעה ימי רפסמ ןכלו ,2020 לירפאב לח חספה גח  75
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 .תוינופלט תוינפל הנעמה ןתמ רובגתל ל"טב ידבוע תונעיה תא ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ונפוהש תוחישהמ 60%-מ רתויו ,יבטימ היה אל הז הנעמש הלוע םישרתהמ ,תאז םע
  .ונענ אל םיפינסה ידיקפל

 תונענה תוחישה ףקיה לומ ינופלטה דקומה תולע

 2020 תנשב .הנשב ח"ש ןוילימ 27-ל 22 ןיב דקומה תלעפה תולע הענ 2019 - 2015 םינשב
 תונענה תוחישה רפסמ םיגצומ ןלהל 30 םישרתב .ח"ש ןוילימ 60.8-כב דקומה תולע המכתסה
 .2020 - 2015 םינשב דקומה תלעפה תולעו

 )לגועמ ;םינוילימב( דקומה תלעפה תולע לומל תוחישה רפסמ :30 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טב ינותנ יפ לע

 ח"ש 7.01( 40%-מ רתויב הלדג 2020 תנשב תעצוממ החיש לש התולעש הלוע םישרתהמ
-ב הלדג וזה הפוקתב דקומה תלעפה תולע .2019 תנש תמועל )2019 תנשב 4.87 תמועל

  .73%-כב לדג ולא םינשב ונענש תוחישה רפסמ ,דגנמ .149%

 ההובגה תולעל תוביסהמ קלח יכ הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ תוחוקל תורישל ףגאה תלהנמ
 עיגהל םדדועל ידכ םינדקומל םלושש רתוי הובג רכש התייה 2020 תנשב דקומה תלעפה לש
 תוחוקל תורישל ףגאה תלהנמ הריבסה ןכ .2020 תנשב שדחה זרכמב םיפירעתה תיילעו הדובעל
 רבדה לבא ,תוקתנתמ ןניאו תוסנכנש תוחיש רתוי שי הייזכרמה תלוביק תלדגה לש בצמב יכ
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 דקומל םיגיצנ ףסוותהל וכישמיו ופסונ ןכל .םיחטובמה לש רתוי תכשוממ הנתמהב ךורכ
 ."תלבגומ יתלב תומכב םיגיצנ ףיסוהל רשפא יא לבא" ,ינופלטה

 36-כ לש ףקיהב תיפסכה האצוהב לודיגה ,םינדקומ 200-כ לש תפסותה ףא לע יכ הלוע
 דומעל ינופלטה דקומה חילצה אל ,תעצוממ החיש תולעב 44% לש לודיגו ח"ש ןוילימ
 .הנורוקה רבשמ תליחת ירחא םישדוח הנומש תוחישה סמועב

 ,ךכל הביסה .ויד הצומ אל םינדקומה קפסל ולכיש תורישה לאיצנטופ יכ ,ותבושתב ןייצ ל"טב
 הרשכה בקע תאזו ,הנורוקה ץורפ םע וסיוגש םינדקומה 200 לש הרסח תונמוימ איה ,וירבסה יפל
 ררשש ברה סמועהו דקומב םתדובע תליחתל דע ןמזה רצוק חכונ ,ולביק םהש תיסחי תיחטש
 םינדקומה רפסמ יצחב ומצמוצ ,תואירבה דרשמ תויחנה חכונש ךכ לשב ןכו תעה התואב
  .םינמוימו םייעוצקמ םהש םינדקומ ,תפצב תורמשמב

 ןתמ ץרמתתש ךרדב ,דקומה יליעפמ לומ ולש תורשקתהה הנבמ תא ןחבי ל"טב יכ ץלמומ
 .דקומל החיש לש תולעל עצומה ףירעתה תא ןחבי הז ללכבו ,רבשמ תותיעב רבגומ הנעמ

✰ 

 לע עיבצמ )2020 תנשב ןוילימ 110-כ( ל"טב לש טנרטניאה יצורעל ברה תוסינכה רפסמ
 תיגולונכטה תוניירואה ילעב םינופה תיברמ .ל"טב תוחוקלמ רכינ קלח לש תילטיגיד תלוכי
 םניאו ,ישיאה רוזאב וא ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתאב יבטימ הנעמ לבקל םילוכי
 דקומה תלדגה לש ןורתפה םא ןוחבל עצומ .ינופלטה דקומה לש ישונא הנעמל םישרדנ
 תיביצקתה תפסותה חכונ ל"טב תוחוקלל תוריש ןתמל רתויב ליעיה ןורתפה אוה ינופלטה
 םינופל יקלחה הנעמה חכונ ןכו דקומב ועקשוהש 2019 תנשל תיסחי ח"ש ןוילימ 36-כ לש
 עצבתת וז הניחבש עצומ .)2020 רבוטקואב םהמ 22% לש השיטנל םרגש( ינופלטה ץורעב
 תונימז הז ץורעב תרשפאמ םויכ היגולונכטה ןכש ,ןווקמה ץורעב העקשהב תלעותה לומ
 .ינופלטה דקומה תמועל רתוי לודג ףקיהב תוריש ןתמו

 תוריש וילא ונפש םיחטובמל קפיס אל ל"טבב ינופלטה דקומהש אצוי רומאה ללכמ
 .)הנתמהה ינמזו השיטנה ירועיש( ומצעל עבקש תורישה ידדממ תרכינ הייטס ךות ,יתוכיא
 הנתמהה ןמזב שממ לש רופיש לח אל דקומה לש תלוביקה תלדגה ףא לע ,ןכ ומכ
  .השיטנה רועישבו ןדקומל

 רחאלש ןדיעל תמאתומה תוריש תייגטרטסא לש חותיפהמ קלחכ ,ןחבי ל"טב יכ ץלמומ
 תא ךורצל לוכיש ימל ןווקמה תורישל ינופלטה דקומהמ סמוע טיסהל ןתינ דציכ ,הפגמה
 ואר .ינופלטה דקומב תורישה רופיש תניחב םע דבב דב תאזו ,ןווקמ ןפואב םיתורישה
 .ל"טבב תורישה תייגטרטסאו ןווקמה תורישה לע קרפב ןלהל
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  טנרטניאה רתא - ןווקמה תורישה
 .טרפב הנורוקה תפוקתבו ללכב ולש יזכרמה תורישה ץורע אוה ל"טב לש טנרטניאה רתא
 ץורעב שומישב - הנומש יפ - 700%-מ רתוי לש היילע המשרנ 2020 תנשל 2015 תנש ןיב ,רומאכ
 ,תויוכנה םוחתב תובטהו תואבצק לע ףיקמ עדימ ללוכ רתאה .)ליעל 22 םישרת ואר( הז תוריש
 םג שי רתאב .םיפסונ םיאשונו הריטפ ,יאבצ תוריש ,ישילשה ליגה ,םידלי תואבצק ,הדילו ןויריה
 ךפהש ,ישיא רוזאל השיג רשפאמ רתאה ,ןכ ומכ .הבצקה הבוגו תואכז בושיח ךרוצל םינובשחמ
 המסיסו שמתשמ םש י"ע יוהיז רחאל םירושיא לבקלו תולועפ עצבל ןתינ ובו ,יזכרמ תוריש ץורעל
 חולשל תורשפאה וב תנתינו ,תובוח םלשלו םיישיאה םיטרפה תא ןכדעל ,)ישיאה רוזאה - ןלהל(

 .םיפסונ םילכו "רשק רוצ" רושיקה תועצמאב רוריבל תושקבו תולאש

 ,ןכ ומכ .תיתפרצו תילגנא ,תיברע ,תיסור :תירבע לע ףסונ תופש המכב שיגנ טנרטניאה רתא
 רתאב םיידועיי םידומע ל"טב םיקה הנורוקה תובקעב .תירהמאב תויוכז תרבוח העיפומ רתאב
 עדימו םינוכדעו רטופ וא ת"לחל אצוהש ימל הלטבא ימדל העיבת תשגה אשונב טנרטניאה
 לש טנרטניאה רתא יפל .הנורוקה תובקעב תופסונ תובטהו תואבצק לע עדימ ןכו ,הז רשקהב
 תושיגנ תומאתה( תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תונקת תושירדב דמוע רתאה ,ל"טב
 םע םישנאל שגנומ ןווקמ הלטבא תעיבת ספוט םג ,תאז חכונל .201376 ג"עשתה ,)תורישל
 .תויולבגומ

 תפוקתב ל"טב לש טנרטניאה רתא לש הסינכה דומעל המגוד :31 םישרת
 77הנורוקה

 

  .ל"טב לש טנרטניאה רתא :רוקמה

 

 
 םינכת תושיגנל )5568 י"ת( ילארשיה ןקתה תוצלמה י"פע ועצוב תושיגנה תומאתה :ל"טב לש טנרטניאה רתא יפל  76

 .ימואלניבה WCAG2.0 ךמסמו AA תמרב טנרטניאב

 .)25.11.20 ךיראתב הלדנ( https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx ל"טב לש טנרטניאה רתא ךותמ  77
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 :ןלהל טרופמכ ,שומישה תוהמו רתאב שומישה תדימ ונחבנ ינופלטה רקסב

 הנורוקה תפוקתב תשמתשה םאה" תולאשל תובושתה תוגלפתה :32 םישרת
 "?ךרוצ הזיאל" ,"?ל"טב לש טנרטניאה רתאב

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא ימד יעבות ברקב רקסה יאצממ יפ לע 

 סוטטס רוריב ךרוצל םה טנרטניאה רתאב רתויב םיצופנה םישומישה יכ הלוע םישרתהמ
 העיבתה תשגה ךילהת תודוא לע עדימ רוריבל ,)54%( העיבתה תשגהל ,)62%( העיבתה
 .)19%( ןובשחמב שומיש ךרוצלו )24%(

 הלטבא יעבותל םימיאתמה םייזכרמ םינווקמ םימושיי
 הנורוקב
 לידגהל הדעונ "'תילטיגיד לארשי' ימואלה םזימה" אשונב 2013 רבמצדמ 1046 הלשממה תטלחה
 םיתוריש תוברל ,םיינשדח םיירוביצ םיתוריש תקפסא םשל םינווקמה םיתורישה רפסמ תא
 םאתהב עבקנ 201578 ינוימ 151 הלשממה תטלחהב .החוורו תואירב ,ךוניח ןוגכ םימוחתב ,קוחרמ
 הדעווה .ל"טבב רתיה ןיבו ,תילטיגידה תינכותה םושייל םיתווצ ומקוי יכ 1046 הלשממה תטלחהל
 יכ רתיה ןיב הצילמה 2014 רבוטקואמ 2097 הלשממה תטלחה תובקעב המקש תידרשמ-ןיבה
 יצורע ,תיבה ףד - טנרטניאה רתאב םימיוסמ םיביכר השולש תוחפלש ךכל לעפי יתלשממ ףוג
 רושיאל ואבוה םרט הדעווה תוצלמה .תילגנאו תיברע תופשל ומגרותי - "רשק רוצ"ו תורישה
 .תובייחמ ןניא ןיידע ןכ לעו ,הלשממה

 
 תילכלכ תיגטרטסאה בצמה תכרעהמ תרזגנכ 'תילטיגיד לארשי' תיגטרטסאה היגוסה םודיק" ,151 הלשממה הטלחה  78

 .)28.6.15( "הלשממל תיתרבח



 
 
 

|    55   | 

 

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

....
                                            ה

 לופיט
ה

מ
מ

לש
ב ה

בומ
ילט

ב ם
מ

 רבש
נורוקה

ה  

 לש רתאב הנורוקה תפוקתב הלטבא יעבותל םינווקמ םימושיי תונימז לש הריקס 2 חולב ןלהל
 :ל"טב

 2020 טסוגוא ,ל"טב רתאב םינווקמה םימושייה :2 חול

 םיטרפ תורישה גוס

 העיבת תשגה
 הלטבא ימדל

P םגו ל"טב לש טנרטניאה רתאב ןווקמ ספוט תועצמאב העיבתה תא שיגהל ןתינ 
 )GOV.IL( יתלשממה עדימהו םיתורישה רתאב

P רכש ישולת ,קיסעמ רושיא( םיכמסמ ףרצל ןתינ( 

P הלטבאל העיבת אלמל דציכ תופסונ תופשב רבסה םייק 

 ישיא רוזא

P המסיסו שמתשמ םש םע ישיא רוזא םייק 

O לע קרפה-תתב ןלהל ואר( תירבע דבלמ תורחא תופשב שגנומ וניא ישיאה רוזאה 
 )ישיאה רוזאה

O רוזאה לע קרפה-תתב ןלהל ואר( חוקלל עדימה תא ללוכ וניא ישיאה רוזאה 
 )ישיאה

 ינובשחמ
 הלטבא ימד
 הבוג ,תואכז(
 79)הבצק

P דחא קיסעמ לצא קסעוהש ימל הלטבאה ימד הבוג בושיח רשפאמ םושייה 

O רתוי לצא קסעוהש ימל הלטבאה ימד הבוג לש בושיח רשפאמ וניא םושייה 
 דחא קיסעממ

O תיברעב שגנומ וניא הבצקה הבוג ןובשחמ 

  80"רשק רוצ"

P תיברעו תיסור ,תילגנא תופשב םג תמייק תיללכ היינפ 

P הניא ךא ,תיסורו תילגנא תופשב םג תמייק תוהז רפסמ יפל יוהיז םע ףינסל היינפ 
 תיברעב תמייק

 תובושתו תולאש
)Q&A(81 P לע תונוש תופשב תוצופנ תובושתו תולאש םע טנרטניאה רתאב דומע םייק 

 הלטבא ימד אשונב הז ללכבו ,הנורוקה אשונב תונוש תואבצק

 
 םוכס והמו הבצקל תואכזה תא קודבל ןתינ םתועצמאבש םינובשחמ םימייק ל"טב רתאב :הלטבא ימד ינובשחמ  79

  .עיגמש רעושמה הבצקה

 היינפ םהבו תוינפ יגוס המכ שי .עדימ רוריבל השקב חולשל רשפאמה ל"טב לש טנרטניאה דומעב ףד :"רשק רוצ"  80
  .תוהזה רפסמ לש יוהיז הדש םע היינפ - ףינסל היינפו תיללכ

  .טנרטניאה רתאב תובושתו תוצופנ תולאש לש זוכיר :)Q&A( תובושתו תולאש  81
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 םיטרפ תורישה גוס

  טוב ט'צ
)bot-Chat(82 O ימואלה חוטיבה רתאב םייק אל םושייה 

 תוריש רתאב םייקה םורופל וושה .ימואלה חוטיבה רתאב םייק אל םושייה O םימורופ
 https://forum.taasuka.gov.il/forum/7 :הקוסעתה

 קובסייפ
 םרגלט ץורעו )ינטרפ הנעמ רשפאמש טא'צ םג ללוכש( ל"טבל קובסייפ דומע םייק P םרגלטו

 םיכמסמה לכ תא ףרצלו ןווקמ ןפואב הלטבא ימדל העיבתה תא שיגהל ןתינש הלוע 2 חולמ
 ןווקמה תורישה רופישל םורתל םילוכיש םימיוסמ םינווקמ םימושיי ,תאז םע .םישרדנה
 םניא ,טובט'צו םימורופ ןוגכ ,ללכב תורחא תואלמג יעבותלו טרפב הלטבא ימד יעבותל
 .תורחא תופשב םישגנומ םניא )ישיאה רוזאה ןוגכ( םימיוסמ םימושיי יכ הלע דוע .םימייק

 ללכל ןווקמה תורישה רופישל םורתל יושע הלטבא יעבותל םינווקמה םימושייה רופיש
 ןוילימ 110-כ ויה 2020 תנשבש הדבועה חכונל טרפב ,טנרטניאה רתאב םישמתשמה
 ירתאב םילבוקמה םישדח םימושיי טנרטניאה רתאב חתפי ל"טב יכ ץלמומ .תוסינכ
  .טובט'צו םימורופ ןוגכ ,םירחא טנרטניא

 הלטבא ןובשחמ
 םולשתה ןיבל לבקל ופיצש םולשתה ןיב רעפ היה םא םיבישמה ולאשנ ינופלטה רקסה תרגסמב
 רעפה יבגל םהיתובושת תוגלפתה 33 םישרתב ןלהל .לעופב

 
 .תוריש ישקבמ םע תויטמוטוא תוחיש להנמה טובור :טוב ט'צ  82
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 הלטבאה ימד לש לעופב םולשתה ןיבל תויפיצה ןיב רעפה :33 םישרת

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא ימד יעבות ברקב רקסה יאצממ יפ לע

 םג יכ שגדוי .ובשחש יפכמ תוחפ ולביק יכ ורבס םיבישמהמ 38%-כ יכ הלוע םישרתהמ
 ןיבל עבותה לש בושיחה ןיב םירעפ לע תונולת ולע תויתרבחה תותשרב חישה חותינב
 זוזיק וא ל"טב לומ תובוח זוזיק ,רתוי ןטק תואכז ימי רפסמ לשב ןוגכ ,לעופב לביקש המ
 .תפסונ הבצק

 ןובשחמ תועצמאב איה לעופב םולשתה ןיבל הייפיצה ןיב רעפה תא םצמצל םיכרדה תחא
 - 2019 תנשב תויפצה רפסמב ינשה םושייה היהו ,ל"טב לש טנרטניאה רתאב אצמנש הלטבא

294,583.  

 77%( טנרטניאה רתאב ושמתשהש םיבישמה ןיבמ יכ הלוע ינופלטה רקסה יאצמממ
 .ןובשחמב ושמתשה 19% קר ,)םיבישמהמ

 .ןובשחמב שומישה-יאל םיבישמה ירבסה םישרתב ןלהל
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 ןובשחמב שמתשה אל בישמה עודמ הלאשל תובושתה תוגלפתה :34 םישרת

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא ימד יעבות ברקב רקסה יאצממ יפ לע

 יכו ,ומויקל תועדומ רסוח איה הלטבא ןובשחמב שומישה-יאל תיזכרמה הביסה יכ הלע
 דבע לטבומה םא לשמל ;"םיבכרומ םירקמב" הלטבא ימד בושיחל םאתומ וניא ןובשחמה
 ןיוצי .יאמצעכ תוסנכה ול שי ריכשכ ותדובע לע ףסונ םא וא ,רתויו םיקיסעמ ינש לצא
  .דחא קיסעממ רתוי לצא וקסעוה הלטבאה ימד יעבותמ 11.5% ,ינופלטה רקסה יפלש

 תרבגהל תולועפ טרפבו ,ןובשחמב שומישה תרבגהל םיכרד ןחבי ל"טב יכ ץלמומ
 תורשפאה הז ללכבו ,ןובשחמה ינויפא תא ןחבי ל"טבש ץלמומ דוע .ומויקל תועדומה
 קיסעממ רתוי לצא םיקסעומה הלטבא יעבות ןוגכ ,"םיבכרומ םירקמ" בושיחל םאתויש
 .דחא

 ,"תילטיגיד לארשי" םע ףותישב בושחמה ףגא לש הדובעה תינכותב יכ ותבושתב רסמ ל"טב
 םירקמב םג ,ןמוכס לעו תואבצקל תואכז לע עדימ לבקל תורשפאה רופישל חותיפ ללכנ
  .םיבכרומ
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  "רשק רוצ"
 היינפל תורשפא תודחא םינש הז ל"טב ליעפמ ,ינופלטה דקומבו ףינסב תורישה יצורע לע ףסונ
 היינפ ,ישיא רוריבל היינפ ספוט :ולא ןה היינפה יכרד .)"רשק רוצ" - ןלהל( טנרטניאה רתא ךרד
  .84תויללכ תולאש ספוטו 83ףינסל

 ל"טב רתאב "רשק רוצ" ףד :35 םישרת

 

 .ל"טב לש טנרטניאה רתא :רוקמה

 ןוויכ .תרכינ הדימב לדג "רשק רוצ" תרגסמב ל"טבל תוינפה רפסמ םג רבשמה ךלהמב
 תוינפל הנעמב ךומתל הטמה םתרנ ,רצונש סמועב דומעל ויה םילוכי אל םידקומהו םיפינסהש
 תוינפב לופיטה אשונ תא וללכתש ,התינגסו הביא תלועפ יעגפנ ףגא תלהנמ ירבדל .תונווקמה
 ןמזב תונעלו וב דומעל וחילצה אל םידקומהו ,בר היה סמועה הטמה לש תומתריהה ףא לע ,ולא
 ,יטמוטוא ןפואב תוינפ ורגס ףא םיוסמ בלשבו ,הנופה לומ רוריב השענ דימת אל ךכיפל .ריבס
 לביק רבכ הנופהו םולשתל עגונב היינפ התייהשכ ,לשמל .דבלב םינותנ לש תובלצה ךמס לע
 רתאל רושיק ול חלשנ ןכו ,הכוז קנבב ונובשחו הלפוט ותעיבתש העדוה לביק אוה םולשתה תא
 .ישיאה

 רוצ" תועצמאב תוינפה רפסמ 2020 תנשב ,הנידמה רקבמ דרשמל ל"טב ריבעהש םינותנ יפל
 םישרתב .תוינפ 406,000-כ ולבקתה 2019 תנשב ,האוושה םשל .ןוילימ 2.5 טעמכל עיגה "רשק
 :ןהב לופיטה ןמז עצוממו 2020 תנשב םישדוחהמ תחא לכב ולבקתהש תוינפה רפסמ ןלהל

 
 .ינורטקלאה ראודה תבותכו תוהז רפסמ ,םיישיא םיטרפ אלמל ביוחמ הנופה  83

  .םיישיא םיטרפ אלמל הבוח ןיא  84
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 2020 תנשב ןהב לופיטה ןמז עצוממו ולבקתהש תוינפה רפסמ :36 םישרת
 2019 תנש תמועל

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טב ינותנ יפ לע

 31 לש אישל עיגהו רכינ ןפואב לדג ורגסנש תוינפל לופיטה ןמז ךשמ יכ הלוע םישרתהמ
 רבמטפס תמועל ךרעל הרשע יפ לש לודיגב רבודמ .2020 רבמטפס שדוחב עצוממב םוי

2019.  

 "רשק רוצ" ףדב שומישה תדימ הנחבנ ינופלטה רקסה תרגסמב :"רשק רוצ" ףדב שומישה
  .עדימ רוריבל השקב חולשל רשפאמה ,טנרטניאה רתאב

 



 
 
 

|    61   | 

 

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

....
                                            ה

 לופיט
ה

מ
מ

לש
ב ה

בומ
ילט

ב ם
מ

 רבש
נורוקה

ה  

 רתאבש "רשק רוצ" ףדל עגונב תולאשל תובושתה תוגלפתה :37 םישרת
  ל"טב לש טנרטניאה

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא ימד יעבות ברקב רקסה יאצממ יפ לע

 ולאמ עבר יכו ,הנעמ ולביק אל רתאה ךרד םינופהמ שילש יכ הלע ינופלטה רקסהמ
 תוביצנ חוד םע דחא הנקב םילוע ולא םינותנ .קפסמ היה אל אוהש ורסמ הנעמ ולביקש
 יכ הלע ובש ,הנורוקה ןמזב תונולתב לופיטה לע הנידמה רקבמ דרשמב רוביצה תונולת
  .85לופיט אלל ורגסנש וא יוארכ ולפוט אל ל"טב לש רתאב ןווקמ ןפואב תוינפ

 לע םידיעמ "רשק רוצ" ץורעב תוינפב לופיטה ינמז עצוממו ינופלטה רקסה ינותנ יכ הלע
 .הז ץורעב תקפסמ אל תוריש תוכיא

 ,תוחוקל תוריש ףגא תלהנממ שקיב הנידמה רקבמ דרשמ :"רשק רוצ" ץורע לע הרקב
 תוחוד ןוגכ ,"רשק רוצ" גוסמ תוינפב לופיטה תוכיא לע עדימו םינותנ ,הז תוריש ץורעל תיארחאה
 .ולאב אצויכו םיפינס יפל תויוגלפתה ,הנעמ ינמז ,םיילוהינ

 הרקב לש רודס ךרעמ ןיא ,ינופלטה דקומה לע הרקבהו בקעמהמ לשמל לידבהלש הלע
 יכ הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ףגאה תלהנמ .טנרטניאב רשק רוצ תוינפ לש ץורעה לע
 ל"טבל ןיא ןכלו ,הנשב תוינפ 400,000-כ םע ,תיסחי חינז ץורעה היה הנורוקה תפוקתל דע
  .הז ץורע לע םיילוהינ תוחוד

 תנשב טנרטניאב ולבקתהש תוינפה רפסמל עגונב םינותנ וקפוה ,הנידמה רקבמ דרשמ תשקבל
 תוינפה רפסמ חותינ ןלהל 3 חולב .םידקומלו םיפינסל הקולחב ןהב לופיטה ןמז ךשמו 2020

 .םידקומ וא םיפינס - לפטמה םרוגה יפל הקולחב לופיטה ןמז ךשמו

 
  .36 - 35 'מע ,)2020( 1 'סמ דחוימ חוד ,רוביצה תונולת ביצנ  85
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  ,לופיטה ןמז ךשמו )לגועמ( "רשק רוצ" ץורעב תוינפה רפסמ :3 חול
 לפטמה םרוגה יפל

 דקומה / ףינסה
 תוינפה רפסמ
 הנשה לכ ךשמב

 ורגסנש תוינפה רועיש
 הנשה לכ ךשמב

 לופיטה ךשמ עצוממ
 ךשמב ורגסנש תוינפל
 )םימיב( הנשה לכ

 12.25 99.72% 366,000 ישארה דרשמה

 35.15 98.35% 304,000 תוביתנ ינופלט דקומ

 - תפצ ינופלט דקומ
 31.77 85.81% 276,000 הנורוק

 5.21 98.90% 116,000 םילשורי

 25.50 97.82% 111,000  תפצ ינופלט דקומ

 11 98.68% 86,000 הלמר

 12 98.54% 82,000 הוקת חתפ

 12 98.56% 74,000 ביבא לת

 25 99.00% 72,000 הנומיד עדימ זכרמ

 3 99.42% 71,000 הינתנ

 10.83 98.73% 62,000 תובוחר

 11.00 99.08% 62,000 הרדח

 4.68 99.15% 59,000 עבש ראב

 11.11 98.33% 57,000 ןג תמר

 5.62 98.60% 55,000 הפיח

 19.04 95.26% 50,000 אבס רפכ

 5 99.30% 47,000 ןויצל ןושאר

 5 99.28% 41,000 ןולוח

 6 99.17% 41,000 תוירק

 45 90.33% 44,000 תובוחר עדימ זכרמ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טב ינותנ יפ לע
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 םע .הנש התואב ורגסנ ולבקתהש תוינפה לש )99.7%( טלחומה בורהש הלוע חולהמ
 עצוממה לופיטה ןמז ךשמל עגונב ל"טב לש םידקומו םיפינס ןיב הבר תונוש שי ,תאז

 תוינפ 115,000-כ לביקש םילשורי ףינס ,המגודל ."רשק רוצ" תועצמאב ועיגהש תוינפב
 תוינפ לש המוד ףקיה אוה םג לביקש ,תפצ דקומ לפיטש ןמזהמ תישימחב עצוממב לפיט
 ותמועלו ,עצוממב םימי השולשכב תוינפ 70,000-כב לפיט הינתנ ףינס .תוינפ 110,000-כ -

 אבס רפכ ףינס .72,000-כב עצוממב םימי 25-כ לש ןמז ךשמב לפיט הנומיד עדימ זכרמ
 תוינפ 60,000-כב לפיט עבש ראב ףינס וליאו ,םימי 19-כב ןהב לפיט תוינפ 50,000 לביקש
 לופיטה ןמז ךשמב םיטלוב תורישה ידקומו עדימה יזכרמ ,ללככ .עצוממב םימי השימחכב
 45-מ רתוי - תובוחר עדימ זכרמב היה רתויב ךוראה לופיטה ןמז .תוינפב םהלש ךוראה
  .םוי

 ןוצרה תועיבש רסוח ,םימי 45 דע לש ףקיהב ,םיכורא לופיט ןמז יכשמ לע םינותנה חכונ
 תא ןחבי ל"טבש ץלמומ ,רשק רוצ ץורע לע תקפסמ הרקב רדעיהו תוינפ ןתואב לופיטהמ
 הנעמ חיטבתש תכרעמ חתפי ,םינושה םידקומהו םיפינסה ןיב תוינפב לופיטב תונושה
 טנרטניאב תוינפ לש ץורעה לע הרקב לש רודס ךרעמ הנבי ,ריבס ןמז חווטב הנופ לכל
 טרפבו ןווקמ יתוכיא תוריש ןתמ יכ שגדוי .רשק רוצ ץורעב תורישה תוכיא רופישל לעפיו

 .ינופלטה דקומה ןוגכ ,םירחא תוריש יצורעב םיסמוע ןיטקהל ידכ וב שי רשק רוצ ץורעב

 לוהינ רשפאל ידכ תבשחוממה תכרעמה תא ןכדע אוה רבשמה ךלהמב יכ ותבושתב רסמ ל"טב
 ףסונ :אמגודל ;ויתוכרעמ לכב םיבלושמו םייתכרעמ-ללכ םה םינוכדעה ;תוינפה לש רתוי ליעי

