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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



 
 
 

|    571   | 

 

          2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד
 

....
  |  ריצקת                                         ה

ה
ת

ורח
וית

 ףנעב ת
בכרה  

 

 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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 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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 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
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 אובמ
 לע האצוהה קר הילע הלועו תיבה יקשמ לש תולודגה תואצוהה ןמ איה בכר ילכ לע האצוהה
 לש תכורצתל תואצוהה ללכמ 2018 תנשב בכר ילכ לע האצוהה רועיש .רויד יתוריש תכירצ
 בכרה ילכ רפסמ( עונימה תמר .2000 תנשב 10.3%-כ תמועל 8בוריקב 12.2% היה תיבה יקשמ
 1,000-ל בכר ילכ 104-כמ םירושע העבראכ הז התלע םייטרפה בכרה ילכ לש )םיבשות 1,000-ל
 אוביה ךרע ךס .)1 םישרת( 2020 תנשב םיבשות 1,000-ל בכר ילכ 341-כל 1980 תנשב םיבשות
 ח"ש דראילימ 17.5-כבו ח"ש דראילימ 22.3-כב םכתסה 2020 - 2019 םינשב בכרה ילכ לש
 14-כבו ח"ש דראילימ 18-כב םכתסה םיעסונ תוינוכמ לש אוביה ךרע ךס םכותמו ,המאתהב
 .9המאתהב ח"ש דראילימ

 1,000-ל בכרה ילכ רפסמ( םייטרפה בכרה ילכ לש עונימה תמר :1 םישרת
 2020 - 1980 ,)םיבשות

 

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

 
 תוינשמ תוצובק יפל ,תכורצתל תוישדוח תואצוה בכרה :1.2 חול ,)ס"מל - ןלהל( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  8

 .תורחבנ םינשב

-ו 2019 םינשב אוביה ךרעב םייונישה ורבסוה 2020 - 2019 םינשל םיסימה תושר לש בכרה ףנע לש תיתנש הריקסב  9
 אובי תמדקה התייה 2019 תנשב .הנורוקה תפגממ העפשוה 2020 תנשב אוביה ךרעב הדיריה יכ ןיוצ הריקסב .2020

 רתיה ןיב ,יוסימב םייונישל םינאוביה תוכרעיה בקע תאז .2020 תליחת לש אוביה ןובשח לעו 2019 תנש ףוס תארקל
 תנש ףוסב םג ןכלו ,םינש המכ ינפ לע תסרפתמ תויגולונכט יבכר לע סמה תאלעה תאז םע .ידירביה בכרל עגונב

 ,רצואה דרשמ :ואר .2021 תנש תליחת ןובשח לע ,ןיא גאלפו םיידירביה בכר ילכ לש אוביה תמדקה התייה 2020
 "2020 - 2019 ,לארשיב בכרה ףנע לע םירחבנ םינותנו יוסימ" ,הלכלכו ןונכתל הביטחה ,לארשיב םיסימה תושר
 .7 - 3 'מע ,)2021 תנשב םסרופ(
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 תוביסה תא הנידמה רקבמ דרשמ ןייצ 2019 ץרממ תירוביצה הרובחתה רבשמ אשונב דחוימ חודב
 לש היילע ,)יעבטה לודיגה תעפשה( הייסולכואה לודיג :בכרה ילכ רפסמב לודיגל תויזכרמה
 יתוריש רדעיה ,OECD-ה תונידמל תיסחי הכומנ עונימ תמרו )הסנכהה תעפשה( םייחה תמר
 םיעסונ בכרל עצוממה סמה רועיש תתחפה ,)הפולחתה תעפשה( םימלוה תירוביצ הרובחת
 וענ 8201 תנשב .10םישדח בכר ילכ תשיכרל ןומימה תויורשפאב םירופישו )ריחמה תעפשה(
 ילכ תבצמב 3% לש לודיג ,ןוילימ 3.6-כ 2019 תנשבו ,בכר ילכ ןוילימ 3.5-כ לארשי ישיבכב
 - 2016 םינשב לארשי ישיבכב וענש בכר ילכ רפסמ תא גיצמ 1 חול .2018 תנש תמועל בכרה

  .וערגנש בכר ילכלו הנש לכב ופסונש םישדח בכר ילכל הקולחב ,2020

 ילכו םישדח בכר ילכ תוברל ,לארשי ישיבכב םיענה בכרה ילכ רפסמ :1 חול
 2020 - 2016 ,)םינשב( םייטרפ בכר ילכ לש עצוממה ליגהו ,וערגנש בכר

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע 

 
 .552 - 547 'מע ,)2019( תירוביצה הרובחתה רבשמ :דחוימ תרוקיב חוד ,הנידמה רקבמ דרשמ  10

 בכרה ילכ רפסמ הנשה

  ילכ םכותמ

 םייטרפ בכר

 בכר ילכ

 שיבכהמ וערגנ םישדח

 תבצמל ופסונ

 *בכרה ילכ

 ילכ עצוממ ליג

 םייטרפ בכר

 6.7 148,000-כ 224,000-כ 372,000-כ ןוילימ 2.73-כ ןוילימ 3.24-כ 2016

 6.6 134,000-כ 241,000-כ 375,000-כ ןוילימ 2.86-כ ןוילימ 3.37-כ 2017

 6.7 122,000-כ 239,000-כ 361,000-כ ןוילימ 2.98-כ ןוילימ 3.5-כ 2018

 6.7 105,000-כ 251,000-כ 356,000-כ ןוילימ 3.09-כ ןוילימ 3.6-כ 2019

 7.0 89,000-כ 227,000-כ 316,000-כ ןוילימ 3.17-כ ןוילימ 3.69-כ 2020

ההוצאה לכלי רכב היא 
ההוצאה השנייה בגודלה 

של משקי בית 

עולה עליה רק ההוצאה
על צריכת שירותי דיור
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 .)וערגנש בכרה ילכ רפסמ תוחפ םישדחה בכרה ילכ רפסמ( לארשי ישיבכל ופסונש בכרה ילכ רפסמ * 

 ןוילימ 3.17-כ םכותמ ,בכר ילכ ןוילימ 3.69-כ לארשי ישיבכב וענ 2020 תנשב יכ הלוע 1 חולמ
 .עצוממב םישדח בכר ילכ 356,000-כ ופסונ 2020 - 2016 םינשהמ תחא לכב .םייטרפ בכר ילכ
 הנש לכב 119,600-כב בכרה ילכ תבצמ הלדג שיבכהמ וערגנש בכרה ילכ לש התחפה רחאל
 5.2-כ לארשי ישיבכב עונל םייופצ 2030 תנשב ,בכרה ינאובי דוגיא לש תיזחת יפ לע .עצוממב
 םייטרפ בכר ילכ לש עצוממה ליגה .2020 תנש תמועל 40.9%-כ לש יופצ לודיג ,בכר ילכ ןוילימ
 הדבועהמ תעבונ עצוממה ליגב היילעה .םינש 7 לע 2020 תנשבו םינש 6.7 לע 2019 תנשב דמע

בכל אחת מהשנים
2020 - 2016

 נוספו כ-356,000
כלי רכב חדשים בממוצע

 בניכוי כלי הרכב
שנגרעו מהכביש
 נוספו כ-119,600
כלי רכב בממוצע 
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 ליגה תונורחאה םינשב .11תומדוק םינש תמועל 2020 תנשב םישדח בכר ילכ תוחפ ושכרנש
 .יפוריאה דוחיאה תונידמבו ב"הראב עצוממה ליגהמ ךומנ לארשיב םייטרפ בכר ילכ לש עצוממה
 6.7-כ תמועל 12םינש 11.6-כ לע ב"הראב 2016 תנשב דמע םיעסונ בכר ילכ לש עצוממה ליגה
 .לארשיב 6.7 תמועל 13םינש 11.5 היה 2019 תנשב יפוריאה דוחיאה תונידמבו ,לארשיב םינש

 רפסמ תא תיחפהל ידכ .הביבסה תוכיא לעו ךרדה ישמתשמ לע העיפשמ בכרה ילכ תיישעת
 ילכ רוציי לע תולחה תורימחמ תונקת תונוש תונידמב ונקתוה ,ריוואה םוהיז תא עונמלו תונואתה
 תויגולונכט חותיפ הז ללכב ,תדמתמ תוחתפתהב הנותנ ףנעה לש היגולונכטה ,ןכ לע רתי .בכרה
 ,בכרה בושחמ ,תומדקתמ תושדח הענה תוכרעמב שומיש דצל וז תוחתפתה .תימונוטוא הגיהנל
 דייטצהל בכרה ףנעב םיקסועה תא םיבייחמ תוהובג תוחיטב תושירדו םירימחמ ריווא םוהיז ינקת
 שמתשהלו םיינשדחה בכרה ילכל הקוזחת יתוריש ןתמ ךרוצל םידחוימ תונמוימבו ןויסינב ,עדיב
 .םהב תולקתה ןוחבאל םדקתמ דויצב

 :הלא םימרוג רתיה ןיב םילעופ בכרה ףנעב

 ינאובי ,)ל"וחב( בכרה ינרצי :ול םיוולנה םיתורישה תאו רצומה תא םיקפסמה םייטרפ םיפוג 
 ,)ישיא אוביו ,םיריעז םינאובי ,םיפיקע םינאובי( םיליבקמ םינאובי ,םיפלחו )שדח( בכר
 דובעשל הרומתב בכר ילכ תשיכרל יארשא םיקפסמה ןומימ יפוג ,14הרכשהו גניסיל תורבח
 תוקפסמה תורבח תוברל( םייפילחתו םיירוקמ םיפלח ינאובי ,15)שמושמ( בכר ירחוס ,בכרה
 הקוזחת יתוריש םיקפסמה( םיכסומ ילעב ,)16םיפלח יריחמ לע עדימ ירגאממ םינותנ
 ןוגכ גיצי יעוצקמ דוגיאב םידגואמ וללה םיפוגהמ קלח .בכר יאמשו חוטיב תורבח ,)םינוקיתו

 תורבח דוגיא ,םיפלחה ינאובי דוגיא ,םינאוביה דוגיא ,םיכסומה דוגיא ,חוטיבה תורבח דוגיא
  .םיאמשה דוגיאו הרכשההו גניסילה

 הרובחתה דרשמ :םינוש םימוחתב וילע חקפלו ףנעה תא רדסאל םדיקפתש הלשממ יפוג 
 דרשמ ,םיסימה תושר תוברל רצואה דרשמ ,)הרובחתה דרשמ - ןלהל( םיכרדב תוחיטבהו

  - ןלהל( ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר ,)הלכלכה דרשמ - ןלהל( היישעתהו הלכלכה
 

 
 .)2021 לירפאב 29( "2020 תנשב לארשיב םייעונמ בכר ילכ - תרושקתל העדוה" ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  11

 ילכ .)2020 יאמב 10( "2019 תנשב לארשיב םייעונמ בכר ילכ - תרושקתל העדוה" ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
 .)גהנה הז ללכב( םישנא 9 דע עיסהל דעוימה ,ילגלג-וד וניא ןכו ירחסמ וא ירוביצ וניאש יעונמ בכר ילכ םה יטרפ בכר

12  U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, Table 1-26: Average Age of Automobiles 
and Trucks in Operation in the United States. Available: https://www.bts.gov/content/average-age-automobiles-

and-trucks-operation-united-states 

13  European Automobile Manufacturers Association (ACEA), "ACEA Report - Vehicles in use Europe”, January 2021, p. 10. 

 .גניסילה קושב םג םילעופ בכרה ינאובימ קלח  14

 .םייטרפ םישנא ידיב םישמושמ בכר ילכ תריכמ קוש לע ףסונ  15

 יפ לע םיפלחה יריחמ לע םינותנ תוזכרמו םיפלחה לש םיריחמ רגאמ תולהנמה תוירקיע תורבח יתש תולעופ קושב  16
 .םייפילחתו םיירוקמ םיפלח ינאובי לש םינותנה



 
 
 

|    587   | 

 

          2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד
 

....
|                                      ה   

ה
ת

ורח
וית

 ףנעב ת
 בכרה

 הלשממל יכ ןיוצי .ןגוה רחסלו ןכרצה תנגהל תושרה ,17תורחתה תושר ,)ןוהה קוש תושר
 .18ףנעה לש הובג יוסימל תרתוחה התוינידמ םצעמ םג קושב בושח דיקפת עדונ

 תויקסע תומריפ םהבו םיידסומ םיפוגו )םייטרפ םיפוג( תיב יקשמ :םייפוסה םישמתשמה 
 .יתלשממה בכרה יצל בכר ילכ תשכורה לארשי תלשממ תוברל ,םיירוביצ םיפוגו

 לארשי תלשממ הלביק הרובעת ירצומ אובי םדקלו בכרה קושב תורחתה תא ריבגהל ידכ
 אוביב םימסח תרסהו תורחתה תרבגהל הדעווה לש חודמ :תויתורחתה םודיקל תודחא תוטלחה
 םירשעה האמה לש םיעשתה תונש תליחתב דוע יכ הלוע )גנל תדעו - ןלהל( 2014 רבמבונמ
 התחפהו אוביה יושיר לש לוטיב תועצמאב תורחתל ילארשיה קושה תא חותפל הטילחה איה
 World Trade ימואל-ןיבה רחסה ןוגראל םכסהל לארשי הפרטצה תעב הב .ןגמה יסכמב

Organization, WTO)( יושיר קוח תסנכב לבקתה 2016 ינויב .קושה תניחבל תונוש תודעו המיקהו 
 דעונש ,)קוחה וא בכר יתוריש יושיר קוח - ןלהל( 2016-ו"עשתה ,בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש
 ינתונ לש תמלוה תיעוצקמ המר חיטבהל ידכ ,אוביה םוחתב בכרה ףנעב םיתורישה תא רידסהל
 ןימזו רידס תוריש ןתמ ,ותוחיטבו רוביצה םולש לע הנגה ,בכרה תוחיטב לע הרימש ,םיתורישה
 ףנעב תורחתה לש המודיק ,םיתורישה ןתמ תומוקמב םימלוה םיאנת לש םמויק ,תורישה ילבקמל
 רחוסו בכר קוושמ ידי לע בכר תריכמל תועגונה תוארוה ורדסוה ךכ ךותב .ןכרצה תנגהו בכרה
 תא דירוהל ,ףנעב תורחתה תא ריבגהל ידכ ,םיכסומ יושיר ןכו םיפלחב רחסו אובי ,רוציי ,בכרב
 קוחה .יתחפשמ וא ישיא שומישל ל"וחמ םיפלחו בכר ילכ אובי רשפאלו ץראב םיריחמה תמר
  .2016 רבוטקואב ףקותל סנכנ

 ןיידע ,ףנעב תורחתה תרבגהל הלשממה תולועפ ףא לעו בכרה ילכ אובי ףקיהב לודיגה ףא לע
 דודיע םשל ישפוח אובי לש םיילכלכה תונורתיה תא לצנל תורשפאה תא םיענומה אובי ימסח שי

 לארשיב אוביה קוש ,גנל תדעו יפ לע .םיחרזאה לש םתחוור תרבגהו םיריחמה תדרוה ,תורחתה
 לע םידיבכמה יטרקוריב לטנמו הקודה הרדסאמ לבוס תונוש תונידמב םילודג אובי יקוש תמועל
 םינאובי יכ הדעווה חודב ןיוצ דוע .אוביה םוחתב םימסח ורצונ ןכלו ,םייטרפהו םייקסעה םימרוגה
 .ףנעל םירחתמ לש הסינכ םוסחל ידכ םחוכב םישמתשמ םייטננימוד

 יזכרמה רדסאמה אוה הרובחתה דרשמבש )בכרה ףגא - ןלהל( הקוזחת יתורישו בכרה ףגא
 תמר לעו בכרה ילכ תוניקת לע חקפל ודיקפתו ,לארשיב בכרה תקוזחתו בכרה אובי םוחתב
 בכרל םירושקה םיאשונב הרובחתה דרשמ לש ותוינידמ עוציב לע הנוממ ףגאה .םהלש תוחיטבה
 תושירדה תעיבק ;בכר ילכ רוציי לע חוקיפ ;םיפלחו בכר ילכ אובי לע חוקיפ רתיה ןיב ,יעונמ
 לש ההובג הקוזחת תמר לע הרימש ;ץראב בכרה ילכ תקוזחת תכרעממו בכרה ילכמ תוינכטה
 חתפמ יאנת אוהש ףנעב םדא חוכ לש הכמסה ,םהילע חוקיפו םיכסומ יושיר ;לארשיב בכרה ילכ
 לש היחנה ;'וכו ישיא אוביב בכר יכוותמ ,בכר ינחוב ,בכר יאמש -קושה לש הליעיה ותוליעפל
 לע חוקיפו לארשיב בכרה ילכ לש םתוניקתו םתוחיטב אודיוול יעצמא םישמשמה יושירה ינוכמ

 
 ."םייקסעה םילבגהה תושר" היה םדוקה המש  17

 ןלכלכה ףגא יפ לע .םלועב םיהובגהמ םה לארשיב הז ףנעב םיסימה .בכרה יריחמב בר לקשמ יוסימה ביכרמל  18
 ינותנ יפ לע .ח"ש דראילימ 39.4-כב 2018 תנשב םכתסה בכר לע ףיקע יוסיממ תוסנכהה ךס ,רצואה דרשמב ישארה
 11.1-כב 2018 תנשב םכתסה םיפלח אובי לע םיסימ תוברל )סכמו היינק סמ( אוביה יסימ לכ ךס ,םיסימה תושר
 םכתסה אוביה יסימ לכ ךס .)בכר ילכ תיינק לע םיסימהמ ח"ש דראילימ 10.6-כ לש תוסנכה םכותמ( ח"ש דראילימ
 דראילימ 10.8-כ לש תוסנכה םכותמ( המאתהב ח"ש דראילימ 10.3-כבו ח"ש דראילימ 11.3-כב 2020-ו 2019 םינשב
 .)בכר ילכ תיינק לע ח"ש דראילימ 9.7-כו ח"ש
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 לש ותלועפ לולכש ןעמל םוחתב םילעופה םיפוגלו רוביצל ףנעב ןימזה עדימה תשגנה ;םינוכמה
 .רוביצל עדימה תבחרה םשלו קושה

 .)תורחתה קוח - ןלהל( 1988-ח"משתה ,תילכלכה תורחתה קוח ףקותמ תלעופ תורחתה תושר
 לע רתיה ןיב ,תורחתה קוח תפיכא לעו קשמב תורחתה תונורקע לע הרימש לע הנוממ תושרה
 םירדסה לע רתיה ןיב תחקפמ תורחתה תושר התוליעפ תרגסמב .םילבוכ םירדסה תעינמ ידי

 .םיגוזימה םוחת לעו םילופונומ לע ,םילבוכ

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

 .םייטרפ םינאוביו )רחסמה תכשל ,םיאמשה דוגיא
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 ןושאר רעש

 אובי ףנעב תויתורחתהו בכרה ףנע תרדסה
 בכרה ילכ

 בכרה ףנע תרדסה
 םייתורחת אל םיפנעב קושה ילשכ םע תודדומתהה תא רידסהל הדעונ תיתלשממ תוברעתה
 תושדח תורבח לש הסינכ ימסחב ,תורבח לש ההובג תויזוכיר תמרב רתיה ןיב םינייפואמה
 לודג קלחב םיקיזחמ םיטעמ םימרוגש העמשמ תויזוכיר .םינכרצה ןובשח לע ההובג תויחוורבו

 םיפנעב םיטלושו קשמב תובר תורבחב םיקיזחמ םישנא וא םיפוג טעמ םא .םיוסמ ילכלכ ףנעמ
 תיילעל תמרוג ההובג תויזוכיר תמר בור יפ לע .ההובג קשמב תילכלכה תויזוכירה תמר ,םינוש
 הלולע איה ןכלו ,יזוכירה ףנעב וא קשמב תורחתה תא הניטקמ וא תענומ איהש ןוויכמ םיריחמ
 תחוורב עוגפל הלולע תויקסע תוצובק לש תורצוויה .תילכלכה תוליעיבו תויתורחתב עוגפל
  .יטסילופונומ חוכ תגשה בקע םינכרצה

