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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 בכרה ףנעב .לארשיב תיבה יקשמ לש תולודגה תואצוהה ןמ איה בכר ילכל האצוהה
 ;ול םיוולנה םיתורישה תאו רצומה תא םיקפסמה םייטרפ םיפוג )א( :הלא םימרוג םיברועמ
 םישמתשמ )ג( ;םינוש םימוחתב וילע חקפלו ףנעה תא רדסאל םדיקפתש הלשממ יפוג )ב(

 םישמתשמה לע העיפשמ בכרה ילכ תיישעת .תורבחו )םייטרפ םיפוג( תיב יקשמ ,םייפוס
 ,2016-ו"עשתה ,בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר קוח .הביבסה תוכיא לעו םיכרדב
 תישאר הקיקחב רידסמ ,)קוחה וא בכר יתוריש יושיר קוח( 2016 תנשב תסנכב לבקתהש
 המר חיטבהל ידכ ,אוביה םוחתב תוברל ,בכרה ףנעב םיתורישל תועגונה תוארוהה תא
 רוביצה םולש לע הנגה ,בכרה תוחיטב לע הרימש ,םיתורישה ינתונ לש תמלוה תיעוצקמ
 ןתמ תומוקמב םימלוה םיאנת לש םמויק ,תורישה ילבקמל ןימזו רידס תוריש ןתמ ,ותוחיטבו

 םישדחה םיבכרה אובי רקיע .ןכרצה תנגהו בכרה ףנעב תורחתה לש המודיק ,םיתורישה
 אוביו םיריעז ,םיפיקע םינאובי תועצמאב וטועימו םירישי םינאובי תועצמאב עצובמ ץראב
  .)םיליבקמ םינאובי - ןלהל( ישיא

 בכר ילכ ןוילימ 3.17-כ םכותמ ,בכר ילכ ןוילימ 3.69-כ לארשי ישיבכב וענ 2020 תנשב
 רחאל .עצוממב םישדח בכר ילכ 356,000-כ ופסונ 2020 - 2016 םינשהמ תחא לכב .םייטרפ
 הנש לכב 119,600-כב בכרה ילכ תבצמ הלדג שיבכהמ וערגנש בכרה ילכ לש התחפה
  .עצוממב
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 

 
 

12.2%  

 ילכ 341
 םייטרפ בכר
 1,000-ל
  םיבשות

17.5 
 דראלימ
 96.9%  ח״ש

 לע האצוהה רועיש
 האצוההמ בכר ילכ
 יקשמ לש תכורצתל
 2018 תנשב תיבה

 תמועל 2020 תנשב 
 םייטרפ בכר ילכ 104

 םיבשות 1,000-ל
 ליג .1980 תנשב
 עצוממה בכרה
 ילכ לש לארשיב
 תנשב םייטרפ בכר

 ,םינש 6.7 היה 2019
 םינש 11.5-כ  תמועל
 יפוריאה דוחיאב

 ילכ לש אוביה ךרע 
 ,2020 תנשב בכרה
 14-כ םכותמ
 אוביל ח"ש דראילימ
 םיעסונ תוינוכמ

 לש קושה חתנ 
 םירישיה םינאוביה
 2020 תנשב

8.4%  4.9%  

1.6-0.8 
 דראילימ
 60%  ח״ש

 עצוממה רועישה
 סמ ינפל חוורה לש
 12 לש רוזחמהמ
 בכרה ינאובי

 םינשב םירישיה
 יפ לע 2017 - 2014

 דרשמ יבושיח
 רצואה

 ינפל חוורה רועיש 
 לש רוזחמהמ סמ
 גניסיל תורבח עברא
 2019 תנשב תוירוביצ
 1.9%-כ תמועל
 2015 תנשב

 תועמשמה ןדמוא 
 תיתנשה תילכלכה
 לש תעצוממה
 ההובגה תויחוורה
 בכרה אובי ףנעב
 םיפנעל האוושהב
 וקדבנש םירחא
  2017 - 2014 םינשב

 םיפלחה רועיש 
 ,וקדבנש 144 ךותמ
 ריחמ ןיב רעפהש
 ישארה ןאוביה
 לוזה ריחמל םרובע
 היה רחא ןאובימ
  50%-מ לודג

 
 תרוקיבה תולועפ

 

 אשונ תא ןיגוריסל הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 טסוגוא - 2019 ץרמ םישדוחב
 תושרבו תורחתה תושרב ,הרובחתה דרשמב התשענ תרוקיבה .בכרה ףנעב תויתורחתה
 עוצקמ ישנא םע תושיגפ וכרענ ןכ ומכ .לארשי קנבב התשענ המלשה תקידב .ןוהה קוש
 תורבח דוגיא ,םיכסומה דוגיא( ףנעל םירושקה םידוגיא יגיצנ םע ,םוחתב יטרפה קושהמ
  .םייטרפ םינאובי םעו )רחסמה תכשל ,םיאמשה דוגיא ,בכרה ינאובי דוגיא ,חוטיבה
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  בכרה ילכ אובי ףנעב תויתורחתהו בכרה ףנע תרדסה .1
 

 

 םירחא םיפנעל האוושהב בכרה ףנעב ההובג תויחוור לש תילכלכה תועמשמה
 2017 - 2014 םינשב ,םייפסכ םיחנומב תויחוורב שרפהה בושיחל לדומל םאתהב - וקדבנש
 ח"ש דראילימ 0.8 ןיבש יתנש םוכסב ןכרצה ףדוע לש התחפה הרואכל המרגנ בכרה ףנעב
 .בוריקב ח"ש דראילימ 1.6-ל בוריקב

 יתוריש יושיר קוח קקחנ 2016 ינויב - בכר יתוריש יושיר קוח ףקותמ תונקת תנקתה
 זאמו ,בכרה ףנעב םיתורישל תועגונה תוארוהה תא תישאר הקיקחב רידסהל דעונש ,בכר
 םינש עבראכ ,תרוקיבה תכירע דעומב יכ הלע .קוחה לש ופקותמ תודחא תונקת ונקתוה
 ןיב תושרדנה תונקת עבש לש הנקתה הרובחתה דרשמ םילשה אל ,קוחה תקיקח דעוממ
 םע תורשקתהל םיאנת ןיינעל תונקת ןהבו ,קוחה ףקותמ ףנעב תורחתה םודיקל ראשה
-יא בקע .ןנקתל שרדנו ונקתוהש תונקתהמ שולש לש ןנוקית ןכו ,ןאובי לש תוריש ךסומ
 יווצ לש םפקות תא ךיראהל תנמ לע קוחה תא ןקתל ךרוצ היה ,דעומב תונקתה תנקתה
  .חוקיפה