 תונבומ תובושת תואמ ופסונ ןכו התריגסל הערתה רשפאתש ,החותפ היינפל )היצקידניא( ןומיס
  .םיגיצנה הנעמ לע תולקמש הריחבל

  ישיאה רוזאה
 םגו בר עדימ לבקל ןתינ וכרדש ,יזכרמ תוריש ץורעל רומאכ ךפה טנרטניאה רתאב ישיאה רוזאה
 רבמבונ ףוס דע ראונימ .העיבתב לופיטה רחא בוקעלו ,הלטבא ימדל רתיה ןיב ,תועיבת שיגהל

 רתאב ישיאה רוזאל וסנכנ 2020 תנשבש ןיוצי .הלטבא יעבות 875,331 ישיאה רוזאל וסנכנ 2020
 .םישמתשמ ןוילימ ינשמ רתוי טנרטניאה
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 ל"טב רתאבש ישיאה תורישה רתאל הסינכה ףד :38 םישרת

 

  .ל"טב לש טנרטניאה רתא :רוקמה

 .2020 -2015 םינשב ישיאה רוזאב תורישה תוחתפתה ןלהל םישרתב

 ללכב ישיאה רוזאל תוניקתה תוסינכה רפסמו םישמתשמה רפסמ :39 םישרת
 )לגועמ ;םיפלאב( 2020 - 2015 םינשב תועיבתה
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טב ינותנ יפ לע

 ןיב ישיאה רוזאל תוסינכה רפסמב )16 יפמ רתוי( 1,500% לעמ לש רומאכ היילעה דבלמ
 )11 יפ( 1,000%-מ רתויב לדג םישמתשמה רפסמש תוארל ןתינ ,2020 תנשל 2015 תנש
 .ישיאה רוזאה חותיפל םינשה תצורמב ל"טב לש ויתולועפ תא בויחל ןייצל שי .םינש ןתואב
 שמתשהל תורשפאהמ ןוצרה תועיבש לע עיבצמ הז ץורעב רוביצה שומישב לולתה לודיגה
 רתאב ושמתשהש ולאמ 62%-כ :ינופלטה רקסב יוטיב ידיל אב םגש רבד ,ישיאה רוזאב
 .ישיאה רוזאב העיבתה סוטטס רוריב ךרוצל וב ושמתשה טנרטניאה

 אלל( תוצופנ תופשב 2019 תנשב 86תויפצה רפסמ טוריפ ןלהל םישרתב :תיתפש השגנה .1
 .)תירבע

  2019 ,תונוש תופשב ל"טב רתאב תויפצה רפסמ :40 םישרת
 )לגועמ ;םיפלאב(

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טב ינותנ יפ לע

  .תירבע ןניאש תופשב טנרטניאה רתאמ עדימ תלבקל שוקיב שיש הלוע םישרתהמ

 
 םיפדה ללכב תויפצה ךס .)2020 ראורבפ( 2019 תנשב תוליעפה םוכיס - ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתא  86

 . ןוילימ 47.32-כ היה 2019 תנשב רתאב
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 עמשמ .תירבע דבלמ תורחא תופשב שגנומ וניא ישיאה רוזאהש הלע תרוקיבב
 ,טרפב הלטבא תועיבתבו ללכב תועיבתב ישיא עדימ ררבל םישקבמה םיחרזאש
 לככ וכרטציו ןווקמ ןפואב עדימ לבקל ושקתי ,תירבעה הפשב םיטלוש םניאש
 .)הרגש ןמזב( ףינסל עיגהל וא ינופלטה דקומל רשקתהל הארנה

 עדימה ללכ תא ףקשל תובישח הנשי :הלטבא עבותל יטנוולרה עדימה ללכ ףוקיש .2
 דצמ תואדו-יאו תוריהב-יא םצמצל לוכי הזכש עדימ ףוקיש .ישיאה רוזאב עבותל ןתינש
 .)"רשק רוצ"ו ינופלטה דקומה ןוגכ( תורישה ידקומל תונשנו תורזוח תוינפ עונמלו חוקלה

 אלו ,הבצקה םוכס בושיח ןפוא יבגל חוקלל טרופמ רבסה רסח ישיאה רוזאבש אצמנ
 .םולשתה תלבקל יופצה דעומה והמ ןיוצמ

 ,2020 תנשב תוסינכ ןוילימ 46-כ םע ,ליבומ תוריש ץורעל ישיאה רוזאה לש ותכיפה רואל
 לביק ץ"גבש םגה .תובורקה םינשב ל"טבב תורישה תא ליבוהל ךישמי הז ץורעש ריבס
 תא ןחבי ל"טב יכ עצומ ,87םינופל תובושתה תא םגרתל ותוא בייח אלו ל"טב תדמע תא
 רופיש ,ללככ .תירבע דבלמ תורחא תופשב םג ישיאה רוזאהמ םיקלח שיגנהל תורשפאה
 ללכל בר ךרע לעב תויהל רומא ןתינש לככ בר עדימ תשגנהו ישיאה רוזאה לש דימתמ
 רתאב עדימ ךורצל תילטיגידה תלוכיה םהל שיו ,עגמב ומיע םיאבש ל"טב לש תוחוקלה
 שיגנהלו תופסונ תוניחבמ ישיאה רוזאה תא רפשל דציכ קודבי ל"טבש עצומ ןכל .ישיאה
 רתוי יתוכיא ןווקמ תורישל איבהל לוכי רבדה .תוחוקלל יטנוולרה עדימה ללכ תא וב
 ל"טב יפינסל תיזיפ העגהו ינופלטה דקומה ןוגכ ,םירחא םיצורעל היינפה תא םצמצלו
 .)הנורוקה רבשמ רחאלש הפוקתב ל"טב לש תורישה תייגטרטסא לע קרפב ןלהל וארו(

 םאתהב רידת ןפואב םינתשמ םינכתה ובו ישיא רוזאב רבודמש רחאמ יכ ,ותבושתב רסמ ל"טב
 לע דמוע וניא ןכ לעו ישוק ררועמ תיברעל הזכש ינטלומיס םוגרתש ירה ,חטובמה קית סוטטסל
 .תומייקה תוכרעמה תולבגמב קרפה

 וליא ןחבי ל"טבש ץלמומ ,ל"טבב תורישב ליבומ ץורעל ישיאה רוזאה לש ותכיפה חכונל
 םילכ בלשיו תירבעה הפשב בטיה תטלוש הניאש הייסולכואל םיאתהל שי םיביכרמ
  .ךכ םשל םימיאתמ םייגולונכט

 רחאלש הפוקתב ל"טב לש תורישה תייגטרטסא
 הנורוקה רבשמ

 קפסל ןתינ םכרדש םיצורעה רפסמב לודיגל הליבוה םינורחאה םירושעב היגולונכטה תוחתפתה
 םיפינסו תוכשל ידי לעו ילטנורפה תורישה ץורעב קרו ךא םיתורישה בור ונתינ רבעב .םיתוריש
 םינוגרא ולחה ןמזה םע .וניינעב לופיטל תיזיפ העגה חוקלהמ שרד רבדהו ,תיפרגואיג םירוזפה

 
 םסרופ( ימואל חוטיבל דסומה 'נ לארשי- .יא.יס.יד דליה תויוכזל תימואלניבה הדוגאה - י"בא 2203/01 ץ"גב  87

 .)7.2.09 ,בשחוממ רגאמב
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 ךפהו חתפתה הז ץורע .םיידועיי תוריש ידקומ תועצמאב ינופלט ץורע ליעפהל תורבחו םיירוביצ
 ופסונ ,תיגולונכט תוחתפתהו תונשדח תוכזב רקיעב ,ןורחאה רושעב .יזכרמה תורישה ץורעל
 תודמע ,ט׳צ ,םינורסמ ,תויתרבח תותשר ,תויצקילפא ,טנרטניא ירתא :םישדח תוריש יצורע
 ןמזבו יאמצע ןפואב ,קוחרמ תורישה תא ךורצל חוקלל םירשפאמ הלא לכ .דועו ימצע תורישל
 יצורע ןיב ןרכנסל אוה תיגולונכטה תוחתפתהה תובקעב םינוגרא ינפל בצינה רגתאה .ול חונש
 תינוגרא תוננובתה ךות םיצורעל םייארחאה םימרוגה ןיב ףיצר חיש ךירצמ רבדה .תורישה
 םיצורעה תמאתהו ,תורישה יטביהב תוכרעמה ןיב תוירושיקו היצזיטרדנטס תריצי ,תיבחור
  :רוביצל תורישב םויכ םימייקה םיצורעה ןווגמ תא גיצמ ןלהל םישרתה .88םינושה םילהקל

 םימייקה תורישה יצורע ןווגמ :41 םישרת

. 

  .)2020( תורישה ךירדמ ,יתלשממה בושקתה תושר ,רוביצל יתלשממה תורישה רופישל הדיחיה

 טנרטניאה רתאב שומיש םידדועמ ,םילוחה תופוקו םיקנבה ןוגכ ,םילודג םינוגרא םג םויכ
 תרשפאמ ימצעה תורישה תוחתפתה .םיפינסל תיזיפ העגהל הפולחכ םיינופלטה םידקומבו

 תורישה תא לבקל חוקלה לע הליקמ ,רתוי תוהובג תושיגנבו תונימזב םיתוריש תתל ןוגראל

 
  .)2020( תורישה ךירדמ ,יתלשממה בושקתה תושר ,רוביצל יתלשממה תורישה רופישל הדיחיה  88
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 םיצורעב רבוגה שומישה תא גיצמ ןלהל 42 םישרת .89תויולעב ןוכסיח ןוגראל תרשפאמו
 .םיילטנורפה םיצורעב שומישה תוטעמתה תמועל םישדחה

 שומישה תוטעמתה תמועל םישדחה םיצורעב שומישב היילעה :42 םישרת
 םיילטנורפה םיצורעב

 
  .)2020( תורישה ךירדמ ,יתלשממה בושקתה תושר ,רוביצל יתלשממה תורישה רופישל הדיחיה :רוקמה

 ולדוג .לארשי תנידמ יחרזאל תוריש ןתונה רתויב לודגה ןוגראה אוה ימואל חוטיבל דסומה
 םייזכרמה םירגתאה דחא תא םיטילבמ ,בשותו חרזא לכב לופיטה דצל ,ןוגראה לש ותובכרומו

 .ויתורישב םירזענה םיחרזאל יעוצקמו ליעי ,בידא תוריש ןתמב ךרוצה - ל"טב דדומתמ םמיעש
 ךלהמב .ינופלטה תורישה םמיעו ,תוריש תלבקל יזכרמה ץורעה ימואלה חוטיבה יפינס ויה רבעב
 ןפואב ,90יצורע-בר תוריש לש היגטרטסא ל"טב חתיפ ,תיגולונכטה תומדקתהה סיסב לע ,םינשה
  .ליעל הבחרהב טרופש יפכ ,ןווקמו ינופלט ,ילטנורפ תוריש לבקל םויכ ןתינש

 תייווחל חוקלה תשירדו םינשה םע וחתפתהש תורישה יצורע יוביר ,יתלשממה תורישה ךירדמ יפל
 יצורע-ברה תורישה לוהינ .יצורע-בר תוריש להנל תוריש ינתונ םיפוג םויכ םיבייחמ הבוט תוריש

 
 .12 'מע ,םש  89

 .)2017 ראוני( ימואלה חוטיבה לש הדובעה תינכות ,ימואלה חוטיבה ,יגטרטסא ןונכתו תוריש ףגא  90
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 ;92תויבקע ;91הריחב :ומייקתיש אדוול ןוגראה לעש םייזכרמ תונורקע השולש לע ססבתמ
 .93תויכשמה

  ליבקמב םיצורע המכב םיתוריש תכירצ
 ןוגראה יבאשמ זובזבל האיבמ )תוליבקמ תוינפ - ןלהל( דבב דב םיצורע המכב םיתוריש תכירצ
 םע עגמב אצמנה ,ל"טב ומכ תוריש הטומ ןוגרא דוחייבו ,ןוגרא לכ לע .תורישה תוכיאב העיגפלו

 .רתויב ריהמהו ליעיה ןפואב חרזאל םיתורישה תא קינעהל דציכ ןוחבל ,הנשב םיחרזא ינוילימ
  .םיינשדחו םיילטיגיד תוריש יצורע לש םתוחתפתה רואל תובישח הנשמ לבקמ רבדה

 ,ןווקמה תורישה לש ןורתיה תא דחא דצמ ףיצה הנורוקה בקע הלטבא תועיבת ןוילימכב לופיטה
 ףשח הז חרואבו ,"ץחל ןחבמ" ןיעמ שמיש הנורוקה רבשמ ,תאז םע .ישיאה רוזאה לע שגדב
 .םינושה תורישה יצורע ןיב ןורכניסב תוליעי רסוחו תושלוח

 םיליבקמ תוריש יצורעל םינופ ישיאה רוזאב תולועפ םיעצבמש ל"טב תוחוקל יכ אצמנ
 תוחוקל ,ךכ בקע .םהלש ישיאה רוזאב אצמנ לבקל םישקבמ םהש עדימה ןכש ,ךרוצ אלל
 תולועפ עצבל םילוכי םניאש ולאל תורישה םגפנ ךכבו ,םירחא םיצורע לע םיסימעמ הלא
 ןלהל .יתפש ישוק וא תילטיגיד תונמוימב רסוח ןוגכ ,תונוש תוביס בקע ישיאה רוזאב
  :םיטרפה

-כ ונפ 2020 תנשב ,2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמל ורבעוהש ל"טב ינותנ יפל
 רתאל םגו דקומל םג ונפ 331,000-כ םכותמו ,םיינופלטה םידקומל הלטבא יעבות 391,000

  .)84%( ישיאה

 ונפ "רשק רוצ" ץורעה תועצמאב ונפש תורישה ישקבמ םילטבומהמ רכינ רועישש אצמנ
 תוינפב םילפטמש ל"טבב הטמה ימרוג תכרעה יפל .םירחא תוריש יצורע תועצמאב םג
 רתאב וא ישיאה רוזאב אצמנ םילאוש וילעש עדימה ןכש ,תורתוימ תוינפהמ 80%-כ ,ולא
 תרחא ןכש ,תילטיגיד תוניירוא ילעב םה הז ץורעב םינופש ולאש שגדוי .יללכה טנרטניאה
 הניא תיגולונכט הטילש-יאש חינהל ןתינ ןכל .הז ץורע תועצמאב תונפל םיחילצמ ויה אל
 .תוינפה יגוסב תוליפכל םתוא האיבמה הביסה

 תיברמ התעדל יכ 2020 רבוטקואב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ תוחוקל תוריש ףגא תלהנמ
 וא ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתאב יבטימ הנעמ לבקל םילוכי תיגולונכטה תוניירואה ילעב

 
 תושעל לוכי חוקלה ,לשמל .ויתופדעה יפ לע ץורע רוחבל חוקל לכל רשפאמה םיצורע ליהמת רוציל ןוגראה לע  91

 גיצנ לומ ט'צב וא ישונאה ינופלטה הנעמב שמתשהל ,תיבהמ בשחמב וא דיינה ןופלטה תועצמאב ךרדהמ הלועפ
 .הב אצמנ אוהש היצאוטיסלו ויתונוצרל ,ויכרצל םאתהב

 לכבש ךכב יוטיב ידיל אובת עדימה תויבקע .תורישה יצורע לכב ןתינה עדימה תודיחאל יארחא תויהל ןוגראה לע  92
 הפשב תוחסנתה ךות ,)םיילאוזיו םיטירפו םימישרת תוברל( הרוצת התואב ,עדימה ותוא ןתניי תורישה יצורעמ דחא
 .ליבקמב תורישה יצורע לכב השעיי עדימב ןוכדע לכ ,ךכל םאתהב .דוסי יחנומ םתואב שומיש לע הדפקהו הדיחא

 הבש הדוקנהמ רחא ץורעב ךישמהלו םיוסמ ץורע תועצמאב תוריש תלבקל תונפל ויתוחוקלל רשפאל ןוגראה לע  93
 יפל תוריש יצורע המכבו ןמז יעטקמ המכב תאזו ,םות דע ולבקלו תורישל ותיינפב םדקתהל חוקלה לכוי ךכ .םייס
 םיצורעה לוהינ תאו תורישה יצורע ןיב עדימ רבעמ רשפאתש תכרעמ תונבל ןוגראה תא בייחמ הז ןורקיע .ויכרצ
 .תחא השקמכ
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 תוניירוא ילעב םהש ףא םירשקתמש ולא .ינופלטה דקומה תא םיכירצ םניאו ,ישיאה רתאב
 םיכירצו תילטיגיד תוניירוא םהל ןיאש ולא רובע וקה תא םיספות םצעבו סמוע םירצוי תילטיגיד
 לומ קר הניא ינופלטה דקומה לש ותוליעפב תוליפכהש רומאכ ןיוצי .ןופלטב ןדקומ םע רבדל
 תורישה אשונב םיחקלה תקפה ךילהת ,לשמל .םיפינסה תוליעפ לומ םג אלא ,ןווקמה תורישה
 ןיב םיקשממב םירעפ לע עיבצה 2020 רבמטפסו טסוגואמ ימואלה חוטיבב הנורוקה רבשמב
 םידקומה ןיב הרזגה תולובג :הלאה םיאשונב רתיה ןיב תאזו ,ינופלטה תורישה ידקומל םיפינסה
 ,םילפטמ םידקומה תוינפ יגוס וליאב םיפינסב םידבועל רורב אלש ךכ ,םירורב םניא םיפינסל
 תולופכ תוינפ לע הרקב ןונגנמ רדעיה ;םהיניב קשממב תובכרומלו ישוקל ליבוהש רבד
 םיגיצנמו םידקומ המכמ תודחא םימעפ תרבעומ היינפ התוא( םיפינסל םידקומהמ תורבעומה
 יפקיהו יגוס לע הרקבהו בקעמה רסוח ;םיפינסב הלופכ הדובעלו םירתוימ םיסמועל םרג )םינוש
 תאו םידקומב הדובעה תוליעי תא ןוחבל תרשפאמ הניא םיפינסל םידקומהמ תורבעומה תוינפה
 .םיפינסה לומ קשממה תויביטקפא

 ינייפאמו תוליבקמה תוינפה ףקיה תא יתטיש ןפואב ןחב אל ל"טבש הלע תרוקיבב
 הלע דוע .ךכל תוביסה תא ררבל ידכ םברקב םירקס עציב אל םגו הנופש הייסולכואה
 .תוליבקמה תוינפה םוצמצל םידעי עבק אל ל"טבש

 חוכ תלבגמש 2021 ראוניב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ל"טבב תוחוקל תוריש ףגא תלהנמ
 איה .תורישה יצורע תוליפכל תיסחי םיחותינה לכ תא עצבל הנממ תענומ םיבאשמ תלבגמו םדא
 הלהנה ידעי ועבקנ אל יכו ,תוריש יצורע המכב תוליבקמ תוינפ ויהי דימת התכרעהלש הריבסה
 וכרדש ץורעל רשק אלל ,יתוכיאו ריהמ תוריש הנופ לכל תתל שי ,התסיפתל .תוליפכה םוצמצל
 תוילטיגיד תולוכי לעב ימ תעדל ידכ וילא םינופה תא ןייפאל תלוכיה ל"טבל ןיא םויכ .הנפ אוה
 .אל ימו

 המכב ךמתנו יולת יצורע-ברה לוהינה לש חלצומ םושייש ןייצמ יתלשממה תורישה ךירדמ
 םיצורעה לש ףתושמ לוהינל תיביטרגטניא תיתשת תווהמה ,תויזכרמ תויגולונכט תוכרעמ
Business  - BI( תיקסע הניב ;95עדי לוהינ תכרעמ ;94CRM תוחוקל ירשק לוהינ תוכרעמ :םינושה

Intelligence(96. 

 
 חוקלה לע עדימה ףוסיאו תויצקארטניאה דועית ידי לע חוקלה םע רשקה תא להנל ןוגראל תרשפאמ CRM תכרעמ  94

 ללכבו )טנרטניאה רתאו ילטנורפ תוריש בחרמ ,ינופלטה דקומה( תורישה יצורע לכב ולש תוינפה תיירוטסיה לעו
 .ילוהינ עדימ רגאמ תריציל סיסבכו ויכרצלו וינייפאמל םאתומה יכשמה תוריש ןתמלו לופיטל שמשמ דועיתה .תודיחיה
 דיחאו םזוי תוריש תרצויו היטרקוריב םוצמצב תעייסמ ,תורישה שגפמ לועייבו תוטלחה תלבקב תכרעמה תכמות ךכב
 .חוקלל

 ףולשל םילוכי םישמתשמה וז תכרעמ תועצמאב .ןוגראב רבצנה בר עדימ לש גולטקו ןוימ ,ףוסיא תרשפאמה תכרעמ  95
 ,םיימינפ םילהנ :עדימ יטירפ לש הבחר תשק ללוכ תכרעמב ףסאנה עדימה .תוריהמבו תולקב שקובמה עדימה תא
 רוסמל תורישה ינתונל תרשפאמ תכרעמה .דועו תורישה ןתונל תויצלומיס ,החיש יטירסת ,םירצומ ,הדובע יכילהת
 .ול שורדה עדימה תלבקב ול עייסל ךכו קיודמו אלמ ,ןמיהמ עדימ תוליעיב חוקלל

 BI-ה תוכרעמ .רוקחתה תומר לכב םינושה םיצורעב םיעוציבה תניחבל תיתוכיאו תפטוש הרקב תרשפאמה תכרעמ  96
 תאז לכ .תוליעפה לע םייביטרפוא עדימו םינותנ לש חותינלו )היצרגטניא( בולישל ,ףוסיאל תוטישו םילכ תוללוכ
 עדימ ןוניס רתיה ןיב תרשפאמ תכרעמה .תחא תכרעמ תחת תויטנוולרה תוכרעמה ללכ ןיב רושיק תוכזב רשפאתמ
 קשממ תועצמאב תשממתמ תכרעמה .דועו עדימ חותינ ,םירשקו תומגמ רותיא ,תומייקה םינותנה תויומכ ךותמ יטנוולר
 .םישרדנה םיכתחב ורדגוהש םידדמה לכ לש עוציב תוחוד תקפהו ןוגראה לש תוילועפתה תוכרעמה ללכל
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 תוכרעמ תועצמאב( קימעמ חותינ לע ססבתתש תורישה לועייל תינכות ןיכי ל"טבש עצומ
 תוינפל תוביסה לע עיבציש ,)יתלשממה תורישה ךירדמב תועצומה יצורע-בר לוהינל
 םוצמצל םידדמו םידעי רתיה ןיב לולכת תינכותהש ץלמומ .תוריש יצורע המכל ליבקמב
 הנעמו םינושה םיצורעה ןיב םיסמוע תטסהל איביש רבד ,ליבקמב םיצורע המכב תוינפה
 .םינופה ינייפאמל םאתומה ,רתוי יתוכיאו ליעי

 תוכרעמה רופישל לעופ אוהש ןייצ אוה .תרוקיבה תרעה תא לבקמ אוהש ותבושתב רסמ ל"טב
 ועצובי םה יכו םישרדנה םינוכדעה לש ןויפאה ךילהת םייתסה יכו ,רוביצה תוינפל הנעמ תונתונה
 תנומת גיצהל רשפאתש ,BI תכרעמ חתפל ךרוצ שי םינוכדעה תרגסמב .2022-ו 2021 םינשב
  .רוביצל הנעמה ךרעמ תוליעיל עגונב ,ועבקייש םידדמ לע תססובמה האלמ בצמ

 ילטיגידה תורישה םודיק
 רזגמב תונשדח דודיע ,יתלשממה בושקתה תוליעפ ימוחת תבחרה ,2097 הלשממה תטלחה
 םינשב תונוש הלשממ תוטלחה םג ומכ ,97"תילטיגיד לארשי" ימואלה םזימה םודיקו ירוביצה
 בושקתה תושר יפל .98םיחרזאל ןווקמ ילטיגיד תוריש םודיקב ךרוצה תא ושיגדה ,תונורחאה
 םיקחרמ םצמצל םירשפאמ םה :ולא םהבו םיטלוב תונורתי המכ הלא םיתורישל ,יתלשממה
 ומכ( הצק ירישכמ ןווגמב שומיש םירשפאמ ;זכרמל תיתרבחו תיפרגואיג הירפירפ ברקלו

 ךרוצה תא םיתיחפמ ;ןמז לכבו םוקמ לכב )ימצע תורישל תודמעו םידיינ ןופלט ירישכמ ,םיבשחמ
  .רקי ןמז זובזבו קשמל רצות ןדבוא םיענומו תועיסנב

 תציפקל איבהל ידכ ל"טבב תונשדח יכילהת תצאהל תילטיגיד היגטרטסא השבוג 2019 תנשב
 לש םיטקיורפ 21 תללוכ תילטיגיד לארשי םע השבוגש תינכותה .תוחוקלל תורישב הגרדמ
 תוילוהינה תויתשתבו םידיקפה תדובעב תוחוקלה לומ תורישה יכילהתב תילטיגיד היצמרופסנרט
 .202399 - 2021 םינשל ןנכותמ תינכותה םושיי .ל"טב לש

 לש התולע :םיתורישה ןתמ תויולע תנטקהו יקשמ ןוכסיח אוה ןווקמ ילטיגיד תורישל ףסונ ןורתי
 םרוג לומ תילטנורפ הלועפ לש התולעמ ךורע ןיאל הנטק ילטיגיד ןפואב תעצבתמה הלועפ
 ןוכסיחה ןכו םיילטיגיד םייעצמאל םיתוריש תרבעהמ גשומה יקשמה ןוכסיחהש ןאכמ .יתלשממ
  .100םירכינ םה תורישה תויולעב יתלשממה

 
97  10.10.2014. 