 קשמב אוביב תויתורחתה תרדסהל תודעו תמקה
 םוחתב םימסחה תרסהלו בכרה ףנעבו
 ידכו קשמב תויתורחתה תא ריבגהל ידכ םידחא םידעצ הלשממה הטקנ תונורחאה םינשב
 לע וצילמהו קושה תא ונחבש תודעו הלשממה המיקה וז תרגסמב .וב תויזוכירה תא תיחפהל
 וקסע ומקוהש תודעווה תוצלמהמו הלשממה תוטלחהמ קלח .םוחתב תורחתה םודיקל םידעצ
 תרסה לע תורחא תודעו וצילמה ןכ ומכ .יללכ ןפואב לארשיל תורוחס אוביב םימסח תרסהב
  .בכרה ףנעל םיכייתשמה םירצומ אוביב םימסח

 תנשב יכ הלוע בכרה קושב תורומתה תא ןחבש 2012 תנשמ תורחתה תושר לש ימינפ ךמסממ
 םימסח ריסהל ידכ הדעו המקוה .לארשיב בכרה קושב תומרופר עוציבב הלשממה הלחה 1999

 תשירד תא לטבל שיש התייה תירקיעה הצלמהה .תורחתל קושה תא חותפלו אוביה םוחתב
 השירדה תא לטבל ץילמה אוהו ,חוד דוע שגוה 2003 רבמצדב .בכרה ןאובי לש תוידעלבל קוחה
 ץיפמ( ןייכז םע ליבקמ ןאובי לש תורשקתה רשפאלו בכרה ןרצי ןיבל ןאוביה ןב רישי רשק םייקל
 אוביל ףנעה תא חותפל הלשממ תטלחה הלבקתה 2009 יאמב .)ןרציה לש הנשמ ץיפמ וא
 ןתמו בכר אובי( םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה וצל ןוקית ףקותל סנכנ 2010 לירפאב .19ליבקמ
 תורשקתה תועצמאב ףנעל םיליבקמ םינאובי תסינכ ריתהש ,1978-ט"לשתה ,)בכרל םיתוריש
 לש ליבקמ אובי ןושארה בלשב ריתה וצה .ןרציה לש השרומ ןכוס םע וא אבוימה בכרה ןרצי םע

 
 .)12.5.09( "בכרה אובי קושב תורחתה תרבגה" ,195 הלשממה תטלחה  19
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 םאתהב .20ןמזב וב בכר ילכ יגוס השולש דע אבייל השרוה ליבקמ ןאובי לכו ,תויתחפשמ תוינוכמ
  .בכר ילכ ונממ שוכרל ליבקמה ןאוביל רַתּויש ידכ םימיוסמ םיאנתב דומעל ןייכזה לע ,וצל

 אוביב דחא בכר וליפא אבוי אל 2012 תנש דע ,תורחתה תושר לש ימינפה ךמסמה יפל ,יכ הלע
 .וטקננש תולועפה לכ תורמל ליבקמ

 תושארב לארשיב בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעו זאד הרובחתה רש הנימ 2011 טסוגואב
 תיתלשממה הרבחה ל"כנמ ,הרובחתה דרשממ םיגיצנ ונמנ הב םירבחה םע .הכילז ןורי 'פורפ
 ראורבפב .)הכילז תדעו וא בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה - ןלהל( רוביצ יגיצנו "לבנע"

 תרבגהל םיכרד לע תוצלמה 53 ובו ,זאד הרובחתה רשל חודה תא הדעווה השיגה 2012
  .בכרה ףנעב תויתורחתה

 ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חוד םושייל ידרשמ-ןיב תווצ הרובחתה רש הנימ 2012 ץרמב
 םע .זאד הרובחתה דרשמ ל"כנמ לש ומוקמ אלממ תושארב )ידרשמ-ןיבה תווצה - ןלהל( בכרה
 תורחתה תושרמו הרובחתה דרשממ ,םיסימה תושרמ ,םיביצקתה ףגאמ םיגיצנ ונמנ הב םירבחה
 הדעווה לש תוצלמהה תא ןחב ידרשמ-ןיבה תווצה .)םייקסעה םילבגהה תושר :זא המשב(
 שיגהו ,םייונישבו תוגייתסהב ןקלח ,ןהמ 45-כ ץמאל טילחהו בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל
 ץועיי יתורישב ידרשמ-ןיבה תווצה רזענ הטלחהה תלבק ךרוצל .2012 לירפאב ויתוצלמה תא
 תרבח חוד - ןלהל( 2012 רבמטפסב חוד ושיגה םיצעויה .רצואב םיביצקתה ףגא רכשש םיינוציח
 לבקתה רשא בכר יתוריש יושיר קוחב ובלוש ידרשמ-ןיבה תווצהו הדעווה תוצלמה .)'א ץועיי

  .2016 ינויב תסנכב

 ל"כנמ ,גנל תימע רמ תושארב ,תידרשמ-ןיב הדעו 21היחמה רקוי טניבק הנימ 2013 טסוגואב
 םע .אוביה םוחתב םימסחה תרסהלו תורחתה תרבגהל ,)גנל תדעו( זאד הלכלכה דרשמ
 תושר :זא המשב( תורחתה תושרמ ,םיסימה תושרמ ,םיביצקתה ףגאמ םיגיצנ ונמנ הב םירבחה
 הצעומהמ ,תואירבה דרשממ ,ןגוה רחסל תושרהמ ,הלכלכה דרשממ ,)םייקסעה םילבגהה
 ירשל היתונקסמ תא השיגה גנל תדעו .ס"מלהמו הלשממה שאר דרשמב הלכלכל תימואלה
  .2014 רבמבונב זאד רצואהו הלכלכה

 ןכלו ,ןכרצל ההובג םיריחמ תמר איה קשמב תויזוכירה לש תיזכרמה התאצות ,גנל תדעו יפ לע
 םיימוקמ םינרצי ידי לע םיטלשנה םיפנעב ןה תורחתה תרבגהל הבר תובישח תעדונ הלא םיאנתב
 הרדסאה יכ הדעווה העבק דוע .םייטננימוד םינאובי המכ םילעופ םהבש םיפנעב ןהו
 לבקל השירדב רתיה ןיב ,אוביה תושירד ללכב דומעל ךרוצה לשב לטנ תורצוי היטרקוריבהו

 הדעווה .תוחתופמה תונידמב תלבוקמה תוינידמהמ לידבהל תאז ,אוביה ינפל םיבר םירושיא
 רדעיה ,תוחתופמ תונידמב תושירדל לארשיב אוביה לש תוינכטה תושירדה ןיב המאתה-יא האצמ
 םירדסאמה תדובעב קפסמ תופיקש רסוח ,הלשממב הדיחאו תללוכ 22אובי תויקוח לש תוינידמ
 םחוכב םיקזח םינאובי לש שומיש בקע םייזוכיר םיפנעב הרחתמ אובי תמיסחמ ששחו םינושה
 רסוח ,חולשמל תוולנה תובר תויולע ,תויאנועמק תומרופטלפמ םירחתמ םינאובי קוחדל ידכ

 
 תרבגהל הדעווה חוד ואר .2010-ע"שתה ,)ןוקית( )בכרל םתוריש ןתמו בכר אובי( םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה וצ  20

 .38 'מע ,)2012 תנשב םסרופ( ,בכרה ףנעב תויתורחתה

 .33-ה הלשממה ,הלכלכה רש תושארב ,קשמב תויתורחתה דודיעו תויזוכירה ,היחמה רקוי יניינעל םירש תדעו  21

 .םירושיאה תלבק יכילהת תוברל ויאנתו אוביה תושירד ללכ ועמשמ "אוביה תויקוח" גשומה  22
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 ןאוביל עדימל תושיגנ ימסחו תופיקש רסוח ןכו אוביה תויקוחל רושקה לכב םינכרצל תוריהב
  .יטרפה

 רצומל תוירחאהש ןפואב אוביה תטיש יוניש :הלא םידעצ טוקנל הדעווה הצילמה רתיה ןיב
 תולבוקמה תושירדל תוינכטה תושירדה תומאתה ,הנידמה לע אלו ןאוביה לע לטות אבוימה
 - עדימ תשגנהו תופיקשה תרבגה ,ליבקמ אובי םודיק ,לודג קוש תולעב תומדקתמ תונידמב
 תוברל אובי לע עדימה לכ תא לבקל רוביצה ללכל רשפאיש )תתשרמ( טנרטניא רתא תמקה
 סמה ימוכס ,רצומל אוביה תויקוח ןיינעב תושירד ,רצומה לש סכמה טרפ רפסמ לע עדימ
 הדעווה הצילמה ןכ ומכ .לארשיל אוביל םיירשפא םיעצמאו תושרומה חולישה תורבח ,םישרדנה
 םינאוביה ןיב רשקלו אוביה יכילהת תא לעייל תרשפאמה ,לולסמ תכרעמ תעמטה תא םדקל
 .הלשממה תויושרלו סכמל

 תינכותה .בכרה ףנעל בא תינכות הרובחתה דרשמ רכשש תיטרפ הרבח השיגה 2017 רבמצדב
 הריקס ,)יושירה ינוכמ ,םיפלחה קוש ,םיכסומה ףנע ,בכרה ילכ( בכרה ףנע לש הריקס הללכ
 תוצלמהו תופולחו םיכסומה םוחתב תוצלמה ,קושל בכר תייגולונכט תרידח תיזחתו תיגולונכט
 .יושירה ינוכמ םוחתב

 אוביה ימסח תא קודבל ידכו תורחתה תא םדקל ידכ 1999 תנשמ ולעפש תודעו תוגצומ 2 חולב
 ללכב הכירצה ירצומ לש םיריחמה ירעפ םוצמצלו תויתורחתה תרבגהל םיכרד עיצהלו לארשיב
 .טרפב בכרה ףנעבו
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 בכרה ףנעבו קשמב אוביה ימסח תרסהלו תורחתה םודיקל תודעו :2 חול

 תורעה הנממה םרוגה חודה תשגה ךיראת אשונה וא הדעווה םש

 םימסח תרסהל תידרשמ-ןיבה הדעווה
 בכר ילכ אוביב

 יאצממ - טנזוי תדעו הרובחתה דרשמ 1999 רבמטפס
 ומסרופ אל הדעווה

 ףנעב םיינבמ םייונישל תפתושמה הדעווה
 לארשיב בכרה

 דרשמו רצואה דרשמ 2003 ראורבפ
 הרובחתה

 רפוס תדעו

 ףנעב םיינבמ םייונישל תפתושמה הדעווה
 'ב בלש ,אוביב הסינכ ימסח ,לארשיב בכרה

 דרשמו רצואה דרשמ 2004 ילוי
 הרובחתה

 רפוס תדעו

 הכילז תדעו הרובחתה דרשמ 2012 ראורבפ בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה

 הדעווה חוד םושייל ידרשמ-ןיבה תווצה
 בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל תירוביצה

  הרובחתה דרשמ 2012 לירפא

 ףגא ,רצואה דרשמ 2012 רבמטפס בכרה ףנעב תורחתה םודיק
 םיביצקתה

 'א ץועיי תרבח חוד

 םימסחה תרסהו תורחתה תרבגהל הדעווה
 אוביה םוחתב

 הלכלכה דרשמ 2014 רבמבונ
 היישעתהו

 גנל תדעו

 הלכלכה דרשמ 2017 רבמצד ישיא אוביב םימסח תרסהל יוגיהה תדעו
 היישעתהו

 

 תרבח :תעצבמה הרובחתה דרשמ 2017 רבמצד םכסמ חוד - בכרה ףנעל בא תינכות
 תיטרפ ץועיי

  תורחתה תושר 2018 טסוגוא תורחת םודיקל ילככ ישיא אובי

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תודעווה תוחוד יפ לע

 2016 תנשב בכר יתוריש יושיר קוח תקיקח
 קוחה .2016 תנשב תסנכב לבקתה ,הרובחתה דרשמ ידי לע שבוג רשא ,בכר יתוריש יושיר קוח
 בכרה תריכמל תועגונה תוארוהה תא תוברל ,וידבר לע בכרה ףנעב םיתורישה תא רידסהל דעונ
 איה קוחה תרטמ .םיכסומ יושיר ןכו םיפלחב רחסו אובי ,רוציי ,בכרב רחוסו בכר קוושמ ידי לע
 תרדסהו אובי ימסח תרסה תועצמאב תאזו ,ףנעב תורחתה לש המודיק תא ,ראשה ןיב ,חיטבהל
 בכר ילכ אבייל ,)ריעזו ףיקע אוביב( םיפסונ םינאובילו )ישיא אובי( םיחרזאל ורשפאיש תוארוה
 ,)םירישי וא םיישאר םינאובי - ןלהל( םיישארה םינאוביב תולת אלל יאמצע ןפואב הרובעת ירצומו
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 תאו ףנעב תורחתה תרבגה תא רשפאל ,רתיה ןיב ,ךכבו ,קוחב םיטרופמה םיאנתל םאתהב
 .ץראב םיריחמה תמר תדרוה

 ףיעסב ,ךכ ;ףנעב תורחתה תא םדקל רתיה ןיב איה בכר יתוריש יושיר קוח לש ותרטמ ,רומאכ
 ןתנש תוירחאה ןתמל יארחאה אוה לארשיל אבוימה בכר לש רישי ןאובי יכ ,עבקנ קוחל )א(49

 .אביימ אוהש רצותמ בכר לכל רומאכ תוירחאה תא שממיו אביימ אוהש בכר לכל בכרה ןרצי
 ןרצי ןתנש תוירחאה תא שממל לארשיל בכר ילכ לש םירישי םינאובי אופא בייחמ הז ףיעס
 ןאובי ,ףיקע ןאובי - רחא םרוג ידי לע לארשיל אבוי םא םג ,ותרצותמ בכר לכל ל"וחב בכרה
 םינאוביה לש רשקה הנקמש תופידעה לע רבגתהל ידכ תאזו ;ישיא שומישל אבויש בכר וא ריעז

 תוארוהל םאתהב ,ונייהד .תנגוה תורחתל קושה תא חותפלו םינאוביה רתי ינפ לע ןרציל םירישיה
 ןתמ ,לופיט םיבייחמש בכרב םימגפ ןוגכ ,תוירחאה תרגסמב תוללכנה תולועפה לכ ,ףיעסה
 םא םג תאזו רישיה ןאוביה לומ ועצבתי ,)Recall( ןאוביה ידי לע תומוזי תוריש תואירק ןכו תוריש
 תיבל ורתע םירישי בכר ינאובי העברא 2018 ראוניב ,רומאה עקר לע .ודי לע אבוי אל בכרה
 .'חאו הרובחתה דרשמ דגנ 23םיילהנימ םיניינעל טפשמ תיבכ ותבשב םילשוריב יזוחמה טפשמה
 ףיעס חוכמ רישיה ןאוביה לש הבוחה םאה - הלאשה לע הבסנ הריתעב תירקיעה תקולחמה

 םג הלח ,ןאוביה אביימ ותואש ותרצותמ בכר לכל ןרציה ןתנש תוירחאה שומימל ,קוחל )א(49
 תילאירוטירט הלבגוה רוקמה תנידמב ותשיכר םוקמב בכרל הנתינש ןרציה תוירחא ובש הרקמב
 ונושל רואל יכ קספו הריתעב ןד טפשמה תיב .לארשי ןניאש ,תומיוסמ תונידמל וא וז הנידמל קר
 תא רישיה ןאוביה לע תוליטמ קוחל )א(49 ףיעס תוארוה יכ רכינ ,תיתקיקחה ותילכתו קוחה לש
 הלבגוה בכרה תשיכר ץראב תוירחאה םא םג לארשיב ןרציה תוירחא שומימל הבוחה
  .התחדנ הריתעה ןכ לעו ,לארשי ןניאש תופסונ תונידמל וא הנידמ התואל תילאירוטירט

 בכר יתוריש יושיר קוח חוכמ תונקת תנקתה
 הרובחתה דרשמ עיצהש חסונ שוביג רחאל ,2016 ינויב תסנכב לבקתה בכר יתוריש יושיר קוח
 הקיקחב רידסהל דעונ קוחה .24)2012 תנשמ( םינש עבראכ ךשמנש הקיקחה ךילה םודיקו
 חוקיפה יווצמ קלח רתיה ןיב ףילחהלו ,בכרה ףנעב םיתורישל תועגונה תוארוהה תא תישאר
 ,םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה קוח יפל ותוכמס חוכמ םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה רש עבקש
 תוארוה ורידסהו קוחה תקיקח ברע םפקותב ודמע רשא ,)חוקיפה קוח - ןלהל( 1957-ח"ישתה
 םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה וצ - םהבו ,לארשיב בכרל םיתוריש ןתמב קוסיעה רבדב תונוש
 םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה וצ ;)בכר רוציי וצ - ןלהל( 1967-ז"כשתה ,)ותבכרהו בכר רוציי(
 םיכרצמ לע חוקיפה וצ ;)םיכסומה וצ - ןלהל( 1970-ל"שתה ,)בכר ילכל םילעפמו םיכסומ(
 חוקיפה וצ ןכו ;)בכר אובי וצ - ןלהל( 1978-ט"לשתה ,)בכרל םיתוריש ןתמו בכר אובי( םיתורישו

 ירצומ וצ - ןלהל( 1983-ג"משתה ,)םהב רחסהו הרובעת ירצומ רוציי( םיתורישו םיכרצמ לע
 .םינוש םיאשונ תרדסהל תונקת תנקתה רבדב תוארוה ועבקנ קוחה יפיעסמ קלחב .)הרובעת
 תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת ןהב ,קוחה חוכמ תונקתהמ קלח ףקותל וסנכנ 2017 תנשב
 יצורע תחיתפ ,)אוביה תונקת - ןלהל( 2016-ז"עשתה ,)בכרב רחסו וקווישו בכר אובי( בכרה ףנעב

 
 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמ 'נ מ"עב סרוטומ ןוינוי 11690-01-18 )ם-י( מ"תע  23

2.10.19(. 