  ליבקמה אוביה תמרופר לש תויביטקפאה
 

 יושיר קוח תסינכמ םינש עבראכ - ליבקמה אוביה לש קושה חתנ לע העפשה •
 )ישיא אוביו ריעז אובי ,ףיקע אובי םיללוכה( םיליבקמה םינאוביה ,ףקותל בכר יתוריש
 קוש חתנב וקיזחה 2020 תנשבש םירישיה םינאוביל יתועמשמ הרחתמ םרוג רדגב םניא
 2013 תנשמ( םיגתומ טעמ םיאבוימ ףיקע אוביב .יטרפה בכרה ילכ אובימ 96.9%-כ לש
 םה ולא בכר ילכמ ]7,747[ 96%-כו ףיקע אוביב בכר ילכ 8,089 ואבוי 2020 ראורבפ דע
 השולשב רקיעב ,הרקוי תוינוכמב דקמתה ריעזה אוביהו )םיגתומ השימח תרצותמ
 .םיגתומ

 

 תדיריל הליבוה אל ליבקמה אוביה תמרופר - םישדח בכר ילכ יריחמ לע העפשה •
 הסינכה דעוממ ,ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ .תושדח תוינוכמ לש םיריחמ
 רגסה תליחת ינפל שדוח דעו )2016 רבוטקוא( בכר יתוריש יושיר קוח לש ףקותל
 הפוקתב תילאיר הלעו 1.6%-כ לש רועישב הלע ,)2020 ץרמ( הנורוקה רבשמב ןושארה
 .0.3%-כ לש ןותמ רועישב וז

  בכר ילכ אוביב םימסח

 יוושש ךכ 2012 רבמטפסב ונקות הרובעתה תונקתש ףא - ישיא אוביב בכרל םגד דוק •
 עבק הרובחתה דרשמש ףאו ,בכרה ןוישירב עיפומה םגדה דוק יפל עבקיי בכרה
 לעופב יכ אצמנ ,N1-ו M1 גוסמ בכר ילכל םגד דוק תעיבקל להונ 2013 ראורבפב
 חוטיב יכרוצל בכרל יווש תכרעה עצבל םישרדנ ישיא אוביב בכר םיאביימה םינכרצ
  .תפסונ תולעב

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 לארשיל םיליבקמ םינאובי םיאביימש בכר ילכ םהבש םירקמ ונכתיי - רוקמ תדועת •
 ישוקה ללגב סכמהמ רוטפב וכזי אל ,ןתיא רחס ימכסה לארשילש תונידמב ורצוישו

 וא רוקמ תדועת( הפדעה ךמסמ תגצהב ךרוצה  םהב - ךכל ועבקנש םיאנתב דומעל
 .רחסה םכסהב םיעובקה רוקמה יללכב ןיבוטה תדימע תחכוהו )הרהצה תינובשח
 .רתוי ההובג ליבקמ אוביב בכרה לש תולעה ,הלאכ םירקמב

 םישדח םיבכר - םישמושמ םיבכרכ ישיא אוביב ואבויש םישדח םיבכר םושיר •
 תדירי תעיבק ,ךכשמ .םישמושמ םיבכרכ בכרה ןוישירב םימשרנ ישיא אוביב ואבויש
 קלח תרקעמ קחצי יול לש בכרה ןוריחמ תועצמאב ישיא אוביב בכר ילכ לש ךרעה
 תעב לבקתיש תחפומה ריחמה ןיגב ישיא אוביב בכר ילכ תשיכרב םולגה ןכרצה ףדועמ
 תורקב חוטיבה תרבחמ לבקתיש םולשתה ןיגב וא תושמושמה תוינוכמה קושב ותריכמ
  .)רומג ןדבוא וא הבינג( חוטיב עוריא

 םיגוזימ רושיאל היתוקידבב יכ הלע - תורחתה תושר ידי לע תויתורחתה תמר תניחב
 לע ,עוצקמ ילעב לשו םינאוביה לש תועד ןווגמ לע תורחתה תושר הכמתסה בכרה ףנעב
 רפסמ לע ןכו םתוא םיאביימה םינאוביה תומשו םיוסמ בכר גתומל םייפילחת םימגד תמישר
 םילדומב םיגוזימ תקידבב שמתשהל תגהונ הניא תושרה .קושב םילעופה םינאוביה
 חוקיפ תויושרב םילבוקמה בכרה ףנעב תויתורחתה תמר חותינל םימדקתמ םיבישחתו

 בכר ילכ אוביב תויתורחתה חותינ לש הטויט הניכה תושרה יכ הלע דוע .תונוש תונידמב
 דעומב ךא ,ףנעב תורחתל םירושקה םינוש םיאשונב התדמע תגצה ךרוצל 2012 תנשב
 חוד המסרפ אלו יפוס חוד ידכל הקידבה יאצממ שוביג תא המילשה אל תרוקיבה תכירע
 .אשונב

 לע דיעהל םייושע הקידבה יאצממ - תויחוור חותינ :בכרה ףנעב תויתורחתה תמר
 ישארה ןלכלכה ףגא לש אצממל םימאותו בכרה ףנעב תויתורחתה תמרב תויעבל םינמיס
 תעצוממה םתויחוור .רחסמה ףנעל גירח בכרה ףנעב חוורה רועיש ויפלש ,2017 תנשמ
 6.3%-כ( םירישיה בכרה ינאובי 12 לש )רוזחמהמ סמ ינפל חוור רועיש( 2017 - 2014 םינשב
 8.1%-כ( רושעה תליחתב םילודגה בכרה ינאובי תעברא לש םתויחוורו )היינק סמ יוכינ אלל
 גניסילה תורבח לש ןתויחוורמ יתועמשמו יבקע ןפואב תוהובג ויה 1)היינק סמ יוכינ אלל
 ,תולודג תוירוביצ גניסיל תורבח עבראבו שולשב 2%-כו 2.3%-כ( תולודגה תוירוביצה
 תעצוממה תויחוורל האוושהב בכרה ינאובי תבוטל תויחוור ירעפ ואצמנ ,ןכ ומכ .)המאתהב
 )המאתהב 2.2%-כו 3.9%-כ( תינועמק הריכמ ףנעב תורבחו ינוטיס רחסמ ףנעב תורבח לש
  .2בכרה ינאובי םע דחי G") רדס"( רחסמ ףנע ותואב ,ס"מלה י"פע תוגווסמה

  

 
 תליחתב םילודגה בכרה ינאובי תעברא לשו םירישיה בכרה ינאובי 12 לש תעצוממה םתויחוור 2017 - 2014 םינשב  1