 רפסמ תא לידגהל הדעונ "'תילטיגיד לארשי' ימואלה םזימה" אשונב 2013 רבמצדמ 1046 הלשממה תטלחה  98
 תואירב ,ךוניח ןוגכ םימוחתב ,קוחרמ םיתוריש תוברל ,םיינשדח םיירוביצ םיתוריש תקפסא םשל םינווקמה םיתורישה
 תינכותה םושייל םיתווצ ומקוי יכ ,1046 הלשממה תטלחהל םאתהב ,עבקנ 2015 ינוימ 151 הלשממה תטלחהב .החוורו

  .ל"טבבו םיסימה תושרב ,םיטפשמה דרשמב ,םינפה דרשמב ,ימוקמה ןוטלשה להנימב םג תילטיגידה

 .12 'מע ,2021 תנשל הדובע תוינכות ,ל"טב  99

  .25 'מע ,2020 - 2019 םינשל תיגטרטסא תינכות ,יתלשממה בושקתה תושר  100
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 תנווקמ הלועפל רבעמב ןוכסיח :43 םישרת

 .)2020 ץרמ( הנידמה רקבמ דרשמל בושקתה תושר תגצמ 

 תילטיגיד הלועפ לש התולעמ 50 יפ ההובג תיזיפ הלועפ תולע ,בושקתה תושר ינותנ יפל
 .20 יפ ההובג תינופלט הלועפ לש התולעו ,תחא

 שומישה לדג ,הז ללכב .םיחרזאה לש םייחה תוחרוא תא ישממ ןפואב הניש הנורוקה רבשמ
 הדימב המצמצ תויולהקתהה תלבגה ,ל"טבל עגונה לכב .םייחה יטביה לכב םינווקמ םיעצמאב
 תיגולונכטה הציפקה .הברהב לדג ןווקמה ץורעב שומישהו ל"טב יפינסב תורישה תא תרכינ
  .רבשמה ינפל דוע ומייקתה ל"טבב םינושה םינווקמה םיצורעה תוחתפתהו

 לש םייחה תוחרואב םייונישהו הנורוקה רבשמ םויס רחאל תורישה תייגטרטסא תא ןוחבל ידכ
 דוחייב ,ילטיגיד ןפואב םיתוריש ךורצל רוביצה לש תונכומה תא םג ןוחבל בושח ,םיבר םיחרזא
 רקסה תרגסמב ,ןכ לע .101תיסחי הכומנ תילטיגיד תוניירוא ילעב םהש ןכתייש ולא ברקב
 .ןלהל 4 חולב טרופמכ ,וז היגוס הנידמה רקבמ דרשמ ןחב ינופלטה

 
  

 
 תוניירוא" חודה - ןלהל( "םייחה ךרואל תילטיגיד תוניירוא תיינקה" ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  101

 .301 - 235 'מע ,)"תילטיגיד
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 ילטיגיד ןפואב םיתוריש ךורצל הלטבאה יעבות רוביצ תונכומ :4 חול

 החיכשה הבושתהו הלאשה
 ללכ
 םיבישמה

 גוריד
-יתרבח
 ילכלכ

4-1 
 50 ליג
 הלעמו

 רכשל דע
 4,145 לש
 ח"ש

 םידוהי-אל
 ,םימלסומ(
 ,םירצונ
 )םיזורד

 הלכשה
 דע(

 )תינוכית

 ךילע ףדעומה ץורעה והמ
 ?ירוביצ תוריש תלבקל
 36% 40% 42% 31% 38% 44% טנרטניאב

 תא להנמ התא הדימ וזיאב
 ךלש םיילכלכה םייחה
 ימולשת ,םיקנב תמגודכ(
 טנרטניאב תוינק ,תונובשח
 ?טנרטניאה תועצמאב )'וכו

 54% 57.5% 57% 44.5% 55% 61% דואמ הבר דע הבר הדימב

 תלוכיה תא גרדמ התא ךיא
 העיבת שיגהל ךלש
 ?טנרטניאב
 35% 39% 44% 38% 37% 31% תינוניב

 42% 40% 35% 32% 41% 51% ההובג

 שולגל תורשפא ךל שי םאה
 םוקמב וא ךתיבב טנרטניאב
 ?רחא
 86% 86% 84% 79% 84% 89% ןכ

 תפוקתב תשמתשה םאה
 לש טנרטניאה רתאב הנורוקה
 ?ימואל חוטיבל דסומה
 72% 74% 77% 58% 75% 77%  ןכ

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלטבא ימד יעבות ברקב רקסה יאצממ יפ לע
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 ברקב םג ילטיגיד ןפואב םיתוריש ךורצל תלוכי ףאו תונכומ תמייק יכ דומלל ןתינ חולהמ
 .תינוכית דע הלכשהו 50 לעמ םירגובמ ,ךומנ ילכלכ-יתרבח גורידב םהש םילטבומ םתוא
 םיילכלכה םהייח תא םילהנמ 4 - 1 ילכלכ-יתרבח גורידב םיבישמהמ 55% ,לשמל
 ודיעה םידוהי-אלה תייסולכוא ברקב םג .דואמ הבר דע הבר הדימב טנרטניאה תועצמאב

 הבר דע הבר הדימב טנרטניאה תועצמאב םיילכלכה םהייח תא םילהנמ םה יכ 57.5%
 58% .ל"טב רתאב הנורוקה תפוקתב שומישה רבדב םג יוטיב ידכל אב רבדה .דואמ
 רתוי בר שומיש השענ ללככש שגדוי .רתאב ושמתשהש ודיעה סולפ 50 ליגב םיבישמהמ
 .102םינשה ךרואל לארשיב טנרטניאב

 ,םילטבומב לופיטל עגונה לכב שממ לש רגתא ימואלה חוטיבה ינפל ביצה הנורוקה רבשמ
 היה םא קפס ,ןווקמ ןפואב םיתוריש תכירצל םינשה ךלהמב השעש ףיקמה חותיפה אלולו

 רבשמ ינפל ,2019 תנשב ,ןכש .הלטבאה תועיבת לש ברה ןרפסמ םע דדומתהל חילצמ
 2020 ףוס דעו רבשמה תליחתמ וליאו ,ל"טב יפינס תא ודקפ שיא ןוילימ 3.2-כ ,הנורוקה
  .קוחרמ תורישל ךפה תורישהו ,ןמזה בור ךשמב להק תלבקל םירוגס ויה םיפינסה

 רכינ קלחש םידיעמ הלטבא יעבות ברקב 2020 רבמטפסמ ינופלטה רקסב ולעש םינותנה
 לע םג םילח ולא םינותנ .ילטיגיד ןפואב םיתוריש ךורצל הצורו לגוסמ םילטבומהמ
 ןפואב םיתוריש ךורצל תוחפ םיטונ ללככש ולא לעו ךומנ ילכלכ-יתרבח גורידב תויסולכוא
 ךורצל ולש תוחוקלה רוביצ ללכ לש תונכומה תא קמועל ןחבי ל"טבש עצומ ךכיפל .ןווקמ
 תורישה יצורעב שמתשהל תילטיגיד תוניירוא ילעב דדועל םיכרד ןחביו ,הז ןפואב םיתוריש
 .103םהל םימיאתמה

 ל"טבב רוביצל תורישה תודיחי - ינוגראה הנבמה
 רופישל תיתלשממה הדיחיה ףותישב ,)ם"שנ - ןלהל( הנידמה תוריש תוביצנ המסרפ 4.1.21-ב
 הלשממה ידרשמב רוביצל תוריש יפגא תרדסה"ל תעגונה רוביצל היחנה ,יתלשממה תורישה
 ,םיבר םייגולונכט םייוניש תונורחאה םינשב הווח ירוביצה תורישה ,היחנהה יפל ."ךמסה תודיחיו

 ויתויפיצ ףרו ,ותוא בבוסה םלועה םע רשקב תויוסנתהו תויווח ןווגמל רוביצה תא םיפשוחה
 תולשממל המודב ,לארשי תלשממ השביג ךכל םאתהב .הדמתהב הלוע םאתומו יתוכיא תורישל
 םהיכרוצ ללכ לע םיקסעהו םיחרזאה תא היניע דגנל האורה תוריש תסיפת ,םלועב תובר
 תורישה תסיפת תא הלשממה יפוג ללכב םשייל ידכ .התיישע זכרמב םתוא המשו םהיתויפיצו

 לש הרדסה תשרדנ" ,רוביצה שרודש םיטרדנטסב תדמועה תוריש תמר רציילו יתלשממה
 ."ויתחת דומעל תשרדנה תילוהינה הרדשהו ןוגראב תורישה לע הנוממה םרוגה לש ויתויוכמס
 יתלשממה תורישה רופישל הדיחיה תאו ם"שנ תא )2097 הטלחה( הלשממה התחנה ךכיפל
 יפלו ,תאז חכונל .וז הרדסה עוציבל הטמ תדובע םייקל יתלשממה בושקתה תושרב רוביצל
 תוליעפ יאשונו יפקיהל םאתהב לוהינ תוגרד שולשל וגווסו ופומ הלשממה ידרשמ ,ם"שנ תייחנה

 
  2013 תנשב 74%-מ לדג )74 - 20 ינב( לארשיב תרגובה הייסולכואה ללכ לש טנרטניאב שומישה רועיש  102

 .89%-ל
 חול ,2020 לארשיל יטסיטטס ןותנש ;9.7 חול ,2015 לארשיל יטסיטטס ןותנש ,ס"מלה ינותנל חותינ :2019 תנשב

 ."תורחבנ תונוכת יפלו טנרטניאבו בשחמב שומיש יפל ,הלעמו 20 ינב" ,17.19

 ."תילטיגיד תוניירוא" חודה ואר  103
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 לש גרדב רוביצל תוריש להנמ לש הרשמ ןנקותת ההובגה המרבש העבק םג היחנהה .תורישה
 .104ריכב ףגא להנמ

 רדגומ וניא לבא ,רוביצל רתויב בחרה תורישה ףקיה תא קפסמש ירוביצה ףוגה אוה ל"טב
 הנבמל תובישח שי ,יתוכיא תוריש לש הדימה תומאב דומעל ידכ ,תאז םע .יתלשממ דרשמכ
 תורישה יצורע ללכ לש תללכתמ הייארל איבהל לוכיש ,ם"שנ העיצמש הנבמל המודה ינוגרא
 םגש ,)י"מר( לארשי יעקרקמ תושרבו םיסימה תושרב ,המגוד םשל .זכרמב חוקלה תא םישלו

 .תוריש תביטח הנשי ,הלשממ ידרשמ םניא םה

 תורישה :םינוש םינגרוא המכ ןיב םילהונמו םירזובמ ל"טב לש תורישה יצורע יכ הלע
 טנרטניאב ישיאה רתאהו ינופלטה תורישה ;םיישאר םיפינס 23-ב להונמ ילטנורפה
  .טנרטניא הריכב הביטחב להונמ טנרטניאה רתא ;תוחוקל תוריש ףגאב םילהונמ

 ל"טב לש תורישה יצורע לוהינ :44 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טבמ עדימ יפ לע

 תניחבמ רקיעב ,תוחוקלל תורישה אשונב םיבר םירגתא ל"טבב ףיצה הנורוקה רבשמ
 םיקשממה ףקיהו ל"טבב רוביצל תורישה תובישח חכונ .םינושה םיצורעב תורישה בוליש
 עצומ - 2020 תנשב ןוילימ 100-מ רתויו 2019 תנשב ןוילימ 30-כ - רוביצה לומ לודגה
 ם"שנ ידי לע עצומש ,תורישה םוחתב ינוגראה הנבמה תא ויכרצל םיאתהל ןחבי ל"טבש
 יואר ינוגרא הנבמ ץמאל וא ,ל"טב ןוגכ ןוגראל רוביצל יתלשממה תורישה רופישל הדיחיהו

 .רחא

 
 יצורע ריכב םוחת ת/להנמ :הלאה םידיקפתה תא ללוכש ןוגראב תורישה לוהינל ינוגרא הנבמ עצוה םג וז המרב  104

 )לטיגידב תוריש( םוחת ת/להנמ ;)42 - 40( תוריש דקומ םוחת ת/להנמ ;תוריש יכילהת ריכב םוחת ת/להנמ ;תוריש
 .רוביצל תוריש ריכב ףגאל ףפכוי - רוביצה תוינפ םוחת ;)42 - 40( הרקבו הדידמ םוחת ת/להנמ ;)42 - 40(



 
 

 
 

 

 

|   76   |      

 

 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

✰ 

 שגד ןתמ ךות ,הנורוקה רחאלש הפוקתב תורישה תייגטרטסא תא ןחבי ל"טב יכ ץלמומ
 תוליבקמה תוינפה םוצמצל לעפי ,הז ללכב .ולש תורישה יצורע לש יביטרגטניא לוהינל
 םימדקתמ םימושיי תועצמאב ןווקמ ןפואב ןתינש לככ בר ישיא עדימ שיגנהל דציכ ןחביו
 תוחוקלל םינווקמ םיצורעל ןתינש לככ תורישה תא טיסהל הז חרואבו ,תונוש תופשבו

 ינופלטו ילטנורפ תוריש ןתמב דקמתהל ל"טב לכוי ךכ .הז ןיעמ תורישל םימיאתמש
 הנעמ ולביק אלש הלאל וא ,םינווקמה םיצורעב שמתשהל םיחילצמ םניאש תוחוקלל
  .הלא םיצורעב םלוה

 ל"כנמס תרשמ ףסוותתש ןפואב ינוגראה הנבמה תא תונשל ותנווכב יכ ,ותבושתב רסמ ל"טב
 תילוהינ גג תרוק תחת ,הנימזו הליעי ,תנרכנוסמ תוליעפל תוכרעמה לכ תא ללכתיש ,תוריש
 .תחא
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 הלטבא ימד םולשת לע הרקבה

 תובצייתה תופמ
 רסוחמכ הקוסעתה תוריש תכשלב םושר אוה םא לטבומכ םדא םיאור" ,קוחל 163 ףיעס יפל
 הדובעל לגוסמו ןכומ אוהו ,החוורהו הדובעה תדעו רושיאב רשה עבקש םיאנת יפל הדובע
 הדובע ול העיצה אל הקוסעתה תוריש תכשלו ...ול המיאתמה תרחא הדובע לכב וא ועוצקמב
 העיצה הקוסעתה תוריש תכשלש ימ" ,קוחל )ד(166 ףיעס יפל .)הקוסעת ןחבמ - ןלהל( "רומאכ
 םינושארה םימיה 90 דעב הלטבא ימדל יאכז היהי אל ...הלבקל בריס אוהו המיאתמ הדובע ול
 ,)הלטבא חוטיב( ימואלה חוטיבה תונקתל 6 הנקת יפל ."רומאכ בריסש םעפ לכב ,בוריסה םוימ
 תועשבו םימיב הקוסעתה תורישב הדובע רסוחמכ םושירל בצייתהל לטבומה לע ,1972-ג"לשתה
 תכשלל דסומה ךכ לע עידוי ,הלמגל העיבתה הרשוא" ,תונקתל 20 הנקת יפל .105ועבקנש
 רפסמ לע רושיא ,וב 15-המ רחואי אלו שדוחל תחא ,דסומל איצמת הדובעה תכשלו ,הדובעה
  ."שדוח ותואל ומדקש עבותה לש ותלטבא ימי

 תורישב תיזיפ בצייתהל לטבומה שרדנ הנורוקה רבשמ ינפל :הנורוקה רבשמ ץורפ ינפל
 ןחבמב דמע אלו הדובעל בריס םדא םא .המיאתמ הדובעל ותונפהל ידכ תאזו ,הקוסעתה
 ימדל ותואכז הללשנ ךכ בקעו ,ךכ לע העיבצה תובצייתהה תפמ ,םיללכה יפל הקוסעתה
 רפסמ לע חוויד םע תובצייתה תופמ שדוח ידמ ימואלה חוטיבל ריבעה הקוסעתה תוריש .הלטבא
 לע הלטבאה ימד תא םליש ימואלה חוטיבהו ,םדוקה שדוחב לטבומל ומשרנש תובצייתהה ימי

 .107דקוחה יפל הלטבא ימד לבקל לטבומה לש ותואכז תא קדב ל"טבש רחאל תאז .106הז חוויד יפ

 ,תויחנהה ונוש תולבגמה חכונו הנורוקה רבשמ תליחת םע :הנורוקה רבשמ ץורפ רחאל
 עמשמ .108תיזיפ תובצייתהל ושרדנ אל הלטבא ימד יעבות הקוסעתה תורישב םושירה רחאלו

 הקוסעת ןחבמ עציב אל השעמל ןכלו ,הלטבא ימד יעבות םע רשק רצי אל הקוסעתה תורישש
 לע תוססובמ ויה אל ל"טבל הקוסעתה תוריש ריבעהש תובצייתהה תופמ ,ןכ ומכ .םילטבומל
  .םהלש םושירה לע קר אלא ,רבעבכ הקוסעתה תכשלב הלטבא ימד יעבות לש תיזיפ תובצייתה

 השרדנ אל הנורוקה תפוקתבש תויה :הקוסעתה תורישב תובצייתהל יפולח ןורתפ
 םירחא תונורתפ שבגי הקוסעתה תורישש היה הפוצמ ,הקוסעתה תורישב תיזיפ תובצייתה
 םוזי חוויד וא תובצייתה רדסה לשמל ,ולצא םימושרה םילטבומה לש הקוסעתה בצמ תקידבל
 86%( ןווקמ ןפואב :ועבקייש ןפואבו תורידתב הקוסעתה תורישב םושיר בייחיש ,לטבומה דצמ
 תובצייתה וא ינופלט ,109)ילטיגיד ןפואב הקוסעתה תורישב רומאכ ומשרנ םילטבומהמ
 תורישל חוודל היהי לטבומה לע ,רמולכ .יתרבחה קוחירה יללכ לע הרימש ךות ,תילטנורפ
 שרדנ הזכ חוויד .דובעל לחה וא הדובע רסוחמ ןיידע אוה םאה - ותקוסעת בצמ לע הקוסעתה

 
  .הדובעה שרוד ינותנל םאתהב הנתשמו הקוסעתה תורש י"ע תעבקנ תובצייתהה תורידת  105

  https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/Avtala_att.aspx :ל"טב לש טנרטניאה רתאב ואר  106

 .הלטבאה ימד םולשת ינפל םיפסונ הרקב יכילהת עצבל לוכי ל"טב  107

108  https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/coronavirusUnpaidVacationFaq.aspx 

    .הקוסעתה תורש לש ןומיזל םאתהב הקוסעתה תוכשלב תיזיפ בצייתהל הדובעה ישרוד םישרדנ 2021 ץרממ לחה

 .הקוסעתה תוריש ידי לע הלטבא ימד יעבות לש ןווקמ םושיר לע קרפב ואר  109
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 ימל הלטבא ימד םלשמ ל"טבש בצמ עונמלו תובצייתהה תופמ לש תונמיהמה תא רפשל ידכ
  .יאכז וניאש

 ,הקוסעתה תורישב תובצייתהה-יא לש תואצותה תא הנידמה רקבמ דרשמ ינפל שיגדה ל"טב
 ל"טבל הקוסעתה תוריש ריבעהש תובצייתהה תופמ ,הנורוקה ינפלש הפוקתל דוגינב יכ ןייצו

 ירסוחמ םה םא - םיבר הלטבא ילבקמ לש סוטטסה תא הנוכנ ופקיש אל הפגמה ץורפ רחאל
 רצי ךשמהבש רבד ,יאכז וניאש ימל רתיב הלטבא ימד םליש ל"טב ,ךכ בקע .אל וא הדובע
  .םיבר תובוח םיחרזאל

 הקוסעתה םוחתל תידרשמ-ןיב יוגיה תדעו המקוה 2020 ילויב :הקוסעתה דודיעל תווצה
 תווצה - ןלהל( זאד הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ מ"מו זאד רצואה דרשמ תיל"כנמ תושארב
 תובצייתה ןונגנמ תשגנהל הצלמה רתיה ןיב וללכ תווצה תוצלמה .)תווצה וא הקוסעתה דודיעל
 ל"כנמסל 1.10.20-מ תעד תווחב בתכ הקוסעתה תוריש לש יטפשמה ץעויה םג .ןווקמ ןפואב
 .ןווקמ ןפואב תילטיגיד תובצייתהל רדסה ץמאל ןתינ יכ הקוסעתה תורישב המשה

 םולשת עונמל ידכ :יאכז וניאש ימל הלטבא ימד ימולשת תובקעב ורצונש תובוח
 עדימה תא בילצהל ל"טב לוכי ,םידבוע לש תובוח רוציל אל ידכו יאכז וניאש ימל הלטבא ימד
 תקסעה לע וילא םיקיסעמה יחוויד םע הקוסעתה תורישב םימושרה םילטבומה לע לביקש
 ןוכנ ,2020 רבמטפסב הנידמה רקבמ םסרפש םייניבה חודב םסרופש יפכו ,תאז םע .110םהידבוע
 ,דבעידב אלא ,ושדוחב שדוח ידמ ,ףטוש ןפואב םילבקתמ םניא םיקיסעמה יחוויד 2021 ראורבפל
 דע לש רוחיאב תקיודמ האצות ןתית עדימה תבלצה ,ךכ לשב .ופלחש םישדוחה תששל עגונב
 תורישל ךכ לע חוויד אל ךא ,דובעל רזחש לטבומש בצמ ןכתיי םייתניב .םישדוח השיש
 ינותנ ןלהל 5 חולב .ךכל יאכז וניא רבכש ףא הלטבא ימד לבקי ,)ל"טבל אל םגו( הקוסעתה
 ,לטבומ היה אל רבכש ךכ לשב ,יאכז וניאש ימל הלטבא ימד ימולשת תובקעב ורצונש תובוחה
 .2021 ראוני דעו 2020 ץרמ שדוחמ

 דעו 2020 ץרמ שדוחמ הלטבא ימד ימולשת תובקעב ורצונש תובוח :5 חול
 )לגועמ( 2021 ראוני

 וילאש שדוחה
 בוחה ךיושמ

 

 רפסמ
 םילטבומה

 בוחה תרתי
 זזוקש םוכס ירוקמה

 בוח תרתי
 זוזיק רחאל

 עצוממ
  לטבומל

 2,300 730,000 313,000 1,043,000 313 2020 ץרמ

 1,500 44,411,000 14,653,000 59,064,000 29,600 2020 לירפא

 1,900 60,011,000 14,199,000 74,210,000 31,500 2020 יאמ

 
 יאצממ - דחוימ חוד ואר ל"טבל םיקיסעמ יחוויד ןיינעל .הנש יצח לכ םילבקתמ םיקיסעמ יחוויד ,2021 ראורבפל ןוכנ  110

 2021 לירפאב לחה ,ךכיפל .ישדוח חווידל רבעמל עגונב חודה תובקעב הקיקח ןוקית רבע 2020 רבמבונב .םייניב
 .דרפנב דבוע לכ לש ורכש לע ןווקמ חרואבו ישדוח ןפואב ל"טבל  חוודל םיקיסעמ לע
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 וילאש שדוחה
 בוחה ךיושמ

 

 רפסמ
 םילטבומה

 בוחה תרתי
 זזוקש םוכס ירוקמה

 בוח תרתי
 זוזיק רחאל

 עצוממ
  לטבומל

 1,500 85,172,000 15,502,000 100,674,000 56,200 2020 ינוי

 2,300 81,297,000 17,798,000 99,095,000 35,100 2020 ילוי

 2,600 106,753,000 31,528,000 138,280,000 40,300 2020 טסוגוא

 1,700 98,280,000 20,954,000 119,234,000 57,600 2020 רבמטפס

 3,700 99,577,000 19,041,000 118,618,000 27,200 2020 רבוטקוא

 2,400 76,496,000 15,509,000 92,004,000 31,800 2020 רבמבונ

 3,100 94,756,000 13,951,000 108,707,000 30,700 2020 רבמצד

 4,200 175,720,000 13,790,000 189,511,000 41,900 2021 ראוני

כ"הס  382,000 1,100,440,000 177,237,000 923,203,000 2,400 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טב ינותנ יפ לע

 ,ל"טב ינותנל םאתהב ,יכ הלוע .הלטבא ימד ח"ש דראילימ 23.6-כ ומלוש 2020 ךלהמב
 הלטבא ימד תלבק ןיגב םיחרזא לש תובוח ורצונ 2021 ראוני דעו הנורוקה רבשמ תליחתמ
 ,ח"ש דראילימל בורק לש הבוגב ,ךכל יאכז וניאש ימל הלטבא ימד ימולשת לשב ,רתיב
  .חרזאל עצוממב ח"ש 2,400-כו שדוח ידמ ח"ש ןוילימ 84-כ עצוממבו

 הקוסעתה תוריש יכ הלע :םילטבומ םע הקוסעתה תוריש לש רשק תריציל תונויסינ
 תאז השע אוה .דובעל ורזח םה םא ררבל ידכ לטבומכ ולצא םימושרש ימ לא םוזי ןפואב הנפ
 הקוסעתה תוריש םא .םירחא םינווקמ םיעצמאבו ןופלטל תועדוה תחילש תועצמאב רתיה ןיב
 םישדוחב .)רשק יקתונמ - ןלהל( רשק יקתונמכ םתוא רידגה אוה ,רשק םתיא רוציל חילצה אל
 385,000 לש םהיטרפ תא וללכש םיצבק ל"טבל הקוסעתה תוריש ריבעה 2020 רבמצדו רבמבונ
 יקתונמ רועיש גצומ ןלהל 45 םישרתב .רשק יקתונמכ ההיז אוהש ימ לש ,המאתהב 160,000-ו

 .2020 רבמצדו רבמבונ םישדוחב הלטבאה ילבקמ ללכ ךותמ רשקה
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 םישדוחב הלטבאה ימד ילבקמ ללכ ךותמ רשקה יקתונמ רועיש :45 םישרת
 2020 רבמצדו רבמבונ

 
 רקבמ דרשמ דוביעב ,ימואל חוטיבל דסומה ,הלטבא - יטסיטטס ןוחרי יפ לע םילטבומה רפסמ  *

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טב ינותנ יפ לע רשקה יקתונמ רפסמ ;הנידמה

-ל 29%-מ( 2020 רבמצדל רבמבונ ןיב םצמוצ רשקה יקתונמ רועישש הלוע םישרתהמ
 לש ךסב הלטבא ימד םהל םליש ל"טבש רשק יקתונמ 90,000-מ רתוי הנמ אוה ךא ,)15%
 .אל וא םידבוע םה םא עדיש ילבמ ,ח"ש ןוילימ 380

 רקובמ ךילהת םייק הקוסעתה תורישש הנידמה רקבמ דרשמל רסמ הקוסעתה תוריש ל"כנמ
 סוטטסה המ ןוחבל ידכ םימושרל הנפ תורישה :ולצא םימושרה םילטבומה םע רשק תריציל
 וביגה אל םקלח .םירסח םיישיא םיטרפ תמלשה ךרוצל ןכו )אל וא םידבוע םה םא( םהלש
 ופוסב .ינופלט רשק םמיע רוציל ןויסינ השענו ,םהילא וחלשנש ינורטקלא ראודל וא םינורסמל
 ןיינעל .םילטבומכ ל"טבל םהילע חוויד הקוסעתה תורישש רשק יקתונמ וראשנ ,רבד לש
 תיניירוא הרסחש הייסולכואב עוגפל הלולע וז הטיש ותעדל יכ ןייצ אוה ,תילטיגידה תובצייתהה
 םע רשקה ךילהת תשגנהל םימדקתמ םילכ ליעפהל לחה הקוסעתה תוריש יכו ,תילטיגיד
 טסקטו לוק תועדוהב שמתשמ ןכו - טוב-ט'צ - "טובור" ליעפמ תורישה ,ראשה ןיב .וז הייסולכוא
  .רשקה יקתונמ םילטבומה רפסמ תא םצמצל ידכ תאזו ,תיברעבו תירבעב

 ,שדוחב םעפ ,םילטבומה לכל יתטיש ןפואב הנפ אל הקוסעתה תורישש הלע תרוקיבב
  .ואל םא הדובע ירסוחמ םה םא ררבל ידכ

 .ול שיש םיינכט םיישק ,רתיה ןיב ,איה ךכל הביסה יכ 2021 ראורבפב רסמ הקוסעתה תוריש
 תא ןכדעל ידכ ולש טנרטניאה רתאל םילטבומ לש תינמז וב תוסינכ סמוע אוה םיישקה דחא
 התשענ עצוממבו ,םילטבומה תייסולכואמ קלחל קר םעפ לכב הנפ אוה ןכל .םהלש סוטטסה
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 תוניירואה תמר םיבר םילטבומלש הדבועה אוה ףסונ ישוק .םיישדוחל תחא לטבומ לכל היינפ
  .ןווקמ ןפואב םהלש סוטטסה לע חוודל םהילע השקמש תקפסמ אל תילטיגיד

 יקתונמ םניאש םילטבומהמ קלח יבגל םג ,הקוסעתה תוריש ידיבש עדימהש ךכמ הלוע
 חכונל דחוימב הבר תובישח ךכל תעדונ .םיינכדע אל םינותנ לע ססבתהל לולע ,רשק
 וכישמה םהו םהלש סוטטסה תא ונכדע אל ךא דובעל ורזח םילטבומהמ קלח יכ הדבועה
  .הלטבא ימד לבקל

 תובצייתהה תרטמ ,ותעדלש הלוע 3.2.21-מ ל"טב ל"כנמל הקוסעתה תוריש ל"כנמ לש ובתכממ
 ל"טבמ הלטבא ימד םולשת יכרוצל םינותנה בויט הניא הנורוקה רבשמ תפוקתב ןהו הרגשב ןה
 ןושל םג ךכ( המיאתמ הדובעל ותיינפה ךרוצלו הדובעל ןמוזמו ןכומ לטבומהש הניחב אלא
 חוודל הקוסעתה תוריש לע ןכ לעו ,תיזיפ תובצייתה תבוח ןיא הנורוקה רבשמ תפוקתב .)קוחה
 לש ויתוסנכהל םאתהב םולשתל םוכסה תעיבקו הלטבא ימדל תואכז תניחב ךרוצל ל"טבל
 .לטבומה

 בקע ,םלוא ;םהל םיאכז ויה אלש ףא הלטבא ימד ולביקש שי ל"טב ינותנ יפלש הלע
 םא ,ל"טבל תובוחה ימולשתב דומעל ושקתי םש ששח םייק ,םיבר לש תילכלכה הקוצמה
 .םהל םיאכז ויה אלש םיפסכ בישהל ושרדיי

 ףוגה וניא אוה יכ )הקוסעתה תוריש תבושת - ןלהל( הקוסעתה תוריש ןייצ 2021 יאממ ותבושתב
 ,םינפ לכ לע .ל"טב ונייהד ,םלשמה ףוגה לע תלטומ םימלשמ ימל קודבל הבוחה יכו ,םלשמה
 וחתונ אל דוע לכ לבא ,הקוסעתה תוריש לש רתי יחווידמ ומרגנ תובוחהמ קלחש ןכתיי םנמוא
  .ולא תובוח תורצוויהל תוירחאה תלטומ ימ לע עובקל ןתינ אל ,תובוחה תריציל תוביסה

 םיקיסעמה לומ םגו חרזאה לומ םיקשממ חתיפ אוה הנורוקה תפוקתב יכ ותבושתב רסמ ל"טב
 ימל רתי ימולשת לש בצמ ענמיי ךכו הדובעה תופוקת לע ףטוש ןפואב וחוודי ולאש תנמ לע
 קוחה תא ןקתת תסנכהש ךכל איבהל חילצה אוה 2020 רבמבונבש רסמ דוע .ךכל יאכז וניאש
 תאזו( םרכש לעו םהידבוע תקסעה לע םיישדוח םיחוויד ל"טבל רוסמל םיקיסעמה לע ויפלו

 ,)2020111 רבמטפסב הנידמה רקבמ דרשמ םסרפש םייניב יאצממ חודב הצלמהה תובקעב
 .2021 תנש יהלשב םיקיסעמה לכ יבגל םלשויו 2021 ינויב ליחתי םינותנה דוביעו זוכיר ךלהמה
 תוריש ינותנ לע ךמתסהל ולש ךרוצה תא רתייש יתכרעמ-ורקמ יונישכ וז הלועפ ךירעה ל"טב
 .לטבומ וא קסעומ - ריכשה לש סוטטסל עגונה לכב הקוסעתה

 
 םינותנ תלבק :הנורוקה רבשמב הדובע ישרודבו םילטבומב הלשממה לופיט" ,)2020( םייניב יאצממ - דחוימ חוד  111