 חוד םושייל ידרשמ-ןיבה תווצה חודו ,2012 ראורבפב שגוה בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חוד רומאכ  24
 ינויב המסרופ אשונב תיתלשממ קוח תעצה יכ ןיוצי .2012 לירפאב שגוה בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה

2013. 
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 עציבש םידעצה םיגצומ 3 חולב .)ישיא אובי תבוטל ךוותמ ,ריעז ןאובי ,ףיקע ןאובי( םישדח אובי
 .בכר יתוריש יושיר קוח םושיי תא םדקל ידכ 2020 טסוגואל ןוכנ הרובחתה דרשמ

 דע בכר יתוריש יושיר קוח שומימל הרובחתה דרשמ עציבש תולועפה :3 חול
 2020 טסוגוא

 18.10.16-ב ףקותל סנכנ קוחה :תישאר הקיקח

 2016-ז"עשתה ,)בכרב רחסו וקווישו בכר אובי( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת :הנשמ תקיקח

-ז"עשתה ,)יפסכה םוציעה ימוכס לש התחפה( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת

2017 

 2017-ז"עשתה ,)תוריש תתל בוריס( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת

 ,)םהב רחסהו םאובי ,הרובעת ירצומ רוציי( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת

 2018-ח"עשתה

 ךסומב וא ךסומב אלש תורתומה בכרב תולועפ( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת

 2018-ח"עשתה ,)דיינ

 ,)תורגאו ישיא אוביב ךווית ,וקווישו בכר אובי( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת

 2016-ז"עשתה

 ,)בכר יאמש לש תעד לוקיש לע הרוסא העפשה( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת

 2018-ח"עשתה

-ח"עשת ,)םהב רחסהו םאובי ,הרובעת ירצומ רוציי( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר וצ

2018 

 )2 'סמ ןוקית( ,)בכרב רחסו וקווישו בכר אובי( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת

 2021-א"פשתה

 )ריעזו ףיקע ,רישי( ןאובי ילהונ ומסרופ :םילהנ

 החמומ ךסומ טולייפ

 הרובעת ירצומ אשונב תוינידמ ךמסמ םסרופ :תוינידמ ךמסמ

 ,םידרשמב להק תלבקב סמועה תתחפה ,יתלשממה םימולשתה תרשל תורגא תרבעה :בושחמ

 יושירה ידרשמל הרבעוה )יסדנה ינכמ דויצ( ה"מצ םוחתב "תולעב תרבעה"

 הרובעת ירצומו תודיינ תונוכמ ,בכר לש אוביה םוחתב תושקבל םינווקמ םיספטל רבעמ

 קוחל םאתהב םתכמסהו םיחקפמ תרשכה סרוק םויס :תורשכה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמ ינותנ
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 ונקותו ונקתוה םרט - קוחה תקיקח םויסמ םינש עבראכ - תרוקיבה םויס דעומב ,תאז םע
 .4 חולב טרופמכ ,קוחה חוכמ תונקתה ללכ

 ונקות וא ונקתוה םרטש בכר יתוריש יושיר קוח חוכמ תונקתה סוטטס :4 חול
 2021 ץרמל ןוכנ

 סוטטס תורעהו תונקתה תוהמ תונקתה םש

 תורשקתהל םיאנת - קוחל 58 ףיעס חוכמ הנקת
  ןאובי לש תוריש ךסומ םע

 תרבגה הניינע וז הנקת
 הנקת .םיכסומה ןיב תורחתה
 יאנת תא רידסל הדעונש
 בכרה ינאובי ןיב תורשקתהה
 ושמשיש ידכ תורישה יכסומל
 ןאוביה לש תוריש ךסומ

 עומישל בוש המסרופ
 םויס תארקל 2019 ראורבפב
 תורחתה תושר םע םינוידה
 שיש ןכתיי .יפוס חסונ שוביגו
 ףסונ עומיש םסרפל

 תולעב לע הלבגה - קוחל 53 ףיעס חוכמ תונקת
 תוריש ךסומב ירחסמ ןאובי לש

 תא רידסהל ודעונ תונקתה
 ןאובי לש תולעב לע תולבגהה
 תוריש ךסומב ירחסמ

 תנשב רוביצה עומישל הצפוה
2017 

 ןיינעל עדימ תריסמ - קוחל 125 ףיעס חוכמ תונקת
  הרובעת ירצומב רחסל ןוישיר לעב

 תא ריבגהל ודעונ תונקתה
 יריחמ רבדב עדימל תושיגנה
 רוביצל ףוליח יקלח

 ראוניב ירוביצ עומישל ומסרופ
 ,תונקתל תואסרג יתש 2018

 רוביצהמ תובוגת לבקל ידכ
 ריחמה יבגל תויורשפא יתשל

 - קוחל 239-ו 238 ,)ב(13 םיפיעס ףקותמ תונקת
הקיתא יללכ ,םיניינע דוגינל ששח - בכר תואמש
 )םיאמש תונקת תטויט( .תורגאו תועוצקמ
 הלכלכה תדעו לש רושיא תוכירצמה

 לופיט רידסהל ודעונ תונקתה
 יללכ ,םיניינע דוגינל ששחב
 תורגאו תועוצקמ הקיתא

 תנשב ירוביצ עומישל ומסרופ
 תנשב בוש ומסרופו 2016
2021 

 דע 151 ,)ג(150 ,)3(149 ,19 םיפיעס ףקותמ תונקת
 תואמשב קוסיע יושיר - קוחל 239-ו 156 ,153
 ןניאש )םיאמש יושיר תונקת תטויט( .בכר
 הלכלכה תדעו לש רושיא תוכירצמ

 קוסיע יושיר אשונ תרדסה
 בכרה תואמשב

 ראורבפב רוביצל ומסרופ
 דרשמב הקידב ךילהבו 2021

 עומישה רחאל הרובחתה
 ירוביצה

 ,)ב(130 ,)ב(13 ,9 ,)ג(7םיפיעס ףקותמ תונקת
 םיתוריש יושיר - קוחל 239-ו )א(238 ,142 ,)ב(135

 תונקת תטויט( )םיכסומ( בכרה ףנעב תועוצקמו
 הלכלכה תדעו לש רושיא תוכירצמה )םיכסומה

 ףנעב קוסיעה תרדסה
 תא תוכירצמה םיכסומה
 הלכלכה תדעו רושיא

 2016 תנשב רוביצל ומסרופ
 ןוידל ולע .2020 תנשב בושו
 ןיינעל תצעיימה הצעומב
 לש םייעוצקמ םילהנמ
 'ג ןמיס יפל התנומש ,םיכסומ
 ןויד תעיבקל הנתמהב .קוחל
 הלכלכה תדעווב
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 סוטטס תורעהו תונקתה תוהמ תונקתה םש

 ,136 ,)א(135 ,129 ,127 ,19 םיפיעס ףקותמ תונקת
 - קוחל 239-ו )ג(147 ,)ד(-ו )ג(143 ,)ב(139 ,137
 םיאנת( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר
 םיכסומ לש םייעוצקמ םילהנמו םיכסומ יושירל
 םילהנמ לש יושירל תוניחבב םינחוב תכמסהלו
 יושיר תונקת תטויט[ תונוש תוארוהו םייעוצקמ
 תדעו רושיא תא תוכירצמ ןניאש ]םיכסומ
 )הלכלכה

 יושירל םיאנת תרדסה
 םייעוצקמ םילהנמו םיכסומ
 םינחוב תכמסהלו םיכסומ לש
 םילהנמ לש יושירל תוניחבב
 תונוש תוארוהו םייעוצקמ

 2016 תנשב רוביצל ומסרופ
תשרדנ ;2020 תנשב בושו
 הלכלכה רש םע תוצעוויה

 ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת ןוכדע
 ,)םהב רחסהו םאובי ,הרובעת ירצומ רוציי( בכרה
 ןוכדע .)הרובעת ירצומ תונקת( 2020-א"פשתה
 ,116 ,115 ,113 ,)1(102 ,9 םיפיעס ףקותמ תונקת

 .קוחל 239-ו 238 ,123 ,)3()ב(119

 אובי ,רוציי תרדסה ןוכדע
 םיפלח לש רחסו

תוצעוויה ךילהב :2021 ץרמב
 הלכלכה דרשמ םע

 ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת ןוכדע
 ןוכדע .2020-ף"שתה ,)וקווישו בכר רוציי( בכרה
 )2()א(23 ,22 ,)ב(21 ,20 ,19 םיפיעס ףקותמ תונקת
 קוחל 239-ו 238 ,30 ,28 ,27 ,)ב(24 ,)ב(-ו

 קוחב 'ג קרפ תרדסה ןוכדע
 בכר רוציי אשונב

תוצעוויה יבתכמ :2021 ץרמב
 ךילהתב הלשממה ידרשמ םע
 הנכה

 ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת ןוכדע
 ישיא אוביב ךווית ,וקווישו בכר אובי( בכרה
תונקת ןוכדע .2020-א"פשתה ,)ןוקית( )תורגאו
 ,)5()ב(33 ,)2()ג()7(32 ,)10()א(31 םיפיעס ףקותמ

 תדעו לש רושיא תוכירצמה קוחל 239 -ו )ב(83
 הלכלכה

 קוחב 'ד קרפ תרדסה ןוכדע
 בכר אובי אשונב

עומישל ןיתממ :2021 ץרמב
 ירוביצ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמ ינותנ יפ לע

 ללכ תא תישאר הקיקחב רידסהל רתיה ןיב איה בכר יתוריש יושיר קוח תרטמ ,ליעל רומאכ
 וניינעש - 247 ףיעסב עבקנ קוחה תקיקח םע ,ךכ .חוקיפה יווצב ורדסוהש םיתורישהו םיקוסיעה
 לע חוקיפה וצ ןכו םיכסומה וצ ,הרובעת ירצומ וצ ,בכר אובי וצ ,בכר רוציי וצ יכ - ףקות תרימש
 םחסונכ םפקותב ודמעי ,)בכר יאמש וצ - ןלהל( 1980-ם"שתה ,)בכר יאמש( םיתורישו םיכרצמ
 ןיד יפל ולטוב וא ונוש אל דוע לכ ,הז קוח יפל ועבקנ וליאכ םתוא ואריו ,קוחה תליחת םוי ברע
 םייתנש דע וא ,םהב םירדסומה םיניינעב קוחה יפל םמוקמב תוארוה ןפקותל וסנכנ אל דוע לכ וא
 ןוקיתב ךרוצ רצונ ,קוחה חוכמ תושרדנה תונקתה תנקתה-יא בקע ,םלוא .18.1.18 - הליחתה םוימ
-יא בקע ,ךשמהב .1931.12.25 םויל קוחב ןקות דעומהו ,םיווצה לש םפקות תכראהל 247 ףיעס

  .2018-ט"עשתה ,)4 'סמ ןוקית( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר קוח  25
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 םפקותב ודמעי םיווצהש ךכ תפסונ םעפ 247 ףיעס ןקות ,ןקותמה דעומל דע תונקתה תנקתה
  .2131.12.27 דע םפקותב ודמעי םיווצהש ןפואב בוש ףיעסה ןקות 120.7.2 םויבו ,2031.12.26 דע

 תונורחאה םינשב לעפ - תורחא תויושרו הלשממ ידרשמ ףותישב - הרובחתה דרשמ
 תדימ תניחבל תוידרשמ-ןיב תודעו ומקוה ראשה ןיבו ,בכרה ףנעב תורחתה םודיקל
 ,בכר יתוריש יושיר קוח קקחנ 2016 ינויב .אוביב םימסח תרסהלו הז ףנעב תויתורחתה
 דרשמ לש הקידבה התלעה ןכ יפ לע ףא .קוחה לש ופקותמ תודחא תונקת ונקתוה זאמו

 םילשה אל ,קוחה תקיקח דעוממ םינש עבראכ ,תרוקיבה עוציב דעומב יכ הנידמה רקבמ
 ףקותמ ףנעב תורחתה םודיקל תושרדנה תונקת עבש לש הנקתהה תא הרובחתה דרשמ
 תונקתה תנקתה-יא בקע .ןנקתל שרדנו ונקתוהש תונקתהמ שולש לש ןנוקית תא ןכו קוחה
 .חוקיפה יווצ לש םפקות תפוקת תא ךיראהלו קוחה תא ןקתל ךרוצ היה דעומב

 .קוחה ףקותמ תונקתה לש ןנוקיתו ןתנקתה תמלשהל לועפל הרובחתה דרשמ לע

 הרובחתה דרשמ" :)הרובחתה דרשמ תבושת - ןלהל( 2021 ילוימ ותבושתב ןייצ הרובחתה דרשמ
 יתועמשמ קלח םע םיכסמ ףאו ,הנידמה רקבמ חוד יאצממל תוניצרב סחייתמ םיכרדב תוחיטבהו

 תורחתה םודיקל תיתועמשמ תוליעפ עציב הרובחתה דרשמ .רקבמ חודב וגצוהש םיאצממהמ
 30-מ רתוי( בכרה ינאובי תומכו ןווגמב יתועמשמ לודיג :ןוגכ תואצות האשנ רשא ,בכרה ףנעב
 יבכר תוירוגטק ללוכ( םיאבוימה בכר יגוס ןווגמב לודיג ,)םיריעז 400-מ רתויו םיפיקע םינאובי
 ילעב לע )םימוציעו םיעומיש( תויצקנס םושיי ,)תויאשמו םיסובינימ ,PLUGIN HYBRID םיעסונ
 הרובעת ירצומ תוינידמ םושיי ,ןוישיר אלל םילעופ וא ןוישירה יאנת תא ורפה רשא תונוישיר
 םוקמ שי ןיידע ,תאז םע .דועו םייתוחיטב םיטביה אלל הרובעת ירצומל ישפוח אובי תרדסהו

 ףטוש חיש להנמ הרובחתה דרשמ ךכ םשל ,)הרובעתה ירצומ ףנעב רקיעב( תורחתה רופישל
 רופישל םייביטקפאו םימיאתמ םילכ תאיצמל תיעוצקמה תוכמסה תלעב ,תורחתה תושר םע
 ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר קוח תעמטהו םושיי תא םילשהל תנמ לע ליבקמב ...תורחתה
 תושרדנה תונקתה תנקתהל םילעופ ונא ,)'בכר יתוריש יושיר קוח' :ןלהל( 2016-ו"עשתה בכרה
 תנש זאמ הנידמה התווחש םיפוכתה תוריחבה יבבס לשב רתיה ןיב ובכוע רשא ,קוחה חוכמ

 ."בכרה קוש לע רכינ ןפואב עיפשיו המרופרה תא םילשי רשא ךלהמ ,2018

 תנקתה לש םימדקתמ םיבלשב אצמנ הרובחתה דרשמ" :יכ הבושתב הרובחתה דרשמ ןייצ דוע
 ,רחא קלחו תסנכה לש הלכלכ תדעו רושיא בייחמ תונקתהמ קלח .קוחה חוכמ תונקתה לולכמ
 ןניאש תונקת ,אמגודה םשל( הלכלכה תדעו רושיאב תונקתה אלל ףקותל סנכיהל לוכי אל
 תובייחמה תונקתב תואצמנ ןמצע תורגאה ךא הרגא םולשת תבוח תועבוק הדעוו רושיא תוכירצמ
 םיכסומה תונקת .תסנכה רושיאל תוניתממו תובכעתמ תונקתה ללכ ןכלו ;)רומאכ רושיא
 תויוצעוויהה יכילה שודיחב ךרוצ ונשי ,השדחה הלשממה ןוניכ םע ךא ,הדעוה רושיאל תוניתממ
 .הרובעתה ירצומ תונקתו רוצייה תונקת ,םיאמשה תונקת לש אשונב ל"נכ .םישדחה םירשה םע
 תעצבתמ ןכ ומכ .תומשוימו ףקותב רבכ קוחה חוכמ תושרדנה תונקתהמ תיצחמכ יכ שגדוי

 הביתכ יבלשב תאצמנ הקיקחה .קוחה םושייב ולעש םיישק לשב ,תישאר הקיקח ןוקיתל הדובע
 תוארוה תא הלא םימיב ןחוב דרשמה .םהיתורעה תעמטהו קוש ימרוג לש עומיש עוציב רחאל

 
  .2020-ף"שתה ,)6 'סמ ןוקית( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר קוח  26

 .2021-א"פשתה ,)7 'סמ ןוקית( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר קוח  27
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 אוביב תורחתה תא וריבגיש םידעצ שבגמו בכר יתוריש יושיר קוחל 253 ףיעסב תועובקה העשה
 ."טרפב ילגלג-ודו בכר

 בכר ילכ אוביב תויתורחתה

 עקר
 הדעווה לש התעיבק יפ לע .לארשי תנידמ לש היתולובגל ץוחמ השענ םיפלחו בכר ילכ רוציי

 לש םצמוצמ רפסמ וב הנבמב ןייפאתמ ףנעה ,2012 ראורבפמ בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל
 םיבכר אוביל תונוש תונידמב בכרה ינרצי םע םימכסה חוכמ םילעופ םייזכרמ םיימוקמ םינאובי
  .םתצפהלו

 תונידממ בכר ילכ לש רבעמל רוגס אוה - תיפרגואיגה הניחבהמ דדובמ לארשיב בכרה קוש
 תועפשהל ףושחו בכר ילכ לש אוביב יולת קושה ,םיימוקמ בכר ינרצי רדעיהב .ןהילאו תונכש
 ילכ תריכמ .חוטיבהו הלבוהה תויולעו עבטמה לש ןיפילחה רעש ןוגכ ,ריחמב תונוש תודונתלו

 תנשמ תורחתה תושר לש ימינפ חודמ .יטרפה קושלו ידסומה רזגמל םינאובי ידיב תישענ בכרה
 5% לש רעפ ידכ דע ידסומה קושל םיריחמהמ םיהובג יטרפה קושל בכרה יריחמ יכ הלוע 2012

 .10% דע

 ,ךכ ךרוצל .בכרה ףנעב תורחתה תא םדקל ,ראשה ןיב ,דעונ בכר יתוריש יושיר קוח ,רומאכ
 בורש - םירישיה םינאוביל .אוביה םוחתב ףנעה הנבמב יוניש ורציש םיאנתו תוארוה קוחב ועבקנ
 ,ןלהל( ישיא ןאוביו ריעז ןאובי ,ףיקע ןאובי :םירחא םינאובי ופסונ - םהידיב השענ בכרה ילכ אובי

 .הנוש םהלש תורחתה חוכ ךכיפלו הנוש םהלש הלועפה ןונגנמ רשא )ליבקמ אובי - הלא לכ
 וקווישו בכר אוביב קסועש ימ - רישי ןאובי :םינאוביה יגוס תא רידגמ בכר יתוריש יושיר קוח
 ןאובי ןוישיר לעב אוהו )בכר ןרצי - ונייהד( ץוח תנידמב םדא םע םכסהל םאתהב בכר ילכ אביימו
 םאתהב בכר ילכ אביימו וקווישו בכר אוביב קסועש ימ - ףיקע ןאובי ;קוחל 41 ףיעס יפל רישי

 קסועש ימ - ריעז ןאובי ;קוחל 42 ףיעס יפל ףיקע ןאובי ןוישיר לעב אוהו השרומ ןכוס םע םכסהל
 ןאובי ןוישיר לעב אוהו ץוח תנידמב םדא םע םכסהל םאתהב בכר ילכ אביימו וקווישו בכר אוביב
 ישיא שומישל בכר אובי ןיינעל תוארוה קוחל 33 ףיעסב ועבקנ ןכ ומכ .קוחל 44 ףיעס יפל ריעז
 .)ישיא אובי - ןלהל( בכר אובי ןוישיר ןתמל םיאנת -

 םיצוחנה םיתורישה ללכ תא קפסמ בור יפ לעו ימואל-ןיב ןרצימ תורישי םירצומ שכור רישי ןאובי
 תימוקמה הרדסאה תושירדב הדימע ,רורשא יכילה ,ימואל-ןיב עוניש :דעיה קושב רצומה קווישל
 קוויש תועצמאב גתומב הכימת ,םיאנועמקל הצפהו רחס תולועפ ,תימוקמה הניקתה תושירדבו
  .םינוקית תורישו תוירחא ןתמ ,םוסרפו

 ימואל-ןיבה ןרציהמ תורישי םג םימעפלו יאנועמקמ וא יאנוטיסמ םירצומ שכור ףיקע ןאובי
 ןלהל( לארשיל אביימ וניא ישארה ןאוביהש בכר ילכ אביימ אוה ללכ ךרדב .ץראב וקוויש תרטמל
 לוז רצומה ןהבש תונידמב היינק לש תויונמדזה לצנל רשפאמ ףיקעה אוביה ןונגנמ .)השינ יבכר -
 יאנוטיס לש ומויק בקע וא ימואל-ןיבה ןרציה לש תיפרגואיג םיריחמ תיילפה בקע לשמל ,רתוי
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 תונידמב גוהנ היה ףיקעה אוביה לדומ ,2012 תנשמ 'א ץועיי תרבח חוד יפל .בר היינק חוכ לעב
  .28םישמושמ בכר ילכ אובי לע קר תיתוהמ העפשה ולו ,קושה ילושב תונוש

 תלבגמ .קוחה יפ לע הנשב בכר ילכ 20 דע - ןטק ולש אוביה ףקיהש ןאובי אוה ריעז ןאובי
 .קוחל )ב(44 ףיעסב העבקנ תומכה

 ,החפשמה וא ימצע/ישיאה ושומיש ךרוצל הנשב דחא בכר ילכ אביימה םדא אוה ישיא ןאובי
 אלש יאנתב עצבתהל לוכי ישיא אוביב בכר אובי .הרקוי תוינוכמו םישמושמ בכר ילכ רקיעב
 ישיא אובי .)הלבוהו השיכר תפוקת ללוכ( לארשיב ומושיר דעומ דע רוצייה םוימ םייתנש ופלח
 ףיעסל םאתהב ךכל םישרומה ,ישיא אוביב םיכוותמ ידי לע וא בכרה שכור ידי לע עצבתהל לוכי

 תרגסמב וא ישיא ןפואב לועפל לוכי ךוותמה .ישיא אוביל םיבכר תיינקב םיעייסמה ,קוחל 68
 .דיגאת

 תנשב ורכמנש םייטרפה בכרה ילכ ללכמ 52%-כ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע
 לע ורצוי 2019 תנשב ורכמנש בכר ילכ ללכמ 44.5%-כו ,בכר תוינרצי עברא תרצותמ םה 2019