  .המאתהב 10.7%-כו 8.4%-כ התייה היינק סמ יוכינ רחאל רושעה

 םאתהב הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ס"מלה ינותנ לע תססובמ תינועמק הריכמ ףנעו ינוטיס רחסמ ףנע תויחוור  2
 .2015 ינוימ 80 ינכט םוסרפ ,)תנכדועמ הרודהמ( 2011 הלכלכה יפנע לש דיחאה גוויסה אשונב ס"מלה לש םוסרפל
 םייעונמ בכר ילכב ינועמקו ינוטיס רחסמ ףנעו ,תינועמק הריכמ ףנע ,ינוטיס רחסמ ףנע םיעיפומ הז םוסרפב
 לש תויחוורה יבושיח .םיעונפואו םייעונמ בכר ילכ ןוקית ;ינועמקו ינוטיס רחסמ G רדס ךותב םנוקיתו םיעונפואבו
 .םיסימה תושרל םינאוביה תוחוד סיסב לע ישארה ןלכלכה ףגא לש םיבושיח לע םיססובמ בכרה ינאובי
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 לש תימלוגה תולעב םייונישה )"לוגלג"( תרבעה חותינ :ףנעב תויתורחתה תמר
 םייטרפ בכר ילכ אובימ םינכרצה לא םינאוביה

 רקבמ דרשמ לש לדומה יאצממ - םינכרצל תימלוגה תולעב םייונישה לוגלג תדימ •
 דדמ ינותנ בולישב םינכרצל תוימלוגה תויולעב םייונישה לוגלג תדימ חותינל הנידמה
 תוימלוגה תויולעה ודרי 2019 - 2014 םינשב יכ ולעה ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ
 ןוילימ 538-כב רפסלו שפ תונורקע יפל םירישיה בכרה ינאובי 13 לש יטרפ בכר אוביב
 74-כב ולדג םהלש תוסנכהה ינדמוא .3המאתהב ח"ש ןוילימ 672-כבו רבטצמב ח"ש
 ןוילימ 612-כב ולדג ימלוגה חוורה ינדמואו ,המאתהב ח"ש ןוילימ 148-כבו ח"ש ןוילימ
 תויולעב וטנ ןוטיקהמ םינאוביה קלח ןדמוא .המאתהב ח"ש ןוילימ 820-כבו ח"ש
 קלח ןדמואו ,122% היה רפסל תונורקע יפלו 114%-כ היה שפ תונורקע יפל תוימלוגה
 .רפסל תונורקע יפל -22%-כו שפ תונורקע יפל -14% -כ היה םינכרצה

 ולביק אל רבטצמב - תימלוגה תולעבו םישדח בכר ילכ יריחמב םייונישה חותינ •
 לודיג היה ףאו ,2019 - 2014 םינשב וטנ תוימלוגה תויולעב הדיריב קלח םוש םינכרצה
 תולעל 5רפסלו 4שפ ידדמ .וז הפוקתב ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב ןותמ
 ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמו ,המאתהב 2.8%-כבו 5.6%-כב ודרי תימלוגה
 .וז הפוקתב 0.6%-כ לש ןותמ רועישב הלע

 - םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב םייונישל םינתשמה לש םתמורת חותינ •
 תועבטמה לש םיירקיעה ןיפילחה ירעשב דח ףוסיי םשרנ 2019 - 2015 םינשב
 לש לודיגל םרתש אוהו ,)רלודו וריא( בכר ילכ אובי לש תואקסעה עוציבב םישמשמה
 בורב םישכור בכרה ינאובי .םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב ח"ש ינוילימ 660-כ
 ומרת ולאו ,תמדוקה הנשב השיכרה יריחממ רתוי םיכומנ םיריחמב םיהז בכר ילכ םינשה
 המרת היינקה סמ רועישב היילעה ;ימלוגה חוורב םייונישה ןדמואל ח"ש ינוילימ 179-כ
 ינתשמב םייונישה לש וטנ המורתה .ח"ש ןוילימ 320-כב ימלוגה חוורה ןדמואב הדיריל
 ימלוגה חוורה ןדמואל )סכמו היינקה סמ ,ח"עש ,ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמ( תולעה
 יונישה תעפשה תפסוה .שפ תונורקע יפל ח"ש ינוילימ 546-כ 2019 - 2015 םינשב התייה
 תונורקע יפל ח"ש ינוילימ 43-כ לש רבטצמ ךסב 2016 - 2015 םינשב ם"עמה רועישב
 אל וז המורת .ח"ש ינוילימ 589-כל ימלוגה חוורה ןדמואל המורתה ךס תא הלידגמ שפ
 תישממ הדירי תומדבו ןוריחמה ריחמ לש תישממ התחפה תומדב םינכרצה לא הרבעוה
 .ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב

 
 .ןלהל ואר .רפסלו שפ ידדמ לע םיססובמ רפסלו שפ תונורקע יפל םיבושיח  3

 )1P( הנושארה הפוקתל )2P( היינשה הפוקתה ןיב םיריחמב םייונישה לש ללקושמ עצוממ אוה (Paasche) שפ דדמ  4
 .)2Q( היינשה הפוקתב בכרה ילכ רפסמ יפל ללקושמה םירצומ לס לש

 הנושארה הפוקתה ןיבל )2P( היינשה הפוקתה ןיב םיריחמב םייונישה לש ללקושמ עצוממ אוה (Laspeyres) רפסל דדמ  5
)1P( הנושארה הפוקתב בכרה ילכ רפסמ יפל ללקושמה םירצומ לס לש )1Q(.  
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 תנשב תסנכב לבקתהש קוחה םודיקל לעפ הרובחתה דרשמ - בכר יתוריש יושיר קוח תקיקח
 םדקל ןכו בכרה ףנעב םיתורישל תועגונה תוארוהה תא תישאר הקיקחב רידסהל דעונש 2016

  .וב תויתורחתה תא

 

 יושיר קוח ףקותמ תונקתה ןוקיתו תנקתה ךילה תמלשהל לעפי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
  .בכר יתוריש

 אוביה תמרופר םודיקל תופסונ םיכרד ונחבי תורחתה תושרו הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 .ףנעב תורחתה םודיקלו בכר ילכ לש ליבקמה

 תעיבקל עגונב תמייקה הרדסאה םא ונחבי ןוהה קוש תושרו הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 בכרה יווש תעיבק תייגוסל ללוכ הנעמ תנתונ ,ישיא אוביב םיאבוימה בכר ילכל םגד דוק
 עוגפל ידכ וב שיש ,תופסונ תויולע ישיא אוביב בכר םיאביימה לע תישמ אלש ןפואב
  .ףנעב תורחתה םודיקב

 םינאוביל ורשפאיש םיכרד תניחבל ולעפי םיסימה תושרו הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 בכרה םא ,סכמה םולשתמ רוטפה תא לבקל ,רוקמ תדועת םיקיזחמ םניאש םיליבקמה
 תלבקל םיכרד ןוחבל ץלמומו ,ןמיע רחס ימכסה הלשממל שיש תונידמב רצוי אבוימה
 םיבכר לש םושירה תוציחנ תא ןחבי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ דוע .ןווקמ ןפואב עדימה
 בכרה ינוריחמ םוחת לע חוקיפ םילשיו םישמושמ םיבכרכ ישיא אוביב םיאבוימה םישדח
  .טרפב ישיאה אוביבו ללכב ףנעב םימסח תרסה םדקל ידכ ותרדסהו