 ."םהידבוע רכש לע םיקיסעמהמ םינמיהמ םיישדוח
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 ךא ,רתיב הלטבא ימד לביקו לטבומ היהש ימ לש ל"טבל תובוח תורבטצהל ששחה חכונ
 יוניש תא לוקשל הקוסעתה תורישל הנידמה רקבמ דרשמ ץילממ ,רתוי ךכל יאכז וניא
 שבגלו הלטבא ימד תלבקל תואכז ךרוצל תשרדנה תיתפוקתה תובצייתהל עגונב תויחנהה
 בייחי שבוגיש רדסהה .תיזיפ תובצייתה תרשפאתמ אל ןהבש תופוקתל םאתומה רדסה
 ןהיתולבגמלו ולא ןיעמ תופוקתל תומאתומה םיכרדב לטבומה לש תיתפוקת תובצייתה
 תובצייתה תועצמאב ןיב תאז תושעל עצומ .ל"טבל תובצייתהה תופמ תרבעה ינפל
 ללכבו ,הלטבאה יעבות ללכ לש םהיתויוכז תא וחיטביש ,תורחא םיכרדב ןיבו תילטיגיד
 תונמיהמה תרבגהל איבי הזכ רדסה .תקפסמ תילטיגיד תוניירוא ילעב םניאש ימ לש הז

 ויהי ל"טב י"ע הלטבאה ימד ימולשתש ןפואב ,ל"טבל תורבעומה תובצייתהה תופמ לש
 .ןתייבגל תולועפ םויק וכירצי רשא םילטבומה דצמ תובוח תריבצ וענמייו ,םיקיודמ

 יכ עצומ ,תובצייתהה תופמ לש ןתונמיהמ תא חיטבהל לוכי וניא הקוסעתה תורישש לככ
 הפשמש - רצואה דרשמ לומ ןחבי ,ל"טב תצעומ ר"וי ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה רש
 ימד תא םלשי ל"טבש חיטביש יפולח ןונגנמ - הלטבאה ימד תויולעמ קלחב ל"טב תא
  .דבלב םיאכזל הלטבאה

 ל"טבב תוריקחה ףגא לש ותוליעפ
 .ל"טבב תוריקחה ףגא תועצמאב איה הלטבא ימד םולשת לע הרקב עוציבל תפסונ הלועפ ךרד
 .ל"טב יפסכ לש הערל לוצינ עונמל ידכ המרמ ישעמל דשח לש הפישחו רותיאל לעופ ףגאה
 םילטבומ רתאל םירשפאמ ל"טבב לבקתמש יניעידומ עדימו ףגאה השועש תומוזי תוריקח
 .)"רוחשב הדובע"( ל"טבל םתודוא חוודמ וניא םקיסעמו דובעל םיכישממש

 םינשב הלטבאל תועיבתה ךסמ םרועישו תוריקחל תוינפה רפסמ תא גיצמ ןלהל 46 םישרת
 .תונורחאה
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 ,הלטבאל תועיבתה ךסמ ןרועישו תוריקחל תוינפה רפסמ :46 םישרת
 2016 - 2020  

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"טב ינותנ יפ לע

 0.8%-מ תחפ הלטבאה תועיבת ךסמ הלטבאה םוחתב תוריקחה רועישש הלוע םישרתהמ
 .2020 תנשב 0.1%-ל 2019 תנשב

 סמוע חכונו רבשמה תליחת םע יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ל"טבב תוריקחה ףגא להנמ
 זאמ .הלטבא תועיבתב לופיטב עייסל ,תוריקחה ףגא תוברל ,ל"טב ידבועמ םיבר וטסוה הדובעה
 וניא תוריקחה אשונ ל"כנמה תטלחה יפל ןכש ,הרגשבכ דקפתל ףגאה רזח אל רבשמה תליחת
 תויניעידומה תועידיה רפסמ לדג רבשמה ךלהמב .דסומה לש תויופידעה רדס שארב דמוע
 236( 2019 תנש תמועל הלטבאה אשונב ולבקתהש )םינותנ םע תוססובמ תועידי( תויכרעה
 לדג הז ןיינעב וחתפנש םיקיתה רפסמ םלואו .)2019 תנשב תועידי 29 תמועל 2020 תנשב תועידי

 .1,800-כ 2020 תנשבו הלטבאה םוחתב םיקית 1,600-כ ולפוט 2019 תנשב - 12%-כ לש רועישב
 יפינסל ץוחמ םירקוחה תוליעפ לע תולבגההו להק תלבקל םיפינסה תריגס חכונ יכ רסמ דוע
 .םות דע םיבר םיקית לש תוריקח וצומ אל ,הקבדהל ששחמ ל"טב
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 ,ל"טבל שרדנכ וחוויד אלו "רוחשב םידבוע"ש הלטבא ילבקמ ברקב העתרה רצייל ידכ
 תא הצמי ל"טבש שרדנ ,הדובעל םתרזח לע ,םקיסעמ תועצמאב וא יאמצע ןפואב
 םיכרד ןחבי ל"טב יכ ץלמומ .הז ןיינעב הפיכא תינכות שבגיו הלטבאה תוריקח לאיצנטופ
 .העתרהה תא קזחל ידכ ןהיתואצות תאו תוריקחה םויק םצע תא רוביצל םסרפל

 תוינכות םשייל תונושארה ויתומישמ ןיבו ,שדח תוריקח ףגא להנמ רחבנ יכ ,ותבושתב רסמ ל"טב
 ימד תא ,ןידכ אלש ,הערל םילצנמה הלאל עגונב חטשה תוריקחו ןיעידומה םוחתב הדובע
 ףגאה תוליעפ תומיצעב "ךוליה תולעהל" ותנווכב יכ ל"טב רסמ דוע ."רוחשב םידבועו" הלטבאה
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 הקוסעתב םילטבומ בוליש
 העיגפה איה היתובקעבש תולבגההו הנורוקה תפגמ לש רתויב תושקה תואצותה תחא
 היה הלטבאה ימד ילבקמ רפסמ ,הנורוקה רבשמ תליחת םע ,2020 לירפאב ,רומאכ .הקוסעתב
 רועישל הלטבאה רועיש םוצמצ .הנורוקה רבשמ ינפל ,2020 ראוניב םרפסממ 11-מ רתוי יפ לודג

 הלכלכה דיתע לע תערכמ העפשה תלעב תיגטרטסאו תימואל הרטמ איה רבשמה ינפלש
 רפסמ ןיב רעפה אוה הז ןיינעב הלשממה ינפל םיבצינה םירגתאה דחא .הנידמה לש החימצהו

 :ןלהלש םישרתב גצומכ ,,קשמב תורשמה עציה ןיבל םילטבומה

  ,תויונפה תורשמל םילטבומה רפסמ ןיב רעפה :47 םישרת
 2021 יאמ - 2020 ראורבפ

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ס"מלה ימוסרפ יפ לע 

 תרכינ הדימב לדג קשמב היונפ הרשמ לכ לע "םירחתמ"ה רפסמ יכ הלוע םישרתהמ
 רפסמל םילטבומה רפסמ ןיב סחיה ,2020 ראורבפב ,רבשמה ברע ,ךכ .הפגמה ץורפמ
 42-כ לש אישל עיגהו תרכינ הדימב לדג הז סחי ,דבלב 1.4 היה קשמב תויונפה תורשמה
 ראוניבו ,2020 טסוגואב 8.2-ל תחפ הז סחי .2020 לירפאב היונפ הרשמ לכ לע םירחתמ

 הב םלוא ,3.2-ל סחיה תחפ 2021 יאמב .2020 ראורבפ תמועל העשת יפ ,12.7 היה 2021
  .130,000 לש אישל עיגה תויונפה תורשמה רפסמ תעב

 תבושת - ןלהל( 2021 יאממ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב רסמ רצואה דרשמב םיביצקת ףגא
 תולבגמהמ העבנ הדובעה קושב העיגפה רקיע ,רבעב םירבשממ לידבהל יכ )םיביצקת ףגא
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 רבשמה תליחתבש ףאו ,תולבגמל תוקודה רושק תויונפה תורשמה בצמ .הלשממה הליטהש
 רחאל ,תע התואב הררשש הברה תואדווה-יא בקע תויונפה תורשמה רפסמ תרכינ הדימב תחפ
 תויונפה תורשמה בור ,2020 תנש לש ןורחאה ןועברהמ לחהו ,לדג תויונפה תורשמה רפסמ ןכמ
 רפסמ ,ורסוה תולבגמה בורשכ ,2021 ץרמב ,ךכ .תולבגמל םיפופכ ויה ןיידעש םיפנעב ויה
 תרסה ינפל ראורבפב 66,000 תמועל ,תורשמ 112,500-ל עיגהו לפכוה טעמכ תויונפה תורשמה
  .תולבגמה

 םייוניש תומדב םיקומע םייוניש רבוע הדובעה קוש :הדובעה קושב םייונישה תצאה
 םישחרתמ םייונישה .תושדח הקסעה תורוצו היצטיגיד ךילהת םהבו ,םעפ יאמ םיצאומ םייגולונכט
 םייוניש .םייחה תלחותב לודיגה םע הדובעה ייח תוכראתהו היצזילבולג יכילהת לש עקר לע םג
  .112םידבועה ידיקפתבו תועוצקמב םייוניש םמיע םיאיבמ הלא

 תונידמב םידבועה לש םידיקפתו תועוצקמב יוניש תומגמ :48 םישרת
 תוחתופמ

 

 – םירגובמל תיעוצקמ הרשכהו םייחה ךרואל הדימל" ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ :רוקמה
  .)"םייחה ךרואל הדימל" חודה - ןלהל( "הנתשמ הדובע קושל ןתמאתה

 לא בושל םישקבמה ,ךכיפל .הלאה תומגמהו םיכילהתה תא זרזלו םיצעהל יושע הנורוקה רבשמ
 דועב ,הנתשהש הדובע קוש אוצמל םייושע ,רבשמה לשב ונממ וטלפנש רחאל ,הדובעה לגעמ
 ץיאה הנורוקה רבשמ ,113תימלועה יזניקמ תרבח ידי לע םסרופש חוד יפ לע ."םוקמב םיכרוד" םה
 .תיתוכאלמ הניבבו היצמוטואב שומישה ץומיא ןהבו ,הדובעה קוש לע תועיפשמה תומגמ רפסמ
 114חודב תורקסנה תויזכרמה תולכלכה הנומשב םידבוע ןוילימ 107-כש איה חודב הכרעהה
 תיברמ ,חודל םאתהב .2030 תנש דע םהיקוסיע תא ףילחהל וכרטצי )םידבוע 16 לכמ דחא דבוע(

 
 הדובע קושל ןתמאתה - םירגובמל תיעוצקמ הרשכהו םייחה ךרואל הדימל" ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  112

 .414 - 305 'מע ,"הנתשמ

113  McKinsey Global Institute, The Future of Work after COVID-19 (February 2021). 

 .ודוהו ןיס ,הינטירב ,דרפס ,תפרצ ,הינמרג ,ןפי ,ב"הרא  114
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 הנוש םוחתב הקוסעת שפחל וצלאיי 2030 תנש תארקל קוסיע ףילחהל וכרטציש םידבועה
 םויכ םיקסעומה ב"הראב םידבוע ןוילימ 5.7-כ ,המגודל .ןכל םדוק ודבע ובש הזמ ןיטולחל
 הלכשה ירסח םידבוע ,וזמ הרתי .ןיטולחל הנוש קוסיע םוחתל רובעל וכרטצי תוידרשמ תודובעב
 .דחוימב וללה םייונישהמ םיעפשומ תויהל םייופצ םיריעצו םיטועימ ,םישנ ,תימדקא

 יאכז היה הנורוקה תפוקתב ת"לחל אציש דבוע ,רומאכ :הדובעל הרזחל ילילש ץירמת
 םוימ לחה .115ול ורתונש השפוחה ימי רפסמל רשק אלל ,ןושארה םויהמ רבכ הלטבא ימד לבקל
 ימדל םיאכז ויה )30 םוקמב( תוחפל םימי 14 לש ת"לחל ואצוהש םידבוע םג 2020 טסוגואב 1
 ינויל דע ךראות הלטבא ימדל תואכזה תפוקת יכ עבקנ 7.7.20 ךיראתמ העש תארוהב .הלטבא

 תפוקת תכראה לע 2021 ילויב הלשממה הטילחה תרוקיבה חוד םויס רחאל ,רומאכ .2021116
 ץירמת רוציל הלולע הלטבאה ימד תכראה .2021117 רבמצדל דע ,דבלב הלעמו 45 ינבל תואכזה
 וז העפותל תודע .118הקסעהה יאנת לע תורשפתה-יא תובקעב רתיה ןיב ,הדובעל הרזחל ילילש
 לע םיקסעהמ 6.3% וחוויד 2020 טסוגואב ,המגודל :ס"מלה לש םיקסעה בצמ ירקסמ הלוע
 ןוזמה ףנעב םשרנ רתויב לודגה רועישה .תונוש תוביסמ ת"לחמ בושל םיניינועמ ויה אלש םידבוע
 רתיה ןיב םירכזומ רקסב .119הדובעל רוזחל וצר אל ת"לחב םיהושהמ 34%-כ ובש ,תואקשמהו

 םידבוע לע וחוויד ת"לחב םידבוע םע תורבחהמ 25.2% ובש ,חוטיבו םייסנניפ םיתוריש ףנע
 רחסמו )16.1%( תואנולמ יתוריש ,)21.5%( יוניבה ףנע ,דובעל רוזחל םיניינועמ םניאש ת"לחב
 םידבוע לע תוחוודמה ת"לחב םידבוע םע תורבחה רועיש לדג 2021 ראוניב .)10%( יאנועמק
 הרבחב םידבועה רפסמש לככ הלוע הז רועיש .11.9%-ל דובעל רוזחל םיניינועמ םניאש ת"לחב
 :120ןלהל םישרתב טרופמכ ,רתוי לודג

 
 תימואלניב הריקס :הנורוקה ףיגנ תובקעב הדובעה קושב הווהתמה רבשמה ,ילארשיה הקוסעתה תוריש  115

 .)2020 ץרמ(

 ,)הלטבא חוטיב ןיינעל העש תוארוה( )216 'סמ ןוקית העש תארוה - שדחה הנורוקה ףיגנ( ימואלה חוטיבה קוח  116
 .2020-ף"שתה

  .2021-א"פשתה ,)העש תארוהו 225 רפסמ ןוקית( ימואלה חוטיבה קוח  117

 .)םכסמ חוד ,םיל"כנמ תווצ - ןלהל( )2020( םכסמ חוד ,הקוסעת דודיעל םיל"כנמ תווצ  118

  .)2020 טסוגוא( )8 לג( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תעב םיקסעה בצמ רקס תואצות ,ס"מלה  119

 .)2021 ראוני( )10 לג( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תעב םיקסעה בצמ רקס תואצות ,ס"מלה  120
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 ת"לחב םידבוע לע תוחוודמה ת"לחב םידבוע םע תורבחה רועיש :49 םישרת
 2021 ראוני ,דובעל רוזחל םיניינועמ םניאש

 

 .)2021 ראוני( )10 לג( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תעב םיקסעה בצמ רקס תואצות ,ס"מלה יפ לע

 לע וחוויד םיקסעומ 10 - 5 ןהבש תורבחהמ 10.4% ,2021 ראוניל ןוכנ יכ הלוע םישרתהמ
 רועישה רתויו םיקסעומ 250 םע תורבחבו ,דובעל רוזחל םיניינועמ םניאש ת"לחב םידבוע
 .17%-ל לדג

 תורצוויהל םילטבומהמ קלח ברקב םרג ת"לחה ןיגב הלטבא ימד םולשת יכ אופא אצוי
 רפסמה בולישב לודגה הלטבאה רועיש .םהל תועצומה תודובעב בלתשהל ילילש ץירמת
 הלאכ םהבו ,םילטבומהמ םיברש ךכל םורגל םילולע קשמב תויונפ תורשמ לש םצמוצמה
 הפוקת ךשמב וקסעוי אל ,ילילשה ץירמתה בקע הדובעה קושל רוזחל םיניינועמ םניאש
 .121"םיינורכ םילטבומ"ל וכפהיש ןכתיי ךכו ,2021 ינויב ת"לחה רדסה םויס םע םג תכשוממ
 .122הדובעה קושב שדחמ םתובלתשה לע תושקהל לולע הז בצמ

 הדובעה קוש הווחש םייונישה :הנתשהש הדובעה קושב שדחמ תובלתשהב ישוק
 ירושיכ תניחבמ םאו ושרדייש םישדחה םידיקפתה תניחבמ םא ,הנורוקה רבשמ תפוקתב טרפבו

 ,ךכל םאתהב ונתשה אלו הדובעה קושמ וטלפנש םידבועה דגנמו ,ושרדייש םישדחה הדובעה
 ןאכמ .הדובעה קושב םידבועה לש שדחמ תובלתשהה תא הבר הדימב תושקהל רומאכ םילולע
 תובחר תוצובק דודיעבו םייונישל תומאתומו תויתוכיא תויעוצקמ תורשכה תבחרהב ךרוצה הלוע
 תובישח לעב רבדה .הדובעה קושל תויונמוימ גורדשלו םייחה ךרואל הדימלל רשפאה לככ
 ,תכשוממ הפוקת םיקסעומ םניאש םילטבומ רובע דחוימב ,רבשמהמ האיציל ילככ ןה תדחוימ
 םילטבומ רובע תונמדזה וזה תעב תוארל ךרוצ ןכ לע שי .הנתשמה הדובעה קושל הנכהכ ןהו

 
 רדסהב םייונישה תועפשה וקדבנ אל חודה תרגסמב יכ ןיוצי .הלעמו 45 ינבל לבגוי ת"לחה ךשמה 2021 ילוימ ,רומאכ  121

 .הדובעה קושל םילטבומ תרזח לע ת"לחה

 ."דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה" לע קרפב הז תוחוד ץבוקב ואר  122
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 םיפנעב וקסעוהש הלאו תויונמוימ יטועמ םילטבומ רובע טרפבו ,הדימללו םירושיכ גורדשל
 .123רבשמהמ ששואתהל ושקתיש

 לכל - הלטבא ימד לבקל וכישמי רשא הלאו ,הדובעה קושל רוזחל םילטבומ ץרמתל עצומ
 םיישיאה םהינייפאמל םאתהב םהיתויונמוימ תא ורפשי - הדובע ואצמיש דע תוחפה
 .ןלהל טרופמכ

 הקוסעתה קוש ינותנ בויטו ףוסיא
 .תוטלחה תלבקלו תוינידמ ןונכתל ילככ םישרדנ הדובעה קוש לש םיפקותמו םינכדע םינותנ
 הלשממה תולועפ תויביטקפא תניחבל םג תשרדנ הדיחאו תיתוכיא ,תינכדע םינותנ תיתשת
 ,הקוסעתה דודיעל תווצה לש םכסמה חודה .124הקוסעתה דודיע ימוחתב ילועפת תוריש ןתמלו

 קוש ינותנ בויטו ףוסיא" היה םהבש ןושארהו ,םיירקיע םיאשונ השולשב קסע ,2020 ילויב םקוהש
 םע תודדומתהל תיתוכיא תוינידמ שוביגב תושקה תויעבה תחא ,חודה יפל ,םלוא .125"הקוסעתה
 םיעיגמ םינותנה ;הדובעה קוש בצמ יבגל םיפקותמו םיינכדע םינותנב רוסחמה איה רבשמה
 הנומתה ,ךכיפל .126ס"מלהו ל"טב ,הקוסעתה תוריש םה םהבש םיירקיעהו ,םיפוג המכמ
 ישוקה יכ דוע ןייצ תווצה .הנוש התייה קשמב הלטבאה ףקיה לע םינושה תורוקמהמ הלבקתהש
 ורשפיא אל םינותנ תלבקב בוכיעו םינותנהמ קלח לש םנורסח ,םינותנ ירגאמ רוביחב ךורכה
 תוינידמ שבגל רשפאיש רצק ןמזב םילטבומה ינייפאמ לש ןימא חותינ לבקל םייעוצקמה םימרוגל
  .המיאתמ

 תנש תארקל הקוסעתה םוחת םודיקל הדעווה תוצלמהב םג העיפומ םינותנ בויט ןיינעל הצלמה
 לש םירקסב םויכ ףסאנה עדימה תא בייטלו רפשל הצילמה רשא ,127)2030 תדעו - ןלהל( 2030

 ,ל"טבמ דחוימבו םיילהנימ תורוקממ ס"מלל עדימה תרבעה ינונגנמ תא לעיילו ביחרהל ,ס"מלה
 םירקסה ינותנ ןיב תובלצהו םיגוזימ ףטוש ןפואב עצבלו ,ךוניחה דרשממו םיסימה תושרמ
 .םיילהנימה םינותנל

 דרשמ קסע ,תויתרבח תויוכז יוצימ-יא לע חוד תרגסמב ,2015 יאמב :ל"טבל םיקיסעמ יחוויד
 ףא לעש הנידמה רקבמ ןייצ הז חודב .128םיריכש תודוא לע םינותנב רוסחמב הנידמה רקבמ
 ובש חוד ושדוחב שדוח ידמ ול שיגהל םיקיסעמהמ שרד אל ל"טב ,129תויטנוולר תונקת לש ןמויק
 םיקסעומה םידבועה לש ללוכה רפסמה תא קר אלא ,דרפנב דבוע לכל םלושש רכשה טרופמ
 דב ,הנורוקה רבשמ תליחת םע וז היגוסל שרדנו בש הנידמה רקבמ .םהל םלושש ללוכה רכשהו

 
 ."םייחה ךרואל הדימל" חודה םג ואר  123

 .םכסמ חוד ,םיל"כנמ תווצ  124

 חודה ללכ ןכ ."הקוסעת דודיעו תויעוצקמ תורשכה"ו "הקוסעתו הקסעה דודיע" :ולא םה םירחאה םיאשונה  125
 .חודה תוצלמה םושיי אשונב קרפו הנורוקה ףיגנ תוטשפתה ןמזב יתקוסעתה עקרה לש הגצה

 רבשמב הדובע ישרודבו םילטבומב הלשממה לופיט" ,)2020( םייניב יאצממ - דחוימ חוד ,הנידמה רקבמ ואר  126
 .3 דומע ,"םהידבוע רכש לע םיקיסעמהמ םינמיהמ םיישדוח םינותנ תלבק הנורוקה

 .)2020 טסוגוא( םכסמ ח"וד ,2030 תנש תארקל הקוסעתה םוחת םודיקל הדעווה  127

 .19 'מע ,"תויתרבח תויוכז לש יוצימ-יא" ,)2015( ג65 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ ואר  128

 .1954-ד"ישתה ,)חוטיב ימד תייבג( ימואלה חוטיבה תונקת  129
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 ל"טבש 130הנידמה רקבמ ץילמה 2020 רבמטפסב .הקוסעתה דודיעל תווצה תדובע םע דבב
 םיישדוח רכש ינותנ ול רוסמל ,יחכונה יתקוסעתה רבשמה תעב תוחפל ,םיקיסעמה לכ תא בייחי

  .דרפנב דבוע לכ יבגל ןווקמ ןפואב

 ןיב .ל"טבל םיקיסעמה לש םיחווידה יספט תא תונשל אוה ףא ץילמה הקוסעתה דודיעל תווצה
 דבוע לכ לע םינותנ ,ושדוחב שדוח ידמ ,ל"טבל רוסמל םיקיסעמ בייחל ץילמה תווצה ,רתיה
 הזוחב הרשמה יזוחא ,יתעשהו ישדוחה ורכש ףקיה ,)תוהז רפסמ יפל ההוזיש( םדי לע קסעומה
  .131וירוטיפ לע וא ת"לחל דבועה תאצוה לע עדימ ןכו ,הדובע תומושתו לעופבו

 רצואה דרשמו ל"טב ולעפ הקוסעתה דודיעל תווצהו הנידמה רקבמ תוצלמהל ךשמהב
 לש וז תוליעפ בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ .הקיקח יכילה םדקל הנורוקה רבשמ ךלהמב
 עבקנ ,19.11.20-ב ,םייניבה יאצממ םוסרפ רחאל םיישדוחכ םנמואו .רצואה דרשמו ל"טב
 םיקיסעמה לע יכ ,1995-ה"נשתה ]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחל ןוקית תרגסמב
 ףקיה ,הדובע רכש רתיה ןיב ללוכה ,ןוקיתב טרופמכ ןווקמ ישדוח חוויד ל"טבל ריבעהל
 םיקיסעמ רובע 2021 לירפאב ןוקיתה לש ותלוחת .132דבוע לכ לש וגוויסו הרשמ
 רתויה לכל םיקיסעמה םיקיסעמ רובע 2021 רבוטקואבו ,םידבוע 180-מ רתוי םיקיסעמה

 .םידבוע 180

 "םייחה ךרואל הדימל" חודב :תויעוצקמה תורשכהה לש תוכיאה תכרעהל םינותנ תיתשת
 םירושיכ גורדשל םיבר םילטבומל תונמדזה הנורוקה רבשמב תוארל הנידמה רקבמ ץילמה
 הנתשמה הדובעה קושל םמצע תא םיאתהל ולכויש ידכ ,םיקסעומ םניא דוע לכ ,הדימללו
 המרופר עצבת לארשי תנידמש הצילמה 2030134 תדעו םג .133םדקהב הדובעב הרזח בלתשהלו

 האושת רועיש יפ לע ,תוכיא ןוירטירק לע תויעוצקמה תורשכהה תא ססבת הז ללכבו ,םוחתב
 .135הרשכהה אלל םירגובל יופצה רכשה לומ 6% - 4% לש

 
 הנורוקה רבשמב הדובע ישרודבו םילטבומב הלשממה לופיט" ,)2020( םייניב יאצממ - דחוימ חוד ,הנידמה רקבמ  130

 ."םהידבוע רכש לע םיקיסעמהמ םינמיהמ םיישדוח םינותנ תלבק

 .םיסימה תושרל םג דוחא ספוטב רובעי הז חווידש ץילמה תווצה  131

 ,)3 'סמ ןוקית( )העש תארוה( )שדחה הנורוקה ףיגנ( ילכלכ עויסל תינכתה קוח תרגסמב השענ קוחל ןוקיתה  132
 .2020-א"פשתה

 ."םייחה ךרואל הדימל" חודה םג ואר  133

 .םכסמ ח"וד ,2030 תדעו  134

 לש ףקיהב תורשכה רובע תוחפל 6% לש האושת ,תועש 400-מ ןטקה ףקיהב תורשכה רובע תוחפל 4% לש האושת  135
 .רתוי תוכורא תורשכה רובע רתוי ההובג האושתו תועש 1000 - 400
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 תא דודמל ידכו הנורוקה רבשמ חכונ ףטוש ןפואב םינותנ תלבק לש תובישחה לשב
 תכרעמ ושבגי םייטנוולרה םימרוגה יכ עצומ ,תויעוצקמה תורשכהה לש תויביטקפאה
 2021 לירפאב לחה רומאכש ,םיקיסעמ יחוויד לע תססובמה ל"טבמ עדימ תרבעהל
 תא ןוחבל היהי ןתינ ךכ .םהידבוע רכש לע ינטרפו ישדוח ןפואב חוודל םירומא
 .הירחאו הרשכהה ינפל םידבועה רכש תאוושה תועצמאב תורשכהה לש תויביטקפאה
 םיחטובמ תועיבתב םייטרקוריבה םיכילהה תא תיחפהל םיכרד ןחבי ל"טבש ץלמומ דוע
 לש ןווקמ ישדוח חווידל ךילהתה םושיי רחאל תאזו ,הלטבא ימד ןללכבו ,תואלמג תלבקל
 .ל"טבל םיקיסעמה

 תא לעייו יטרקוריבה לטנה תא תיחפי ינטרפ ישדוח רכש חווידל רבעמה יכ ותבושתב רסמ ל"טב
 ןכל ,תכרעמב םינזומ ויהי רבכ ורכשו חטובמה לע םינותנה תיברמ - םיבשותה תויוכזב לופיטה
  .םיטעומ םינותנ םילשהל שרדיי אוה לפוטת חטובמה תעיבתש ידכ

 הדובעה דרשמ תבושת - ןלהל( 2021 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ החוורהו הדובעה דרשמ
 רבדה ןכש ,ל"טבמ םיקיסעמה לש חווידה ינותנ תא ריבעהל הצלמהב ךמות אוה יכ )החוורהו
 .2030 תדעו הצילמהש יפכ ,תויעוצקמה תורשכהה לש תויביטקפאה תא דודמל רשפאי

 הקוסעתה םוחתב עדימב ףותישל םינונגנמ
 דודיעל תווצה :םילטבומ תודוא הקוסעתה תוריש ידיבש עדימה תרבעה
 תודעוומ 2022 תנש ףוס דע רוטפ :ולא רתיה ןיב ןהבו תוצלמה המכ ץילמה 136הקוסעתה
 ,רופיש תבוטל ,הדובעה עורז ןוגכ ,םיפסונ םיפוג ןיבו הקוסעתה תוריש ןיב 137עדימ תרבעהל
 ,ל"טב ןיב םיפטוש םינותנ תרבעה לש ןונגנמ תריצי ;הקוסעתה קושב םינותנה לש השגנהו הריצי