 .תורבח שולש ידי

 תויתורחתה תמר ,2012 ראורבפמ בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל תירוביצה הדעווה חוד יפ לע
  .יזוכיר בכרה קושו יטרפה בכרה קושב טרפב ,הכומנ לארשיב בכרה ףנעב

 םודיקל ילככ ישיא אובי" ותרתוכש )םייקסעה םילבגהה תושר רבעשל( תורחתה תושר לש חודב
 תורחתל תדחוימ תובישח סחייל שי ןכלו יזוכיר ילארשיה קשמה יכ ןיוצ ,2018 טסוגואמ "תורחת
 םייטננימוד םינאובי לש תויחוורה תמרו םיריחמה תנומת .םיריחמה תמר תדרוה ךרוצל אוביב
 םיתיעל תשגדומ הז רשקהב .םתוליעפ ןוסירב ךרוצה תא הריבגמ קשמב םיבר אובי יפנעב
 הלעפ גנל תדעו לש היתוצלמה םושיי תרגסמב .םיליבקמ אובי יצורע לש םתובישח תובורק
 אוביה לש וינייפאמ יכ ןיוצ דוע .םינוש םיפנעב ליבקמ ירחסמ אוביב םימסח תרסהל הלשממה
 .ןמז ךרואל תופיצרב םירצומה יריחמ לע ישממ יתורחת ןסרל ךופהל ותורשפאב םיעגופ ליבקמה
 .םירחתמ טעמ םילעופ תילארשיה הלכלכב םיבר םיפנעב יכ ןיוצ דוע

 ילכ לש ליבקמה אוביה םוחתב תומרופרה תויביטקפא
  בכר
 אל ליבקמה אוביה לש לדומה ,2012 תנשמ בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חוד יפל
 הלשממה הטילחה בכרה ילכ יריחמ תא דירוהל ידכ .אובי לש הז גוס דדועל תונויסינה ףרח חלצ
 בכר יתוריש יושיר קוח תרגסמב .ישארה ןאוביב ורחתיש םיינשמ םינקחשל םג קושה תא חותפל
 ריעזו רישי ,ףיקע ןאוביל ,ליבקמ אוביב םישדח בכר ילכ אבייל ןוישיר ןתמל םיללכה ורדסוה
 דע בכרה רוציי דעוממ םייתנש ופלח אלש יאנתב ישיא אוביב םישמושמ בכר ילכ אבייל ןכ ומכו

 םינאוביל ןוישירה ןתמ תא םירידסמ 44-ו 43 ,42 ,41 םיפיעס ,המגודל .לארשיב ומושיר דעומ
 בכרה ןרצי ןתנש תוירחאה ןתמ תא רידסה קוחל )א(49 ףיעס ,רומאכ .םיריעזו םיפיקע ,םירישי

 אוביב ואבויש םיבכר הז ללכב -םדי לע אבוימה רצותמ בכר לכל םירישיה םינאוביה ידי לע
  .ליבקמ

 
 .7 'מע ,2012 ,'א ץועיי תרבח חוד יפל  28
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  ןטק קוש חתנ :ליבקמה אוביה

 זאמ יכ הרובחתה דרשמ יגיצנ ונייצ 202029 רבמטפסבו טסוגואב הלכלכה תדעו לש תובישיב
 םינאובי ידי לע םיידירביה בכר ילכ אוביב היילע תרכינ 2016 תנשב בכר יתוריש יושיר קוח תקיקח
  .םיריעז םינאובי ידי לע אוביב הילעו םיליבקמ

 דרשמ םדיקש ליבקמה אוביה תמרופר לש תויביטקפאה תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 דרשמ לש םינותנ םיגיצמ 2 םישרתו 5 חול .ליבקמה אוביה םודיקל קוחה תרגסמב הרובחתה
 םינאוביה יגוסל הקולחב 2020 - 2014 םינשב העונתל ומשרנש בכרה ילכ רפסמ לע הרובחתה
 תא קודבל םירשפאמ ןלהל 2 םישרתבו 5 חולב םינותנה .)30רחאו ישיא אובי ,ריעז ,ףיקע ,רישי(
  .הרומאה המרופרה תויביטקפא

  

 
 תסנכה ,הלכלכה תדעו לש 73 הבישי לוקוטורפ ;)3.8.2020( 23-ה תסנכה ,הלכלכה תדעו לש 39 הבישי לוקוטורפ  29

 .)22.9.20( 23-ה

 .יושירב ומשרנ תונוש תוביסמו ,ישיא אובימ םניא ,ןאובי למס םע ומשרנ אלש םיבכר  30



|    601   | 

2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד

....
ה

  |
ה

ת
ורח

וית
 ףנעב ת

 בכרה

 ןאובי יפל העונתל ומשרנש *יטרפה בכרה ילכ רפסמו ,םינאובי רפסמ :5 חול
 2020 - 2014 ,ישיאו ריעז ,ףיקע ,רישי

 הנשה

  גוס

 ןאוביה

2020 - 2014 כ"הס 201520162017201820192020 2014

 םינאובי רפסמ

21192120212326 רישי

1133459  ףיקע

000525102164 ריעז

2220242850130199 כ"הס

 םיבכר רפסמ

250,633279,445275,045260,961247,523209,1241,758,821 236,090 רישי

1561961,1221,0603,7873,87310,390 196 ףיקע

211639231,7682,875 ריעז

1,4301,7662,3601,8161,7961,12911,868 1,571ישיא

35611451359917554 62 רחא

252,254281,468278,693264,135254,128215,9111,784,508 237,919 כ"הס

 ןאובי גוס יפל בכר ילכ רפסמ תוגלפתה

2020 - 2014 כ"הס2014201520162017201820192020

 98.6% 96.9% 97.4% 98.8% 98.7% 99.3% 99.4% 99.2% רישי

 0.6% 1.8% 1.5% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% ףיקע

 0.2% 0.8% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ריעז

 0.7% 0.5% 0.7% 0.7% 0.8% 0.6% 0.6% 0.7%ישיא

 0.03% 0.01% 0.04% 0.05% 0.05% 0.02% 0.01% 0.03% רחא

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמ ינותנ יפ לע
  תוינומ ללוכ  *
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 ,םיפיקע םינאובי( םיליבקמ םינאוביו םירישי םינאובי לש קושה חתנ .2 םישרת
2020 - 2014 ,*יטרפ בכר אוביב )ישיא אוביו םיריעז  

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמ ינותנ יפ לע
 תוינומ ללוכ  *

 תנשב 21-מ לדג םירישיה םינאוביה רפסמ יכ התלעה הנידמה רקבמ דרשמ לש הקידבה
םינאובי העשתל דחא ןאובימ לדג םיפיקעה םינאוביה רפסמ ,2020 תנשב 26-ל 2014

 ,2016 רבוטקואב ףקותל בכר יתוריש יושיר קוח תסינכ ינפל םייק היה אלש ,ריעזה אוביהו
םינאוביה רפסמ כ"הס .2020-ב םיריעז םינאובי 164-ל הז דעומ רחאל הדמתהב לדג
דוע .2020-ב םינאובי 199-ל 2014-ב םינאובי 22-מ לדג םיריעזהו םיפיקעה ,םירישיה
 ףיקעה אוביה תא ללוכה( ליבקמה אוביה לש עצוממה קושה חתנ יכ הקידבה התלעה
 תסינכ ינפל( 2016 - 2014 םינשב עצוממב 0.7%-כמ הלע )ישיאה אוביהו ריעזה אוביה
 היה אוהו )ףקותל קוחה תסינכ רחאל( 2020 - 2017 םינשב עצוממב 2%-כל )ףקותל קוחה
לש קוש חתנמ ףיקעה אוביב לודיגה ליבוה קושה חתנב לודיגה תא .3.1%-כ 2020 תנשב
 קוחה תסינכ ינפל םייק היה אלש ,ריעזה אוביב לודיגהו 2020-ב 1.8%-כל 2016-ב 0.1%-כ
 עצוממב 0.7%-כ היהו תיסחי תוביצי לע רמש ישיאה אוביה .2020-ב 0.8%-כל לדגו ףקותל
  .2020 - 2014 םינשב

 חתנבו ריעזו ףיקע ,רישי אוביב םינאוביה רפסמב יבקעה לודיגה תורמל יכ הלוע ,תאז םע
 יושיר קוח תסינכמ םינש עבראכ ,תרוקיבה תכירע דעומב ,ליבקמה אוביה לש קושה
 םינאוביל יתועמשמ הרחתמ םרוג רדגב םניא םיליבקמה םינאוביה ,ףקותל בכר יתוריש
 .יטרפה בכרה ילכ אובימ 96.9%-כ לש קוש חתנב וקיזחה 2020 תנשבש םירישיה
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3. ליד קטע 51: )ליד תרשים 2( | כל הנתונים מתייחסים ליבוא כלי רכב פרטי:

נתח השוק לפי סוגי יבואנים בשנת 2020

 26 יבואנים
ישירים

96.9%

 1,129 רכבים
ביבוא אישי

0.5%
 164 יבואנים

זעירים

0.8%
9 יבואנים 

עקיפים

1.8%

3.1% ביבוא מקביל
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 ליבקמ אוביב םיאבוימה םימגדה לש ןטקה םרפסמ

 תועיפומ הקידבה תואצות .ליבקמ אוביב םיאבוימה םיגתומה יגוס תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 .ריעז אובי רובע 4-ו ףיקע אובי רובע 3 םימישרתב

 2020 ראורבפ - 2013 ,בכר יגתומ יפל ףיקע אובי :3 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמ ינותנ יפ לע

-כ םכותמ ,ףיקע אוביב בכר ילכ 8,089 ואבוי 2020 ראורבפ דע 2013 תנשמ יכ הארמ םישרתה
-כ .תיסחי םיטעמ בכר ילכ ואבוי םירחאה םיגתומהמ .1 גתומ תרצותמ בכר ילכ )6,290( 78%
 אוביה לש ןטקה קושה חתנ לע ףסונ ,ןכל .םיגתומ השימח תרצותמ םה בכר ילכ )7,747( 96%

 יתועמשמ העפשה-רב םרוג היה אל אוה ןכלו םינושה םיגתומהמ בכר ילכ טעמ וב ואבוי ,ליבקמה
 .ףנעב תורחתה םודיקב
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 2020 ראורבפ - 2017 ,בכר יגתומ יפל ריעז אובי :4 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמ ינותנ יפ לע 

-כ ואבוי 2020 ראורבפ דע 2017 תנשמ יכ תוארל ןתינ 2021 ראונימ הרובחתה דרשמ ינותנמ
 תוינרצי שולש לש הרקוי יגתומ םה )1,371( םכותמ 82.5% ;םיריעז םינאובי ידי לע בכר ילכ 1,661

 .)ג-ו ב ,א םיגתומ(

-כ( םיגתומ טעמ םיאבוימ ףיקע אוביב יכ התלעה הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש הקידבה
 תוינוכמב דקמתה ריעזה אוביהו )םיגתומ השימח תרצותמ םה בכר ילכ )7,747( 96%

 יכ הרובחתה דרשמ ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ .םיגתומ השולשב רקיעב ,הרקוי
 אוביל רשפאמ וניא םימגד טעמ אובי םע ליבקמ אובי לש ןטק קוש חתנ לש בולישה
  .בכרה ילכ לש רישיה אוביה לע העפשה-רב יתורחת םרוג תויהל ליבקמה

 םישדח בכר ילכ יריחמב היילע

 לש העפשהה תא השיחממה המגוד הגצוה הרובחתה דרשמ לש 2020 תנש לש םוכיסה חודב
 .רישיה ןאוביה ידיב םגדה ותוא לש םיריחמה תדרוהל הליבוהש 1 גתוממ בכר לש ליבקמה אוביה
 .6 חולב תגצומ המגודה
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 ינש ידי לעו רישי אוביב אבויש 1 גתוממ בכר לש ןוריחמה יריחמ :6 חול
 2020 - 2016 ,םיפיקע םינאובי

 )ח"ש( ןוריחמה יריחמ - 1 גתומ

 הנשה

 ןאוביה דוק

2016 2017 2018 2019 2020 

 140,900 140,900 142,900 146,900 150,000 רישי ןאובי

 144,900 144,900 144,900 1 ףיקע ןאובי

 143,900 143,900 143,900 2 ףיקע ןאובי

 6% :רישיה ןאוביה ריחמב 2020 - 2016 םינשב הדיריה רועיש

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמ ינותנ יפ לע

 דחא ףיקע ןאובי ידי לע בכרה םגד אובי ,הרובחתה דרשמ תקידב יפל יכ הלוע חולהמ
 2016 תנשב ח"ש 150,000-מ רישיה ןאוביה לש ןוריחמה ריחמ תדיריל ליבוה 2017 תנשב
 ליבוה 2018 תנשב ינש ףיקע ןאובי ידי לע םגדה ותוא אובי .2017 תנשב ח"ש 146,900-ל
הדירילו וז הנשב ח"ש 142,900-ל רישיה ןאוביה לש ןוריחמה ריחמ לש תפסונ הדרוהל
 תנשמ רישיה ןאוביה ריחמב הדיריה רועיש .2020 - 2019 םינשב ח"ש 140,900-ל תפסונ

  .6%-כ אוה 2020 תנשל 2016

 שולש ךלהמב ונתשה אל םיפיקעה םינאוביה ינש ועבקש בכרה ילכ יריחמ יכ חולהמ הלוע דוע
 היה אוה 2020 - 2018 םינשבו ח"ש 144,900 בכרה ריחמ היה 2019 - 2017 םינשב :םינשה

  .2020-ו 2019 םינשב רישיה ןאוביה לצא םג ךכ .ח"ש 143,900

 היושע ליבקמה אוביל" יכ ןיוצ )תורחתה תושר תבושת ןלהל( 2021 ילוימ תורחתה תושר תבושתב
 ןאובי אמגודל ךכ .םוחתב םירישיה םינאוביה לש םתוליעפל סחיב תיתעתרה העפשה תויהל
 עונמל תנמ לע ,ודי לע ןתינה תורישה תוכיא תא רפשל וא םיריחמ תאלעהמ ענמיהל יושע רישי

 העפשה תויהל יושע ליבקמ אובי לש ותסינכ םויאל ,ולא םירקמב .קושל ליבקמ אובי לש ותסינכ
 ."ליבקמה ןאוביה לש קושה חתנב יוטיב ידיל אב רבדהש ילבמ ,םוחתב תורחתה לע תיתוהמ

 ריחמה תדרוה לע ליבקמ אובי לש המולגה העפשה לע תדמלמ הרובחתה דרשמ לש הקידבה
 אוביה לש ןטקה קושה חתנ לשבו דחא םגדב התודקמתה לשב ,תאז םע .ישארה ןאוביה לש
  .בכרה ילכ יריחמב םייונישה תא תגציימ הניא הקידבה ,ליבקמה
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 2008 ראונימ 31ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב םייונישה תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 שדוח( 2020 ץרמ דעו )ףקותל בכר יתוריש יושיר קוח תסינכ דעומ( 2016 רבוטקואמו 2021 ילוי דע
 תוינוכמ יריחמ דדמ תאוושה תללוכ הקידבה .)הנורוקה רבשמ תובקעב ןושארה רגסה ינפל
 .)היצלפניא הכונמ( ילאיר תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ בושיחו ןכרצל םיריחמה דדמל תושדח
 .5 םישרתב תועיפומ הקידבה תואצות

 דדמו ןכרצל םיריחמה דדמ ,ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ .5 םישרת
 2021 ילוי - 2008 ראוני ,*ילאיר תושדח תוינוכמ יריחמ

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

 10%-כב תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ הלע 2021 ילוי דע 2008 ראוני הפוקתב יכ הארמ 5 םישרת
 .7.6%32-כ תילאיר דרי תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ ןכלו 19.1%-כב הלע ןכרצל םיריחמה דדמו

 :לארשיב תיטרפה הרובחתה" אשונב 2019-מ לארשי קנב לש הדובעב םג ולבקתה תומוד תואצות
 דעו 1999 תנשמ תוינוכמה ריחמ חתונ הדובעב ."םינורחאה םירושעה ינשב תויוחתפתהה חותינ

 םיכרועש תוחנה יעצבמב בשחתמ אוהו ןכרצל םיריחמה דדממ קלח אוה ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ  31
 .בכרה ילכ ינאובי

 רקיעב םה תרקסנה הפוקתב תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ ןיבל ןכרצל םיריחמה דדמ ןיב יונישה ירועישב םילדבהה  32
- 2008 םינשב תושדח תוינוכמ יריחמ דדמל האוושהב ןכרצל םיריחמה דדמב רתוי הובג רועישב הילעמ האצותכ

2013. 

ילאיר תושדח תוינוכמ יריחמ דדמו ןכרצל םיריחמה דדמ ,תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ :םישרתב םידדמה לכ *
 .100 = 2008 ראוני :סיסב לע םה
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 תמגמ הלחה 2005-ב ךא ילאירה ןריחמב יתועמשמ יוניש לח אל 2004-ל 1999 ןיב יכ אצמנו 2017
 ריכש תרשמל רכשל תיסחיו 30%-כב ילאירה ריחמה דרי 2017 דע 2005-מ .ריחמב תכשוממ הדירי

 ריחס רצומ ןה תוינוכמה יכ לארשי קנב לש הדובעב ןיוצ דוע .רתוי ףא הובג רועישב דרי אוה
 ירצומ ראשל תיסחי ןתלזוהל םרות רבדהו ,ביצי רתונ וריחמש העשב ןמזה םע הלוע ותוכיאש
 ,רופישה ינפל רוצייה ריחמל תיסחי ןרוציי תא רקייל םייושע םייגולונכטה םירופישה םנמוא .הכירצה
 תושדחה תוינוכמה ריחמב יוניש אלל תוכיאה רופיש .ביצי רתונ ןריחמ םלועב תורחתל תודוה ךא
 )תוכיאב רופיש וב ןיאש בצמל תיסחי( רתוי רהמ דרוי תושמושמה תוינוכמה ריחמש ךכל םרות
 .33תיטרפ תינוכמ שוכרל המצעל תושרהל הלוכיש הייסולכואה לגעמ תא ביחרמו

 )2016 רבוטקוא( בכר יתוריש יושיר קוח לש ףקותל הסינכ דעוממ יכ םג הלוע 5 םישרתמ םלוא
 2.7%-כב הלע ןכרצל םיריחמה דדמ ,4.5%-כב תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ הלע 2021 ילוי דע
 תקידב ידי לע הנורוקה תעפשה לורטנ .1.8%-כב תילאיר הלע תושדח תוינוכמ יריחמ דדמו

 תפגמ בקע ןושארה רגסה ינפל שדוח( 2020 ץרמ דעו 2016 רבוטקואמ םידדמב םייונישה
 רועיש .1.6%-כב הלע תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ ןיידעו ליעל לודיגה ירועיש תא םצמצ )הנורוקה
 תילאיר הלע תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ ןכלו )1.3%( ןכרצל םיריחמה דדמב היילעהמ הובגה
  .0.3%-כ לש ןותמ רועישב וז הפוקתב

 םייוניש קרו ךא ףקשי דדמהש חיטבהל ידכ ןכלו ןכרצל םיריחמה דדממ קלח אוה תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ יכ ןיוצי  33
 לש םיריחמהש ךכ דדמה תא בשחמ ס"מלה ,ותומכמ וא ךרצמה ביטמ םיעבונה םייוניש אלו םיכרצמה לש םיריחמב
 םילולכה םיתורישהו םירצומהמ דחא לכל תטרופמ הרדגה תעבקנ ךכ םשל .ךרצמה ותואל  שדוח ידמ ןווכי םיכרצמה
 ןיבש רשקה לע ."ןכרצל םיריחמה דדמ - 153 לקיטסיטטס" :הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םוסרפ ואר .דדמב
 אלל תולבוקמה בכרה ילכ תוירוגטק יפל םהלש ןוריחמה ריחמ ןיבל תוינוכמ יריחמ לש תימלוגה תולעב םייונישה
 .הז חודב 2 רעשב ךשמהב ואר )רומיג תמר( תינוכמה ביט עוביק
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 תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ תקידב יכ הרובחתה דרשמ ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
שדוח דעו )2016 רבוטקוא( בכר יתוריש יושיר קוח לש ףקותל הסינכה דעוממ ס"מלה לש
 רועישב דדמב הילע התארה )2020 ץרמ( הנורוקה רבשמב ןושארה רגסה תליחת ינפל
תדמלמ וז הקידב .0.3%-כ לש ןותמ רועישב וז הפוקתב תילאיר הלע הז דדמו 1.6%-כ לש
 דרשמ תעדל .תושדח תוינוכמ לש םיריחמ תדיריל הליבוה אל ליבקמה אוביה תמרופר יכ
 םימיוסמ םימגדב ליבקמה אוביה תודקמתה לשב תוצוענ ךכל תוביסה ,הנידמה רקבמ
 המולגה העפשהה לע תדמלמ הרובחתה דרשמ לש הקידבה .ולש ןטקה קושה חתנ לשבו