 תורחתה לש תינכדעו הקימעמ הקידב םעפל םעפמ עצבל לוקשת תורחתה תושר יכ ץלמומ
 תוקידב לש עוציבה תא ביחרהל תורשפאה תא ןחבת  תושרה יכ ץלמומ ,ןכ ומכ .ףנעב
 םיילכלכ םיחותינב שומישה תבחרה ןוגכ ,תונוש תונידמב לבוקמל םאתהב תופסונ
 לש םתעפשה תניחבל םיירטמונוקא םילדומו םייטסיטטס םיחותינ תוברל ,םימדקתמ
 .ףנעב תויתורחתה תמר תניחבלו בכרה ףנעב םג םינאובי לש םייקפוא םיגוזימ

  

  

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 םוסרפו בכרה ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקב תויתורחתה .2
 ףנעב תויתורחתה תמר

 

 

 חתנ - תויזוכיר חותינ :בכרה ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקב ףנעב תויתורחתה תמר
 תוירוגטק לכב ההובג תויזוכירב ןייפואמ בכרה ףנע - םילודגה םינאוביה לש קושה
 קושה חתנמ 100%-כ 6הירוגטק לכב םילודג םינאובי העברא וקיזחה 2019 תנשב :בכרה
 בכרה ילכ לש קושה חתנמ 84%-כ ,טרופסה תוינוכמ לשו תונטקה תוירחסמה תוינוכמה לש
 לש קושה חתנמ 70%-כ ,םיבשומ העבש תוינוכמ לש קושה חתנמ 83%-כ ,םייתחפשמה
 לש קושה חתנמ 65%-כ ,תונטקה תוינוכמה לש קושה חתנמ 69%-כ ,םילהנמה תוינוכמ
 בכרה ילכ תוירוגטק לכב .יאנפה תוינוכמ לש קושה חתנמ 62%-כו ,הרקויה תוינוכמ
 לכב( םילודגה בכרה ינאובי תעברא לש קושה חתנ היה 2019 - 2014 םינשה לכבו םייטרפה
 ןאוביה לש קושה חתנ .2019 תנש דעו 2014 תנשמ לדג ףא אוהו ,60%-מ לודג )הירוגטק
 בכרה ילכ לש תוירוגטקבו ,תוירוגטקה לכב לודג היה הירוגטק לכב רתויב לודגה
 ,50%-מ לודג לודגה ןאוביה לש קושה חתנ היה טרופסה תוינוכמ לשו םינטקה םיירחסמה
 ,"ןילופונומ לעב"כ הרדגה רשפאמ ,1988-ח"משתה ,תילכלכה תורחתה קוח יפלש רועיש
 .יטנוולר קוש תרדגהל ףופכב קוחב טרופמכ

 - תויזוכיר חותינ :בכרה ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקב ףנעב תויתורחתה תמר
 תויזוכירה ,ליבקמה בכרה אוביב הרובחתה דרשמ םדיקש המרופרה תורמל - HHI7 דדמ
 ,תויתחפשמ תוינוכמ לש תוירוגטקב רקיעב( 2019 תנשב הלדג בכרה ילכ תוירוגטקמ קלחב
 לודיג בקע תאזו ,םינאוביה רפסמב לודיגה תורמל )תונטק תוינוכמו םיבשומ העבש תוינוכמ
 בורבש ךכ ,הלא תוירוגטקב תויתורחתה תמרב עגפש רבד ,םיישארה םינאוביה ןיב תונושה
 םיווקה יפל תוהובג וא תונותמ HHI דדמ תומר 2019 - 2014 םינשה בורב ויה בכרה תוירוגטק
 HHI דדמ תומר ויה בכרה תוירוגטק לכב .ב"הרא לש תילרדפה רחסה תדעו לש םיחנמה
 קלחבו ,יפוריאה דוחיאה לש םיחנמה םיווקה יפל םינשה לכב תוהובג וא תונותמ
 תושר לש םיחנמה םיווקה יפל םינשהמ קלחב תוהובג HHI-ה דדמ תומר ויה תוירוגטקהמ
 .לארשיב תורחתה

 םייוניש חותינ :בכרה ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקב ףנעב תויתורחתה תמר
 תולעבו ןוריחמה יריחמב םייונישב םילדבה ואצמנ - ןוריחמה ריחמבו תימלוגה תולעב
 הרקויה תוינוכמב .2019 - 2014 םינשב בכרה ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקב תימלוגה
 2019 - 2014 םינשב תימלוגה תולעב הנותמ תרבטצמ הדירי הלח תויתחפשמה תוינוכמבו

 
 .םינאובי םתוא אקווד ואלו ,הירוגטק לכב םילודג םינאובי העברא  6

 לכ ברקב תימינפה תויזוכירה תא חתנל רשפאמ אוה :תויזוכיר חותינ םשל לבוקמ )HHI דדמ( ןמשריה-לדניפרה דדמ  7
 דדמה יכרע .םינאוביה לכ לש קושה חתנ יעוביר םוכס אוה דדמה .וב תורחתה תמרל ןָּמַס קפסמו קושב םינאוביה
 .םינאוביה רפסמ אוה n רשאכ ,n/1 ןיבל )לופונומ גציימה( 1 ןיב םיענ

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 ריחמב הדיריב יוטיב ידיל האב אל וז הדירי םלוא ,המאתהב 0.6%-כ לשו 2.1%-כ לש
 ,םילהנמה תוינוכמ לש תימלוגה תולעה .המאתהב 5.6%-כבו 7.4%-כב הלע אוהו ,ןוריחמה
 2019 - 2014 םינשב רבטצמב הלדג טרופסה תוינוכמ לשו תונטקה תוירחסמה תוינוכמה לש
 רועישב הלע ם"עמ ינפל ןוריחמה ריחמ םלוא ,המאתהב 23.3%-כבו 7.1%-כב ,5.9%-כב
 תונטקה תוירחסמה תוינוכמב 15.5%-כב ,םילהנמה תוינוכמ תיירוגטקב 9%-כב - רתוי לודג
 יאנפה תוינוכמ ,םיבשומ העבש תוינוכמ תוירוגטקב .טרופסה תוינוכמ תיירוגטקב 29.2%-כבו
 ריחמב לודיגה רועישמ רתוי לודג רועישב תימלוגה תולעה התלע תונטקה תוינוכמהו

 .תונושה תוירוגטקב תויתורחתה תמרב םילדבה לע דמלל םילוכי הלא םילדבה .ןוריחמה

 תושרל הנפ הרובחתה דרשמ - םמוסרפו ףנעב תויתורחתה תמר לע םינותנ חותינ
 םויס דעומב ,תאז םע .ףנעב תורחתה תמר תקידב תא םדקל ידכ 2019 ראורבפב תורחתה
 תושר ךכיפלו ,םינותנ תשירד םע בכרה ינאוביל התנפ אל תורחתה תושר יכ אצמנ תרוקיבה
 תויתורחתה תמר לש קימעמו ףיקמ חותינו הקידב םיכרוע אל הרובחתה דרשמו תורחתה
 .רוביצל תומסרופמ םהיתונקסמש ,בכרה ףנעב