 םיפוגה ןיב םינותנ תבלצה תבוטל תוהזה רפסמ תמרב ס"מלהו הדובעה עורז ,הקוסעתה תוריש
 תרבעה ןונגנמ תריצי ;תואבצקו הדובע ישרוד ימושיר לש קוידו ס"מלה לש םדאה חוכ רקס לומו
 תא קיידל ידכ - הקוסעתה תורישו הדובעה עורז ,ל"טב םהבו - םיפוג המכ ןיב ףטוש םינותנ
 .138הקוסעת ירבוש ולביקו ת"לחמ ורזחש םידבוע רובע םינותנה

 תוריש ןיב עדימ תרבעה לש ףטוש ןונגנמ ןיא )2021 ראורבפ( תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ
 ,הדובעה עורז ןיבו ,םילטבומה ינייפאמ לש רתויב ינכדעה רגאמה ולצאש ,הקוסעתה
 .הדובעה קוש ןונכתב קסועה יזכרמה םרוגה איהש

 הקוסעתה תוריש ,ותעדל יכ 2021 ראוניב הנידמה רקבמל רסמ זאד הדובעה עורז לע הנוממה
 םילטבומ תויסולכוא יבגל אל םג ,םילטבומ לע עדימ הדובעה עורזל ריבעהל ןכומ היהי אל

 
 תווצהו 2030 תדעו תוצלמה תודוא קרפה ואר( הלשממב ןוידל תווצה תוצלמה ולעוה אל תרוקיבה םויס דעומ דע  136

  .)הקוסעתה דודיעל

 ירדסו ותרימשו עדימ תקזחה יאנת( ,תויטרפה תנגה תונקת יפלו ,1981-א"משתה תויטרפה תנגה קוחל םאתהב  137
 תניחבל הדעו םיקהל שי עדימ לבקמ וא רסומ רשא ירוביצ ףוג לכב ,1986-ו"משתה ,)םיירוביצ םיפוג ןיב עדימ תרבעה
 .רחא ירוביצ ףוג תאמ ירוביצה ףוגה לש עדימ תלבקל תושקב ןוחבל ןכו ירוביצה ףוגה תאמ עדימ תריסמל תושקב

 תיעוצקמ הרשכהל םיסרוקב דומילה רכש םולשתב תופתתשהל םירבוש ןתמל תינכות ליעפמ הדובעה דרשמ  138
 .יטרפה קושב םינתינה
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 ןייצו ףיסוה אוה .ימשר ןפואב םהמ תאז שקבל םעט היה אל ןכלו ,םיברעו םידרח ומכ תוידוחיי
 םדוק הרסמש םירבדל םיפרטצמ ולא םירבד .םילטבומב לופיטב העיגפ איה רבדה תאצות יכ
 ןיא יכ ,2020 רבמבונב הנידמה רקבמל הדובעה עורזב תויסולכוא תקוסעת להנימ תשאר ןכל
 רבודמ .הדובעה עורזל שיגנ וניאו ודיב אצמנה עדימ ףתשל הקוסעתה תוריש דצמ תונוכנ םוש
 ןיאש הרסמ דוע .םילטבומב לופיטב עייסל וחוכבש ,"בהז הרכמ" ,רישע עדימ רוקמב התעדל
 קר תלפטמ הדובעה עורזש ךכל םרוג רבדה ,הירבדל .םיפוגה ןיב עדימ תרבעהל רודס להונ
 ,ינטרפה עדימה רדעיהבו ;םירחאה םילטבומה לע עדימ הל ןיא ןכש ,ותמזויב הילא הנופש ימב
 .םיאתמ עויס םהל עיצהלו םילטבומל רישיו דקוממ ןפואב תונפל הלוכי הניא םג הדובעה עורז
 תא חתנל תלוכיה הל ןיאו ,תמואמ עדימ לע ססובמ וניא הדובעה עורז לש תוינכותה שוביג םג
  .הליעפמ איהש תינכות לכל םיאתמה הייסולכואה לאיצנטופ

 ,ס"מלל עדימה תא שיגנמ אוה יכ 2021 ראוניב הנידמה רקבמל רסמ הקוסעתה תוריש ל"כנמ
 םיינטרפ םינותנ אלל ,ס"מלהמ ותוא לבקל הלוכי איה יטסיטטס עדימ הצור הדובעה עורז םאו

 לככו ,םילטבומה לע םיינטרפ םינותנ הדובעה עורזל ריבעהל הביס ןיא ותעדל .םילטבומה לע
 הנפיש ,הקוסעתה תוריש תועצמאב תאז תושעל שי ,םיוסמ הרשכה סרוק םדקל םיניינועמש
  .םימיאתמל ומצעב

 רשא עדימה תא לבקת איה ,וילא הנפת הדובעה עורז םא יכ הקוסעתה תוריש רסמ ותבושתב
  .קוחה חוכמ ולבקל תיאכז איה

 תא תיחפהל עייסתש תרגסמ לכב הלועפ ףתשי אוה ,ותוינידממ קלחכש ותבושתב רסמ ל"טב
 .תיקשמה החימצהו הלכלכה ילגלג תא עינהלו הלטבאה רועיש

 החלצהב םבלשל תלוכיב בושח ביכרמ םה םהינייפאמו םילטבומה לע עדימהו םינותנה
 ץלמומ .םהירושיכו םהיתויונמוימ רופישו םתרשכה רחאל םאו תורישי םא ,הקוסעתה קושב
 ,רצואה דרשמו הלשממה שאר דרשמ ףותישב ,ל"טבו הדובעה עורז ,הקוסעתה תוריש יכ
 ןיב עדימ תרבעהל םינונגנמה תרדסהל ולעפי ,הקוסעתה דודיעל תווצה תא וליבוהש
 שיש ררבתיש לככ .םילטבומב לפטל וכמסוהש םימרוגה לכל ןימז היהיש ידכ ,םיפוגה
 תונפלו 139הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה יפ לע לועפל ץלמומ ,תומכסהל עיגהל ישוק
 .140הז ןיינעב הלשממל יטפשמה ץעויל

 הקוסעתה םוחתב "יתלשממ עדימ םגא" תמקה
 ברקב אצמנה עדימב שומישה תא םדקל 141הלשממה הטילחה הנורוקה רבשמל םדוק דוע
 םודיק ,הלשממה תולועפ רופישו לועיי ,םינותנ תוססובמ תוטלחה תלבק םשל הנידמה תודסומ
 תווצ םיקהל ימואלה ןקיטסיטטסה לע הליטה הטלחהה .תימשרה הקיטסיטטסה רופישו רקחמה
 תירקחמ תיתשת שמשיש ,ס"מלב )Data Lake( "יתלשממ עדימ םגא" תמקה תניחבל יוגיה

 
 .9.10000-ו 1.0000 רפסמ היחנה  139

 .25 - 3 'מע ,)2011( תוכשמתמ תוידרשמ-ןיב תוקולחמב לופיטה ,ב61 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ םג ואר  140

 .)24.11.19( 4753 הלשממה תטלחה  141
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 רקחמל ,הלשממה תולועפ לש תויביטקפאה תכרעהלו םינותנ תססובמ תוינידמ םודיקל תכמות
 .תימשרה הקיטסיטטסה רופישלו הנידמה תודסומ םעטמ

 תמקה לע רתיה ןיב 2020 רבמבונב ץילמה 142וז הטלחה תובקעב םקוהש ידרשמ-ןיבה תווצה
 ךכבו הלשממה ידרשמל םינותנה תשגנה ךילה תא לעיי רשא ,ס"מלב יתלשממ עדימ רגאמ
 תולועפ לש תויביטקפאה תרבגהו הלשממה ידרשמב תוינידמ תוטלחה תלבקב רופיש רשפאי

 תיתלשממ תוינידמ יבגל תוצלמה תניחב לע תווצה ץילמה דוע .)עדימה םגא - ןלהל( הלשממה
 תמקה .עדימה םגא לע םג לוחתש ,143עדימ תממתהל תומדקתמו תוינשדח תוטיש אשונל תללוכ
 תונוש ןמז תופוקת ךרואלו םינוש עדימ תורוקממ עדימ בילצהל ,רתיה ןיב ,רשפאת עדימה םגא
  .144רבשמו םוריח תותיעב תוריהמ תוטלחה תלבק ןכו

 םיחרזא לע עדימ םגא םייק הידוושב ,המגודל .עדימ ימגא לש םינוש םיגוס םימייק םלועבש ןיוצי
 ינש םימייק דנליז וינב ;הרבחו ךוניח ,הדובעה קוש ,תואירבל עגונה עדימ ליכמה הלעמו 15 ינב
 עדימ םיליכמה הנידמה לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לוהינב םילודג םינותנ ידסמ
 עדימ רגאמ םייק ב"הראב דנלייא דורבו ;םיקסעו ישילש רזגמ ינוגרא ,םירקס ,הלשממ ידרשממ
 לע תויושיל תורשוקמה תומושר דראילימ 2.7-כ ובו תונוש תויונכוס 800-מ רתוי לע עדימ ליכמה
 .145תונוש תוירוגטק סיסב

 רשא ,ס"מלב רקחמ רדחב הקוסעת אשונב עדימ םגא רוציל ץילמה הקוסעתה דודיעל תווצה םג
 םייפרגומד םינייפאמ ,םיסימה תושרמו הקוסעתה תורישמ ,ל"טבמ םיילהנימ םינותנ לולכי

 ןייצ תווצה .ס"מלה לש ךרוצה תדימב םיפסונ םירקסמו םדאה חוכ ירקסמ עדימו םינוש תורוקממ
 םירתומה םישומישלו תואשרהל םאתהב האשרה תורדגה יפל ןתנית םינותנה רגאמל השיגה יכ
 תורישב םימושרהש תורשפאה לע תווצה ץילמה ןכ .תויטרפה תנגה יקוח לע הרימש ךות
 םהיטרפ תא ריבעהל ורשאי ל"טבמ הסנכה תחטבהו הלטבא תבצק ילבקמ ןכו הקוסעתה
  .הדובעב םבולישל תויורשפאה תא לידגהל ידכ )םיקיסעמל ןוגכ( םיינוציח םימרוגל םיישיאה

 ,הרומאה הלשממה תטלחהל םאתהב יכ 2021 לירפאב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ס"מלה
 עדימה םגא תמקה תניחב ךרוצל םקוהש ,ימואלה ןקיטסיטטסה תושארב ,ידרשמ-ןיבה תווצה
 ללכ םע םואיתב ,הלשממ תטלחה תטויט ללכל ןתוא חסינו ויתוצלמה תא שביג ,יתלשממה
 תמקה ס"מלה תמדקמ דבב דב .הלשממה רושיאל הניתממ הטלחהה תטויט .הלשממה ידרשמ
 םיימינפה היכרצ תא שמשיו ס"מלב םימייקה םינותנה ללכ תא לולכיש ,ימינפ עדימ םגא
 רומא הכוזהו ,ימינפה עדימה םגא תמקהל יבמופ זרכמ המסרפ יכ הנייצ ס"מלה .םיפטושהו

 הפיסוה ס"מלה .םייתנש דע הנשכ ךראת םגאה תמקה ,התכרעהל .םיבורקה תועובשב רחביהל
  .הקוסעתה אשונ תא וב בלשל תורשפא ןחבת איה עדימה םגא תמקה םע יכ

 
 תווצבו ,הכשלה ידבוע ןיבמ הנמיש גיצנ וא ימואלה ןקיטסיטטסה דומעי תווצה תושארב ,4753 הטלחהל םאתהב  142

 לארשי ימואלה םזימה הטמ ,יתלשממה בושקתה תושר ,ימואל ןוחטיבל הטמה ,הלשממה שאר דרשמ יגיצנ םירבח
 ,רצואה דרשמב יללכה בשחה ףגאו םיביצקתה ףגא ,הלכלכל תימואלה הצעומה ,יתרבח ןויוושל דרשמב תילטיגיד
 .הנידמה תוריש תוביצנו ימואלה רבייסה ךרעמ ,תויטרפה תנגהל תושרה ,םיטפשמה דרשמ

 םיטרפל תרקובמ אל הפישחו תויטרפב העיגפ עונמל הרטמב םיהזמ םיטרפ אלל םינותנ רגאמ לש קתוע תריצי  143
 .םיישיא

 יתלשממ עדימ םגא תמקה ןיינעל 4753 'סמ הלשממ תטלחה םושייל ידרשמ-ןיב תווצ :תוצלמהו ח"וד  144
 .)2020 רבמבונ( ס"מלל עדימ תרבעהל םיידועיי םילולסמו ס"מלב

 .םש  145
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 הגיהנ תונוישיר תודוא עדימל עגונב יכ 2021 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ הרובחתה דרשמ
 ףופכב ,הקוסעתה םוחתב יתלשממה עדימה םגא תמקה ךרוצל הלועפ ףתשלו עייסל ןוכנ אוה
 .תויטרפה תנגה קוחל

 רשא ,הקוסעתה אשונב עדימה םגא לש ותמקה תא םילשהל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תניחב ךות ,הקוסעתב םיקסועה םיפוגה ללכמ םילטבומ תודוא לע ילהנימ עדימ זכרי

 תושעל היהי ןתינש שומישהו עדימה תולבגמ תרדגהו ררועמ אשונהש תויטפשמה תויגוסה
 םינמז חול עובקל ןכו אשונב תויביצקתו תויביטרפוא תוינכות שבגל שי ךכ ךרוצל .וב
 שי הז ללכבו ,םגאה לולכי עדימ תורוקמ וליא ןוחבל ץלמומ .עדימה םגא לש ותמקהל
 דרשמ ,הרובחתה דרשמ ,ךוניחה דרשמ לש םירגאמ וב לולכל תורשפאה תא ןוחבל
  .ל"הצו החוורהו הדובעה

 םילטבומה לע הקוסעתה תורישב עדימה רגאמ בויט
 תוריש תכשלב םושר אוה םא קר לטבומכ רדגוי םדא יכ עבוק ל"טב קוחב )א(163 ףיעס
 המיאתמה תרחא הדובע לכב וא ועוצקמב הדובעל לגוסמו ןכומ אוהו ,הדובע רסוחמכ הקוסעתה
 לע עדימ ףסוא הקוסעתה תוריש ,םאתהב .רומאכ הדובע ול העיצה אל הקוסעתה תכשלו ול
 הקוסעתה תורישש עדימה .146ודיקפת תא שממל ידכ םילטבומ לש םייתקוסעתה םינייפאמה
 חותיפל ףא םורתל לוכיו ,הקוסעתה קושב םילטבומ בולישל רתויב בר ךרע לעב אוה ףסוא
  .הדובעה קושל ורזחש ולא ברקב םג םייחה ךרואל הדימלל עגונה לכב תוינידמ

 םשרנש ימ לכ אלממש םושירה ספוט תועצמאב הרגשב עצבתמ הקוסעתה תורישל םושירה
 הניב" תכרעמ - ןלהל( הקוסעתה תוריש לש עדימה תכרעמב ףסאנ עדימה .תורישל
 וא ףינסל ושיגהלו ינדי ןפואב אלמל ןתינ הקוסעתה תורישל םושירה ספוט תא .)147"המשהו

 םיטרפ אלמל שרדנ ספוטה אלממ .GOV.IL רתאב וא הקוסעתה תוריש רתאב ןווקמ ןפואב
 םימוחתהו הקוסעתה קושל םייטנוולר םירושיכ ,ותלכשה ,יתקוסעתה ורבע לע םיטרפו םיישיא
 םאתמ םע הקוסעתה תורישל םימשרנה םישגפנ הרגש תעב ,ללככ .דובעל ןיינועמ אוה םהבש
 ורגסנ הנורוקה רבשמ תליחת םע .םשרנה ינותנ תא בייטלו םיטרפה תא םילשהל לוכיש ,המשה
 לש ילטנורפ ןויאר עצבל ישוק היה ןכלו ,תולהקתה לע תולבגהה חכונ הקוסעתה תוריש תוכשל
 םימושרהמ קלח םע םיינופלט תונויאר המשה ימאתמ ועציב רבשמה ךלהמב .המשה םאתמ
  .תורישל

 ,הנורוקה רבשמ לש םינושארה םיישדוחב הקוסעתה תורישל םימשרנה תוגלפתה ןלהל םישרתב
 :םושירה ןפואל םאתהב ,2020 לירפא-ץרמ

 
 ולא םירקמב ךא ,םילפטמ םה םהבש תוחוקלה לע עדימ םיפסוא ,הדובעה עורז לש ןווכהה יזכרמ ןוגכ ,םיפסונ םיפוג  146

 םינייפאמ לע עדימ ףסוא וניאו הלטבא ימדל תואכזל יטנוולרה עדימ ףסוא ל"טב .תירטנולוו היינפב רבודמ
 .הלכשה וא תויונמוימ ןוגכ ,םייתקוסעת

 םושירה יתורישב תכמות איהו ,הקוסעתה תוריש לש תיזכרמה תילועפתה תכרעמה איה "המשהו הניב" תכרעמ  147
  .תויומלתשהו תואנדס ,יתקוסעת ץועייל םילטבומ תיינפה ןוגכ ,תופסונ תויוליעפבו הקוסעתה תורישל
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 2020 לירפא-ץרמ ,הקוסעתה תורישל םושירה ןפוא :50 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע 

 תאז ושע 2020 לירפאו ץרמ םישדוחב הקוסעתה תורישל םימשרנהמ 86%-כש הלוע םישרתהמ
 .ןווקמ ןפואב

 יטנוולרה עדימה ףוסיא תובישח :הקוסעתה תוריש ימושירב םילטבומ לע רסח עדימ .1
 יתקוסעת ןויפא עצבל הקוסעתה תוריש לש ישוקהו ברה םרפסמ חכונ תדדחתמ םילטבומ לע
 הקוסעתה לגעמל ץוחמ ראשיהל םייופצ םקלחש הדבועה חכונו המשה םאתמ לומ הרגש ימיבכ
 .תכשוממ הפוקת ךשמב

 םהבש ,2020 לירפאו ץרמ םישדוחב םילטבומה לע עדימה ףוסיא יכ הלע תרוקיבב
 םיטרפ ללכ אלו יקלח היה ,םישנא יפלא תואמ הקוסעתה תורישל םשריהל ושקיב
 תנומת לבקל תלוכיב עגפ רבדה .םדוק יתקוסעת רבעו הלכשה ןוגכ ,םייטנוולר םיאלמ
 וא תושדח תורשמב םמישהל ,הקוסעתה תורישל םימשרנה ינייפאמ לש הנמיהמ בצמ
 .תורשכה םהל עיצהל

 לשממ תויתשת תועצמאב 148תודש טועימ םע יפולח םושיר ספוטב שומישה התייה ךכל הביסה
 ךרד .הרגשב שמתשהל הקוסעתה תוריש גהונ ובש יטרדנטסה ןווקמה ספוטהמ הנושה ,149ןימז

 םשריהל הדובעה ישרוד יפלא תואממ ענמש ,הקוסעתה תוריש רתא לע סמועהמ העבנ וז הדובע
 לשממ לש בושחמה תויתשת סיסב לע םשריהל םילטבומה תיינפהו ,הקוסעתה תוריש רתא ךרד

 
 ,תורטפתה( םושירה תביס ;ןופלט רפסמ ;החפשמ םש ;יטרפ םש ;תוהז רפסמ :הבוח תודש השיש ללכ ספוטה  148

 .)הסנכה תחטבה וא הלטבא( העיבתה גוסו ;)ת"לח וא ןירוטיפ

 עדימו םיתוריש ךורצל רוביצל רשפאל ידכ לארשי תלשממ רובע םיילטיגיד םיעצמא תחתפמה תיתלשממ הדיחי  149
 .ןווקמ ןפואב יתלשממ
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 רפסמ תא ביחרהל רשפאלו הקוסעתה תוריש לש תויתשתה לע סמועה תא עונמל ידכ ןימז
 .תורישל םימשרנה

 הקוסעתה תוריש הנפ ,הקוסעתה תורישב םימושרהמ ולבקתהש םינותנה ירעפ תא םילשהל ידכ
  .עדימה רגאמ תא בייטל ךכו םירסחה םינותנה תא םילשהל השקבב םילטבומל

 תוריש ץבוק - ןלהל( "המשהו הניב" תכרעמב רגאנש עדימה תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 תורישל רסח ,רבשמה תליחתמ םישדוח העשתכ ,2020 רבמבונ ףוסל ןוכנש הלעהו )הקוסעתה
 ןהבש תויזכרמ תוירוגטק יבגל טוריפ ןלהל .םילטבומ יפלא תורשע לע בושח עדימ הקוסעתה
 .םילטבומהמ רכינ רועיש תודוא לע עדימ םייק אל

 הניב" תכרעמב רגאנש עדימל םאתהב םילטבומ לע רסח עדימ :6 חול
 2020 רבמבונ ,"המשהו

 הירוגטקה

 רסח עדימהש םילטבומה רפסמ
 םרטש םילטבומה ללכמ םהיבגל
 150)םיפלאב( הדובעל ורזח

 ללכמ רועישה
 םרטש םילטבומה
 הדובעל ורזח

 הרשמב דובעל תונוכנה
 20% 132 תיקלח

 13% 83 בושחמה תונמוימ תמר

 ללוכ תופשב עדיה תמר
 9% 57 תירבע

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע

 לכ תא הקוסעתה תוריש םילשה אל 2020 רבמבונ דע יכ הלוע חולבש םינותנהמ
 וניא םהילע יטנוולרה עדימהמ קלחו ,ויתורושל םימושרה תודוא לע שרדנה עדימה
 ןכתיי ,תומיוסמ תופשב וא בשחמב תונמוימה תמר יהמ תעדל ילבמ .ודיב אצמנ

 יסרוקלו תויונמוימ רופישל תואנדסל ותיינפה וא לטבומ ותוא לש ותמשה עגפיתש
 תיקלח הרשמב דובעל םילטבומ לש םתונוכנ לע עדימ ,ןכ ומכ .תיעוצקמ הרשכה
 תיינפה ךות ,ךומנ רכשב תויקלח תורשמל םתונפהל הקוסעתה תורישל רשפאמ היה
 םירקמב ךומנ רכשב דבועה לטבומל קנעמ לבקל תורשפאל םביל תמושת
  .151םייטנוולר

 םילשהל הרגש תעב המשהה םאתמ לש וידיקפת ןיב :רסח עדימ תמלשהל תונויסינ
 הנורוקה רבשמ תעב .הקוסעתה תורישל םימושרה לש םהיתובושת תא ףקתלו םיטרפ

 
 יעבותכ וגווסש 2020 ץרממ הקוסעתה תורישב םימשרנה ץבוק בויט רחאל תומושר 657,000-כ לע ססבתמ הז חותינ  150

 .הדובעל הרזח ךיראת םיללוכ םניא םתודוא םינותנהו ,)הסנכה תחטבה תבצק יעבות אלל( דבלב הלטבא

 הנורוקה רבשמב הדובע ישרודבו םילטבומב הלשממה לופיט" ,)2020( םייניב יאצממ - דחוימ חוד ,הנידמה רקבמ  151
 ."םהידבוע רכש לע םיקיסעמהמ םינמיהמ םיישדוח םינותנ תלבק
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 העצוב אל םיטרפה תמלשהו ,םימשרנה לש םהיתובושת לע רומאכ עדימה רגאמ ססבתה
 םימשרנה ולאשנ 2020 רבמטפסב ךרענש ינופלטה רקסה תרגסמב .ילטנורפ ןפואב
 ללכ ךותמ ."?םיטרפ תמלשה ךרוצל ךילא הנפ הקוסעתה תוריש םאה" ,הקוסעתה תורישל
 תא ןה ףא םישיגדמ ינופלטה רקסה יאצממ .הלילשב 73% ובישה וז הלאשל םיבישמה
 לע עדימה בויט ךרוצל ויתורושל םימושרהמ םיברל הנפ םרט הקוסעתה תורישש הדבועה
  .םתודוא

 ףוקיתלו עדימה תמלשהל לועפל הקוסעתה תורישל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
  .םילטבומה לש םהיתובושת

 יכ ןייצ אוה ,2021 ינוימ ,הנידמה רקבמ דרשמל הקוסעתה תוריש לש תפסונ הבושתב
 ןפואב וא GOV רתאב ,תורישה רתאב קוחרמ םושיר םיחרזאה ועציב הנורוקה רבשמ ךלהמב
 ללוכה ,הנבומ ךילהת עצבתמ תורישה רתא ךרד םימשרנה ברקב .םיספט תועצמאב ינדי
 םושירה ,דגנמ .יבטימה ןפואב עצבתי עדימה בויט ךילהתש אדוול ידכ ,הבוח תודש תמישר
 .םינושה תודשב יולימה תויורשפא לש החישק הרדגהו הבוח תודש ללכ אל GOV רתא ךרד
 םניינעב עדימה תא בייטל השקבב םילטבומל תורישה הנפ הנשה ךלהמב ,ןכ לע רשא
 ונפ תורישה ידבוע ,דועו תאז .)רבמצד דע רבוטקוא םישדוחב רקיעב( תורישה רתאב
 םישדוחה ךלהמב טרפבו ,תורישה רגאמב עדימה תא םתיא בייטל השקבב םילטבומל
 תוכזב .הנש התוא טסוגוא ףוסל 2020 ינוי עצמא ןיב רקיעב )תוחותפ ויה תוכשלה םהבש
 .90%-כ לש רועישב היה רגאמבש ביוטמה עדימה 2020 תנש ףוסב הלא םיצמאמ
  .רשקה יקתונמ םה עיגהל הקוסעתה תוריש חילצה אל הילאש תירקיעה הייסולכואה

 איבהל רומא הקוסעתה תורישל םושירה :שרוד וניא הקוסעתה תורישש םינותנ .2
 המשהב ול עייסל רשפאי ןכו ,ויוהיזל ץוחנה עדימה אולמ םשרנהמ לבקתיש ךכ ידיל
  .תידיתע המשה ול ורשפאיש הרשכה יסרוקל תופרטצהב וא הדובעב

 לש יתקוסעתה ןויפאה ןיינעב םיפסונ םינותנ שרוד וניא הקוסעתה תורישש הלע
 תיעוצקמ הרשכהב ובולישבו ורובע הקוסעת תוינכות שוביגב עייסל ולכויש לטבומה
 תיבב דומילה תומגמ ;ולש יאבצה עוצקמה לע עדימ ,לשמל .המשהבו המיאתמ
 תונכת ןוגכ םייגולונכט םימוחתב עדיו ;םירבגומ תועוצקמ לע שגדב ,ןוכית רפס
 תירבע - ולש תופשה ירושיכ לע טרופמ עדימ אלמל שרדנ וניא םג אוה .םיבשחמ
 .)הביתכו רוביד ,האירק לש תויונמוימ( תילגנאו

 ספוט תא ןכדעל ךרוצה תא ןוחבל הקוסעתה תורישל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .רתוי תקיודמ הרוצב יתקוסעתה ןויפאה תא רידגהל ידכ הקוסעתה תורישל םושירה
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 םילטבומ לש תויונמוימ רופיש
 הכפהמה תובקעב הדובעה קושב תכל יקיחרמ םייוניש םיפוצ םינוש םיימואל-ןיב םיפוג
 םירושיכ תשיכרל לארשיב הדובעה חוכ תא ןיכהל הכירצמ וז המגמ .152הריהמה תיגולונכטה
 ןיב רבעמב םירושיכה תרמה ךרוצל ולש ישיאה ןוהה תא קזחל םדא לכל ורשפאיש ,תויונמוימו

  .153עוצקמה ךותב תשרדנ תוחתפתהב וא תועוצקמ

 תוארמ OECD-ה ןוגרא עצבמש םירגובלו םידימלתל 2015154 תנשמ PIAACינחבמ תואצות
 תמר תניחבמ ןהו עצוממה םירושיכה דענמ תניחבמ ןה םירסח לארשיב םירגובה ירושיכש
 תוינידמב ךרוצה תא דדחמ הדובעה קושל תושרדנה תויונמוימב יונישה .155תויסיסבה תויונמוימה
 תליחתב םיריעצ לש הז טרפבו ,הנתשמה הדובעה קושל ישונאה ןוהה לש המאתהו חותיפל
 ןיאש םירוטיפ ףס לע םידבועו הדובע תאיצמב םיישק םהל םילטבומ ,הדובעה קושב םכרד
 .156ושכרש עוצקמלו עדיל שוקיב

 ידכ .דוסי ירושיכב םילודג םירעפ שי הדובעה קושל ץוחמ םהש םילטבומה תייסולכואמ קלחל
 הקוסעתה דודיעל תווצה .דוסי ירושיכ םהל תונקהל שי הדובעב בלתשהל םהייוכיס תא לידגהל
 הדימלו םילכ בולישל תינכות לע ןכו תויעוצקמה תורשכההמ קלחכ םירושיכ תיינקה לע ץילמה
 לשב םילטבומה רפסמב רכינה לודיגה .157תויסולכואל םימאתומ םילכ תאז ללכבו ,תילטיגיד
  .הנורוקה רבשמ לש םיביכרמה דחא אוה קשמהו הלכלכה לש תרכינה הטאהה וא הריצעה

 

 תללוכ היגטרטסא םושייל תונמדזה שמשל הלוכי הנורוקה רבשממ האיציה תפוקת
 םירעפה םוצמצלו הדובעה קושב תושרדנה תויתקוסעתו תוישיא תויונמוימ רופישל
 הבר הדימב םייונפו הדובעה קושל ץוחמ םיאצמנ םה ןכש ,םילטבומה לצא טרפב םימייקה
  .םהיתויונמוימ רופישל רתוי

 
 - 415 'מע ,"קט-ייהה תיישעתב םידבועה רפסמ תלדגהל הנידמה תולועפ" ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  152

518. 