 תדרוהל איביו ןכתייש םיפסונ םימגדל ליבקמה אוביה בחרויש לככ ,ליבקמ אובי לש
 ןטקה קושה חתנ לשבו דחא םגדב התודקמתה לשב ,תאז םע .רישיה ןאוביה לש ריחמה
 בכרה ילכ יריחמב םייונישה תא תגציימ הניא הקידבהש ןכתיי ,ליבקמה אוביה לש
  .םישדחה
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 דרשמ ,םירישיה םינאוביה לע ליבקמה אוביה תוליעפל סחיב העפשהה תדימ ןיינעב
 ראשה ןיב איה בכר יתוריש יושיר קוח תרטמ יכ תורחתה תושר ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ
 תורחתל בכרה אובי ףנע תחיתפ תועצמאב רתיה ןיב תאזו ,ףנעב תורחתה תא םדקל
 השולש לש קוחה תרגסמב הרדסה תועצמאב ל"וחמ בכר לש אוביה תויורשפא תבחרהו

 דרשמ לש הקידבה יאצממ .34ריעזו ףיקע ,רישי בכר ןאובי - םיירחסמ םינאובי לש םיגוס
-כ היהש ,)ישיאו ריעז ,ףיקע אובי( ליבקמה אוביה לש קושה חתנל עגונב הנידמה רקבמ

 םירבדה בצמב םא קפס םילעמ םימגד לש טעומ רפסמב ותודקמתהו ,2020-ב 3.1%
 .בכרה ילכ אובי םוחתב תורחתה לע תיתוהמ העפשה לעב םרוג תווהל לוכי אוה יחכונה
קוח תסינכ דעוממ ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב יונישה תקידב תואצות ,ףסונב
 .הז דדמב הילע לע וארה תרוקיבה תכירע םויס דעומ דעו ףקותל בכר יתוריש יושיר

תושר ,בכרה ףנעב תויתורחתה תמר תקידב תרגסמב יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 םילכ תועצמאב רישיה אוביה לע ליבקמה אוביה לש העפשהה תדימ תא ןחבת תורחתה
 םייונישו ליבקמה אוביהו רישיה אוביה לש קוש יחתנב םייוניש תניחב תוברל םייתומכ
 .םיריחמב

✰ 

 קוחה תקיקחמ םינש עבראכ ףולחב םג יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ תקידבמ
 אוביה ,)ישיאו ריעז ,ףיקע אובי( ליבקמ אובי םודיקל הרובחתה דרשמ לש המרופרהמו

-כמ םנמוא לדג ולש קושה חתנ .רישיה אוביל ישממ יתורחת םרוג רדגב וניא ליבקמה
 קוש חתנב וקיזחה םירישיה םינאוביה וז הנשב םלוא 2020 תנשב 3.1%-כל 2016-ב 0.7%

 2013 תנשמ( םיגתומ טעמ םיאבוימ ףיקעה 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
 .םיגתומ השולשב רקיעב ,הרקוי תוינוכמב דקמתה ריעזה אוביהו )םיגתומ השימח תרצותמ
 דדמבו םייטרפה בכרה ילכ אובי ףנעב תיללכ םיריחמ תדיריל הליבוה אל םג המרופרה
 יושיר קוח תסינכ דעוממ 1.6%-כ לש הילע התיה ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ
 .)2020 ץרמ( הנורוקה רבשמב ןושארה רגסה תליחת דעו ףקותל בכר יתוריש

 אובי תונקת תא תונורחאה םייתנשב ןחב הרובחתה דרשמ" :יכ ותבושתב ןייצ הרובחתה דרשמ
 הנקת הנכדוע ,רתיה ןיב םיריעזו םיפיקע םינאובי לע לקהל תנמ לע הלא תונקת ןקיתו וקווישו בכר
 יפל הזככ ותרדגה ךרוצל ישאר ןכוס לש תוליעפ ףקיה יאנת יבגל וקווישו בכר אובי תונקתל 8
 תשגה דעומל המדקש הנשב םישדח םיבכר 1,500 תריכממ ףסה תשירד תתחפה ךות ,קוחה
 דע לש ףיקעו רישי ןאוביל השדח ימצע ןוה תגרדמ דרשמה עבק ןכ ומכ .דבלב 500-ל השקבה

 ."דועו הנשב םילכ 100

 תופסונ םיכרד ןוחבל תורחתה תושרו הרובחתה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .ףנעב תורחתה םודיקלו בכר ילכ לש ליבקמה אוביה תמרופר םודיקל

 .769 ח"ה ,2013-ג"עשתה ,בכרל םיתוריש יושיר קוח תעצהל רבסה ירבד  34
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  בכרה ילכ אוביב םימסח
 ,לדוגל ןורתי ,תוידעלב ימכסה" םה תורחתה ימסח ,2012 רבמטפסמ 'א ץועיי תרבח חוד יפ לע
 תוחוקלה לש חוקימה חוכ יכ חודב ןיוצ ןכ ומכ ."הצפה יצורעל השיג ,]...[ תולודג ןוה תושירד
 דואמ ןיטקמ ,הפולחת אלל טעמכ ,ףנעב תוקיתו תוצובק לש ןמויק יכו ;רתויב שלח םייטרפה
 ,אוביה םוחתב המרופרה תורמל יכ התלעה הנידמה רקבמ דרשמ תקידב .ןהיניב תוביריה תא
 אובי חתפל תורשפאה תא םישקמ םהו ,ףנעב תורחתה םודיקב עוגפל םילולעה םימסח שי ןיידע
 ןלהל .רוביצה תחוורבו בכרה ףנעב תורחתה םודיקב םיעגופו םיפלח לשו בכר ילכ לש ליבקמ
 )ג( ;ישיא אוביב בכרל ךרעה תדירי תעיבק )ב( ;רוקמ תדועת )א( :אובי ימסחל תואמגוד שולש
 .ישיא אוביב בכרל םגד דוק תעיבק

 רוקמ תדועת
 סכמ תפדעה לבקל םירשפאמה ,תומיוסמ תונידמ םע רחס ימכסה לע המותח לארשי תנידמ
 בכר ילכ יבגל םג ךכ .ךכ ךרוצל ועבקנש םיללכב הדימעל ףופכב ,לארשיל רצומ אובי תעב
  .לארשי םע רחס ימכסה ןהל ןיאש תונידמב םירצוימ בכרה ילכמ קלח .םיפלחו

 סכמ תתחפה ,2017-ז"עשתה ,ןיבוט לע הינק סמו םירוטפהו סכמה ףירעת וצ תוארוהל םאתהב
 ,ןיבוטה יבגל סכמ ירועישב הפדעהל תואכזל ףופכב ןתנית רחס םכסה םהילע לחש ןיבוט לע
 תפדעה תלבקל םיאנתה ,ללככ ,םיסימה תושר תושירד יפ לע .עגונה רחסה םכסה תוארוה יפל
 המתח םהילעש רחסה ימכסהב תוטרופמה תונידמהמ תחאב רצוי בכרה יכ םה בכר אוביב סכמ
 רחא הפדעה ךמסמ וא( רוקמ תדועת תשגה ןכו ינשל דחא דצמ ןירשימב אבוי בכרה יכ ,לארשי

 םידמוע םה יכ עדויו ןיבוטה תא ןחבו קדב אוה יכ ןאוציה ריהצמ םהבו )רחסה םכסהל םאתהב
 רוטפ תלבקל םיאכזו אוביה תונידמב הרהצה ךרוצל רחסה םכסהב םיעובקה "רוקמה יללכ"ב
 םולשתמ 7% לש רועישב רוטפב תוכזל ידכ תאזו ,ןיבוטה אובי תעב ותרהצה לע ףסונ ,סכממ
  .סכמה

 םכסה תוארוה חכונ" :יכ ןיוצ )םיסימה תושר תבושת - ןלהל( 2021 ילוימ םיסימה תושר תבושתב
 יתוהמ יאנת הניה סכמ תפדעה תלבק ךרוצל הפדעה ךמסמ תגצה ,ליעל וצל 14 ףיעסו ,רחסה

קביעת ירידת הערך תעודת מקור 
לרכב ביבוא אישי

 קביעת קוד הדגם 
לרכב ביבוא אישי

חסמים ביבוא כלי רכב

1234567
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 ןתינ אלו ,ליבקמ ןאוביב רבודמ םא ןיבו ימשר ןאוביב רבודמ םא ןיב ,לארשיל ןאובי לכמ שרדנה
 ."הז ךמסמ תגצה לע רתוול

 ןאוביל קרו ךא הפדעה ךמסמ םכסהה יפ לע קיפנהל יאשר ,ואל ןיב ןרצי אוהש ןיב - ןאוצי 
 אלא בכר ןרצימ בכרה ילכ תא םינוק םניא םיליבקמ םינאובי .ןיבוטה תא אציימ אוה וילאש
 ימכסה ןהלש תונידמב םירצוימ הלא בכר ילכ יכ ןכתייו - םינייכזו בכר ירחוס - ינשמה קושהמ
 רוקמ תודועתב דימת םיקיזחמ םניא ינשמה קושב בכרה ירחוס הלא םירקמב .לארשי םע רחס
 םניאש םינאובי ןכל .ןהל םיקקזנ םניא וא )רחסה םכסהל םאתהב רחא הפדעה ךמסמב וא(
  .7% לש רועישב רומאה רוטפל םיאכז םניא וז הדועת םיגיצמ

 הפדעה ךמסמ תא קיפנהש ןאוציה לש תלוכיב אוה ישוקה" :יכ ןיוצ םיסימה תושר תבושתב
 עבוקש יפכ - הדועתה תא קיפנהל ידכ םכסהה יפ לע םישרדנה םינותנה לכ תא איצמהל
 ,םיתיעל ררבתמ ,תודועתה תא תמאל שקבמ ילארשיה סכמה רשאכ .רחסה םכסה תושרופמ
 תושרדנה תוחכוהה תא וא שרדנה עדימה תא היה אל הדועתה תא קיפנהש )ליבקמה( ןאוציל יכ
 הפדעה יכמסמ הז בצמב .הפדעה ךמסמ תא קיפנה תאז לכבו רוקמ יללכב םידמוע ןיבוטה יכ
 תיפיצפס שרדנה עדימה לכ תא םתסה ןמ שי ,ןרציה םג וניהש ןאוציל ,םתמועל .םילספנ ולא
  ."תושרדנה תוחכוהה תא וא/ו הקסעל

 לשב ורצונ )ןיבוטה יגוס לכל( הלא תורימחמ תושירד ,םימסח תרסהל ידרשמ-ןיבה תווצה יפ לע
 הרואכל הנוש םרוקמש םירצומש תונדשחה לשב ןכו קווישה תרשרשב ףסונ םרוג לש ותוברועמ
 ידכ ליבקמב אבוימ רצומהש ששוח רדסאמה .רדסאמב םיררועמ תורישי אבוימה רצומה רוקממ
 .ןכל םדוק רשוא ונממ אוביהש יזכרמה לעפמה דמוע ןהבש הרדסא תושירד ףוקעל

 םיריעזה םינאוביה םורופ גיצנ ןייצ 202035 טסוגואב םייקתהש תסנכה לש הלכלכה תדעווב ןוידב
 עדוי אל ינאו ,קושה תא ונל םילעונ" :סכמב החנהה תעבקנ היפלש רוקמ תדועת גישהל השק יכ
 םורופ יגיצנ ,ןכ ומכ ."םינתונ אל םבור .]רוקמ תדועת[ םינתונ ןכש םיבכר שי ...הז תא השוע ימ
 ירקיעה םסחה םויהל ןוכנ יכ 2021 ילויב הנידמה רקבמ דרשמ ינפל ונייצ םיריעזה בכרה ינאובי

 אשונ אוה רתוי תיביסנטניא הרוצב םוחתל סנכיהלמ םיבר םינאובימ ענומ השעמל הכלהש
 שקבל לוכי וניא שדח בכר ל"וחב ריעז ןאוביל רכומש קוושמ יכ ונייצ םה דוע .רוקמה תדועת
 .םיכמות םיכמסמ בכרה תלבק דעומב ןרציהמ

 קפס ליטהל ילב יכ םיסימה תושרו הרובחתה דרשמ ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ,ןתיא רחס ימכסה הלשממל ןיאש תונידממ םירצומ אוביב סכמ תייבג לש התובישחב
תונידמב ורצויו לארשיל םיליבקמ םינאובי םיאביימש בכר ילכ םהבש םירקמ ונכתיי

 הדימע-יא בקע סכמ תייבגמ רוטפ תלבקל םיאכז ויהי אל ןתיא רחס ימכסה לארשילש
 םכסהב םיעובקה רוקמה יללכב ןיבוטה תדימע תחכוהל יאנתה םהבו ,ותלבקל םיאנתב
 ידי לע ןידכ הקפנוהש )הרהצה תינובשח וא רוקמ תדועת( הפדעה ךמסמ תשגהו ,רחסה
 היהת ליבקמ אוביב אבוימה בכרה לש תולעה ,הלאכ םירקמב .אוצייה תנידמב ןאוציה
 הנקמו םיליבקמ םינאובי ידי לע בכר ילכ אוביל םסח רדגב איה וז העפות .רתוי ההובג
  .םירישיה םינאוביל רקיעב תופידע

 .)3.8.2020( 23-ה תסנכה ,הלכלכה תדעו לש 39 הבישי לוקוטורפ  35
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 675-כ התייה )אוביה יגוס לכב( בכרה ילכ ןיגב סכמה תייבג ךס 2020-ו 2019 םינשב יכ ןיוצי
 9.2-כו ח"ש ידראילימ 10.1-כ לש הייבג תמועל המאתהב ח"ש ינוילימ 508-כו ח"ש ינוילימ
  .36היינק סמ ןיגב המאתהב ח"ש ידראילימ

 םעפ וכזי )בכר לש םימייוסמ םימגד( ןיבוט םתוא וב בצמ ןכתי" :יכ ןיוצ םיסימה תושר תבושתב
 רצומ' ובשחיש תנמ לע רחסה םכסהב םיעובקה רוקמה יללכב ודמע ןכש סכממ רוטפמ תחא
 אלש ןוויכמ סכממ רוטפמ ונהי אל )םיבכר ימגד םתוא( ןיבוט ןתוא רחא הרקמב וליאו ,'רוקמ
 רוטפ תלבק ךרוצל רחסה םכסה תרגסמב ןיבוט םתואל םהב םיעובקה רוקמה יללכב ודמע
 אוציה תנידמב הפדעה ךמסמ תקפנהל הבוח ,רתיה ןיב ,תועבוק רחסה םכסה תוארוה ...סכממ
 רחסה לע הלקה ךרוצל ,רתיה ןיב שרדנ הפדעה ךמסמ .אוביה תנידמב הפדעה תלבקל יאנתכ
 ךות הפדעה ךמסמב ןרציה וא ןאוציה תרהצה ךמס לע ןיבוטה לש ריהמ רורחשל תורשפא ךות
 תונידמה ןיב עבקנש ןונגנמל םאתהב הפדעה ךמסמ לש תומיא ךילה עצבל תורשפא ןתמ
 עגפת ןידכ הפדעה ךמסמ ףוריצ אלל סכמ תפדעה ןתמ" יכ הבושתב ןיוצ דוע ."רחסה םכסהל
 העיגפ תוברל ,רחסה םכסה תוארוה לש ןכותמ ןוקירל איבת ףאו ,רחסה ימכסה לש םתרטמב
 תוימואלניב תויובייחתה תרפהל ,סכמ תפדעהל םתואכז רבדב םינאובי תורהצה תמאל תורשפאב
 ."רוקמ יללכב םידמוע םניא ןיבוטהש םירקמב םג סכמ תפדעה תלבקלו

 םיכרד תניחבל ולעפי םיסימה תושרו הלכלכה דרשמ ,הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 רוטפה תא לבקל רוקמ תדועת םיקיזחמ םניאש םיליבקמה םינאוביל םג ורשפאיש
 ךכבו ןמיע רחס ימכסה הלשממל שיש תונידמב רצוי אבוימה בכרה םא סכמה םולשתמ
 עדימה תלבקל םיכרד ןוחבל ץלמומ דוע .בכר ילכ אובי ףנעב תורחתה תרבגהל םורתל
 .ןווקמ ןפואב

 תייעבב לופיטב תברועמ" איה יכ 2021 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל הבישה תורחתה תושר
 ."רוקמ תודועת תגשהב ישוק בקע סכממ רוטפ לבקל םיריעזו םיליבקמ בכר ינאובי

 ליעפ ןכא הלכלכה דרשמ" :יכ 2021 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמ ינפל ןייצ הלכלכה דרשמ
 יצחו הנש רבכ וב םיקסוע ונאו .הנורחאל רצואה רשו הלכלכה תרש ןיב הלע אשונה .אשונב
 תוכזל הרטמב רוקמ םיחיכומה םיכמסמ תושירדל עגונ אשונה .תויובתכתהו תובישי תועצמאב
 עצבתמ רשאכ תאזו ,ישפוח רחס ימכסה ןתיא שיש תונידממ עיגמה אוביל סכממ רוטפ תבטהב
 םיפסונ םיאשונ םג ךא רצומה רוקמ ללוכ אוביב םיכמסמה ללכ תקידבל סכמה לש תומיא ךילהת
 םינאוביל רגתא םיתעל הווהמ רבדהו ןרציה םע רשק םיבייחמ ולא םיכמסמ .בכרה ריחמ ומכ
 ידרשמ ןיבל וניניב תויובתכתה רפסמ ויהו םינויד רפסמב ופתתשה דרשמה ישנא .םיליבקמ
 ."ליבקמה אוביה ךילהת לע ולקיש תופולח אוצמל הרטמב ,)סכמ ללוכ( רצואהו הרובחתה

 תאצמהל[ לארשיב סכמה לש וז השירד יכ רע דרשמה" :יכ ןיוצ הרובחתה דרשמ תבושתב
 תולע תלדגהב אטבתמש ,םיריעזו םיפיקע םינאובי רובע יתועמשמ םסח הווהמ ]רוקמ תדועת
 תויורשפא ןוחבל ךישמי דרשמה ...7%-כ לש רועישב רישי ונניאש אוביב בכר לע סכמה
 דע סכמהו הלכלכה דרשמ םע ףותישב םירישי םניאש םינאובי ידי לע רוקמ תודועת תאצמהל
 ."רומאכ ןורתפ תאיצמל

 "2020 - 2019 ,לארשיב בכרה ףנע לע םירחבנ םינותנו יוסימ" ,הלכלכו ןונכתל הביטחה ,םיסימה תושר ,רצואה דרשמ  36
 .5 - 4 'מע ,)2021 תנשב םסרופ(
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 ישיא אוביב בכרל ךרעה תדירי תעיבק

 ןיאש תונידממ בכר ילכ אובי ןיגב( סכמ ,היינק סמ םימלשמ ישיא אוביב בכר םיאביימה םינכרצ
 ימכסהל ףופכב סכממ רוטפ תלבק ךרוצל םיאנתה םימייקתמ אל רשאכ וא ןמיע רחס ימכסה
 ץלמומ ,קחצי יול בכר ןוריחמ יפ לע .בכרה תשיכר לש תולעה יפ לע םיבשוחמה ,ם"עמו )רחסה
 אלל ,ורוציי םוימ םינש שש דע ישיא אוביב בכר לש ןוריחמה ריחממ 30%-ל 15% ןיב תיחפהל
 ןאובימ דחאה ,דעומ ותואב ושכרנש םיהז בכר ילכ ינשש עמשמ .ובצמבו בכרה תוכיאב הנחבה
 ינושה ללגב קר הז םיריחמ רעפב דיתעב ורכמיי ,ישיא אוביב ינשהו )רישי ןאובי אמגודל( ימשר
  .ןאוביה תוהזב