 

 םתויה תדימל עגונב תונושה בכרה ילכ תוירוגטק לש הניחב עצבת תורחתה תושר יכ ץלמומ
 ."יטנוולר קוש" םתויה רמולכ ,םינוש םיקווש

 ףנעב תורחתה לש תינכדעו הקימעמ הקידב םעפל םעפמ עצבת תורחתה תושר יכ ץלמומ
 בכרה ילכ תוירוגטקב וא ועבקייש םייטנוולר םיקוושב תויתורחתה לש רקיעבו בכר ילכ אובי

  .ךכ םשל םימדקתמ םיילכלכ םילכב רזעית יכו ,תולבוקמה

 ךרוצל בכרה ילכ ינאובימ םיחוויד תלבקל ולעפי הרובחתה דרשמו תורחתה תושר יכ ץלמומ
 םיחותינה ירקיע םוסרפ תא ןוחבלו ףנעב תויתורחתה תמר לש םעפל םעפמ חותינ עוציב
 ילכ ינאובי לש תירחסמה תוידוסה לע הרימש לע הדפקה ךות ,םייתפוקת תוחודב רוביצל
  .בכרה

 ןיב ,םינותנ תלבקל ותוכמס תרדסה םודיקל לועפל ךישמי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 .בכרה ףנעב תויתורחתה תמר תניחב ךרוצל ראשה

  

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 םישמושמה בכרה ילכ קושב ,גניסילה ףנעב תויתורחתה .3
  בכר ילכ תשיכרל יארשאבו

 

 

 תורבח לש ןקלח לדג תונורחאה םינשב - וב תויחוורהו גניסילה ףנעב תויתורחתה תמר
 ןטק ,)2019 תנשב 26.6%-כל 2016 תנשב 23.3%-כמ( םישדח בכר ילכ תשיכרב גניסילה
 תנשב 49.0%-כל 2016 תנשב 53.4%-כמ( יטרפה קושב םירכמנה בכרה ילכ לש םרפסמ

 רועיש .תולודג תוירוביצ גניסיל תורבח עברא לש תויחוורה ידדמב רכינ לודיג םשרנו )2019
 לודיג - 2019 תנשב 4.9%-כל 2015 תנשב 1.9%-כמ לדג רוזחמהמ סמ ינפל ןהלש חוורה
 תנשב 8.2%-כמ לדג הלא תורבחב גניסילה רזגמ לש ירזגמה חוורה רועיש .158%-כ לש

 לע עיבצהל יושע גניסילה תורבח לש תויחוורב לודיגה .2019 תנשב 9.8%-כל 2015
 .הז קושב תויתורחתה תמר לש הדירי לעו ןהלש קושה חוכ תוקזחתה

 בורב - םינאוביה דצמ ריחמ תומר לע הרימש - גניסילה ףנעב תויתורחתה תמר
 ןה ורכמנש בכרה ילכ בור לש ןוריחמה ריחמב יוניש לח אל 2019-ל 2014 ןיבש םינשה
 ,הנעטה תא םיקזחמ הלא םיאצממ .הלע אוה ןקלחבו ,םייטרפ םינכרצל ןהו גניסיל תורבחל
 תורחתה תושר לש ימינפ חודבו בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חודב התלעוהש
 בכרה ינוריחמב םיעיפומה םיריחמה לע עיפשהל חוכ גניסילה תורבחלש ,2012 תנשמ
 םה הז קוש לשכמ םיעגפנה .תוימלוגה תויולעב הדירי לש הפוקתב םג םהב הדירי עונמלו

 .גניסילה תורבחמ בכר ילכ םישכורה ןהו יטרפה קושב בכר ילכ םישכורה הלא ןה - םינכרצה

 "מ"ק 0" תוינוכמב םילעבה רפסמ םושיר - גניסילה ףנעב תויתורחתה תמר
 תרבגהל הדעווה לש התצלמה תא םשיי אל הרובחתה דרשמ - גניסילה תורבח תורכומש
 תפסונה "די"ה םושיר תא לטיב אלו ידרשמ-ןיבה תווצה לש ותצלמה תאו תויתורחתה
 תוויעל םרוג הלא תוינוכמב תפסונ די םושיר .גניסילה תורבח תורכומש "מ"ק 0" תוינוכמב
 בכרה ילכ קושב ןהו םישדחה בכרה ילכ קושב ןה ,בכרה ףנעב םיריחמה תומרב
  .םישמושמה

 הרובחתה דרשמ - בכרה לש הירוטסיהה - םישמושמה בכרה ילכ קושב תויתורחתה
 .)ב"הראב Car fax תמגודכ( בכרה ילכ לש הירוטסיהה לע יזכרמ עדימ רגאמ רידסה אל
 וכרע לעו בכרה תוחיטב לע עיפשמה הבר תובישח לעב עדימ אוה בכרל םרגנש קזנה רועיש
 ןקות אוה יכ וחיטבי רשא םידעצ תטיקנ ךירצמ לודג ולש קזנה רועישש בכר .ירחסמה
 ידכ קזנה לע אלמ עדימ תלבקל תובישח תעדונ .ןרציה תוארוהל םאתהב תויעוצקמב
 .בכרה תא שוכרל ואובב תלכשומ הטלחה לבקל ןכרצל רשפאל

 לודיג לח תונורחאה םינשב - תויבירב םייוניש - בכר ילכ תשיכרל יארשאב תויתורחתה
 ונתנש יארשאבו יאקנבה יארשאב הדירי תרכינו ,בכרה ילכ דובעשב יאקנב-ץוחה יארשאב
 לש בכר ילכ דובעשב יארשאה יכ אצמנ ךכ .בכרה ילכ דובעשב יארשאה יסיטרכ תורבח
 2.4-כל 2017 תנשב ח"ש דראילימ 1.1-כמ הלע תוירוביצ תויאקנב-ץוח יארשא תורבח שולש

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 ,םיריחמ תדרוהל ליבוהלו תויתורחת דדועל תורומא הלא תומגמ .2019 תנשב ח"ש דראילימ
 לע תיבירה רועישש ולעה הקידבה יאצממ .הז יארשא לע תיבירה ירועיש תדרוהל רמולכ
 הובג וקדבנש תוירוביצ תויאקנב-ץוח יארשא תורבח שולשב בכרה ילכ דובעשב יארשאה
 ,)2019 תנשב זוחאה תודוקנ 2.1-כב( םייאקנבה םידיגאתב בוצק ןמזל יארשאהמ רכינ רועישב
 7.8%-כל וקדבנש יארשאה תורבח שולשב עצוממב 2018-ו 2017 םינשב 7.4%-כמ לדג אוה
  .יארשאה תורבח לש יארשאה ןוכיסב לודיגהמ עבונ היילעהמ קלח תוחפלו ,2019 תנשב