 דודיע תבוטל תדקוממו הריהמ תוברעתהב ךרוצה :הנורוקה רבשמ תוכשמתה ,ילארשיה הקוסעתה תוריש  153
 .)הנורוקה רבשמ תוכשמתה - ןלהל( )2020 טסוגוא( ישונא ןוה חותיפו הקוסעת

 PIAAC - Programme for the International( )65 דע 16 ליגמ( םירגוב ירושיכ תכרעהל ימואל-ןיבה PIAAC רקס  154
Assessment of Adult Competencies( ה ןוגרא לש-OECD תיתומכ תוניירוא ,הביתכו האירק תוניירואב תויונמוימ ןחוב 

 OECD-ה תונידמב עצוב רקסה .הדובעה קוש יכרוצל תויונמוימה תמאתה תאו תבשקותמ הביבסב תויעב ןורתפ תלוכיו
 ,2012 - 2011 םינשב :םיבבס השולשב עצבתה PIAAC רקס לש ןושארה רוזחמה .תופסונ תופתוש תונידמ המכבו

 רקסב םג ףתתשהל הדיתעו ,2015 ראוניל 2014 לירפא ןיב ,ינשה בבסב הפתתשה לארשי :2017-ו 2015 - 2014
 .2023 - 2022 םינשב ךרעייש

 ."םייחה ךרואל הדימל" חודה  155

 .םכסמ ח"וד ,2030 תדעו  156

 .םכסמ חוד  157
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 קושב םילטבומ תובלתשהל תויטנוולרה תויזכרמ תויונמוימ יתש לש בצמה תנומת ןלהל
 תואיקבו תיבושחמ תונמוימ - הקוסעתה תורישל ומשרנש תעב וחוויד םהש יפכ ,הקוסעתה
 .158תירבעה הפשב

 )תילטיגיד תוניירוא( תיבושחמ תונמוימ
 האמב רתויב םיינויחהו םיצוחנה םירושיכה תעבשמ דחאכ םירקחמב התהוז תילטיגיד תוניירוא
 תיגולונכט הכפהמ לש ןדיעב .תיתומכ תוניירואלו האירק תוניירואל התובישחב ךרע תוושכו 21-ה
 לגתסהלו תילטיגיד הביבסב דובעל םיעדויש םידבועל שממ לש ןורתי יופצ הריהמו תידוחיי

 ןווגמב תופתתשהל יסיסב יאנת םג איה תילטיגיד תוניירוא .תוריהמב םייגולונכט םייונישל
 ןיב ,תנווקמ הדימל ןכו םינווקמ םייתלשממ םיתורישב שומישו תויוכז יוצימ ןוגכ ,תורחא תויוליעפ
 תוניירוא תומר ילעב םישנא םלועה יבחרב .תיתקוסעתה תולגוסמהו םירושיכה גורדש םשל רתיה
 תוניירוא תומר ילעב ,ללככ .רתוי םיחיוורמו רתוי לודג רועישב םיקסעומ תוהובג תילטיגיד
 תונידמבו ,תוכומנ תוניירוא תומר ילעבמ רתוי 27% עצוממב םיחיוורמ תוהובגו תוינוניב תילטיגיד
 רשקש ךירעמ OECD-ה ןוגרא .רתויו 50% לש אוה רעפה ב"הראו רופגניס ,הינטירב ןוגכ תומיוסמ
 .159דיתעב קזחתיו ךלי הז

 תונמוימה תמר תא ראשה ןיב גרדל םימשרנה םישרדנ הקוסעתה תורישל םושירה תעב
 .לטבומו לטבומ לכ לש תיבושחמה תונמוימה תמר לש חוליפ רשפאמ רבדה .םהלש תיבושחמה
 םיקסועה םיפוגה לצא תוטלחה תלבקל תיתשת שמשי הז ץבוקמ יטנוולר עדימש תופצל היה ןתינ
 ןפואב ,הקוסעתה תורישב רומאכ רתונ עדימה ,םלואו .תויונמוימ רופישבו תויעוצקמ תורשכהב
 .םילטבומל הרשכה תוינכות תיינב ךרוצל לשמל ,ול שרדיהל םייושעה םירחא םימרוג ידיב וניאש
 .תיבושחמ תונמוימ ןיינעל הקוסעתה תוריש לש ץבוקה ינותנ תא חתינ הנידמה רקבמ דרשמ
  .םיטרפה ןלהל

  

 
 .תופשב הטילשו תיבושחמ תונמוימ ןה םושירה תעב תוחוודמה תויונמוימה  158

 ."תילטיגיד תוניירוא" חודה  159
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 ,םהיחוויד יפ לע םילטבומה לש תיבושחמה תונמוימה תמר תוגלפתה תא גיצמ ןלהל 51 םישרת
 :וב םימושרה םילטבומל עגונב 160הקוסעתה תורישמ לבקתהש ץבוקה לע ססבתהב

 רבמבונ ,םילטבומה ברקב תיבושחמה תונמוימה תמר תוגלפתה :51 םישרת
2020 

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע

 תיבושחמ תונמוימ ללכ םהל ןיאש וחוויד םילטבומה תיצחממ רתוי יכ הלוע 51 םישרתמ
 אלל םילטבומ 335,000-כב רבודמ .דבלב תיסיסב תיבושחמ תונמוימ ילעב םהש וא
 .הדובעה קושל המיאתמה בושחמ תונמוימ

 יפ לע םילטבומה וחוויד הילעש תיבושחמה תונמוימה תמר תא חתינ הנידמה רקבמ דרשמ
 :ןלהל טרופמכ ,תומיוסמ הייסולכוא תוצובק ברקב םירכינ םירעפ הלעמ חותינה .םינוש םינייפאמ

  

 
 תורישב םימשרנה ץבוק בויט רחאל תומושר 657,000-כ לע ססבתמ חותינה .הדובעה שרוד לש ימצע חוויד לע ססובמ  160

 אל 2020 רבמבונ דעו )הסנכה תחטבה אלו( דבלב הלטבא תבצק יעבותכ םיגווסמה ,2020 ץרמב לחה ,הקוסעתה
 .הדובעל ורזח
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 :םליגל תיסחי םילטבומה וחוויד הילעש תיבושחמה תונמוימה חוליפ ןלהל :ליגה .1

 2020 רבמבונ ,ליגל תיסחי תיבושחמה תונמוימה חוליפ :52 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע

 יכ וחוויד הלעמו 55 ינב םילטבומהמ )65%-כ( םישילש ינשל בורק יכ הלוע 52 םישרתמ
 .דבלב תיסיסב םהלש תיבושחמה תונמוימה תמרש וא תיבושחמ תונמוימ ירסח םה
 םיריעצהמ תיצחמכ - דבלב םירגובמה לש םתלחנ וניא תיבושחמ תונמוימב רסוח ,םלואו

 תיסיסב תונמוימ תמר ילעב וא תיבושחימ תונמוימ ירסחכ םמצע לע םיחוודמ 24 ליג דע
 .דבלב
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 תיסחי םילטבומה וחוויד הילעש תיבושחמה תונמוימה חוליפ ןלהל :הלכשהה תמר .2
 :םתלכשהל

 2020 רבמבונ ,הלכשהל תיסחי תיבושחמה תונמוימה חוליפ :53 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע

 תונמוימ ירסחכ ןמצע לע וחווידש תוטלובה תוצובקה יתשש הלוע םישרתמ
 תונש 12 דע לש הלכשה תמר ילעב םה דבלב תיסיסב תונמוימ ילעב וא תיבושחמ
 51% תמועל תאז .)תוצובקהמ תחא לכ ברקב 59%( הארוה תדועת ילעבו דומיל
  .םיחוודמה ללכ ברקב
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 םכוישל םאתהב םילטבומה וחוויד הילעש תיבושחמה תונמוימה חוליפ ןלהל :יתד ךויש .3
 :יתדה

 ,םידוהי :הייסולכואה גוסל םאתהב תיבושחמה תונמוימה חוליפ :54 םישרת
 2020 רבמבונ ,םיברעו םידרח-םידוהי

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע

 תיסחי לודג רועיש שי תידרחהו תיברעה הרבחהמ םילטבומ ברקב יכ הלוע םישרתמ
 ברקב .)המאתהב 23%-ו 19%( תיבושחמה תונמוימה תמר יבגל עדימב רסוח לש
 לופכמ רתוי תמדקתמ המר לע םיחוודמה רועיש תידרח-אלה תידוהיה הרבחה
  .17% תמועל 36% - תיברעהו תידרחה הרבחה ברקב רשאמ

 םירקחמ םע דחא הנקב הלוע תיברעהו תידרחה הרבחה ברקב תיבושחמה תונמוימב רעפה
 םידרח ולביקש עצוממה ןויצה ,לשמל .לארשיב ילטיגידה רעפה ןיינעב םימדוק תוחודו
 ןויצהמ הברהב ךומנ היה PIACC רקסב תבשקותמ הביבסב תויעב ןורתפ ןחבמב םיברעו

 .161טרפב לארשיבו ללכב OECD-ב עצוממה

  

 
 ."תילטיגיד תוניירוא" חודה ואר  161
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 רקסב תבשקותמ הביבסב תויעב ןורתפ ןחבמב עצוממה ןויצה :55 םישרת
PIACC ה תונידמ לש-OECD תוצובק יפל ,65 - 16 יליג ,לארשי לשו 

 2015 ,הייסולכוא

 

 .162היישעתהו הלכלכה דרשמו ס"מלה ,PIAAC ינותנ יפ לע 

 לע וחווידש םילטבומה רפסמ לע םינותנ וגצוי 56 םישרתב ןלהל :הכשלה םוקימ יפל .4
 תוריש תכשל םוקימ יפל ,דבלב תיסיסב בושחמ תונמוימ תמר לע וא בושחמ תונמוימ רדעיה
 .2020 רבמבונ ,הקוסעתה

 
  

 
 ,ןייטשנירג םירמ ;23 ,19 תוחול ,)2016( 1640 'סמ םוסרפ ,2015 - 2014 ,לארשיב םירגוב תויונמוימ ,ס"מלה  162

 דרשמ(  PIAACתויונמוימה רקס תואצותמ םידחוימ םיחותינ - תידרחה הייסולכואב הקוסעתו תויונמוימ
 .17 'מע ,)2017 ,הלכלכה
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 תמר לע וא בושחמ תונמוימ רדעיה לע וחווידש םילטבומה רפסמ :56 םישרת
 2020 רבמבונ ,הכשלה יפל ,דבלב תיסיסב בושחמ תונמוימ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע
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 הכומנ בשחמ תויונמוימ תמר תמייק םילטבומה יחוויד יפל יכ הלוע םישרתהמ
 הכשל יפל הקולחב םינותנה .הירפירפב רתוי הכומנ המרה יכו ,תיצרא הסירפב
 הדובעה עורז םע הקוסעתה תורישב םייקה עדימה ףותישב תובישחה תא םישיחממ
 תיבושחמה תונמוימה רופישל לועפל םילוכיש ,ימוקמה ןוטלשה ןוגכ םירחא םימרוגו

 ןתינש ןוויכ םילטבומה ינייפאמ לע עדימה ףותישל תובישח הנשי .םילטבומה לש
 ,תאז םע .םהירוגמ םוקמל המילהב תויונמוימה רופישל תוינכות ותועצמאב חתפל
 םימושרה ינייפאמ לע ,הקוסעתה תוריש לש עדימה ףותיש אשונ יכ רומאכ הלע
 .רדסוה םרט תוימוקמ תויושרו הדובעה עורז םע ,ויתורושל

 םירגובמ ברקב תילטיגיד תוניירוא תיינקהל תיתלשממה תוליעפה

 ךרוצהש ךכ לע הנידמה רקבמ עיבצה "םייחה ךרואל תילטיגיד תוניירוא תיינקה" אשונב חודב
 תרגסמב דבלב יקלח הנעמ לבקמ תילטיגידה תוניירואה תרבגהל תילארשיה הייסולכואב לודגה
 ,הדובעה דרשמ ,תילטיגיד לארשי הטמ - ךכב םיקסועש םייתלשממה םיפוגה לש תוליעפה ללכ
 תמרש )64 - 18( הדובעה ליגב שיא 3,665,000-כ ןיבמ .163הקוסעתה תורישו עדמה דרשמ
 תמרב הייסולכואה ירועישש החנהב( 2019 תנשב הכומנ התייה םהלש תילטיגידה תוניירואה
 ופתתשה שיא 44,800-כ ,164)2019 תנשל 2015 תנש ןיב תרכינ הדימב ונתשה אל הכומנ תוניירוא
 .1%165-כ קר ירק ,תילטיגיד תוניירוא תיינקהל יהשלכ תכרדומ תיתלשממ תינכותב 2019 תנשב

 
  ."תילטיגיד תוניירוא" חודה  163

 םושיי יפל ,הטמו 1 המר - הכומנ תונמוימ ילעב 2,132,000-כ דועו ,תיסיסב תילטיגיד תונמוימ ירסח 1,533,000-כ םהמ  164
 תוניירוא תומר ילעב הייסולכואה רועישש ןבומכ ןכתיי .2019 לש הייסולכואה ינותנ לע PIAAC 2015 ןחבמ תואצות
 סיסב לע בשוח הייסולכואה לדוג .ךכל ינכדע דדמ אצמנב ןיא ךא ,תרוקיבה דעומ דעו 2015 זאמ הנתשה תוכומנ
 .ס"מלה ינותנ

 ,תילטיגיד לארשי ,עדמה דרשמ לש תוכרדומ תילטיגיד תוניירוא תוינכותב ופתתשהש ימ םה תוינכותב םיפתתשמה  165
 םינווקמ םיסרוקב קרו ךא ופתתשהש ימ תא ללוכ וניא ןותנה .הדובעה דרשמ לש ןווכהה יזכרמ וא הקוסעתה תוריש
  .הכרדה וא יוויל םיללוכ םניאש
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 ןיב לעופב ללכתמה תווצ וא םרוג ןיאו ,םוחתב ליבומכ ומצע האר דרשמ לכ ,חודה יפל
  .םיפתתשמה ףקיהו דעיה ילהק לש םיטביהה תא םיפוגה

 לארשי הטמ - םייטנוולרה םימרוגהש הנידמה רקבמ ץילמה "תילטיגיד תוניירוא תיינקה" חודב
 ולעפיו וננכתי - רצואה דרשמו הקוסעתה תוריש ףותישב עדמה דרשמ הדובעה דרשמ תילטיגיד
 תמיש ךות תילטיגידה תוניירואה םודיקל תולועפה רועיש תא תרכינ הדימב לידגהל ידכ ףתושמב
 םיתורישה תשגנהב תועדומה תרבגהב ךרוצלו ךכל תוקוקזה תויסולכואה לש םוצעה ףקיהל בל
 יבטימ בולישו החימצה ךשמה הרבחה ךותב םירעפה תנטקה םשל תאז .הדידמבו םינותנ ףוסיאב
 תיברעהו תידרחה טרפבו הנתשמה הדובעה קושב תוילטיגיד תויונמוימ תוטועמ תויסולכוא לש
 ולא תולועפ .תילטיגידה תוניירואה םוחתב לארשי לש ימואל-ןיבה הבוצימ םדוקי םג הז ןפואבו

 ךשמהבו ילכלכ-יתרבחה רעפה תנטקהל םג ותיאו ילטיגידה רעפה םוצמצל םורתל תויופצ
 תפגמל הוולנה ילכלכה רבשמה תעב טרפב בושחה אשונ - קשמב הדובעה ןוירפ רופישל
 .הנורוקה

 לעפ הנורוקה רבשמ תליחת םע :הנורוקה רבשמ תפוקתב םילטבומל םיסרוק תשגנה
 םיסרוק תשגנהל 166ימואלה לטיגידה דרשמב תילטיגיד לארשי הטמ םע הקוסעתה תוריש
 םיסרוק תויה םצעמ ,םלואו .campus.il167 רתאב תילטיגיד תיתשת לע בושחמה תויונמוימ רופישל
 םיברש ,ליעל גצומכ ,םג המ ,יסיסב עדי םירסחל םימיאתמ םה םא קפס ,םינווקמ םיסרוק ולא
 םידרח - תויתרבח תוצובק ןהבו בושחמ תויונמוימב יסיסב עדי ילעב וא עדי ירסח םה םילטבומהמ
 םירקמה בורב ןיא הלא תוצובקל .בשחמ ןוגכ םיילטיגיד םיעצמאל תושיגנ ןיא ןקלחלש - םיברעו

 הכרדהל םג וקקדזי ןהו ,ןווקמ דומילל יאמצע ןפואב תשגל ידכ תויסיסבה תויונמוימהו םילכה
 .168תילטנורפ

 דעיה להקש הנבה ךותמ יכ 2021 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ימואלה לטיגידה דרשמ
 םיכלהמ המכ הב ועמטוהו םייוניש המכ תינכותב ושענ ,ןווקמ דומילל רבעמב תושקתהל יושע
 הכימתו תומאתה ,םייוניש .םינווקמה דומילה ילכ ןיבל דעיה תייסולכוא ןיב רושיגב עייסל ודעונש
 ,לעופב .םינווקמ הדימל יסרוקב ףתתשהל תילטיגיד תוניירוא ירדענ םידמעומל רשפאל ודעונ וז

-מ רתויב ףתתשהל תיסיסב תילטיגיד תוניירוא ירדענ םיפתתשמ 1,200-כל ורשפיא ולא תולועפ
 .ועצוהש םינווקמ םיסרוק 80

 דומילל ןווקמ סרוק הנוב אוה יכ 2021 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ החוורהו הדובעה דרשמ
 םירושיכ חותיפלו תיתקוסעתה תולגוסמה רופישל דעוימה ידוחיי טולייפכ תילטיגיד תוניירוא
 .הדובעה קושב תשדוחמ תובלתשה םודיקלו הדובע תאיצמל

 
 דרשמב ימואלה לטיגידה ךרעמ םקוה ויתחת 19.7.21 םוימ 135 הלשממ תטלחהב לטוב ימואלה לטיגידה דרשמ  166

  ."תילטיגיד לארשי" ימואלה םזימה הטמו הלשמהה בושקתה תושר ורבעוה וילאו ,הלכלכה

 ףוסב .2018 ףוסב אלמ ןפואבו 2016 תנש ףוסב טולייפכ לועפל לחה רתאה .םניחב םיסרוק ןווגמ ללוכה ןווקמ רתא  167
 ןחבמל הנכה סרוק ,21-ה האמה ירושיכו תיעוצקמ הרשכה יסרוק 22 ,םיימדקא םיסרוק 58 רתאה ללכ 2019 תנש
 .הנידמ ידבועל יעוצקמ חותיפ יסרוק 85-ו ירטמוכיספה

 ."תילטיגיד תוניירוא" חודה  168
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 תויונמוימ רופישל םיסרוקב םיפתתשמה רפסמ 2020 תנשל 2019 תנש ןיב יכ הלע
 לומל תאז .)17%-כ ךסב התחפה( 1,888-ל 2,283-מ תחפ הקוסעתה תוריש לש תויבושחמ
 תונמוימ ילעב םהש וא ללכ תיבושחמ תונמוימ םהל ןיא יכ וחווידש םילטבומ 335,000-כ
 .דבלב תיסיסב תיבושחמ

 תויונמוימל הקוסעתה תוריש לש םיסרוקב םיפתתשמה רפסמ :57 םישרת
  2020 ,2019 ,בושחמ

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע

 הקוסעתה תורישב יכ 2021 ראוניב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ הקוסעתה תוריש ל"כנמ
 ,םיסרוקבו תורשכהב ףתתשהל תועצה ךרוצל )Nudge( ויתורושל םימושרל תומוזי תוינפ תועצובמ
 םיחתופ ויה ,רתוי לודג ביצקת היה תורישל םא .תוינופלט תוינפל תוילטיגיד תוינפ ןיב בוליש ךות
 רצואה דרשמל הנפ הקוסעתה תורישש ףא ,תאז םע .תילטיגיד תוניירוא לשמל ,םיפסונ םיסרוק
 אלו בר רוחיאב הלבקתה ביצקתה תפסות ,םיסרוקה תלעפה רובע ביצקת תפסותל השקבב
  .םיסרוקה תלעפה םשל שרדנה ביצקתה אולמ תא הללכ

 אל לארשי תנידמ ותעדל יכ 2020 רבמצדב הנידמה רקבמל רסמ זאד הדובעה עורז לע הנוממה
 ,תויונמוימ רופישלו תויעוצקמ תורשכהל לאיצנטופה תא תוצמל ידכ בצמה תא קיפסמ הלצינ
 .הדובא הנש איה 2020 תנש וז הניחבמו
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 ,םיפסונ תיעוצקמ הרשכה ימרוגו תילטיגיד לארשי ףותישב ,הקוסעתה תוריש יכ ץלמומ
 תוניירואה םודיק ךרוצל הנממ האיציהו הנורוקה רבשמ תפוקת תא לצנל דחי ולעפי

 עדי רסוח לע וחווידו הלטבא תבצק םילבקמה םילטבומ 335,000-כ לש תילטיגידה
 תחלצומ תובלתשהל םורתל היושע וז הלועפ .דבלב תיסיסב המר וא תילטיגיד תונמוימב
 םוזיי יכ ץלמומ דוע .ךוראה חווטב ןוירפה רופישלו הדובעה קושב םילטבומה לש רתוי

 תיתרבחהו תיפרגואיגה הסירפל םאתוי תילטיגידה תוניירואה אשונב תיעוצקמה הרשכהה
 .הז םוחתב הכומנ תונמוימ לע וחווידש הייסולכואה תוצובק לשו תוזוחמה לש

 תיברעה הרבחהמ םילטבומל תירבעה הפשה תיינקה
 תמרש םיירקיעה הדובעה יליגב תיברעה הרבחהמ םישנו םירבגלש הלוע םסרפתהש רקחממ
 ,הכומנ תירבעב םתואיקבש הלאמ םיקסעומ תויהל רתוי םיבר םייוכיס ההובג תירבעב םתואיקב
 ןוהה תמרב םירעפה תא תרכינ הדימב םצמצל הלוכי הפשה םסח תרסה .רתוי הובג םרכשו

 .169תילארשיה הרבחבו הלכלכב םיברעה לש תובלתשהל םורתלו םידוהיל םיברע ןיב ישונאה
 םיקלח לש תופתתשה םיליבגמה םימסחה דחא םג אוה תירבעה הפשב הטילשב ךרוצה
 תויונמוימ תיינקה תא םדקל הצילמה 2030171 תדעו םג .170תויעוצקמ תורשכהב תיברעה הרבחהמ
 םאתהב תאזו ,תיברעה הרבחל תירבע תמגודכ ,ישממ רסוח ההוזמ ןהבש תויסולכואל סיסבה
 .הדובעה קושב והוזיש םיכרצל

 תואיקבה תמר תא ראשה ןיב גרדל םישרדנ םימשרנה ,הקוסעתה תורישל םושירה תרגסמב
 ,תוהז ירפסמ ןויצ ידכ דע טרופמ עדימ ליכמ הקוסעתה תורישבש ץבוקה ןכלו .תירבעב םהלש
 .םילטבומה ברקב תירבעב תואיקבה תמר לש חוליפ ראשה ןיב רשפאמה ,ימצע חוויד סיסב לע
 םיקסועה םיפוגה לש תוטלחה תלבקל תיתשת שמשי הז ץבוקמ יטנוולר עדימ יכ ץלמומ
 לש הז עדימ ליעלש םיפוגה ידיב ןיא יכ הלע ,תאז םע .תויונמוימ רופישו תויעוצקמ תורשכהב
 לש תירבעב תואיקבה ןיינעל ץבוקה תא חתינ הנידמה רקבמ דרשמ . הקוסעתה תוריש
 :םיטרפה ןלהל .םילטבומה

 הנידמה רקבמל ורבעוהש יפכ ,הדובעל ורזח אל 2020 רבמבונ דעש םילטבומה ינותנ חותינמ
 ןלהל .)144,000-כ( תיברעה הרבחהמ םיעיגמ םכותמ %22-כ יכ הלוע ,הקוסעתה תורישמ
 םינותנה יפ לע ,תיברעה הרבחהמ םילטבומ וחוויד הילעש תירבעב תואיקבה תמר תוגלפתה
 :2020 רבמבונל

 
 :תיברעה הרבחב תירבעה הפשב עדיל האושתה ,הילצרה ימוחתניבה זכרמה ,תילכלכ תוינידמל ןורהא ןוכמ  169

 .)עדיל האושתה - ןלהל( )2020 רבמטפס( םתרסהל םיכרדהו הפשה תשיכרב םימסח

 ."םייחה ךרואל הדימל" חודה  170

 .םכסמ ח"וד ,2030 תדעו  171



 
 

 
 

 

 

|   110   |      

 

 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 ,תיברעה הרבחהמ םילטבומ ברקב תירבעב תואיקבה תמר :58 םישרת
 2020 רבמבונ

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע

 תיסיסב תירבע תמר לע וחוויד םיברעה םילטבומה 144,000-מ 34% יכ הלוע 58 םישרתמ
 תירבע לע וחוויד 44% יכו ,)50,000-כ( תירבע ןניאש תורחא תופשב עדי לע וא דבלב
 .םא תפש וא ההובג המרב

 לש תיתקוסעת תירבע סרוקב םיפתתשמ 66 קר ויה 2020 תנשב יכ הלע תרוקיבב ,דגנמ
 .)33% לש םוצמצ( םיפתתשמ 98 ויה הבש ,2019 תנשמ ףא תוחפ ,הקוסעתה תוריש
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 2020 ,2019 ,תיתקוסעת תירבע סרוקב םיפתתשמה רפסמ :59 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע

 היה הקוסעתה תוריש יכ 2021 ראוניב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ הקוסעתה תוריש ל"כנמ
 תירבעל םיסרוק הז ללכבו ,תילטיגיד תוניירואל םיסרוקה תמגודכ םיפסונ םיסרוק חתופ
 הנפ תורישה יכ ןייצו ףיסוה אוה .השענ אל רבדה ביצקתה תלבגמ חכונ םלואו ,תיתקוסעת
 דעוי אלו רוחיאב לבקתה ביצקתה ךא ,םיסרוק רובע ביצקת תפסותל השקבב רצואה דרשמל
  .םיסרוקה תלעפה ןומימל

 הרבחהמ םילטבומ וחוויד הילעש תירבעב תואיקבה תמר תא חתינ הנידמה רקבמ דרשמ
 ברקב דחוימב םיטלוב הפשה ירעפ יכ הלע חותינהמ .םהלש םינוש םינייפאמל םאתהב תיברעה
  :172ןלהל טרופמכ ,תומיוסמ תוצובק

 המורתה ךכ רתוי םדקומ ליגב הליחתמ הפשה תשיכרש לככ יכ אצמנ םירקחמב :ליגה 
 םילטבומ וחוויד הילעש תירבעב עדיה תמר חוליפ ןלהל .173רתוי הלודג ןוירפלו הקוסעתל
 :םליגל םאתהב תיברעה הרבחהמ

 
  

 
 הקוסעתה תורישב םימושרה תא קר תוללוכה תומושר 144,000-כ לע ססבתמ תירבעב תואיקבה תמר לש חותינה  172

 .הדובעל ורזח אל 2020 רבמבונ דע רשאו ,דבלב הלטבא תבצק םיעבותה ,תיברעה הרבחה ברקמ

 .עדיל האושתה  173
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 תיברעה הרבחהמ םילטבומ ברקב תירבעב עדיה תמר חוליפ :60 םישרת
 2020 רבמבונ ,ליגל םאתהב

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע

 .24 ליג דע םיריעצ םילטבומ ברקב תירבעב עדיה תמרב רעפ לע עיבצמ הז םישרת
 תמועל תירבעב םא תפש תמר וא ההובג המר לע דבלב 29% וחוויד וז הצובק ברקב

 רתוי בר קתו לעבו רתוי רגובמ לטבומהש לככ ,השעמל .הלעמו 35 ינב ברקב 50%
 םע דחא הנקב םילוע הלא םינותנ .תירבעב תונמוימה תמר הלוע הדובעה קושב
 ןיב הלוע ונממש ,ךוניחב הכרעהו הדידמל תיצראה תושרה ידי לע עצובש רקחמ
 םידומילה תנשב םכתסה תוכומנה תואיקבה תומר יתשב םידימלתה רועיש יכ ראשה
-ו הכומנה המרל תחתמ 13%( 31%-ב )2018 טסוגוא - 2017 רבמטפס( ח"עשתה