 םילדבה םהבו ,ןוריחמה ריחמ לע םיעיפשמה םימרוג וניוצ קחצי יול ןוריחמב רבסהה ירבדב
 תעב עבטמה ירעש ,אוביה ימרוג ,םיאביימה םינייכזה ןיב תודיחא רסוח ,ויתורוקמבו אוביה יאנתב
 םירעפל םימרוג הלא לכ .הז ןפואב הצרא תואבוימה תוינוכמ לש תיסחי ןטק רפסמו היינקה
 )תוהז דימת אל ךא( תומוד תוינוכמ ןיבל ןניבו ןמצע ןיבל ןניב תוינוכמה לש םיריחמב םילודג
 ןיוצ דוע .ישיא אובימ תומוד תוינוכמ תמועל 30%-כל עיגהל םילולע הלא םירעפ .ימשר אובימ
 תושמושמכ ןמושיר תא תונמל ןתינ הלא תוינוכמ יריחמ לע םיעיפשמה םיפסונה םימרוגה ןיב יכ
 םינוש םיכמסמ לש תוירוקמ תמאלו עובקל ישוקה ,תוירחאל עגונב תוריהב רסוח ,בכרה ןוישירב
 .בכר לכ לש תויפיצפסה תופסותבו ןאוביבו ןרוצייב םירושקה

 רתיה ןיב ישיא אוביב בכר ריחמב התחפהה לע קחצי יול ןוריחמל רבסהה ירבדב רומאה ןיינעל
 תעדל ,רישי אוביב םיאבוימה בכר ילכ ןיבל ישיא אוביב םיאבוימה בכר ילכ לש תולע ירעפ ןיגב
 םניא םירישיה םינאוביה ידי לע םיאבוימה בכר ילכ ןיב תולעה ירעפ הנידמה רקבמ דרשמ
 ישיא אוביב ואבויש םישדח בכר ילכ םושיר .קחצי יול ןוריחמב ןוריחמה יריחמ תתחפהל םיליבומ
 ישיא אוביב םישדח בכר ילכש הדבועה - הקדצה אלל םתוריחסב עגופ םישמושמ בכר ילככ
 בכרל התחפהה בושיח לע עיפשהל הרומא הניא םישמושמ בכר ילככ בכרה ןוישירב םימשרנ
 תבוח ןיינעב טפשמה תיב תקיספ .םישמושמ בכר ילכל תמייקה התחפהה לשב ישיא אוביב
 לע לארשיל אבוי םא םג ,אביימ אוהש רצותהמ בכר לכל בכרה ןרצי תוירחא שומימל רישי ןאובי
 לארשיש תומיוסמ תונידמל הלבגוה ןרציה תוירחא םא םגו ,)ישיא אוביב הז ללכב( רחא םרוג ידי

 רסוח תא איה ףא המצמצ ,בכר יתוריש יושיר קוחל )א(49 ףיעס תוארוה חוכמ ,ןמיע תינמנ הניא
 .37אשונב תוריהבה

 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמ 'נ מ"עב סרוטומ ןוינוי ,11690-01-18 )ם-י( מ"תע  37
2.10.19(.  
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 םיבכרכ בכרה ןוישירב םימשרנ ישיא אוביב ואבויש םישדח םיבכר יכ הלע תרוקיבב
 יול לש בכרה ןוריחמ תועצמאב ישיא אוביב בכר ילכל ךרעה תדירי תעיבק יכו ,םישמושמ
 ריחמה ןיגב ישיא אוביב בכר ילכ תשיכרב םולגה ןכרצה ףדועמ קלח תרקעמ קחצי

 לבקתיש םולשתה ןיגב וא תושמושמה תוינוכמה קושב ותריכמ תעב לבקתיש תחפומה
 ולא תועפות .lostTotal [(38[ רומג ןדבוא וא הבינג( חוטיב עוריא תורקב חוטיבה תרבחמ
 ילככ ישיאה אוביה ץורע ןונגנמב תועגופו ישיא אוביב בכר ילכ תשיכרל ףסונ םסח ןה
  .בכרה אובי ףנעב תורחתה םודיקל

 אוביב םיאבוימה םישדח םיבכר לש םושירה תוציחנ תא ןחבי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 ידכ ותרדסה תאו בכרה ינוריחמ םוחת לע חוקיפה תא םילשיו םישמושמ םיבכרכ ישיא
 .טרפב ישיאה אוביבו ללכב ףנעב םימסח תרסה םדקל

  ישיא אוביב בכרל םגד דוק
 ןוישיר - "תוהז תדועת" לבקמ בכרה ינאובי לש ףטושה אוביה תרגסמב לארשיל אבוימש בכר ילכ
 דוק ,רצות דוק וא םגד דוק - ןלהל( הרובחתה דרשמ עבקש םגד דוקו רצות דוק ללוכה בכר
 ,םישמושמה בכרה ילכ קושב בכרה לש עצוממה ריחמה תא ךירעמה ,39קחצי יול ןוריחמ .)םגד
 תורבח .שמושמה בכרה קושב בכרה ריחמ ךרעומ וסיסב לעו ,ףסונ םגד דוקל דוקה תא םגרתמ
 חוטיב לש תוסילופ קיפנהל ידכ ולש םגדלו בכרה גוסל םאתומה בכרה דוקב תושמתשמ חוטיבה
 תועבוקו ,ויווש תא תוכירעמ חוטיבה תורבח ךכל םאתהב .ישילש דצ חוטיבו ףיקמ חוטיב ,הבוח
  .ובכרל קזנ ןיגב בכרה לעב לבקל יושעש יוציפה רועיש תאו חוטיבה תיימרפ רועיש תא

 ,1986-ו"משתה ,)יטרפ בכר חוטיבל הזוח יאנת( חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקתל ד3 ףיעסב
 השק ,לעופב .טרפמל ףרוצתש יווש תכרעה יפל עבקיי ,40ןוריחמב ללכנ וניאש בכר יווש יכ עבקנ
 םרטש םיבכרה ילעב ןכ לע .שדח םגד דוק תעיבקל ןיתמהל שיו םגד דוק אלל בכר ילכ חטבל
 תטרופמ תעד תווח בכרה לעבל קינעיש ידכ בכר יאמשל תשגל םישרדנ םגד דוק םהל עבקנ
 םולשתב הכורכ וז תואמש .אלמה ויווש תא ךירעהל ידכ וב שיש תופסותה לעו בכרה יווש לע
 לע לח וניאש םולשת ,)ם"עמ ינפל( ח"ש 700-כ ךסב ,לארשיל בכרה אובי תואצוה לע ףסונה
 הימרפ עיצהלו וז הכרעה יפ לע קר בכרה תא חטבל תולוכי חוטיבה תורבח .ישארה ןאוביה
 תכרעה גיצהל בכרה לעב שקבתמ םינש המכ רחאל ,ןכ לע רתי .בכרה ילכ חוטיב ןיגב םלושתש
  .תפסונ תולעב הכורכה ,השדח יווש

 הרובחתה דרשמ יכ עובקל בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה הצילמה 2012 ראורבפב
 םוחתב לעופה ףוג םוש יכו ,ישיא אוביב אבויש בכרל םגד דוק עובקל תוכמסה לעב היהי
 םגד דוקב שמתשהל יאשר וניא )'וכו חוטיב תורבח ,םיאמש ,בכר ינוריחמ לש ל"ומ ,םינאובי(

 
 )שוקיבו עציה( קושה תוחוכ לשב ןוריחמה ריחממ הנוש היהי הקסעה ריחמ יכ ןכתיי תושמושמה תוינוכמה קושב  38

 לבקיש םוכסה (Total lost) רומג ןדבוא וא הבינג ומכ חוטיב עוריא לש םירקמב םלוא ,ןוריחמב יוטיב ידיל םיאב םניאש
 .ןוריחמה ריחמ יפ לע היהי הסילופה לעב

 .תושדחו תושמושמ תוינוכמ ןוריחמ  39

 לש קוש ךרע תעיבקל שמשמה יולת יתלבו יעוצקמ ,יתטיש םיללכו םיריחמ ץבוק - ולא תונקתב ותרדגהכ ,ןוריחמ  40
 לכב וב ןייעל ןתינו רידס ןפואב ןכדעתמו םסרפתמש ,ןוצרמ רכומו ןוצרמ הנוק ןיב ,םימגדה לכמ םייטרפ בכר ילכ
 .תע
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 רחאל רסאיי םימייק םידוקב שומיש רשאכ ,דבלב הרובחתה דרשמ עבקש הזב אלא ומצע לשמ
 תונקתל 266 'סמ הנקתב תונשל הדעווה הצילמה דוע .םישדוח השיש לש רבעמ תפוקת
 יוושכ רדגומה ,"בכרה יווש" תרדגה תא ,)הרובעתה תונקת - ןלהל( 1961-א"כשתה ,הרובעתה
 לע לבוקמה םוסרפב םעפל םעפמ םסרפתמ אוהש יפכ תושמושמה תוינוכמה קושב בכרה
 דוע .בכרה ןוישירב עיפומה םגדה דוק יפל השעיי חוטיב תסילופ םושירש ןפואב חוטיבה תורבח
 .שדחה ללכה תעמטהל םישדוח השולש דע לש רבעמ תפוקת ןתנית חוטיבה תורבחל יכ ץלמוה

 ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה תוצלמה תא םשייל ידרשמ-ןיבה תווצה ץילמה 2012 לירפאב
 םגד דוק תעיבקל להונ שבגמ ,םיסימה תושר ףותישב ,הרובחתה דרשמ יכ ןיוצ חודב .בכרה
 תוצלמהה תא םשייל שי יכ תווצה חודב ןיוצ דוע .ישיא אוביב אבוימה בכרלו בכרה יגוס ללכל
 לומ ךילהב יוצמה 266 הנקת ןוקית תועצמאבו בכר םגד דוק תעיבקל להונ תנכה תועצמאב
  .םינושה בכרה ינוריחמ

 להונה תרטמ ."בכר ילכל םגד דוק תעיבק" אשונב להונ הרובחתה דרשמ םסרפ 2013 ראורבפב
 בכר ילכ יגוס רובע בכרה ףנעב םימרוגה ללכ תא ושמשי רשא םידיחא םגד ידוק עובקל איה
41M 42-וN עונפואו תונוט 3.5 דע L. ףיעס :םגדה דוק תעיבקל םיללכה תא רידסה 4.2.3 ףיעס 

 רידס אוביב אבוימה בכר םגדל( אובי רושיא תועצמאב ישיא אוביב םיאבוימה בכר ילכל 4.2.3.1
 ןוישיר תועצמאב ישיא אוביב םיאבוימה בכר ילכל 4.2.3.2 ףיעסו )םושיר תארוה ויבגל תמייקו
 רחא רדס יפל וא םגדה ידוק תמישרמ םייק םגד דוק תמאתה וא שדח םגד דוק םהל עבקנש אובי

 .ח"תמב בכר ריכב להנמ ידי לע רשואיש

 266 הנקת לש הפוסבש עבקנש ןפואב )11 ןוקית( הרובעתה תונקת ונקות 2012 רבמטפסב
 עיפומה םגדה דוק יפל בכרה יווש 44N1-ו 43M1 גוסמ בכר ןיינעלו" :ןלהלכ אובי בכר יווש תרדגהב
 .1.3.13-ב ףקותל סנכנ ןוקיתה .45"בכרה ןוישירב

 הרובחתה דרשמש ףא יכ בתכנ 2017 ינויב הרובחתה דרשמל םיאמשה דוגיא בתכש בתכמב
 ]רוקמב השגדהה[ תומימת םינש שמח ןהל ופלחש ףאו הז םוי דע לעופב" ,תוצלמהה תא ץמיא
 ,חוטיבה תורבח שומיש תושוע וב ץופנה בכרה ןוריחמ ללוכ םויכ םג .םייקה בצמב יוניש לח אל
 המגוד הניוצ בתכמב ."הרובחתה דרשמ ידי לע ועבקנש הלאמ ינוציק ןפואב םינושה דוק ירפסמ
 הרשעל ללוכ ןפואב סחייתמה "קחצי יול" ןוריחמב םגד דוק ול םייק רשא םיוסמ םגדמ בכר לש
 אביי רשא םדא יכ אוה ךכמ אצוי לעופכ יכ ןיוצ בתכמב .הרובחתה דרשמ לש םינוש םגד ידוק
 ךרועמו בכר יאמשמ רושיא לבקל ידכ תפסונ תולעב תאשל ץלאיי ישיא אוביב בכר ץראל
 לצא ובכר תא חטבל שרדנ אוה וניגב רשא םגדה דוק ןיבל ובכר ןיבש המאתהה לע ןוריחמה
 ,םיריחמ תיילעל תמרוג ,אוביה תולעל ךרוצל אלש תפסוותמ תאז תולעו .תונושה חוטיבה תורבח
 הנפ 2020 ראורבפב .ןטקה ןכרצב תעגופו בכרה לש ישיאה אוביה לש תויאדכה תא הניטקמ
  .2017 ינוימ ותיינפל ךשמהב אשונב הרובחתה דרשמל םיאמשה דוגיא בוש

 
 .םיעסונ בכר  41

 .ירחסמ אשמ בכר  42

 יטרפ בכר ןוגכ ג"ק 3,500 דע רתומה ללוכה ולקשמו ,גהנה בשומ לע ףסונ םיבשומ 8 דע ובש םיעסונ תעסהל בכר  43
 .תינומ ,םיעסונ

 .ג"ק 3,500 דע רתומ ללוכ לקשמב הדובע בכרו אשמו ירחסמ בכר  44

 .7164 ת"ק ,2012-ב"עשתה ,)11 'סמ ןוקית( הרובעתה תונקת  45
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 בכר יווש תכרעה לע הלבקו בכר לש יווש תכרעהל תואמגוד ועיגה הנידמה רקבמ דרשמ ידיל
 ח"ש 819( ם"עמ ינפל ח"ש 700 ךס לע ויווש תעיבק ךרוצל בכר יאמש ידי לע ישיא אוביב אבויש
 ."ישיא אוביב חוטיבל בכר תכרעה" ןיגב )ם"עמ ירחא

 םגדה דוק יפל עבקיי בכרה יוושש ןפואב 2012 רבמטפסב ונקות הרובעתה תונקתש ףא
 דוק תעיבקל להונ 2013 ראורבפב עבק הרובחתה דרשמש ףאו ,בכרה ןוישירב עיפומה
םישרדנ ישיא אוביב בכר םיאביימה םינכרצ לעופב יכ אצמנ ,N1-ו M1 גוסמ םיבכרל םגד
 ליעלש תואמגודה יפ לע הפקיהש( תפסונ תולעב חוטיב יכרוצל בכרל יווש תכרעה עצבל
 ,בכר ילכ לש ישיאה אוביהמ קלח עגפיהל יושע ךכ בקעו ,)ם"עמ ללוכ ח"ש 820-כ אוה
  .ףנעב תורחתה םודיק לש הרטמה תא םאות וניאש ןפואב

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

 םיבר םירקמב" יכ ןיוצ )ןוהה קוש תושר תבושת - ןלהל( 2021 ילוימ ןוהה קוש תושר תבושתב
 תרטמ ,ןכל .לארשיב שכרנה ליבקמ בכר לש ותולעל ההז הניא ישיא אוביב אבויש בכר תולע
 רובע תואדו יא וא סיכ ןורסיח לש בצמ עונמל איה ןוריחמב ללכנ אלש בכרל יווש תכרעה עוציב
 חטובמה הלא םירקמבש ךכ .הבינג וא הכלהל רומג ןדבוא ,רומג ןדבוא לש הרקמל ,חטובמה
  ."לארשיב המוד בכר שוכרל לכוי אוהו לארשיב בכרה לש ויוושכ הצופמ

 םגדה דוק תאז םע דחי ,םגד דוק תעיבקל להונ םייק םויה" :יכ ןיוצ הרובחתה דרשמ תבושתב
 םילכ לע םג להונה תוארוה תא ליחהל הצלמהב םיכמות ונא .ישיא אוביב בכר ילכל עבקנ אל
 רבד )םיריעז םינאוביל עצבתמש יפכ( בכרה תודבעמ ןוגכ יעוצקמ םרוג לש עויסב ישיא אוביב
 אוביל םגדה דוקב שומיש אלל .תופסונ תויולע םהילע תישהל םיצור אלו הדימב ביצקת שרודה
 חוטיב יכרצל בכר יווש תכרעה תתלו דוקה תא םיאתהל ולכוי אל חוטיבה תורבח הרואכל ,ישיא
 ."תופסונ תויולע תתשה אלל שומימל ןורתיפ אצמנ אל הכ דע .)קר אלו(

 לש תושיגו בכרה ףנעב תורחתה תושר לש התוליעפ
 תמר תקידבל תונוש תונידמב םייקסע םילבגהל תויושר
 תורחתה
 בכרה ףנעב תורחתה תושר לש התוליעפ

 קוחה ,רומאכ .בכרה ףנעב תורחתה םודיק רתיה ןיב איה בכר יתוריש יושיר קוח לש ותרטמ
 תושר המקוה ותרגסמבש תורחתה קוח אוה ףנעב תויתורחת לש הקידב עוציבל יטנוולרה
 תורחתה קוח תפיכא לעו קשמב תורחתה תונורקע תרימש לע הנוממ תושרה .תורחתה
 לע ,םילבוכ םירדסה לע רתיה ןיב תורחתה תושר תחקפמ התוליעפ תרגסמב .תילכלכה
 תורחתה קוחל קוחה םש יונישל קוחה תעצהל רבסהה ירבדב .םיגוזימה םוחת לעו םילופונומ
 תעינמו קשמב תישפוחה תורחתה םודיק איה קוחה לש ותילכת" יכ ןיוצ 2018 לירפאמ תילכלכה
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 רבמצדמ קרב ןורהא טפושה דובכ לש וירבדמ קוחה תילכת לע דומלל ןתינ דוע ."הב העיגפה
 קוח" ארקנ ןידה קספ ןתמ דעומל ןוכנש( תורחתה קוח דוסיב תחנומה תילכתה יכ ,199846

 לע הנגהה איה קוחה תרטמו ,תישפוח תילכלכ תוליעפ תחטבה איה )"םייקסעה םילבגהה
 דובכ ןייצ דוע .םימיוסמ םיקוושב רתי תויזוכירב םרוקמש םיילכלכ םיתוויע ינפמ בחרה רוביצה
 םיבאשמ לש הליעי האצקה חיטבהל הדעונ רשא ,תורחתה תחנומ קוחה דוסיב יכ קרב טפושה
 .תוליעיה תרבגהו

 קוחב רדגומ תורבח גוזימ .תורבח גוזימ אוה םהב תקסוע תורחתה תושרש םימוחתה דחא
 תרחא הרבח ידיב הרבח יסכנ רקיע תשיכר תוברל" :ןלהלכ ,1988-ח"משתה ,תילכלכה תורחתה
 ןוה לש בוקנה ךרעהמ עברמ רתוי תשכורה הרבחל תונקמה תרחא הרבח דיב תוינמ תשיכר וא
 רתויב תופתתשה וא םירוטקרידהמ עברמ רתוי תונמל חוכהמ וא העבצהה חוכמ וא ,אצומה תוינמ
 תונקומה תויוכז תועצמאב וא ןיפיקעב וא ןירשימב אהתש לוכי השיכרה ;הרבחה יחוורב עברמ
  .תורבח ןיב םיגוזימ עוציבל םיאנתהו תוארוהה תא רידסמ תורחתה קוחל 'ג קרפ ."הזוחב