 - יארשאה לע קוש רקס עוציבל דודיע - בכר ילכ תשיכרל יארשאב תויתורחתה
 הרכשה וא הריכמ ךרוצל הריכמ תודוקנב ןתינש יארשאה תא גירחה ןוהה קוש לע חקפמה
 תודוקנב יארשא תעצה" תרדגהמ ,בכר תריכמב עצומה יארשא ללוכה ,יפיצפס רצומ לש
 חיטבהל ותרטמש ,ינכרצה יארשאה לוהינל תוארוה - םייסנניפ םיתוריש ינתונ רזוחב "הריכמ
 לומ ותולהנתהב םייסנניפ םיתוריש ןתונ ידי לע יארשא ןתמ לש תיארחאו הניקת תולהנתה
 תלבק תועצמאב בכרה ילכ לש השיכרה תא םילשהל תלוכיה .ינכרצ יארשא לש תוחוקל
 תא תרפשמ בכרה תשיכר תקסע תעצבתמ ובש םוקמה ותואבו םויה ותואב ןימז יארשא
 ןומימה יאנתל עגונב קוש רקס עצבי ןכרצהש יוכיסה תא תמצמצמ םג ךא ןכרצל תורישה
 .טרפב יארשאה לע תיבירה ימולשת ךסו תיבירה רועישלו ללכב

 יפ לע להנתמ בכרה קוש - בכר ןוריחמ - םישמושמה בכרה ילכ קושב תויתורחתה
 הרובחתה דרשמ יכ הלע .תויתלשממה תויושרה חוקיפל םינותנ םניאש םייטרפ בכר ינוריחמ
 ימניח יפותיש בכר ילכ ןוריחמ תמקה 2020 רבוטקואב םדקל לחה

 

 ףנעב תויתורחתה תמר רחא םעפל םעפמ ובקעי הרובחתה דרשמו תורחתה תושר יכ ץלמומ
 םודיקל שרדייש לככ םיעצמא תטיקנ ונחביו םילבוקמ םיילכלכ םידדמ תועצמאב גניסילה
 .גניסילה ףנעב תורחתה

 םדוקה םילעבה םושיר אשונ תא ונחבי תורחתה תושר ףותישב הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
  .בכרה קושב תורחתה לע ותעפשה תאו "מ"ק ספא" יבכר ןיגב לעופב

 עדימה לכ זכורי ובש ינוציח עדימ רגאמ תמקה תא רידסיו םדקי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 ןיבל בכרה ילכ ירכומ ןיב עדימב ןויוושה-יא תא םצמצל ידכ בכרה לש הירוטסיהל עגונה
 לבקל ןכרצל רשפאיו בכרה ילכ לע םיטרפ יתודידי ןפואב שיגני רגאמה .םישכורה
 ישעמל תויורשפאה תא תיחפהל יושע עדימה רגאמ .ותוא שוכרל םא תלכשומ הטלחהה
 םילופיטהו םינוקיתה תא םצמצלו בכרה תשיכר בלשב הנוקל בחר עדימ קפסל ,היעטה
 .םישרומ יתלב םיכסומב בכרב

 ףיעסה לוצינל תורשפאה תא עונמל םיכרד ןחבת ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש תושר יכ ץלמומ
 יחוטיב תוסילופב )בכרה יוושמ 60%-ל 50% ןיבש רועישב קזנ( "הכלהל רומג ןדבוא" לש

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 ורזחי שרדנכ אלש םינקותמ םיתיעלו תושק תונואתב םיברועמ ויהש בכר ילכש ךכל בכרה
 םינכרצב םיתיעלו ךרדה ישמתשמ לש םתוחיטבב עוגפל לאיצנטופ רבדלש רחאמ שיבכל
 .שרדנכ ונקות אלש בכר ילכ םישכורה ,םישמושמה בכרה ילכ קוש לש

 תריציל התוליעפ תעפשה תדימ תא תובורקה םינשב ןחבת ןוהה קוש תושר יכ ץלמומ
 הז ללכבו ,בכר ילכ תשיכרל יארשא ןתמב תורחתה םודיק לע תורחתה תאלעהל םיאנת
 לע תויבירה לש ,בכר ילכ תשיכרל יארשאה תויזוכירב םייונישה לש הקידב תועצמאב
 םידעצ ןחבת ןוהה קוש תושר יכ ץלמומ דוע .םייסנניפה םיחוורמהו םינוכיסה לשו הז יארשא
 יפלכ תופיקשה לע דיפקהל םללכבו בכר ילכ תשיכרל יארשאב תורחתה תרבגהל םיפסונ
 עצבל םינכרצה דודיעל ןווקמ ילכ חותיפל ,תיבירה ירועישו האוולהה יאנת רבדב תוחוקלה
 תיבירה ימולשת ךסו תיבירה ירועיש תאוושהל תוחוקלה דודיעל םיפסונ םידעצו קוש רקס
 .בכר ילכ תשיכרל יארשא תלבקל תואקסע תמלשה ינפל יארשאה לע

 םיקהש יפותישה בכרה ןוריחמ תונמיהמ תא ףטוש ןפואב קודבי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 .ימניחה יפותישה בכרה ילכ ןוריחמ לש היגולודותמה תא רפשל םיכרד ןחביו
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  םיאמשהו םיכסומה ,םיפלחה ףנע תרדסהו תויתורחתה .4

 

 

 יריחמ ןיב - רחא אוביל ישאר אובי ןיב םיריחמ ירעפ - םיפלחה ףנעב תויתורחתה
 ינאובי לש אוביב רתויב םיכומנה םהיריחמ ןיבל םיבכרה ינאובי לש ישאר אוביב םיפלח
 תרוקיבה ידי לע וקדבנש םיקלח 144 ךותמ .םירכינ םילדבה שי בכר ינאובי םניאש םיפלח
-מ לודג רעפה היה םהמ 43%-ב ,50%-מ לודג רעפה היה םהמ 60%-ב 2020 - 2016 םינשל

 1%( דחא ףלחבו ,300%-מ לודג רעפה היה 7%-ב ,200%-מ לודג רעפה היה 18%-ב ,100%
 םיירוקמה םיפלחה רועיש ,הלא םירעפ תורמל .400%-מ לודג רעפה היה )םיפלחהמ
 הבר הדימב לודג םיירוקמ םיפלח לש הז קוש חתנ .61%-כב 2017 תנשב ךרעוה לארשיב
 האוושהב .)27% - הינטירב ,29% - תפרצ ,48% - הינמרג ,לשמל( הפוריא תונידמבש הזמ
-כב רתויב הובגה ריחמב רחא ןאובימ םיפלח יריחמ ןיבל ישארה ןאוביהמ םיפלח יריחמ ןיב