  .174רתויב תוהובגה תומרה יתשב ואצמנ םידימלתהמ 24% קרו ,)הכומנה המרב 8%1

 דרשמ ליעפמ )2016 טסוגוא - 2015 רבמטפס( ו"עשתה םידומילה תנשמ לחה יכ ןיוצי
 תא קזחל התרטמש ,ליגה תובכש לכב תיברעה הרבחה ידימלת ברקב תינכות ךוניחה
 תעידי םודיק יכ הרכהה תדמוע תינכותה סיסבב .תרבודמה תירבעה הפשב םתטילש

 
 ינותנ ,תיברע ירבוד םידימלתל הינש הפשכ תירבע ,ךוניחה דרשמ ,ךוניחב הכרעהו הדידמל תיצראה תושרה  174

 .)2018 רבוטקוא( ח"עשת
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 ךרוצ אוה תיברעה ירבוד םידימלתה ברקב טרפב תרבודמה הפשהו ללכב תירבעה הפשה
 .175תיתוברתו תיתרבח תוברועמלו תרושקתל סיסבכ ינויח

 הכרעה רקחמ עציב יכ ,2021 יאממ ותבושתב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ךוניחה דרשמ
 ראוניב ושגוה רקחמה יאצממ ;תיברע ירבוד ברקב תירבעה הפשה דומילל תינכותל עגונב

 םיבר םידימלת לש העבההו תרושקתה תויונמוימ :ןלהלכ ,ראשה ןיב ,םהמ הלועו ,2019
 רפסה יתב תיברמב תמשוימ הניא היביכר לכ לע תינכותה ;תיסחי תוכומנ תיברעה הרבחב
 ;תיסחי הכומנ הרובדה תירבעה הפשב םידימלתה לש תרושקתה תמר ;רקחמב ופתתשהש
 תא לכסל ףאו בכעל םייושע םיילוהינו םיינוגרא ,םייגוגדפ םיטביהב םירושקה םימסח המכ
 ןמז תאצקה ,הרובד תירבעל הארוה תועש ידמ טעמ - לשמל ,תינכותה תורטמ תגשה
 אל הרשכהו תונימא אל תויגולונכט תויתשת ,תירבעב רובידו חיש לש לוגרתל הטעומ
 :םיזכרמ םיכילהת ינש 2019 תנשב דרשמה עציב רקחמה יאצממ תובקעב .םירומל תקפסמ
 םילימ רצוא תיתשת תיינבו םיידוסיו םיינוכית רפס יתב 100-כב תירבע ינפלוא טולייפ
 תיתכרעמה תינכותה עוציבב 2020 תנשב לחוה טולייפה תחלצה סיסב לע .תינכדע
 .תינכותה תא ביחרהל ףא דרשמה תנווכבו ,תירבעב

 הרבחהמ םילטבומ וחוויד הילעש תירבעב עדיה תמר חוליפ ןלהל :הלכשהה תמר 
 :םתלכשה תמרל םאתהב תיברעה

 תיברעה הרבחהמ םילטבומ ברקב תירבעב עדיה תמר חוליפ :61 םישרת
 2020 רבמבונ ,הלכשהל םאתהב

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע

 
175  -9FA3-4F34-3E9C-https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=56&REFF_GUID=%7BA5D58CB6

85EACB43BD05%7D 



 
 

 
 

 

 

|   114   |      

 

 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 ןטק םא תפש תמרב וא ההובג תירבע תמר לע םיחוודמה רועיש יכ הלוע םישרתהמ
 ברקמ לודג רועיש ,םתמועל .)40%( דומיל תונש 12 דע םהל רשא םילטבומ ברקב
 תמרב וא ההובג המרב תירבע לע םיחוודמ םיאנכטו םיאסדנה ןכו ימדקא ראות ילעב
 הרבחהמ הארוה תדועת ילעב ברקמ 56% קר .)המאתהב 73%-ו 71%( םא תפש
 .םא תפש תמרב וא ההובג תירבע תמר לע םיחוודמ תיברעה

 תמר לע רתויב לודגה םיחוודמה רפסמ ןהבש תוכשלה םירשע טוריפ ןלהל :בושייה 
 :דבלב תירבע ןניאש תופשב עדי לע וא תיסיסב תירבע
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 לע וא תיסיסב תירבע תמר לע לודג םיחוודמ רפסמ םע תוכשל :62 םישרת
 2020 רבמבונ ,תירבע ןניאש תופשב עדי

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע
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 ופי-ביבא לת ןוגכ ,תוברועמ םירעב תומקוממה הקוסעתה תוכשלבש הלוע םישרתהמ
 ,תאז תמועל .תירבעב הכומנ הטילש לע םיחוודמה םילטבומ לש רתוי ןטק רועיש ,הפיחו

 ,םחפ-לא םוא ומכ ,תיברעה הרבחהמ הייסולכוא תזכורמ ןהבש הקוסעתה תוכשלב
 הטילש לע םיחוודמה םילטבומ לש )רתויו 50%( לודג רועיש ,םילשורי חרזמו הרערע
 הכשל יפל הקולחב םינותנה ,תויבושחמ תויונמוימ יבגל רומאל המודב .תירבעב הכומנ
 םימרוג םעו הדובעה עורזל הקוסעתה תוריש ןיב עדימה ףותישב תובישחה תא םישיחממ
  .םילטבומ לש תירבעה הפשה רופישל לועפל םילוכיש ,ימוקמה ןוטלשה ןוגכ ,םירחא

 היה תורישל םא יכ 2021 ראוניב הנידמה רקבמ דרשמל רומאכ רסמ הקוסעתה תוריש ל"כנמ
 ושקיבש ףא ,תאז םע. תיתקוסעת תירבעל לשמל ,םיפסונ םיסרוק םיחתופ ויה ,רתוי לודג ביצקת
  .םיסרוקל ףסכ ללכ אלו בר רוחיאב היה ולביקש םוכסה ,םיסרוקל םיביצקת רצואהמ

 הפשה רופישל תינכות וניכי רצואה דרשמו הדובעה עורז ,הקוסעתה תוריש יכ ץלמומ
 יזוכירל םאתהבו הקוסעתה תוריש ינותנ לע ססבתהב תאזו ,םילטבומה ברקב תירבעה
 קוזיחל ותינכות תואצות רחא בוקעי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ דוע .םייטנוולרה הייסולכואה
 ייוכיס תא לידגהל ידכ לוכה .תיברעה הרבחב םידימלת ברקב תירבעה הפשה
  .טרפב הקוסעתה קושבו ללכב הנידמב תיברעה הרבחה ינב םיריעצ לש םתובלתשה

✰ 

 חודב דדחתמ תויונמוימו םירושיכ תיינקהל רושקה לכב הלועפ ףותישבו םואיתב ךרוצה
 תויבושחמ תויונמוימב םירעפ ילעב םילטבומ םיאצמנ דחמ הבש הפוקתב טרפב ;הז
 ימד םילבקמו הקוסעתה לגעמל ץוחמ - ליעל גצוהש יפכ - תירבעה הפשה תעידיבו

 םירושיכה תא רפשל םהל עייסל םייטנוולרה םימרוגל תורשפאה הנשי ךדיאמו הלטבא
 .ששואתי הז רשאכ הקוסעתה קושב שדחמ םבוליש תא לקהלו תויונמוימהו

 תא םדקל תנמ לע םידבועה תויונמוימ רופישב ךרוצ שי ןכא יכ םיביצקת ףגא רסמ ותבושתב
 תויונמוימל בל םישב תאז תושעל שי ךא ,הדובעה ןוירפ תא לידגהל ךכו הקוסעתב םתובלתשה
  .ךכב עיקשהל טרפה לש ןוצרלו תולגוסמל ,תשרדנה העקשהל ,תומייקה

 תיינקהב וא תיעוצקמ הרשכהב תואכזה תפוקת תכראה תיינתה יכ רסמ החוורה הדובעה דרשמ
 לשב שורפל אלו הקוסעתה קושב בלתשהל ,םתרשכה תא םייסל םידמולל רשפאת ,םירושיכ
 .ילכלכ ישוק
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 םילטבומ לש םתובלתשה ךרוצלו תירבעה הפשבו תיבושחמה תונמוימב םירעפה חכונ
 תא רפשל םילטבומ ץרמתל תובישח שי ,הדובעה קושב תוכומנ תויונמוימ ילעב
 .2021 ינוי דע רומאכ הכראוהש ,הלטבא ימדל תואכזה תפוקת ךלהמב םהיתויונמוימ
 תללכתמ תינכות וניכי ,רצואה דרשמ ףותישב ,הקוסעתה תורישו הדובעה עורז יכ ץלמומ
 ידכ םיפסונ םיילהנימ םינותנ לש תובלצה לע ןכו חודב וגצוהש םינותנ לע תססבתמה
 הפשב תואיקבהו בושחמה תויונמוימ לש ידיימ רופישל הקוקזה הייסולכואה תא ץרמתל
 וניכי רשא םידרשמהש עצומ רתיה ןיב .הלטבאה ימד תלבק תפוקתב ןכ תושעל תירבעה
 ישילשה רזגמב םיפסונ םייטנוולר םימרוגו ימוקמה ןוטלשה םע וצעייתי תינכותה תא
  .םייטנוולרה םייפרגואיגה םירוזאה יפל הנביתו תונושה תויסולכואה ינייפאמ תא םיריכמה

 הקוסעתה םוחתב תיתלשממה תוליעפה

 הקוסעתה דודיעל תווצהו 2030 תדעו תוצלמה
 תוצלמה שבגל ויה הידיקפת .2019 - 2017 םינשה ןיב ,הנורוקה רבשמל םדוק הלעפ 2030 תדעו

 הדובעה קושב גוציי-תתב תואצמנה תויסולכוא ברקב הקוסעתה יפקיה תא לידגהל ןתרטמש
 קוזיחו קשמה יכרוצל םתמאתה תדימו םידבועה לש םירושיכהו תויונמוימה תמר רופיש ,ןמודיקו

 תועגונה תוצלמה רתיה ןיב הצילמה הדעווה . הנתשמה הדובעה קושל הלשממה תוכרעיה
 ,הדובעה רשל וגצוה הדעווה תוצלמה .תויעוצקמה תורשכההו םייחה ךרואל הדימלה יאשונל
 ינפל האבוה םרט תרוקיבה םויס דעומ דעש ,הלשממל הטלחה תעצה השבוג ןקלח יבגלו

  .176הלשממה

 תדעו 2020 ילויב המקוה ,הנורוקה תפגמל הוולנה יתקוסעתה רבשמה חכונו ,וז הדעו לע ףסונ
 דרשמ ל"כנמ מ"מו זאד רצואה דרשמ תיל"כנמ תושארב הקוסעתה םוחתל תידרשמ-ןיב יוגיה
 :ולא ויה תווצה קסע םהבש םייזכרמה םיאשונה .)הקוסעתה דודיעל תווצה( זאד הלשממה שאר
 דודיעל תווצה .תויעוצקמ תורשכה ;הקוסעתו הקסעה דודיע ;הקוסעתה קוש ינותנ בויטו ףוסיא
 תפתושמ תושארב תוצלמהה םושייל הוולמ םיל׳׳כנמ תווצ םיקהל רתיה ןיב ץילמה הקוסעתה
 ,היישעתהו הלכלכה דרשמ ףותישבו רצואה דרשמ ל׳׳כנמו הלשממה שאר דרשמ ל׳׳כנמ לש
 הכשלה ,לארשי קנב ,הקוסעתה תוריש ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ
 .הלכלכל תימואלה הצעומהו ימואל חוטיבל דסומה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה

 ילעב ,הביל יאשונב וקסע הקוסעתה דודיעל תווצהו 2030 תדעו יכ הדבועה ףא לע
 רבשמל הוולנה יתקוסעתה רבשמהמ האיצילו הקוסעתה קוש םודיקל תערכמ תובישח
 .םיתווצה ינש תוצלמה הלשממב ןוידל ולעוה םרט תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ ,הנורוקה
 בישהל התרטמש תימואל תיגטרטסא תינכות השבוג םרט תרוקיבה םויס דעומל יכ הלע
 םא - םדוקה ודיקפתל רוזחל לוכי וניאש ימ הז ללכבו ,הקוסעתה לגעמל םילטבומה תא
 .םייק וניא רבכ הדובעה םוקמש הדבועה לשב םאו שרדנ אל רבכ דיקפתהש ינפמ
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 רשל ושגוהו וגצוה 2030 תדעו תוצלמה יכ 2021 ראורבפב הנידמה רקבמל רסמנ הדובעה עורזמ
 )םירדסה( תילכלכה תינכותל סנכיהל הרומא התייהש הלשממ תטלחה תטויט הבתכנו ,החוורה
 רובעל הרומא התייהש ,וז הטלחה םג ךכו םדוק אל הנידמה ביצקת .הנידמה ביצקת תרגסמב
  .וז תרגסמב

 הקוסעתה דודיעל תווצה חוד יכ 2021 ראורבפב הנידמה רקבמל רסמנ הלשממה שאר דרשממ
 תלהנימ םיקהל הטלחהב יוטיב ידיל ואב םידעצהמ קלח .הלשממה ידי לע ואולמב ץמוא אל
 ,177רצואה דרשמב היישעתהו תיליעה היגולונכטה ,יוניבה ,תויתשתה יפנעב תויעוצקמ תורשכה
 .םייטנוולרה םיפוגה ידי לע םימדוקמ קלחו

 המרופר ליבומ ישונא ןוה חותיפו תיעוצקמ הרשכהל ףגאה יכ רסמ החוורהו הדובעה דרשמ
 חוד תוצלמה סיסב לע ושבוג המושייל םיחנמה תונורקעהו המרופרה יכו ;תורשכהה ךרעמב

 הרשכהה ילולסמ בויטל לועפל ךישממ ףגאה ,דבב דב .הלשממה רושיאל אבוי רשא 2030
 תא רפשל תנמ לע תאז ,תורישה ןתמ לועייו היטרקוריבה םוצמצ ךות הדובעה ילהונ ןוכדעלו
  .םדקהב הקוסעתה קושב בלתשהל ולכויש ןפואב םילטבומה תרשכהל איבהלו עוציבה תלוכי

 2030 תדעוו הקוסעתה דודיעל תווצה תוצלמה תא איבהל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תינכות שבגת ןרואלו ,ץמאל ןהמ וליא טילחת ,ןתוא ןחבת איהש ידכ הלשממה ינפל ןוידל
 דעצכש עצומ .הקוסעתה לגעמל םילטבומה יפלא תואמ תבשהל תיגטרטסא-תימואל
 םאתהב לעפי רשא ,חודב ץלמוהש יפכ ,תוצלמהה םושייל םיל"כנמה תווצ םקוי ינושאר
 הקוסעתה דודיעל תווצהו 2030 תדעו תוצלמה ץומיא .הלשממה לבקתש תוטלחהל
 םוחתב תוינידמ תעיבק יכילהתל עגונה לכב תישממ הגרדמ תציפק תווהל םילוכי ןמושייו

 ךוראה חווטבו ,יתקוסעתה רבשמהמ האיציה תא רתוי בוט להנל רשפאלו הקוסעתה
  .הנתשמה הקוסעתה קושב םייופצה םייונישה םע דדומתהל ורשפאי

 עורזו הקוסעתה תוריש ידי לע יביצקתה עוציבה ףקיה
 2020 תנשב הדובעה
 יאנתב דמועה לטבומל הלטבא ימד םולשת :םייזכרמ םיביכרמ ינש ללוכ םילטבומב לופיטה
 םייזכרמה םיפוגה ינש .הקוסעתה קושב שדחמ בלתשהל לטבומל עויסו קוחב םיעובקה תואכזה
 עצבמה ,הקוסעתה תוריש םה שדחמ הקוסעתה קושב םבולישבו םילטבומל עויסב םיקסועה
 תומוקמב םתמשהל לעופו תונוש תואנדסו תורשכהל הנפמ ,תורישל םימושרל יתקוסעת ןוחבא
 תונוש תויעוצקמ תורשכהו הקוסעת תוינכות הליעפמה ,הדובעה עורזו ;םימיאתמ הדובע
 תודחוימ תויסולכואל יתקוסעת ןווכה יזכרמ הליעפמ ןכו ,תיעוצקמ הרשכהל ףגאה תרגסמב
 תקוסעת תלהנימ תרגסמב )דועו םיפויתא ,תוירוה-דח ,תויולבגומ ילעב ,םיברע ,םידרח(
 ,הקוסעתב םילטבומ בוליש דבלמ םיפסונ םימוחתב תלעופ הדובעה עורז יכ ןיוצי .תויסולכוא
 יקוח תפיכאו םיקוסיע תרדסא ,תיתקוסעת תואירבו תוחיטב ,םינותחפשמו םוי תונועמ םהבו

  .הדובע
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 ,OECD-ה ןוגרא ינותנ יפל יכ הנידמה רקבמ ןייצ 2021178 תנשמ הנתשמה הדובעה קוש לע חודב
 שילשכב הנטק - הכומנ איה תיגולונכטו תיעוצקמ הרשכהב לארשיב תירוביצה העקשהה
 תוחפ תורשכהב העיקשמ לארשי ,180שפנל ג"מת לש םיחנומב .OECD179-ה תונידמב עצוממהמ
 :ןלהל םישרתב גצומכ ,OECD-ה תונידמב עצוממהמ שילשמ

 ג"מתהמ רועישכ הנשל ףתתשמל תורשכה לע תירוביצה האצוהה :63 םישרת
 OECD, 2017-ה עצוממו OECD-ה תונידמ ,שפנל

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,OECD181-ה ןוגרא ינותנ יפ לע

 תורשכהב תופתתשהה תא ביחרהל לארשיל OECD-ה ןוגרא ץילמה םירבדה בצמ חכונ
 ,182תורשכהב ףתתשהל םיטעממה ,ךומנ רכשבו תויונמוימ יטועמ םידבוע לש רקיעב ,תויעוצקמה
 ויהיש תוחיטבמה תולועפ תטיקנו תורשכהב תירוביצה הכימתה תלדגה תועצמאב תאזו

 לחה ,הנורוקה רבשמ תפוקתב דחוימ שגד לביק תורשכהה תא ביחרהל ךרוצה .183תויביטקפא
 ימד לבקל םיאכז ושענו הקוסעתה לגעמל ץוחמ לא וטלפנ םילטבומ יפלא תואמשכ ,2020 ץרממ
 תא רישכהל תונמדזה שמשל התייה הלוכי וז תכשוממ הפוקת .2021 ינוי םות דע תוחפל הלטבא

 
 ."םייחה ךרואל הדימל" חודה  178

 ךותמ )המשה יתוריש אלל( הדובעה קושב הליעפ תוינידמ לש תויוליעפב םיפתתשמה רועיש ,העקשהה ינותנ ףא לע  179
 OECD-ה תונידמב עצוממב 4.31% תמועל 4.41%-ב םכתסהו ,OECD-ה ינותנ יפל לארשיב תיסחי לודג הדובעה חוכ
 תיירוגטקב ,לשמל .תוירוגטקהמ קלחב האוושהה תלוכי רבדב OECD-ה תורעהל בל םישל שי ,םלואו .2018 תנשב
 בורב וליאו ,הדובעב תוחמתהו תובלתשה ךרוצל הכימת ולביקש ןוכית ידימלת םג םילולכ לארשיב תורשכהה
 .דבלב םירגובמל איה הכימתה תורחאה תונידמה

 בל םישל שי .האוושהה ינותנ וחקלנ ונממו ,OECD-ה ןוגרא שמתשמ ובש ןתינה לככ ילרטינ דדמ אוה שפנל ג"מתה  180
 .הקוסעתה םוחתב תיביצקתה העקשהה יפקיה לע עיפשהל םייושעה הלשמ םיידוחיי םינייפאמ הנידמ לכלש
 .ןוחטיבה יכרוצ תא םיללוכ לארשיב םיידוחייה םינייפאמה

 181  OECD, Dashboard on priorities for adult learning. 

182  OECD, Economic Policy Reforms: Going for growth country note - Israel (2019), p. 174. 

183  OECD, Economic Surveys: Israel 2018, pp. 107-108. 
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 תא רפשל ןכו םלעיהל םייושעש תועוצקמב וקסעש ולא תאו עוצקמה ירסח םילטבומה
 .הנתשמה הדובעה קוש יכרוצל םמיאתהלו םילטבומה יפלא תואמ לש תויתקוסעתה תויונמוימה
 2020 - 2019 םינשב הדובעה עורזו הקוסעתה תוריש לש תוליעפה יפקיה לע םיטרפ ןלהל

 הדובעה עורז תוליעפ

 :2020 - 2019 םינשל הדובעה עורז לש תוליעפה ינותנ תאוושה 7 חולב ןלהל

 2020 ,2019 הדובעה עורז לש תוליעפה ינותנ :7 חול

 2019 2020 
 יונישה רועיש

2019 - 2020 

 (4.4%) ח"ש דראילימ 3.05-כ ח"ש דראילימ 3.19-כ הדובעה עורז ללוכ ,עוציבה ביצקת

 תיעוצקמ הרשכהל ףגאה עוציב ביצקת
 םדא חוכ חותיפו

 )47.1%( ח"ש ןוילימ 89.2-כ ח"ש ןוילימ 168.6-כ

 ףגאה חוקיפב םירשכומה רפסמ
 םדא חוכ חותיפו תיעוצקמ הרשכהל
 הנידמה דוסבסב וא ןומימב

11,236 7,053 )37.23%( 

 תקוסעת תלהנימ עוציב ביצקת
 תודחוימ תויסולכוא

 )13.43%( *ח"ש ןוילימ 186.3 ח"ש ןוילימ 215.2

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הדובעה עורז ינותנ יפ לע
 .יכשמה ביצקת אוהש םושמ רתוי ןטק 2020 ביצקת  *

 עורז לש ללוכה ביצקתה ןה םצמטצה 2020 תנשל 2019 תנש ןיב יכ הלוע ליעל םינותנהמ
 ,)4.4%-כ לש םוצמצ( רבשמהמ הדובעה קוש תוששואתהב יזכרמ דיקפת הלש ,הדובעה
 )47%-ל בורק לש םוצמצ( תויעוצקמ תורשכה לע תונומאה תודיחיה לש תואצוהה ןהו
-כ לש םוצמצ( תודחוימ תויסולכואמ םיעיגמה ולא טרפבו ,םילטבומ לש תויונמוימ רופישו

 תיעוצקמ הרשכהל ףגאה חוקיפב תויעוצקמ תורשכהב םיפתתשמה רפסמ יכ הלע .)13%
 תנש ןיב םירשכומה רפסמב 37%-כב תחפ הנידמה דוסבסב וא ןומימב םדא חוכ חותיפו

 .דבלב 7,000-כב םכתסהו 2020 תנשל 2019

 לשב הנתינש ביצקתה תפסות תובקעב יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ החוורהו הדובעה דרשמ
 רפסמבו םירשכומה רפסמב רכינ לודיג לח ,ותדובע יכילהתב רופיש לשבו הנורוקה תפגמ
  .וחתפנש םיסרוקה
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 הקוסעתה תוריש תוליעפ

 הקוסעתה תוריש לש תוליעפה יפקיהו יביצקתה עוציבה ,ביצקת ינותנ תאוושה :8 חולב ןלהל
 :2020 - 2019 םינשל

 תוריש לש תוליעפה יפקיהו יביצקתה עוציבה ,ביצקתה ינותנ תאוושה :8 חול
 )ח"ש יפלאב םייפסכה םינותנה( 2020 ,2019 ,הקוסעתה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקוסעתה תוריש ינותנ יפ לע 

 2019 2020 
 יונישה רועיש

2019 - 2020 

 42.27% 415,387  291,976 * ביצקת

 6.7%   19,782 8,539 **תיעוצקמ הרשכהל םירבוש ןיגב תואצוה

 )15.29%( ***40,317 47,592 המשה תולועפ ןיגב תואצוה

 22.13% 9,607 7,866 םייתקוסעת םינומיאבו תואנדסב םיפתתשמ כ"הס

 )41.9%( 5,706 9,821 תויעוצקמ תורשכהבו םיסרוקב םיפתתשמ כ"הס

)17.3%( 1,888 2,283 ****בשחמ תויונמוימל םיסרוקב םיפתתשמ כ"הס  

)32.65%( 66 98 תיתקוסעת תירבע תנדסב םיפתתשמ כ"הס  

 ןוילימ 74 םכותמ( הנורוקה רבשמ ןיגב ולבקתהש ח"ש ןוילימ 127-כ לש ךס ללוכ 2020 תנשל ביצקתה  *
 .)םיקיסעמ קנעמ לועפת ןיגב ח"ש

 עורזמ םילבקתמ ךא הקוסעתה תוריש ידי לע םילהונמ תיעוצקמ הרשכהל םירבוש ןיגב םיפסכה  **
 הדובעה ישרוד תבוטל תיעוצקמ הרשכהל םירבוש ןתמל ביצקת הקוסעתה תורישל הצקמה ,הדובעה
  .הקוסעתה תורישב םיבצייתמה

 הקוסעתה תוריש תוחודב וגווס רשא ,"הכרדה תויתשת" ףיעסה ןיגב ח"ש יפלא 10,537 ללוכ םוכסה  ***
 .לועפת תואצוהכ 2020 תנשלו המשה תואצוהכ 2019 תנשל

 .םדקתמו יסיסב טפוסורקיימ **** 
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 לופיטל יארחאש ,הקוסעתה תוריש לש תוליעפה ףקיה םצמטצה יכ הלוע 8 חולמ
 ןיגב תואצוהה ותחפ 2020 תנשב ,ךכ .המשההו תיעוצקמה הרשכהה םוחתב םילטבומב
 םיפתתשמה רפסמ 40%-מ רתויב תחפ ןכו ,2019 תנש תמועל 15%-כב המשה תולועפ
 רפסמב םוצמצ תוארל ןתינ דחוימב .הקוסעתה תוריש לש תויעוצקמ תורשכהבו םיסרוקב
 17%-כ לש התחפה( תיתקוסעת תירבעל תואנדסבו בשחמ תונמוימ יסרוקב םיפתתשמה
 םילטבומ ברקב ולא תויונמוימב םימייקה םירכינה םירעפה ףא לע תאז ,)המאתהב 33%-כו

 .הכורא הפוקת ךשמב הלטבא ימד םילבקמו הקוסעתה לגעמל ץוחמ םיאצמנה

 ,יכשמהה ביצקתה יללכ יפ לע לעפ אוה 2020 רבוטקוא דע יכ ותבושתב רסמ הקוסעתה תוריש
 דוע .הנורוקה רבשמ םע תודדומתה תבוטל תונושארה ביצקתה תופסות ולבקתה רבוטקואב קרו

 תויורשקתהה תניחבמ ירשפא היהש לאיצנטופה אולמ תא שמימ אוה 2020 תנשב יכ רסמ
 םגו ,2021 תנשל ורבעוה 2020 תנש ףוסב ולבקתהש ביצקתה יפדוע .ןוגראה לש לוהינה יבאשמו

 תונמוימ רופיש תבוטל תורישל הצקוהש ביצקתה תיברמ תא שממי יכ הפוצ אוה וז הנשב
 .תומדוק םינשב גהנש יפכ ,םילטבומה

✰ 

 הוולנה רומחה יתקוסעתה רבשמה תעב ,2020 תנשב יכ הלוע ליעל וגצוהש םינותנהמ
 םילפטמה םייזכרמה םיפוגה ינש לש תוליעפה ףקיה םצמטצה ,הנורוקה תפגמל
 יוטיב ידיל אב תוליעפה ףקיהב םוצמצה .הקוסעתה תורישו הדובעה עורז - םילטבומב
 .םהיתולועפ לש יפסכה ףקיהב ןכו ולא םיפוג לש תונושה תויוליעפב םיפתתשמה רפסמב
 הפוקת דוע הקוסעתה קושל ץוחמ ראשיהל םייופצ םילטבומ יפלא תואמ יכ הדבועה חכונ
 תויושע תוליעפה ףקיה תתחפהל ,הז חודב וגצוהש תויונמוימה ירעפ חכונ ןכו ,תכשוממ
 .הקוסעתה קושב םילטבומה לש שדחמ םתובלתשה ייוכיס לע תורומח תועפשה תויהל

 ביצקת הרובעב רשוא אלש ןוויכ הגירח הנש איה 2020 תנש יכ ותבושתב רסמ םיביצקת ףגא
 יכ רסמ דוע .תומדוק םינשל ביצקתה ןיבל וז הנשל ביצקתה ןיב תוושהל השק ןכלו ,הנידמ
 לשב םינעמה תבחרה רובע ,תיתלשממה עויסה תינכותמ םינושה םיפוגל הצקוה רשא ביצקתה
  .2020 תנשב יוטיב ךכל ןתינ אל ןכלו 2021-ו 2020 םינשל תחא השקמכ ןתינ ,הנורוקה תפגמ
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 הרשכהה יפקיה ויה הנורוקה תפגמ תובקעב רצונש יתקוסעתה רבשמה ינפל דוע
 תוינידמב לארשיב תירוביצה העקשהה .דואמ םיכומנ לארשיב תיגולונכטהו תיעוצקמה
 קלחה .OECD-ה תונידמב עצוממהמ שילשכ קר איה יללכ ןפואב הדובעה קושב הליעפ
 עצוממהמ שילשכב ןטק - אוה םג םצמוצמ תיגולונכטו תיעוצקמ הרשכהל שדקומה
 רבשמה .184ןביחרהל לארשיל 2019 תנשב ץילמה OECD-ה ןוגרא ןכל .DOEC-ה תונידמב
 תורשכה עצבל הקוסעתה תורישו הדובעה עורז לע ושקה קפס אלל תולהקתהה תולבגמו