 תווצה חודו בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חוד תובקעב אשונל השרדנ תורחתה תושר
 "יללכ - בכר ילכ אובי םוחת" אשונב תושרה לש ימינפ ךמסמ תטויטמ .2012 תנשמ ידרשמ-ןיבה
 2012 תנשמ בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה לש חודה תובקעב יכ הלוע 2012 תנשמ
 תניחבל הדעווה לש תוצלמהה תא הנחבו בכרה ףנע לש תיללכ הריקס תושרה הכרע
 תושרה הניכה הנש התואב ,ןכ לע רתי .2011 - 2008 םינשה ינותנ יפ לע בכרה ףנעב תויתורחתה
 ירקיע - םייקסעה םילבגהה תושר ידי-לע שדחה בכרה ףנע תקידב" התרתוכש חוד לש הטויט
 ,2018 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמ יגיצנל תורחתה תושר הרסמש יפכ ."תונקסמהו םיאצממה
 ינאובי לש תירחסמה תוידוסה לע תרמושה תמצמוצמ הסרגב אל םג ,ומסרופ אל הלא תוחוד
 םילבגהה לע הנוממה תדמע תא חרכהב ףקשמה ימינפ חוד ידכל ולישבה אל םהו ,בכרה
 םויס דעומב .ףנעב תויתורחתה יבגל םויכ תורחתה לע הנוממה תדמע תאו זאד םייקסעה
 תושרב התשענש הניחבה יאצממ תא וא ןיינעב הנוממה תדמע תא המסרפ אל תושרה תרוקיבה
 .ףנעל עגונב

 םינותנ ףוסיא לע הכמתסה 2012 תנשמ התקידב יכ הלע תושרה הניכהש חודה תטויט תריקסמ
 בכרה ינאובי דוגיאמ ,בכר אובי תורבחמ ,בכרה ףנעב םילעופה םינוש םימרוגמ םיכמסמ לעו
 יחותינ לע הכמתסה 2012 תנשמ תושרה תקידב יכ הלע דוע .גניסילב תוקסועה תורבחמו
 ילעב םע תושיגפו תוחיש תועצמאב לשמל( דועו םיריחמבו תויולעב םייונישו תויחוור ,תויזוכיר
 .)ףנעה לש םינוש םיטביה תרדסהב םיקסועה הלשממב םינוש םימרוג םעו הלא םיפוגב םידיקפת
 תויזוכירב םיבר םירחתמ וב םילעופו ,הרע תורחת תלהנתמ ףנעב יכ הלע םיכמסמה תוטויטמ
-רפוס בכר לשו םייתחפשמ בכר ילכ לש םינאוביהמ קלח יכ תוטויטהמ הלע דוע .תיסחי הכומנ
 ךכל םידעס תושרה האצמ אל ,תאז םע .יטרפה ןכרצה יפלכ בר קוש חוכב םיקיזחמ ינימ
 יכו ,תורחת לש םילוקיש ןובשחב ואבוי אובי ןוישיר ןתמ תעב יכ הרובחתה דרשמל הצילמהו

 .בכר אוביב םיקסוע םניאש םיפוגל תונוישיר ןתמל תופידע ןתיי דרשמה

 לע םיגוזימ לש העפשהה תא תקדוב תושרה ,תורחתה תושר לש םיימינפ םיכמסמ יפ לע
 2019 ראורבפב ,לשמל .תורבח גוזימל השירד שי רשאכ רתיה ןיב בכרה ףנעב תויתורחתה
 ןיב הססבתה תושרה תקידב .בכר ילכ אובי םוחתב ולעפש תורבח יתש גזמל תושרה הרשיא

 ,מ"עב לארשיב תואלקח תרצות קווישל ףותיש זכרמ הבונת 'נ םייקסע םילבגה לע הנוממה 2247-95 א"ע  46
  .213 )5(בנ ד"פ



|    619   | 

2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד

....
ה

  |
ה

ת
ורח

וית
 ףנעב ת

 בכרה

 גתומל םייפילחת םימגד תמישר לש הקידב לעו בכרה ינאובי דוגיא םע הלהינש תוחיש לע רתיה
 לש גוזימ תושרה הרשיא 2019 רבמטפסב .םתוא םיאביימה םינאוביה תומש תמישרו םיוסמ בכר
 אלו ףנעה לש קימעמ חותינ לע וססבתה אל םיגוזימה רושיאל תוקידבה .תופסונ תורבח יתש
 .םיגוזימה תובקעב תויחוורבו םיריחמב ,תויזוכירב םייונישה לש חותינ וללכ

 תושקב יתש" יכ )תורחתה תושר תבושת - ןלהל( 2021 ילוימ התבושתב הנייצ תורחתה תושר
 םהב םירקמל אקווד תוניוצמ תואמגוד ןה ...הנוממה-ידי לע ורשוא רשא בכר תוינאובי ןיב גוזימה
 ,גוזימל םידדצה לש םיצירמתהו תויולעבה הנבמ תניחב לע ססבתיש יואר יתורחתה חותינה רקיע
 אוביב תוליעפ דוחיא םבוחב םינמוט הלא םיגוזימ .ךכ םשל תוירטמונוקא תוקידבב ךרוצ אלל
 הארנ ,ךכשמ .ימואלניב ןרצי ידיב תפתושמ תולעבב ואצמנ ןחבנה גוזימה םרט דוע רשא םירצות
 הליחתכלמ תלבגומ תפתושמ תולעבב םירצוימה םירצותל םינוש םינאובי ןיב תורחתה תמר יכ
 הכרע ,תוריהזה םשלו תאז םע דחי .איה ףא תלבגומ תורחתה לע םינחבנה םיגוזימה תעפשה יכו

 תוגוהנה תודותמב ,םייטנוולרה תוליעפה יעטקמל סחיב תורחתה תמר תניחבל חותינ הנוממה
 םיפוגה לש םירצותה יכ התלעה תושרה תקידב ,10.9.19 םויב רשואש גוזימל סחיב .םוחתב
 םירצומ םיווהמ אקווד אלא תוחוקלה יניעב םייפילחת םניא ןכש הזב הז םירחתמ םניא םיגזמתמה
 האצותכ יתועמשמ יתורחת ששח לש ושוביגל יוכיסה רתוי ףא תחופ ךכשמ .םימילשמ
 ."...גוזימהמ

 תקיקחב קלח החקל תושרה תונורחאה םינשה ךלהמב" יכ התבושתב תורחתה תושר הנייצ דוע
 תנקתה ךרוצל םינוידב קלח תחקל הכישממו ...,בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר קוח
 םיחסונ לע רבע תושרב הרובחתה םוחתב לפטמה תווצה וז תרגסמב .וחוכמ תונושה תונקתה
 תעינמ וחיטבי רשא ,הקיקחב תוארוה תעיבקל תועצה עיצהו ,קוחה תועצה לש םינתשמו םיבר
 םיקווש חותינב ותויחמוממ םרת תושרה תווצ ...תורחתל םימסח תמקה תעינמו תורחתב העיגפ
 םייריפמא םינותנ ףוסיא רתיה ןיב ,וללכ הלא םיצועי ...םייטנוולר םייתורחת םילדומ םע תורכיהמו

 תושר .תונוש תונידמב תוליבקמ תונקת לש תיאוושה הניחב םג ומכ תושרה תוצלמה שוביג םשל
 תרגסמב .לארשיל בכר ילכ אובי תונוישיר ןתמל סחיב רידת ןפואב דרשמל תצעיימ םג תורחתה
 םעפ אלו ,שקובמה אוביה ןוישירל םייטנוולרה םיפנעה לש תיתורחת הניחב תכרוע תושרה וז
 ותאצותש קוש חותינ עצבלו קושב םימרוג םע חחושל ,םיכמסמו םינותנ שורדל ךכ ךרוצל תשרדנ
 תושרה ...ןוישירה ןתמל תויהל תולוכיש תויתורחתה תוכלשהה לע האלמ תיתורחת תעד תווח
 חוטיב ,ןוהה קוש תושרו הרובחתה דרשמ דצל הבישח יתווצב תפתתשמ הנדועו הפתתשה
 ומכ ...תואמשהו םיפלחה ימוחתב םינוש םייתורחת םילשכל תונורתפ שוביגל םילעופה ןוכסיחו

 םוחתבו בכרה תויגוגז םוחתב ןוהה קוש תושרלו הרובחתה דרשמל םוזי ןפואב תושרה הצעיי ןכ
 ,םימייקתמה םילבוכ םירדסה רבדב תוינפו תונעט ףטוש ןפואב תנחוב תושרה ...רדסהה יכסומ
 דגנכ הפיכא ידעצ וטקננש ילבמ תובר םימעפ תוצמתמ הז גוסמ תוקידב .בכרה ףנעב ,הרואכל
 ןיב .ןסיסבבש תונעטל יתורחת וא יטפשמ ,יתדבוע סיסב ןיא יכ אצמנש רחאל ,םייטנוולר םידדצ
 ירבצמ םוחתב םכסומ וצ תונמל ןתינ םוחתב תונורחאה םינשב תושרה הטקנש הפיכאה ידעצ
 הנוממה העיבצה וילע יתורחתה ששחה גפוהש ןפואב םכסהה הנוש ותרגסמב ,םיבכרל הענתהה
 העיבק הנורחאל האיצוה הנוממה ןכ ומכ .הנידמה תפוקל יפסכ םוציע ומליש רדסהל םידדצה ןכו

 ןכ ומכ .בכר ילכ תינרצי ...ןיבל ףנעב קוש חוכ תלעב בכר ילכ תינאובי ...ןיב לבוכ רדסה רבדב
 סחיב ןילופונומ לעבכ ודמעמ לוצינ דגנכ ,דודשא למנ לע יפסכ םוציע הנוממה מ"מ ליטה
 ."בכרה םוחתב הנוממה הטקנש תפסונ תיתועמשמ הפיכא תלועפכ ,םיבכר תקירפב ותוליעפל
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

  תורחתה תמר תקידבל תונוש תונידמב םייקסע םילבגהל תויושר לש תושיג

 םילכב ןהו 47קושב תויזוכיר חותינל םילבוקמ םילכב ןה תושמתשמ תונוש תונידמב חוקיפ תויושר
 ןכו 48םיירטמונוקא םילדומ תועצמאב תורבח גוזימ רחאל רצומה ריחמב םייוניש יוזיחל םימדקתמ
 תניחבל םיחנמ םיווק יפ לע ,לשמל .ףנעב תורבח ןיב םייקפוא םיגוזימ תניחבל םיחנמ םיווק יפ לע
 םילבגה תפיכאל ב"הרא לש תילרדפה רחסה תוביצנ 2010 תנשב התוותהש םייקפוא םיגוזימ
 המצעלשכ הרטמ וניא קושה תויזוכירו קושה יחתנ לש בושיח ,49םיטפשמה דרשמ לש םייקסע
  .גוזימ לש תויופצה תויתורחתה תועפשהה תנבהל יעצמא אלא

 םיגוזימ תניחבל םיחנמה םיווקל םינש שמח אשונב יתנש ןויע םוי תרגסמב ,2015 רבמטפסב
 ןואט'גרו'גב ךרענש ב"הרא לש תילרדפה רחסה תוביצנ םעטמ ףנעב תורבח ןיב םייקפוא
 ,תויתורחתה לעו יטנוולרה קושה תרדגה לע עיפשהל יושע גוזימ יכ תוביצנה ר"וי הנייצ ,ןוטגנישוו

 לע גוזימה לש העפשהה תא ךירעהל ידכ םיירטמונוקא םילדומב תשמתשמ תוביצנה ןכל
 תועגונה ןהיתוטלחה תא תוססבמ ןניא תויונכוסה םא םג יכ הנייצ תוביצנה ר"וי .ףנעב תויתורחתה
 םינותנב םישמתשמ ןיידע טפשמה יתב ,קושה תויזוכיר לעו קוש יחתנ לע קרו ךא הפיכאל
 תויחנהה םוסרפ זאמ .םהלש תוטלחהה תלבק תרגסמב קושה הנבמל םיעגונה םייטסיטטסה
 תוכרועש םיגוזימ תוקידבב םיירטמונוקא םילכב רבגומ שומיש רכינ ב"הרא לש תונכדועמה
 לע םיגוזימה לש העפשהה תא תובשחמ תויונכוסהמ קלח .םלועה יבחרב תורחת תויונכוס
 לש םיגוזימ תרקבל תויחנהה ,לשמל .)Upward Pricing Pressure - UPP( קושב םייופצה םיריחמה
 לש הקידב רתיה ןיב רשפאל ודעונ 2013 תנשב ונכדועש תפרצב תורחתה לע חוקיפה תושר
 ,הלי'צ - תופסונ תונידמב תורחתה תויושר םג .םיגוזימ תובקעב ףנעב םיריחמה לע העפשהה
 תועפשהה תכרעהל םימדקתמ םילכ לע תוכמתסמ - היקרוטו דנליז וינ ,וקיסקמ ,ןפי ,האירוק
 דדמ תקידב לע ףסונ יכ תוביצנה ר"וי הנייצ דוע .ףנעב םיריחמה לע תורבח לש יקפוא גוזימ לש
 תורחתה תתחפהלו רתוי םיהובג םיריחמ תעיבקל ליבומ וניא גוזימה יכ םג קודבל שי תויזוכירה
 .50דיתעב

 
 ךשמהב ואר יטרפה בכרה אובי ףנעל הלא םילדומ לש תואצותו קושב תויזוכיר תניחבל םילדומ אשונב הבחרהל  47

 ."םייטרפ בכר ילכ אובי ףנעב בכר ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקב תויתורחתה תמר חותינ" קרפב

 םינותנב שמתשהל שי דציכ ןחובו הלכלכב תורעשה תקידבב קסועה םוחת איה (Econometrics) הקירטמונוקא  48
 תולועפ תא םיראתמה םילדומהו םמצע םייריפמאה םירקחמה .ןרשאל וא הלאה תורעשהה תא ךירפהל ידכ םייריפמא
 תואוושמ לש תכרעמ םיללוכ םיירטמונוקא םילדומ .(Econometric Model) םיירטמונוקא םילדומ םיארקנ קשמה
 .היסרגר ןוגכ ,הקיטסיטטסה םוחתמ תוחוקלה תויגולודותמו תוקינכט תועצמאב םיילכלכ םינותנ חותינל תושמשמה

49  U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, "Horizontal Merger Guidelines", August 2010.  

50  U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, "The Horizontal Merger Guidelines Five Years 
Later: Remarks of Chairwoman Edith Ramirez", Ninth Annual Global Antitrust Enforcement Symposium 

Georgetown University Law Center, Washington, September 2015. 
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 תועד ןווגמ לע הכמתסה תורחתה תושר בכרה ףנעב םיגוזימ רושיאל היתוקידבב יכ הלע
 תומשו םיוסמ בכר גתומל םייפילחת םימגד תמישר לע ,עוצקמ ילעב לשו םינאוביה לש
 תגהונ הניא תושרהו ,קושב םילעופה םינאוביה רפסמ לע ןכו םתוא םיאביימה םינאוביה
 ףנעב תויתורחתה תמר חותינל םימדקתמ םיבישחתו םילדומב םיגוזימ תקידבב שמתשהל
לש הטויט הניכה תושרה יכ הלע דוע .תורחא תונידמב חוקיפ תויושרב םילבוקמה בכרה
 םינוש םיאשונב התדמע תגצה ךרוצל 2012 תנשב בכר ילכ אוביב תויתורחתה חותינ
 יאצממ שוביג תא המילשה אל תרוקיבה עוציב דעומב ךא ,ףנעב תורחתל םירושקה
 .אשונב חוד המסרפ אלו יפוס חוד ידכל הקידבה

 וז הנש ךלהמב .םיגוזימ 200-מ רתוי 2020 תנשב הקדב איה יכ התבושתב הנייצ תורחתה תושר
 שומישה יכ התבושתב תושרה הנייצ דוע .הרובחתה םוחתב גוזימ תושקב 16 תושרב ונחבנ
 ,םשומישב םימושיי םיישק םימייק יכו ,םימיוסמ םיגוזימ תקידבל שורד וניא םיירטמונוקא םילדומב
 םירקמב יכ הפיסוה תושרה ,ןכ ומכ .תושרה לש תפטושה הדובעל םימיאתמ אלל םתוא םיכפוהה
 וז הניחב םהבש םירקמב ,תויתדוקנ תויגוסל םייריפמא םילכב שמתשהל תרחוב איה םימיוסמ
 תוקידבל תואמגוד המכ הנידמה רקבמ דרשמ ינפל תושרה הנייצ 2021 רבמבונב .המישיו תשרדנ
 רושיאל ואבוהש םיגוזימ תקידבמ קלחכ תונורחאה םינשב וכרענש תויתועמשמ תויריפמא
 יתש( תואקנבה ףנעב גוזימ )ג( ,הגדמה ףנעב גוזימ )ב( ,תליאב תונולמ גוזימ )א( :הנוממה
 .)תואמגוד

 ששח הלוע םהבש םיגוזימ תניחבל םיירטמונוקא םילדומ םהבו םימדקתמ םילכב שומיש
 תא ךירעהל תורחת תויושרל עייסל יושע אוהו ,תונוש תונידמב לבוקמ תורחתב העיגפל
 .ףנעב םיריחמה לע םיגוזימה תעפשה תאו ףנעב תויתורחתה לע גוזימה לש העפשהה
 תופסונ תוקידב לש עוציבה תא ביחרהל תורשפאה תא ןחבת תורחתה תושר יכ ץלמומ
 ,םימדקתמ םיילכלכ םיחותינב שומישה תבחרה ןוגכ ,תונוש תונידמב לבוקמל םאתהב
 םייקפוא םיגוזימ לש םתעפשה תניחבל םיירטמונוקא םילדומו םייטסיטטס םיחותינ תוברל
  .ףנעב תויתורחתה תמר תניחבלו בכרה ףנעב םג םינאובי לש

 ושבגתי ןהיאצממ רשא תויתורחתה ןיינעב תוקידב יכ הנידמה רקבמ דרשמ ץילממ דוע
 .תילכלכה תורחתה קוחל םאתהב ,רוביצל ומסרופי יפוס חוד ידכל

 בכרה ילכ אוביב תויתורחתה תדימ
 עקר

 וניא ךא בושח ילכ איה ףנעב תויזוכירה תועצמאב תויתורחתה תדימ לש הקידב ,ליעל רומאכ
 תדימ תקידבל םיפסונ םילכב תושמתשמ תונוש תונידמב תורחתה לע חוקיפל תויושר ןכאו ,קפסמ
 רקבמ דרשמ .ףנע ותואב תורבח לש םייקפוא םיגוזימ רשאל םאה הטלחה תלבקלו תויתורחתה
 םיילכלכ םיבושיחו םיחותינ תועצמאב בכרה ילכ אוביב תויתורחתה תדימ תא קדב הנידמה
 השימח ללוכ הז קרפב חותינה .ףנעה תמרב תויתורחתה תמר החתונ הקידבב .םיבר םייסנניפו

 ןלכלכה ףגאב רבעב ושענש םיבושיח לע ססובמ אוהו ,ףנעב תויתורחתה תדימ תקידבל םיבושיח
 םג ססובמ ףנעב תויתורחתה תדימ תניחבל חותינה .הז חודב ונכדוע םהו רצואה דרשמב ישארה
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 :םיללוכ הלא םיבושיח .51תרוקיבה חוד תרגסמב הנידמה רקבמ דרשמב חתופש ידוחיי לדומ לע
 )2( ;(Benchmark) םירחא םיפנעב תויחוורל התאוושהו םירישיה בכרה ינאובי לש תויחוור חותינ )1(
 בכר ילכ אובימ םינכרצה לא םירישיה םינאוביה לש תימלוגה תולעב םייונישה תרבעה חותינ
 םינדמואבו תימלוגה תולעב ,םישדח בכר ילכ ריחמב ,ןוריחמה ריחמב םייונישה חותינ )3( ;םייטרפ
 םילבוקמ םיריחמ ידדמ תועצמאב םייטרפ בכר ילכ אובימ םירישיה םינאוביה לש ימלוגה חוורל
 םינאוביה לש תימלוגה תויחוורה ןדמואב םייונישל םימרוגה חותינ )4( ;)ריחמה תעפשה תקידב(
 לש המויק בקע בכרה ףנעב תילכלכה תועמשמה ןדמוא )5( ;םייטרפ בכר ילכ אובימ םירישיה
 םירחא םיפנע תויחוורמ יתועמשמו יבקע ןפואב ההובגה םירישיה בכרה ינאובי ברקב תויחוור
 תויולעבו ןוריחמה יריחמב םייונישהו תויזוכירה תמר לש םיפסונ םיילכלכ םיחותינ .וקדבנש
 .הז חודב 2 רעשב ךשמהב םיאבומ בכרה ילכ לש תונושה תוירוגטקב תוימלוגה