 ןיב םילודג םירעפ שי ,רמולכ .25% דע רעפה היה )םיפלחהמ תיצחמכ( םיפלחהמ 54%
 הלע דוע .רחא אובימ רתויב םילוזה םיפלחה ןיבל רחא אובימ רתויב םירקיה םיפלחה יריחמ
 .בוריקב 90%-ל דע םיעיגמה םירכינ םירועישב תוחנהל תוכוז תולודג תורבח יכ

 יקלח םימייק - ישיא אוביל ישאר אובי ןיב םיריחמ ירעפ - םיפלחה ףנעב תויתורחתה
 ישאר ןאובימ קלחה ריחמ ןיב םילודג םיריחמ ירעפ םע םיפטוש םילופיטב םיפלחומה ףוליח
-כב ,םיליבומ בכר יגתומ עבראב וקדבנש םיפלח 28 ךותמ .ישיא אוביב קלחה ריחמ ןיבל

 ףלחה ריחממ רתוי לוז ,םיסימו הלבוה תולע ללוכ ,ישיא אוביב ףלחה ריחמ םיפלחהמ 71%
 .רתויו םיינש יפ היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ 25%-ב .ישאר ןאובימ

 םיפלח 28 ךותמ .דואמ םיהובג םיריחמ ירעפ ואצמנ תונואתב םיפלחומה תפטעמ יקלחב
 ללוכ ,ישיא אוביב ףלחה ריחמ םיפלחהמ 93%-כב ,םיליבומ בכר יגתומ העבראב וקדבנש
 םיריחמה רעפ םיפלחהמ 61%-ב .ישאר ןאובימ ףלחה ריחממ רתוי לוז ,םיסימו הלבוה תולע
 םיפלחהמ 21%-ב ,רתויו השולש יפ היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ 36%-ב ,רתויו םיינש יפ היה
 רתויו השיש יפ היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ 14%-ב ,רתויו העברא יפ היה םיריחמה רעפ
 .רתויו העבש יפ היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ 4%-בו

 קוח תקיקח דעוממ םינש עבראכ ףולחב - וטורב ריחמ - םיפלחה ףנעב תויתורחתה
 רוביצה תושיגנ תבחרה ןיינעב ותוליעפ תא םילשה אל הרובחתה דרשמ ,בכר יתוריש יושיר
 וטורב ריחמב שומישבש םיתוויעה םוצמצל םורתל היושעש ךרדב ,םיפלחה יריחמ לע עדימל
 ףנעב םימרוגה לכל םירכמנה םיפלחה לש םיעצוממה םיריחמל עגונב תופיקש רשפאלו
 .)גניסיל תורבחכו תורבחכ םיידסומ םיפוגו םינכרצ ,חוטיב תורבח ,םיכסומ(

 ,תוריש ךסומ םע ירחסמ ןאובי תורשקתהל םיאנתה - םיכסומה ףנעב תויתורחתה
 דעוממ םינש עבראכ ףולחב – תוריש ךסומב ירחסמ ןאובי לש תולעב  לע הלבגה
 םכסומ חסונ לש שוביג םילשה םרט הרובחתה דרשמ ,בכר יתוריש יושיר קוח תקיקח

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 םיאנת ןיינעל תוארוה עבוק הז ףיעס .קוחל )א(58 ףיעס ףקותמ תונקתה תנקתהל
 ףנעב קושה לשכ תא םצמצל ידכ ןהב שיש ,תוריש ךסומ םע ירחסמ ןאובי לש תורשקתהל
 לש םכסומ חסונ שבגל הרובחתה דרשמ םייס אל תרוקיבה תכירע דעומב ,ןכ ומכ .םיכסומה
 ,תוריש ךסומב ירחסמ ןאובי לש תולעב לע הלבגה וניינעש ,קוחל 53 ףיעס חוכמ תונקת
 .םיכסומה ףנעב קושה לשכ תא םצמצל ידכ וב שישו

 יתוריש יושיר קוחל 80 ףיעס - יעוצקמ עדימ תרבעה-יא – םיכסומה ףנעב תויתורחתה
 רפסמ יכ אצמנ .םיכסומה ןיבל בכרה ינאובי ןיב יעוצקמה עדימה תרבעה תא רידסה בכר
 דוע .)תוינפ 27( ןטק יעוצקמ עדימ תלבקל 2020-ו 2019 םינשב עצוממה תיתנשה תוינפה
 ללכמ איצוהל ןיא ךכיפלו םינאוביל שארמ חוויד תשירדב התוול אל דרשמה תוליעפ יכ אצמנ
 תרגסמב הרובחתה דרשמ ףסאש עדימהש ןכתיי ןכלו ,ודעות אלש תוינפ וכרענש תורשפא
 אל עדימהמ קלח ןיגב ,ןכ ומכ .יקלח אוה יעוצקמ עדימ תרבעה לע חוקיפל ולש תולועפה
 יתנש םוכסל דעו ח"ש יפלאל עיגהש םולשת הבגנ םיתורישהמ קלח ןיגבו ,ללכ םולשת הבגנ

 .וריא 13,300 לש

 רתיה ןיב דעונ בכר יתוריש יושיר קוח - םיכסומה תונקת - םיכסומה ףנעב תויתורחתה
 ידי לע תונקתה שוביג יכ אצמנ .ןיינעב תוארוהה ורדסוה םהבש חוקיפה יווצ תא ףילחהל
 תנשב תונקתה תטויט םוסרפמו קוחה תקיקח דעוממ םינש עבראכ ךשמנ הרובחתה דרשמ

 רושיאל םיכסומה תונקת תא הרובחתה דרשמ ריבעה תרוקיבה תכירע דעומב יכו ,2016
 .הלכלכה תדעו

 אל הרובחתה דרשמ - םיכסומב המרופרה םוסרפ-יא - םיכסומה ףנעב תויתורחתה
 שומימ תא רפשל םינכרצל עייסל םייושעה המרופרה יפיעס תא רוביצה תעידיל םסרפ
 תואכז ,הרובעת ירצומ לש דחא גוסמ רתוי רובע ריחמ תעצה תלבק ןהבו ףנעב םהיתויוכז
 שדח בכרל תוירחא ףקות תיינתה-יא ,ליבקמ אוביב אבוימה שדח בכרל תוירחא תלבקל
 .החמומ ךסומ לש ומויקו ןאוביה לש תוריש ךסומב םילופיט עוציבב

 תא רידסמ 2016 ינוימ בכר יתוריש יושיר קוחל 'ט קרפ - םיאמשה תונקת - תואמשה ףנע
 םירדסהה םושיי ךרוצל )םיאמשה תונקת( תובר תונקת תנקתה ךירצמו בכרה תואמש אשונ

 קוחה תקיקח דעוממ םינש עבראכ ףולחב יכ אצמנ תרוקיבה תכירע דעומב .קוחב ועבקנש
 .םיאמשה תונקת תנקתה תא הרובחתה דרשמ םילשה אל