 הפוקת ,םוקמ לכמ .היה שרדנש יפכ ,ןלידגהל ןכש לכ אל ,רבעבכ תוילטנורפ תויעוצקמ
 םיכרדב תוברל ,םילטבומה לש תויונמוימה תא רפשל תונמדזה תויהל התייה הלוכי וז

 הרשכהל תוינכות וליעפי הקוסעתה תורישו הדובעה עורזש היה ץוחנ ךכ םשלו ,תונווקמ
 2020 תנש ךלהמב יכ הלע .תולהקתהה ירוסיאלו הנורוקה תולבגמל תומאתומה תיעוצקמ
 םייזכרמה םיפוגה - הקוסעתה תורישו הדובעה עורז לש תוליעפה יפקיה ומצמטצה
 עויס תינכות לע הלשממה הטילחה הנורוקה רבשמ לשב .םילטבומב לופיטב םיקסועה
 םינשל ודעוי םכותמו ,ח"ש דראילימ 137.1-כ לש ףקיהב 2020185 תנש םותל דע תיתלשממ

 עויס ביצקת חכונ יכ ץלמומ .תויעוצקמה תורשכהה אשונל ח"ש ןוילימ 960-כ 2021 - 2020
 תורשכהב םיפתתשמה רפסמ יכ ואדווי הקוסעתה תורישו הדובעה עורז ,רצואה דרשמ ,הז

 היהי םיביצקתה לוצינ יכו ,הבר הדימב לדגי תויונמוימה רופישל תורשכהבו תויעוצקמה
 תונווקמ תורשכה עוציב ןוחבל ץלמומ דוע .םילטבומל תיתוכיא הקוסעת חיטביו יביטקפא
 הנעמכ טרפבו ,תובחרנ תויסולכואל תורשכהה ךרעמ לש השגנהה תרבגהל עייסל ידכ
 .תוסנכתה לע תולבגמ תויהל תולולע הבש ,הנורוקה תפוקתל

 הקוסעתה םוחתב תיתלשממה תוליעפה לולכת
 קושב םירעפ םע תודדומתהל םלועב םילבוקמהו םיצופנה םילכה דחא איה תיעוצקמ הרשכה
 ןוירפה תמרמו םישרדנה םירושיכה גוסמ ,םידבועל שוקיבה תמרמ עובנל םייושעה ,הקוסעתה
 יופצ ,הדובעה קוש לע םתעפשה חכונלו םישחרתמה םייגולונכטה םייונישה תארקל .186קשמב
 ץלמומ ,ןכ לע .תימדקא-אל תיגולונכט וא תיעוצקמ הרשכה ילעב םידבועל שוקיבב רכינ לודיג
 רבד ,תימדקאה הלכשהה ירסח םידבועה לש תיגולונכטהו תיעוצקמה הרשכהב רקיעב לפטל
  .187ךומנ ןוירפב םינייפואמה םיפנעב דוחייב ,הדובעה ןוירפ רופישל םג םורתיש

  

 
 ."םייחה ךרואל הדימל" חודה  184

 .ךכל רבעמ םג ןטקה וקלחבו 2021 - 2020 םינשל ובורב דעוימ םוכסה .םירזתו יארשא יביכר אלל  185

 .םכסמ חוד ,הקוסעתה דודיעל תווצה  186

 ."םייחה ךרואל הדימל" חודה  187
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 :ןלהל 9 חולב טרופמכ ,םינוש םייתלשממ םימרוג ןיב תרזופמ תויעוצקמה תורשכהל תוירחאה

 תויעוצקמה תורשכהל םיארחאה םייזכרמה םייתלשממה םימרוגה :9 חול
 םירגובמל תויגולונכטהו

 

 

 הדובעה עורז

 :ךוניחה דרשמ

 תותיכ ךרעמ
 ד"י-ג"י

 דרשמ
 הטילקה

 תוריש
 הקוסעתה

 - ט"המ
 תרשכה
 / םיאסדנה
 םיאנכט

 ףגאה
 הרשכהל
 תיעוצקמ

 להנימ
 תקוסעת
 - תויסולכוא
 ןווכה יזכרמ
 יתקוסעת

 םידמועה דעיה ילהק
 ףסה יאנתב
 הלבקל
 םידומילל

 ירסוחמ
 עוצקמ

 תויסולכוא
 תוידועיי

 םילטבומ

 הרבחה
 תיברעה

 הרבחה
 תידרחה

 היפויתא יאצוי

 םע םישנא
 תולבגומ

 20 - 18 ינב
 םידומיל ומייסש
-םייגולונכט
 םייעוצקמ
 ןוכיתב

 םילוע
 םישדח

 םיבשות
 םירזוח

 תבצק יעבות
 הלטבא

 תבצק יעבות
 תחטבה
 הסנכה

 הדובע ישרוד
 םירחא

 םילכה
 םינמוממה

 לש םיסרוק
 / הנש
 םייתנש

 םיסרוק
 םיבצקותמ

 םירבוש
 דוסבסל
 םיסרוק
 םייטרפ

 םיסרוק
 םיכרואב
 םינוש

 תוינפה
 וא םיסרוקל
 םירבוש

 לש םיסרוק
 םייתנש / הנש

 םירבוש
 דוסבסל
 םיסרוק
 םייטרפ

 הרשכה"
 "המאתהב
 לצא
 םיקיסעמ

 םירבוש"
 "םיקיסעמל

 תוינפה
 וא םיסרוקל
 םירבוש

 ."תילטיגיד תוניירוא תיינקה" חוד :רוקמ

  ןוגרא תוצלמה תורמל יכ הנידמה רקבמ ריעה 2021 תנשמ "םייחה ךרואל הדימל" אשונב חודב
 ,בור יפ לע .רזובמ תויגולונכטהו תויעוצקמה תורשכהה ךרעמ ,תובר תודעו לש תוצלמהו OECD-ה
 םימוד תועוצקמב םיסרוק ,לשמל .םייזכרמ םיטביהב םהיניב םימאותמ םניא ךרעמה יקלח
 אללו דרפנב ,םינוש םיפקיהב םיקיסעמ םע הלועפ םיפתשמ םיפוגה ;הנוש יגוגדפ ןכות םיללוכ
 וניא רוביצל עדימה ךכו ,תורשכהל םידמעומה סויג תא םהיניב םימאתמ םניא םג םה ;םואית
 םינושה םימרוגה לש הרשכהה תויורשפא ללכ תא זכרמה דחא רתא אצמנב ןיא - ריהבו רודס
  .188 סויגו ןווכה ,ןוחבא לש דחואמ ךילה ןיאו

 
 .םש  188
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 דומעל ידכ יכ השיגדה הדעווה .הקוסעתה םוחתב םיינבמ םייונישב ךרוצל הסחייתה 2030 תדעו םג
 ןיב תמאותמו תפתושמ תיתלשממ הדובעל הבר תובישח שי התוכיאו הקוסעתה רועיש ידעיב
 רכשהו הקוסעתה לע םתעפשהש ,ההובגה הלכשההו ךוניחה ימוחתב טרפבו ,הלשממה ידרשמ
 תגשהל ולעפי רשא הדובע יתווצ ומקויש הצילמה הדעווה .רתויב הברה איה ךוראהו ינוניבה חווטב
 תניחב ,הדיחא הדידמ ,הדובעה תוינכות ןיב םואיתו ןורכניס ,תפתושמ הפש שוביג :הלאה תורטמה
 הדעווה .רכשהו הקוסעתה ידעיב הדימעל יפצ שוביגו םייזכרמ תוינידמ ידעצ לש היופצה העפשהה
 תוליעפהו הדובעה קוש יבגל עדימה תא ללכתמה ףוגכ שמשת הדובעה עורז יכ הצילמה ףא
 .הז אשונב תיתלשממה תוליעפה לש יבטימ יוצימו םודיק םשל הקוסעתה םוחתב

 לש םואיתה רסוחו רוזיבה לע :הקוסעתה תורישל הדובעה עורז ןיב תינורקע תקולחמ
 בולישל יתלשממה הנעמה לש תויביטקפאהו תוליעיה לע ויתועפשהו יתלשממה הנעמה
 ,הקוסעתה תורישו הדובעה עורז - םייזכרמה םיפוגה יגיצנ לש םהירבדמ םג דומלל ןתינ םילטבומ
 .ןלהל טרופמכ

 תלהנמו זאד הדובעה עורז לע הנוממה הנידמה רקבמל ורסמש םירבדמ :הדובעה עורז תדמע
 תוירחאב םה םילטבומהמ רכינ רועישש ףאש הלוע הדובעה עורזב תודחוימ תויסולכוא להנימ
 תוריש ןיב יעוצקמ גולאיד ןיא ,ןוכיסב תויסולכואו םידרח ,םיברע ןוגכ ,תודחוימ תויסולכוא להנימ
 לש תוליפכ שיו ,הייסולכוא וזיאב לפטמ ימ הרורב תוירחא תקולח ןיא ,הדובעה עורזל הקוסעתה
 ןיא הרשכה יסרוקל םירבוש יבגל םג .הקוסעתה תוריש לומ הדובעה עורז לש ןווכהה יזכרמ
 הרשכהל םירבוש קלחת הדובעה עורזש ןכומ וניא הקוסעתה תוריש ,וזמ הרתיו הלועפ ףותיש
 יכ הלא םילהנמ ורסמ דוע .הקוסעתה תורישב תומושרו הדובעה עורז לופיטב ןהש תויסולכואל
 הקוסעתה תורישו ,הדובעה חוכב ףתתשמ וניאש ימב תלפטמ הדובעה עורז הרגש תותיעב
 אל םיקסעומ יתלבה לש םרפסמ היה הנורוקה רבשמל םדוק ךא ,189םיקסעומ יתלבב לפטמ
 .הסנכה תחטבה תבצק ילבקמב דקמתה הקוסעתה תוריש לש לופיטה רקיע השעמלו ,לודג
 םאתהב .םינשה ךרואל ןהילא ועיגה םיפוגה ינשש תובותכ יתלב תומכסה לע הססבתה וז הקולח
 יזכרמ תא הדובעה עורז התחנה הנורוקה רבשמ תליחתב םג ,רצואה דרשמ םע םואיתבו ךכל
 2020 ינויב טלחוה ברה םפקיה חכונ ,תאז םע .ת"לחל אצוהש ימבו םירטופמב לפטל אל ןווכהה
 השולש ךשמב לטבומב לפטל חילצמ וניא הקוסעתה תוריש םאש ןפואב ,השיג יוניש לע
  .ןווכה יזכרמל סנכיהלמ לטבומהמ וענמי אל הדובעה עורזב ,םישדוח

 לכ לש תוצלמהה לכ יפל יכ 2020 רבמצדב הנידמה רקבמל רסמ זאד הדובעה עורז לע הנוממה
 ותוא תחת םידחואמ תויהל םיכירצ הקוסעתה תורישו הדובעה עורז ,הקוסעתב וקסעש םיפוגה
 תדעו לש חודב ןיוצ ללכתמ ףוגכ הדובעה עורז לש דיקפתהו םיפוגה ןיב קודה םואיתב ךרוצה .גג

 ןכומ וניא הקוסעתה תוריש ,וירבדל .חודה לע םותחל םיכסה אל הקוסעתה תוריש ןכלו ,2030
 ףופכ תויהל ךירצ תויסולכוא להנימש רובס הקוסעתה תוריש ל"כנמו ,ףתושמו הנבומ ךילהתל
 רבודמ רשאכ יכ ןייצ דוע .אשונב הלשממה תוטלחהו םיחמומ תוחוד תורמל הקוסעתה תורישל
 יזכרמ תוליעפב תוליפכ וא טרפה לצא תוריהב-יא רצוויהל הלוכי ,דעיה תייסולכואמ םילטבומב
 .הקוסעתה תוריש לומ ןווכהה

 
 עובשה לכ ורדענ הנממ הדובע םהל ןיאו עבוקה עובשב תחא העש וליפא ודבע אלש הלעמו 15 ינב - םיקסעומ יתלב  189

 ;עבוקה עובשב הדובעל םינימז ויהו רקסב ןויאירל ומדקש תועובשה תעבראב ליעפ ןפואב הדובע ושפיח ,עבוקה
 .עבוקה עובשב "םיקסעומ יתלב" וא "םיקסעומ" ויה אלש הלעמו 15-ה ינב לכ - הדובעה חוכב םיפתתשמ םניא
 דובעל םילגוסמ םניאש םישנא ,עבוקה עובשב תחא העש וליפא ודבע אלש םידימלת רתיה ןיב םיללכנ וז הצובקב
 .עבוקה עובשב תחא העש וליפא ודבע אלש 'וכו הטנרמ ,הייסנפמ ,הבצקמ םייחה םישנאו
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 יכ 2021 ראוניב הנידמה רקבמל רסמ הקוסעתה תוריש ל"כנמ :הקוסעתה תוריש תדמע
 ןורכניס דואמ טעמ שי ,ןכ ומכ .םיבאשמ זובזבל איבמ הקוסעתה םוחתב םיליעפה םיפוגה יוביר
 וז היעבו ,הדובעה עורז םע תוליפכ תמייק טרפב .הקוסעתה םוחתב םיקסועש םיפוגה ןיב
 רסמ דוע .רחא רש תוירחאב אצמנ ףוג לכ רבעהמ הנושבשכ ,הנורוקה רבשמ תפוקתב המצעתה
 םוחתב תיתלשממה תוליעפה תא ללכתיש( הדובעה דרשמ תא םיקהל ןמזה עיגהש ןכתיי יכ
 םיל"כנמ תווצ םיקהל - הקוסעתה דודיעל תווצב ץלמוהש יפכ ,תוחפה לכל וא )הקוסעתה
 לכ תא לטבל ןמזה הז" :וירבדל .הקוסעתה םוחתב תוליעפה תא ללכתיו ליבויש םצמוצמ
  ."חרזאל תורישה לועיי תבוטל הלשממה הרציש תויוליפכה

 ישרודל עויסה ןעמל תיביטקפא הדובעו הלועפ ףותיש תריציל םילדומ רפסמ םימייק םלועב
 תונידמבו ,םואיתה תא ליבומ לש דיקפת אלממ הקוסעתה תוריש תונידמהמ קלחב .הדובעה
 םיכילהת תוהזל ןתינ ,תונידמה ןיב תונושה ףא לע .רתוי רזובמ ךרעמב ףתוש ןקחש אוה תורחא
 ףאו חטשב םילעופה םימרוגה ללכ ןיב הלועפה יפותיש תא ריבגהל ןויסינה םהבו םיפתושמ
 .יאמצע ןפואב לועפל םייטרפהו םיירוביצה ,םייתלשממה םינוגראל ורשפאיש םיבאשמ םגאל
 הדובעה קוש םודיקל תוינכותבו עדימב שמתשהלו דחיב םיתורישה ללכ תא בלשל איה הייטנה
 םייזכרמה םיתורישה תא תוהזלו רתויב םיאתמה םדאל רתויב םיאתמה הנעמה תא תתל ידכ
 .לועפל ןתינ םתיאש

 בקע ילארשיה קשמה עלקנ וילאש יתקוסעתה רבשמהמ הריהמ האיציל איבהל ידכ
 םינושה םיפוגה ןיב תויוכמסה תקולח תאו ינוגראה הנבמה תא רידגהל שרדנ ,הנורוקה
 םבוליש ךרוצל תויונמוימ לש הינקהו תיעוצקמה םתרשכה ,םילטבומל הנעמ ןתמ םשל
 םיסרוק םייקל תלוכיה רשאכ ,הנורוקה רבשמ תעב היה יואר .הדובעה קושב שדחמ
 תונגראתהל ןמזה תא לצנל ,תלבגומ התייה תנווקמ-אלו תילטנורפ תנוכתמב תורשכהו
 .םייטנוולרה םיפוגה לכ ןיב תויוכמסה תרדגהלו

 הלשממה לש תלוכיה לע השקה תורשכהה םוחתב לוציפה הנורוקה רבשמ םרט דוע
 ןיב םואיתה ןיינעב וררועתה תוקולחמו תללכתמו תיתכרעמ הייארב הז אשונל סחייתהל
 םתוירחאב ויה םיפוגה ינש תרוקיבה םויס דעומ תעב .הקוסעתה תוריש ןיבל הדובעה עורז

 ,ותוירחאבש םוחתה תא םדקל ןוצר היה םהמ דחא לכל יעבט ןפואבו ,םינוש םירש ינש לש
 םיפוגה ידיקפתלו תוירחאה תקולחל עגונב תוריהבה-יא .אקווד תללוכ הייאר ךותמ אלו

 יזכרמ םסחכ םהיניב ףותישהו םואיתה רסוח תא תאש רתיב השיגדמו הקימעמ םינושה
 תוצלמה ,הז חודב הלעש יפכ יכ ןיוצי דוע .תויביטקפא הקוסעת תוינכות תיינב ענומה
 זוכיר תושרוד ןה ףאו ,ומשוי םרט עדימה תרבעה ינונגנמ טושיפל הקוסעתה דודיעל תווצה
  .אשונב יתכרעמ לופיטו

 לכ תפפכה וא ״הדובעה דרשמ״ תמקהב ךרוצ שי ותעדל יכ ותבושתב רסמ םיביצקת ףגא
 תוינידמב תוקסועה תויתלשממה תודיחיה ללכ וחפוסי וילא" רשא ,דחא םרוגל תודיחיה
 ןוהה תריז ,הלכלכה דרשמב הקוסעת ילולסמ ,הקוסעתה תוריש ,הדובע עורז( הקוסעתה
 יתוכיא ,ללוכ הנעמ רשפאי רבדה םיביצקתה ףגא תכרעהל .")דועו תונשדחה תושרב ישונאה
 ענמי םג רבדה .הנורוקה רבשמ תובקעב הלטבאה לגעמל ופסוותהש םיברה םילטבומל דיחאו

  .םרוג ותוא ידיב תוירחאה ימוחתו תויוכמסה לש זוכיר רשפאיו תויוליפכ
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 הקוסעתה קושב תיביטקפאו תמאותמ תוליעפ לש הברה תובישחה רואלו תאז לכ חכונ
 ללכ לש םיבאשמ םוגיא לש םלועב תונוש תונידמב םיכילהת עקר לעו ,רבשמהמ האיציל
 םגאל לוקשל עצומ ,םילטבומל עויס םשל הלועפ יפותיש תבחרהו םייתלשממה םיפוגה
 ךכבו ,דחא ינוגרא םרוג תחת הקוסעתה קושב םילפטמה םימרוגה לש םיבאשמה תא
 תוליעפה לש תויביטקפאה תא ןיטקהל ידכ וב שיש ,םייקה ינוגראה לוציפה תא םצמצל
 .190םינושה םיפוגה ןיב הלועפה יפותיש תרבגה םע דבב דב תאז .תיתלשממה

 
  

 
 דרשמל הדובעה עורז  תא ריבעהל  )133 הטלחה ( הלשממה הטילחה, תרוקיבה םויס רחאל , 2021 ילויב ,רומאכ  190

 .היישעתהו הלכלכה רש לש וחוקיפל ןותנ הקוסעתה תוריש .הלכלכה
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 הנורוקה רבשמב םילטבומב הלשממה לופיט

 םוכיס
 התווח אל תילבולגה הרבחהש ,ףקיה בחרו קומע רבשמ הרצי הנורוקה ףיגנ תוצרפתה
 תמילבל םלועה יבחרב תולשממ וטקנש םיעצמאה .תונורחאה םינשה תורשעב והומכ
 הרימש לש םיפסונ םידעצו העונת תולבגה ,דודיב ,םירגס םשארבו ,הפגמה תוטשפתה
 וא הכורא הפוקת ךרואל - יקלח וא אלמ ןפואב םתריגסל וליבוה ,"יתרבח קוחיר" לע
 לש םקותינל ךכו ,ןוטלש תודסומ לשו ךוניחה תכרעמ לש ,םיבר םיקסע לש - םיקרפל
 תוששואתהה ךילהת יכ הארמ ימואל-ןיבה ןויסינה .191םתדובע תרגשמ םידבוע ינוילימ
 .192רפסמ םינש ךשמיהל לולעה ,חווט ךורא ךילהת אוה הדובעה קושב רומח רבשמ ירחא
 קר .םוי-םוי םידע ונא תורומחה היתואצותלו ,לארשי לע החספ אל הלחמה תוצרפתה
 הלשממה הליטהש תולבגהה .הרגשל טא טא רוזחל קשמה לחה תרוקיבה םויס רחאל
 דחאל לארשי תנידמ תא וליבוה )ת"לח( םולשת אלל השפוחל םיבר לש האיציהו

 הרשמ לכ לע ,2020 רבוטקוא ינותנ יפ לע היתודלותב םישקה םייתקוסעתה םירבשמה
 ברע ,2020 ראורבפב רשאמ 11 יפמ רתוי ,םילטבומ 16-כ "ורחתה" הקוסעתה קושב היונפ
-כל יאמו לירפא םישדוחב עיגה תויונפה תורשמה רפסמ תולבגמה תרסה רחאל .רבשמה

 - ןושארה :םילטבומב לופיטה לש םיטביה ינשב קסוע תרוקיבה חוד .תורשמ 130,000
 הלשממה תולועפ - ינשהו ;הקוסעתה תורישבו ל"טבב הלטבאה יעבות לש תורישה תוכיא
 .הדובעה קושב םילטבומה לש רזוחה םבולישל

 80%-כ ,2020 ץרמב לחהש ןושארה רגסה תליחתמ םישדוח המכ לש הביטקפסרפב
 לופיטהמ דואמ הבר דע הבר הדימב ןוצר יעבש ויהש ודיעה ינופלט רקסב םיפתתשמהמ
 יעבות לש ןוצר תועיבש רסוח אצמנ תרוקיבב ,תאז םע .)ל"טב( ימואל חוטיבל דסומה לש
 חישבו רוביצה תונולת תוביצנל תונולתב יוטיב ידיל אבש ,תורישה תוכיאמ םיבר הלטבא
 תושלוח ףשח אוהו ,"ץחל ןחבמ" הבר הדימב שמיש הנורוקה רבשמ .תויתרבחה תותשרב
 םינושה תורישה יצורע ןיב ןורכניסב תוליעי רסוחו ןווקמה תורישבו ינופלטה דקומב
  .ל"טבב

 שגד ןתמ ךות ,הנורוקה רחאלש הפוקתב תורישה תייגטרטסא תא ןחבי ל"טב יכ ץלמומ
 תוינפה םוצמצל לעפי ,ויכלהמ ללכב .ולש תורישה יצורע לש יביטרגטניא לוהינל
 םימושיי תועצמאב ןווקמ ןפואב ןתינש לככ בר ישיא עדימ שיגנהל דציכ ןחביו תוליבקמה
 רובע םינווקמ םיצורעל ןתינש לככ תורישה תא טיסי הז חרואבו ,תונוש תופשבו םימדקתמ
 ילטנורפ תוריש ןתמב דקמתהל ל"טב לכוי ךכ .הז ןיעמ תורישל םימיאתמה תוחוקלה
 תורישה תובישח חכונ .םינווקמה םיצורעב שמתשהל םיחילצמ םניאש תוחוקלל ינופלטו

-מ רתויו 2019 תנשב ןוילימ 30-כ - רוביצה לומ לודגה םיקשממה ףקיהו ל"טבב רוביצל
 םוחתב ינוגראה הנבמה לש המאתהה תא ןחבי ל"טבש עצומ - 2020 תנשב ןוילימ 100

 ,המוד הנבמ וא ,רוביצל יתלשממה תורישה רופישל הדיחיהו מ"שנ ידי לע עצומש תורישה
 .תורישה םוחתב ולש ותוליעפל

 
 ."הנורוקה רבשמ" ,תודחא  191

 .הנורוקה רבשמ תוכשמתה  192
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 תוטלחה תלבקלו תוינידמ ןונכתל ילככ תשרדנ הדיחאו תיתוכיא ,תינכדע םינותנ תיתשת
 .הקוסעתה דודיע ימוחתב ילועפת תוריש ןתמו הלשממה תולועפ תויביטקפא תניחבל םגו

 םיקסועה םינושה םיפוגה ןיב ףטוש ןפואב םינותנ תרבעה ינונגנמ םימייק אל יכ הלע
 ינייפאמ לש רתויב ינכדעה רגאמה ולצאש ,הקוסעתה תוריש ,וזמ הרתי .הקוסעתב
 עורז ןוגכ ,הקוסעתב םיקסועה םירחאה םיפוגה תא עדימב ףתשמ וניא ,םילטבומה
 ןוגכ ,תוידוחיי תויסולכואב לופיטבו הדובעה קוש ןונכתב יזכרמ דיקפת הלש ,הדובעה
  .םידרחו םיברע

 ברקב תירבעה הפשה תעידיבו תויבושחמה תויונמוימב שממ לש םירעפ םג ולע חודב
 תורישו הדובעה עורז יכ ץלמומ .2020 תנש ךלהמב ולפוט אל הלא םירעפו ,םילטבומה
 םינותנ לע תססבתמה תללכתמ הרשכה תינכות וניכי ,רצואה דרשמ ףותישב ,הקוסעתה
 הקוקזה הייסולכואל עיצהל ידכ םיפסונ םיילהנימ םינותנ לש תובלצה לע ןכו חודב וגצוהש
 טרפב ,ןכ תושעל תירבעה הפשב תואיקבה תאלעהלו בושחמה תונמוימ לש ידיימ רופישל
 וצעייתי תינכותה תא וניכיש םידרשמה יכ עצומ רתיה ןיב .הלטבאה ימד תלבק תפוקתב
 ינייפאמ תא םיריכמה ישילשה רזגמב םיפסונ םייטנוולר םימרוגו ימוקמה ןוטלשה םע
 תוררוגתמ םהבש םייפרגואיגה םיבחרמב םשוית תינכותה יכו ,תונושה תויסולכואה
  .ולא תויסולכוא

 סוטטסה תא הנוכנ תופקשמ ןניא ל"טבל הקוסעתה תוריש ריבעמש תובצייתהה תופמ
 רצויש רבד ,םהל יאכז וניאש ימל הלטבא ימד םלשמ ל"טב ןכלו ,םיבר הלטבא ילבקמ לש
 םילטבומה םהב םירקמב .2021 ראוני דע ח"ש דראילימכ - ל"טבל םיבר םיחרזא לש תובוח
 תוריש לע ,הנורוקה רבשמ ךלהמב ומכ ,הקוסעתה תורישב תיזיפ בצייתהל ולכי אל
 תונמיהמ ויהי ל"טבל ריבעמ אוהש תובצייתהה תופמש ךכל איביש רדסה שבגל הקוסעתה
 תועצמאב תאזו ל"טבל תובצייתהה תופמ תרבעה ינפל ישדוח תובצייתה ךילה תועצמאב
 םניאש הלטבא יעבות לש םהיתויוכז תא וחיטביש תורחא םיכרדב וא תילטיגיד תובצייתה
 םייטרקוריב םיכילה תתחפה ןחבי ל"טבש ץלמומ דוע .תקפסמ תילטיגיד תוניירוא ילעב
 סיסב לעו ןווקמ ןפואב ל"טבל םיקיסעמה ינותנ תלבק םושיי רחאל תואלמגל העיבתב
 .ישדוח

 תא רידגהל שרדנ הנורוקה בקע ונעלקנ וילאש יתקוסעתה רבשמהמ הריהמ האיצי םשל
 ויה הנורוקה רבשמ ינפל דוע .םינושה םיפוגה ןיב תויוכמסה תקולחו תאו ינוגראה הנבמה
 תעב רימחה ףא הז בצמו ,הקוסעתה תוריש ןיבל הדובעה עורז ןיב םואיתה ביבס תוקולחמ
 תמאותמ תוליעפו רבשמהמ האיציל הקוסעתה קוש לש הברה תובישחה חכונל .רבשמה
 םלועב תובר תונידמב םיכילהת עקר לעו ,רבשמהמ האיציל הקוסעתה קושב תיביטקפאו

 תא םגאל לוקשל עצומ ,םילטבומל עויס םשל הלועפ יפותיש תבחרהו םיבאשמ םוגיא לש
 םצמצל ךכבו דחא ינוגרא םרוג לצא הקוסעתה קושב םילפטמה םימרוגה לש םיבאשמה
 תוליעפה לש תויביטקפאה תא ןיטקהל ידכ וב שיש ,םייקה ינוגראה לוציפה תא
 םיפוגה ןיב הלועפה יפותיש רופיש םע דבב דב השעיי רבדהש ץלמומ .תיתלשממה
 הדובעה עורז לש תוליעפה יפקיהב םוצמצה חכונ תובישח הנשמ לבקמ רבדה .םינושה
 תפוקתב ןתינש ילילשה ץירמתה חכונו ,הז חודב ראותמכ ,2020 תנשב הקוסעתה תורישו

 הדובעה קושל רוזחל הלטבא ימדל תואכזה תכראה בקע ,םילטבומהמ קלחל תרוקיבה
  .םהלש תויונמוימה תא רפשל תוחפל וא