 תמרב עוגפל הלולע םישרומ יתלב םיכסומ לש םתוליעפ - םישרומ יתלב םיכסומ תוליעפ
 עוגפל ,וז תוליעפ לע יוסימהמ הנידמל תוסנכה ןדבואל םורגל הלולע ,בכרה לש הקוזחתה
 יכ הלע .םייללכה םיכסומב הקוזחת יתורישל שוקיבה תא תיחפהלו ףנעב תנגוהה תורחתב
 םינשב הנש לכב יכו ,רתויו 1,000-ב םישרומ יתלבה םיכסומה רפסמ דמאנ 2017 תנשל ןוכנ

 .םישרומ יתלב םיכסומ 389-ל 220 ןיב ורגסנ 2017 דע 2013
 

 םדיקו 2016 ינויב תסנכב לבקתהש בכר יתוריש יושיר קוח תקיקח תא םזי הרובחתה דרשמ
 דחא גוסמ רתוי רובע ריחמ תועצה תלבק :ןהבו ,םיכסומב תורחתה םודיקל תושדח תומרופר
 תיינתה-יא ,ליבקמ אוביב אבוימה שדח בכרל תוירחא תלבקל תואכז ,הרובעת רצומ לש
 ךסומ לש ומויק תרדסהו ןאוביה לש תוריש ךסומב םילופיט עוציבב בכרל תוירחא ףקות
 .החמומ
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 

 ידכ םיפלחה ףנעב תויתורחתה תרבגהל ולעפי תורחתה תושרו הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 .ףנעב םיריחמ תדיריל איבהל

 תונורתפ םדקי - רצואה דרשמו תורחתה תושר ףותישב - הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 יריחמ לע עדימל תושיגנה לולכש לש הרדסהה תמלשהל לעפיו םיפלחה קושב םילשכל
 יריחמש ידכ תאז .טרפב וטורב יריחמב שומישבש םיתוויעה תרדסאלו ללכב םיפלחה
 רתוי םיהובג םהש םירהצומה ןוריחמה יריחמ תא אלו קושה יריחמ תא ופקשי םיפלחה
  .קושה ריחממ

 הלבגה וניינעש קוחל 53 ףיעס חסונ ןיינעב הניחבה תא םדקי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 תא םדקל ידכ ,תורחתה תושר םע ףותישב ,תוריש ךסומב ירחסמ ןאובי לש תולעב לע
  .םיכסומה ףנעב תורחתה

 ינאובימ םיכסומ לש תוינפה טועימל תוביסה תא ןוחבל לעפי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 עדימה תרבעה לע חוקיפה תרדסהל לועפל ןחבי ,יעוצקמ עדימ תלבקל םיישאר בכר
 ץלמומ דוע .תורישה דעב םולשתה םוכס תרדסהלו םיכסומל בכרה ילכ ינאובימ יעוצקמה
 עדימה תרבעה ןיינעב וילא בכרה ינאובי לש תיתנש תיתפוקת חוויד תנוכתמ דסמל
 תלבקל םיווח םהש םיישק ןיינעב םיכסומה ילעב לומ םירקס בולישו םיכסומל יעוצקמה
 .ולעי םא םינאוביהמ שרדנה עדימה

 םדיקש המרופרה תרגסמב םינכרצה תויוכז לש םוסרפ םדקי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 לכב םהיתויוכז תאו םימדוקמה םייונישה תא םיחרזאה תעידיל איבהל ידכ םיכסומה ףנעב
 לש הרדסה ןחבי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ דוע .םיכסומב םבכר ילכב לופיטב רושקה
 .םינכרצה תויוכז רבדב רוביצל עדימ םהילתוכ ןיב ומסרפי םיכסומה ןהיפלו תוארוה תעיבק
 תא ריבגהל ידכ םיכסומה ףנע גותימל םיכרד ןחבי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ ,ןכ ומכ
 םינשב ףנעב םייגולונכטה םירגתאה חכונל בכרה תועוצקמב קוסעל םידבוע לש שוקיבה
 תינכות תוצלמהל םאתהב ףנעב תורשכהה ךרעמ גורדשל תורשפאה תא ןחביו תונורחאה
  .2017 תנשמ בכרה ףנעל באה

 םויקלו םיאמשה תונקתל םכסומ חסונ שוביג תמלשהל לעפי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 תסנכה לש הלכלכה תדעו רושיאל ןתאבה ךרוצל קוחב םיטרופמה םימרוגה םע תוצעוויה
 תוצעוויה םויקו םיאמש יושיר תונקתל םכסומ חסונ שוביג תמלשהל לועפל ןכו ,ןתנקתהו

 לעפי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ דוע .ןתנקתה ךרוצל ,קוחב םיטרופמה םימרוגה םע
 בכר תמוש לש התכירע םוקמ ןיינעל קוחל )ב(155 ףיעס יפל תוארוה םג תונקתב רידסהל
  .ולא םירקמב ולוחיש םיללכה תא רידסהל ידכ ךסומל ץוחמ תכרענה

 דרשמ יכ ץלמומ .םישרומ יתלב םיכסומ לש העפותה רוגימל לועפל הרובחתה דרשמ לע
 רחאל םישרומ יתלב םיכסומ לש תרזוח החיתפ תעינמל הפיכא יעצמא ןחבי הרובחתה
 .םתריגסל תיתנש-בר חוקיפ תינכות שבגיו ורגסנש

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמ ינותנ יפ לע
  

 םינאובי( םיליבקמ םינאוביו םירישי םינאובי לש קושה חתנ
 2020 - 2014 ,יטרפ בכר אוביב )ישיא אוביו םיריעז ,םיפיקע
 בקעמה  
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 םוכיס
 םילוכיה םיאצממ ולע תרוקיבב .תיבה יקשמ לש תולודגה תואצוהה ןמ איה בכר ילכ לע האצוהה
 יבקע ןפואב ףנעב ההובג תויחוור לעו בכר ילכ אוביב תויתורחתה תמרב תויעב לע דיעהל
 הנשמה יפנעב םג ואצמנ םייוקילו קוש ילשכ .חודב וקדבנש םירחא םיפנעל האוושהב יתועמשמו
 הקוזחתה ףנעו בכר ילכ תשיכרל יארשאה קוש ,םישמושמה בכרה ילכ קוש ,גניסילה קוש -

 תורחתה תושרו הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ .םיאמשה תאו םיכסומה תא ,םיפלחה קוש תא ללוכה
 ,םילבוקמ םימדקתמ םילכ תועצמאב ףנעב תויתורחתה תמר לש םעפל םעפמ חותינל ולעפי
 תופיקשה תרבגהל ,ליבקמה אוביה םודיק תועצמאב ףנעב תורחתה תמר רופישל ולעפי
 - קוחה חוכמ תושרדנה תונקתה תנקתה תא ומדקיו םינכרצה תושרל דמועה עדימה תבחרהלו

 .םינכרצה תחוור תא םדקל ידכ תאז לכ