  בכרה אובי ףנעב תויתורחתה תמר חותינ

 תויחוורל התאוושהו םירישיה בכרה ינאובי לש תויחוור חותינ .1
 וקדבנש םירחא םיפנעב

 ישארה ןלכלכה ףגאב העצובש הדובע לע םיססובמה תויחוור יחותינ עציב הנידמה רקבמ דרשמ
 תויחוור ירועיש הוושהו בכר ילכ אובימ םירישיה םינאוביה לש תויחוור ירועיש חותינל 2017 תנשב
 ףנעב םייתורחת םיפנעב לבוקמה תויחוורה רועיש )א( :תונוש האוושה תוצובק עבראל הלא
 גניסיל תורבח לש תויחוור ירועיש )ב( ;2017 תנשב ישארה ןלכלכה ףגא תדובעב הניוצש רחסמה
 ילכל טרפ ינוטיס רחסמ" ףנע לש םיעצוממ תויחוור ירועיש )ג( ;בכרה ףנעב תולעופה תוירוביצ
 םיעצוממ תויחוור ירועיש )ד( ;)ס"מלה לש הלכלכה יפנע רקסב 46 ףנע( "םיעונפואו םייעונמ בכר
 הלכלכה יפנע רקסב 47 ףנע( "םיעונפואלו םייעונמ בכר ילכל טרפ ,תינועמק הריכמ" ףנע לש
  .)ס"מלה לש

 תורבח" יכ 2021 רבמצדמ תפסונ הבושתבו 202152 ילוימ ותבושתב ןייצ בכרה ינאובי דוגיא
 תורבח לש ןתוליעפ ןכש ,םירישיה םינאוביל תיטנוולר סוחיי תצובק שמשל תולוכי ןניא גניסילה
 רשקב ,תוליעפה גוסב רתיה ןיב - םירישיה םינאוביה לש םתוליעפמ תילכתב הנוש גניסילה
 האוושה לע ססובמה ...תויחוורה חותינ ...תוליעפב המולגה ןוכיסה תמרבו חוקלה לומ ךשמתמה
 וניא 'רחסמה ףנע' ...דומעל לוכי וניא - 'רחסמה ףנע'ב םייתורחת םיפנעב תלבוקמ תויחוורל
 אלו ןיא ןכ-לעו ,םיילכלכה ןהינייפאמב תילכתב תונושה ,תונווגמ תויוליעפ ללוכ אוהו ,ינגומוה
 םיפנעל האוושהל עגונב ."הז ףנעב תומריפה לכל ריבס וא לבוקמ 'תויחוור רועיש' תויהל לוכי

 בורק וא המוד וניא םהמ דחא ףא" :יכ דוגיאה ןייצ ס"מלה לש הלכלכה יפנע רקסב 47-ו 46
 ילכ ףנעב תויחוורל סוחיי תדוקנכ שמשל לוכי וניא םהמ דחא ףא ךכיפלו ,בכרה ףנעב תוליעפל
 סוחיי תדוקנ שמשל םילוכי םניא ולא תויוליעפ לש םיללקושמה תויחוורה ירועישש יאדוובו ;בכרה
 ."בכרה ילכ ףנעב תויחוורל

 תורבח לש תויחוורל האוושהב הרבח לש תויחוור ןוחבל יוצר ללככ יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 םירישיה בכרה ינאובי 12 לש תללוכה תויחוורה הנחבנ הז חודבש ללגב .ףנע ותואב תורחא
 בכר ינאובי לש תויחוורל וז תויחוור תוושהל ןתינ אל םייטרפה בכרה ילכ בור תא םיאביימה

 
 .1 חפסנב עיפומ הקידבב שמישש לדומה טוריפ  51

 - ןלהל ורדגוי תובושתה .דוגיאל הרבעוהש חודה תטויטל תובושת יתש בכרה ינאובי דוגיא ריבעה ילוי שדוח ךלהמב  52
 .2021 ילוימ בכרה ינאובי דוגיא תבושת



|    623   | 

2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד

....
ה

  |
ה

ת
ורח

וית
 ףנעב ת

 בכרה

 תויחוור לש הפיקמו תללוכ הניחב םירשפאמ ורחבנש האוושהה ידדמ תעברא ,םלוא .םירחא
 ןה ;רחסמה ףנעב לבוקמה םייתורחת םיפנעב תויחוורה רועישל האוושהב ןה םירישיה םינאוביה
 ,בכרה ףנעב תולעופ גניסילה תורבח ,ףנע ותואב תולעופה תורבח לש תויחוור רועישל האוושהב
 יבכר( ןכרצל הריכמ :רקיעב תללוכ ןתוליעפו בכרה ינאובימ םהלש בכרה יצ בור תא תושכור ןה
 תויחוור רועישל האוושהב ןה ;רצק חווטל הרכשהו )גניסיל( ךורא חווטל הרכחה ,)"מ"ק ספא"
 גניסיל תורבחל בכרה ילכמ 51%-כ 2019 תנשב ורכמ בכרה ינאובי ,ינוטיס רחסמ ףנע לש עצוממ
 ורכמ בכרה ינאובי ,תינועמק הריכמ ףנע לש עצוממ תויחוור רועישל האוושהב ןהו ;תורבחלו

 .53)ךשמהב 21 םישרת ואר( םייטרפ תוחוקלל בכרה ילכמ 49%-כ 2019 תנשב

 ףנעב םייתורחת םיפנעב תלבוקמ תויחוורל האוושהב בכרה ינאובי תויחוור .א
  רחסמה

 חותינ השענ 2017 ץרממ רצואה דרשמב ישארה ןלכלכה ףגא לש תיעובש תילכלכ הריקסב
 תמר לע עיבצה דקוממה חותינה .54לארשיב בכרה תוינאובי ברקב תויחוורה לש דקוממ
 ןהו ,רחסמה ףנעל תיסחי גירחה תויחוורה רועישב ןה יוטיב ידיל האבה ,ףנעב הכומנ תויתורחת
 תושיכרב דחה לודיגה לחה הב ,2007 תנשמ רבטצמב" יכ וארה חותינה יאצממ .תויזוכירה תמרב
 14.1 לש יפרצמ חוור בכרה תוינאובי הרשע-םיתש ורבצ ,2014 תנש דעו ,םישדח בכר ילכ
 2006 - 2003 םינשל האוושהב .ח"ש דראילימ 1.6 לש עצוממ יתנש חוור ונייהד ,ח"ש דראילימ
 .תולודגה תוינאוביה עבראב םיזכרתמ ףנעה יחוורמ םישילש ינש .םיזוחא 72 לש ילאיר לודיג והז

 ברקב רכשה תחימצב יתועמשמ יוטיב אצמ אל ןורחאה רושעב ףנעה יחוורב דחה לודיגה
 ןיוצ דוע ."הז ףנעב הדובעל הרומתה לש הקלחב תיתועמשמ הדיריל האיבה וז הדבוע .םידבועה
 חוורה היה 2014 - 2013 םינשב יכ םידמלמ םיאצממה" :ישארה ןלכלכה ףגא לש םוסרפב
 לודגה םוכס ,הנשל ח"ש דראילימ 2-ל 1.9 ןיב בכרה תוינאובי הרשע-םיתש לש יפרצמה
 ליבקמב .בכרה ילכ אוביב דחה לודיגה םרט ,2006 תנשב חוורהמ םיינש יפ תילאיר
 גירח תויחוור רועיש ,9.3% לש תעצוממ המר לא ,תויחוורה רועישב דח לודיג םשרנ
 ךס יקלח סמ ינפל חוורה אוה בשוחש תויחוורה רועיש .55]רוקמב השגדהה[ "רחסמה ףנעל
 רחאל בשוח סמ ינפל חוורה .ןוה יחוור ללוכ וניא תויחוורה רועיש .56היינקה סמ יוכינב רוזחמה
 .57הרבחב תוינמ ילעב םהש םילהנמה תורוכשמ תרזחה

 2006 םינשב בכרה תוינאובי 12 לש תויחוורה חותינב ןד 2017 ץרממ ישארה ןלכלכה ףגא םוסרפ
 ינותנ לש ןוכדע .2015 - 1995 םינשב תולודגה בכרה תוינאובי עברא לש תויחוורה חותינבו 2014 -

 .7-ו 6 םימישרתב עיפומ ןלכלכה ףגא עציבש 2017 תנשל דע תויחוורה

 2011 הלכלכה יפנע לש דיחאה גוויסה אשונב ס"מלה לש םוסרפב .רחסמה ףנעמ קלח אוה בכרה ףנע יכ ןיוצי  53
 םיעונפואבו םייעונמ בכר ילכב ינועמקו ינוטיס רחסמ ףנע עיפומ 2015 ינוימ 80 ינכט םוסרפ ,)תנכדועמ הרודהמ(
 םיעיפומ G רדס ךותב .םיעונפואו םייעונמ בכר ילכ ןוקית ;ינועמקו ינוטיס רחסמ G רדס ךותב 45 ישאר ףנעכ םינוקיתו
 .ליעל וניוצש 47-ו 46 םיישאר םיפנע םג

 "ינרצי" וא בכר ילכ ינאובי :יעובשה דוקימה ,תיעובש תילכלכ הריקס ,ישארה ןלכלכה ףגא ,רצואה דרשמ 54
 .)19.3.17( ןורחאה רושעב ףנעה חותינ - םיחוור

 .8 - 7 ,1 'מע ,םש 55

 תושרל םינאוביה תוחוד סיסב לע ישארה ןלכלכה ףגא לש םיבושיח לע םיססובמ בכרה ינאובי לש תויחוורה יבושיח 56
 .7 'מע ,םש .םיסימה

 תרוכשמ 'תרזחה'ל תובישח הנשי ,רחא ףנע לכבמ רתוי ,]בכר אובי[ הז ףנעב" :יכ ןיוצ ישארה ןלכלכה ףגא תריקסב 57
 .7 'מע ,םש ."םהבוגב םיגירח ולא םימוכסש הדבועה לשב ,הרבחל םילהנמה
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 חוורה רועישו )2017 יריחמב ,ח"ש ידראילימב( יפרצמה חוורה :6 םישרת
 2017 - 2006 ,םילודגה בכרה ינאובי 12 לש סמ ינפל רוזחמהמ

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,רצואה דרשמב ישארה ןלכלכה ףגא ינותנ יפ לע

 חוורה רועישו )2017 יריחמב ,ח"ש ידראילימב( יפרצמה חוורה :7 םישרת
 2017 - 1995 ,םילודגה בכרה ינאובי תעברא לש סמ ינפל רוזחמהמ

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ישארה ןלכלכה ףגא ינותנ יפ לע

 רועישב םנמוא .2017 - 2015 םינשב םג לודג בכרה ינאובי לש חוורהש םיארמ 7-ו 6 םימישרת
 יתנשה חוורה םלוא ,2014 - 2013 םינשל האוושהב הדירי המשרנ רוזחמהמ סמ ינפל חוורה
 רועישו ,ח"ש דראילימ 2.1-כ היה 2017 - 2014 םינשב םירישיה בכרה ינאובי 12 לש עצוממה
 חוורה רועישל ההז )8.4%-כ( םירישיה בכרה ינאובי 12 לש 2017 - 2014 םינשב עצוממה חוורה
 םינשב םילודגה בכרה ינאובי תעברא לש חוורה רועיש .)8.4%-כ( 2017 - 2006 םינשב עצוממה
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 ןטקו )10.3%-כ( 2017 - 2006 םינשב םהלש עצוממה חוורל המוד )10.7%-כ( 2017 - 2014
  .)11.4%-כ( 2017 - 1995 םינשב עצוממה חוורהמ תצקמב

 םירחא םיפנעב תויחוורל האוושההמ דומלל ןתינ םירישיה בכרה ינאובי 12 לש תויחוורה תמר לע
 תותשר ףנעב תויזוכירבו תויחוורב קסעש ישארה ןלכלכה ףגא לש חותינב .רחסמה ףנעב
 ףנע לש ותויחוור הניוצ )2017 ינוימ ישארה ןלכלכה ףגא םוסרפ - ןלהל( תחקרמה יתבו םראפה
 יתבו םראפה תותשר[ הז ףנעב תויחוורה רועיש" :יאנועמקה רחסמה ףנעב תויחוורהו הז

 םייתורחת םיפנעב לבוקמה תויחוורה רועישמ םיילפכ הובג ,4.3% היה 2015 תנשב ]תחקרמה
 .58"דבלב 2%-כ לע הז רועיש דמוע ןוזמב יאנועמקה רחסמה ףנעב ,האוושה םשל .רחסמה ףנעב

 תולעופה תוירוביצ גניסיל תורבח תויחוורל האוושהב בכר ילכ אובימ תויחוור .ב
 בכרה ףנעב

-ו 6 םימישרתב וניוצש םירישיה בכרה ינאובי לש חוורה ירועיש תא הוושה הנידמה רקבמ דרשמ
 גניסילה תורבח .בכרה ףנעב תולעופה תוירוביצ גניסיל תורבח לש חוורה ירועישל ליעל 7
 ןכרצל הריכמ :רקיעב תללוכ ןתוליעפו ,םירישיה בכרה ינאובימ ןהלש בכרה יצ בור תא תושכור
 תורבח לש חוורה רועיש .רצק חווטל הרכשהו )גניסיל( ךורא חווטל הרכחה ,)"מ"ק ספא" יבכר(
 תרזחה רחאל בשוח סמ ינפל חוורהו ,רוזחמה ךס יקלח סמ ינפל חוורה יפ לע בשוח גניסילה
 בכרה ילכ תא תושכור גניסילה תורבחש םושמ .הרבחב תוינמ ילעב םהש םילהנמה תורוכשמ
 םיגצומ האוושהה יאצממ .היינק סמ יוכינ אלל בכרה ינאובי תויחוור הבשוח ,בכרה ינאובימ
 .8 םישרתב

 ינוטיס רחסמ ףנעב תעצוממ תויחוורל האוושהב בכר ילכ אובימ תויחוור .ג
 תינועמק הריכמ ףנעל האוושהבו

-ו 6 םימישרתב וניוצש םירישיה בכרה ינאובי לש חוורה ירועיש תא הוושה הנידמה רקבמ דרשמ
 ףנע( "םיעונפואלו םייעונמ בכר ילכל טרפ ,ינוטיס רחסמ" ףנע לש תעצוממה תויחוורל ליעל 7

 ילכל טרפ ,תינועמק הריכמ" ףנע לש תעצוממה תויחוורלו )ס"מלה לש הלכלכה יפנע רקסב 46
 םיפנע לש חוורה רועיש .)ס"מלה לש הלכלכה יפנע רקסב 47 ףנע( "םיעונפואלו םייעונמ בכר
 היינקה סמ ללכנ הז סחי בושיחבש םושמ .59הסנכההמ סמ ינפל חוורכ ס"מלה ידי לע בשוח הלא
 .היינק סמ יוכינ אלל בכרה ינאובי תויחוור הבשוח ,הסנכהב

 יתבו םראפה תותשר :יעובשה דוקימה ,תיעובש תילכלכ הריקס ,ישארה ןלכלכה ףגא ,רצואה דרשמ  58
 .10 'מע ,)18.6.17( ןורחאה רושעב תויזוכירהו תויחוורה חותינ - תחקרמה

 םאתהב הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ס"מלה ינותנ לע תססובמ תינועמק הריכמ ףנעו ינוטיס רחסמ ףנע תויחוור  59
 .2015 ינוימ 80 ינכט םוסרפ ,)תנכדועמ הרודהמ( 2011 הלכלכה יפנע לש דיחאה גוויסה אשונב ס"מלה לש םוסרפל
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 לש ,םירישיה בכרה ינאובי לש רוזחמה ךסמ סמ ינפל חוורה רועיש :8 םישרת
 ףנעב תורבח לשו ינוטיס רחסמ ףנעב תורבח לש ,תוירוביצ גניסיל תורבח

 *2017 - 2014 ,תינועמק הריכמ

 

 תוחודהו םיסימה תושר ינותנ ,ס"מלה ינותנ ,)םירישי בכר ינאובי תויחוור( ישארה ןלכלכה ףגא ינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,)תוירוביצ גניסיל תורבח תויחוור( תוירוביצ גניסיל תורבח לש םייפסכה

 .היינקה סמ יוכינ אלל םה הז םישרתב תויחוורה יבושיח *  *
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 הקידבה יאצממ יכ תורחתה תושר ינפלו הרובחתה דרשמ ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 אצממל םימאותו בכרה ףנעב תויתורחתה תמרב תויעבל םינמיס לע דיעהל םייושע עציבש
 .רחסמה ףנעל גירח בכרה ףנעב חוורה רועיש ויפלש ,2017 תנשמ ישארה ןלכלכה ףגא לש
 בכרה ינאובי 12 לש )רוזחמהמ סמ ינפל חוור רועיש( 2017 - 2014 םינשב תעצוממה םתויחוור
 םילודגה בכרה ינאובי תעברא לש םתויחוורו )היינק סמ יוכינ אלל 6.3%-כ( םירישיה
 יתועמשמו יבקע ןפואב תוהובג ויה 60)היינק סמ יוכינ אלל 8.1%-כ( רושעה תליחתב
 תורבח עבראבו שולשב 2%-כו 2.3%-כ( תולודגה תוירוביצה גניסילה תורבח לש ןתויחוורמ
 בכרה ינאובי תבוטל תויחוור ירעפ ואצמנ ,ןכ ומכ .61)המאתהב ,תולודג תוירוביצ גניסיל
-כ( תינועמק הריכמ ףנעבו ינוטיס רחסמ ףנעב תורבח לש תעצוממה תויחוורל האוושהב

 ינאובי םע דחי G) רדס( רחסמ ףנע ותואב ,ס"מלה י"פע תוגווסמה )המאתהב 2.2%-כו 3.9%
  .)8 םישרת( בכרה

 תויחוורה תמר תא םעפל םעפמ ןוחבל תורחתה תושרל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .ףנעב תויתורחתה תדימ תניחבל תורחא תוקידב לע ףסונ בכר ילכ אוביב

 
 תליחתב םילודגה בכרה ינאובי תעברא לשו םירישיה בכרה ינאובי 12 לש תעצוממה םתויחוור 2017 - 2014 םינשב  60

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

 ןובשחב וחקלנ גניסילה תורבחב תעצוממה תויחוורה בושיחב ןכלו ,בכר ילכ לש רישי ןאובי םג איה תחא גניסיל תרבח  61
 .וז הרבח ללוכ אל תוירוביצ גניסיל תורבח שולשו וז הרבח הז ללכב תוירוביצ גניסיל תורבח עברא
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 לא םירישיה םינאוביה לש תימלוגה תולעב םייונישה תרבעה .2
 םייטרפ בכר ילכ אובימ םינכרצה

 ןהו םינכרצה לע ןה תשומ סמ תלטהמ עבונה לטנה ,בור יפ לע יכ תסרוג תילכלכה הירואיתה
 בורב םיאשונ םינכרצה םיתיעל .חרכהב הווש ןפואב םהיניב קלוחמ וניא לטנה םלוא ,םינרציה לע
 .סמה לטנמ רתוי לודג קלחב םיאשונ םינרציה םיתיעלו )סמהמ רתוי לודג קלח םימלשמ( לטנה
 תושימג .עציהה תמוקע לש תושימגה ןיבו שוקיבה תמוקע לש תושימגה ןיב סחיב היולת הקולחה
 לככ :קושב תויתורחתה תדימ תאו םינכרצה לש חוקימה חוכל דדמה תא םג תגציימ שוקיבה
 רתוי ןטק קלח ומלשי םה ןכלו םהלש חוקימה חוכ רתוי בר ,רתוי שימג םינכרצה לש שוקיבהש
 קלח ומלשי םה ןכלו םינכרצה לש חוקימה חוכ ןטק ,רתוי חישק שוקיבהש לככ ,ןיפולחל .סמהמ
  .62סמהמ רתוי לודג

 ריחמב ,םיסימב :רצומה לש תויולעב םייוניש לוחל םייושע בכר ילכ ומכ םיאבוימ םירצומב
 אבוימה רצומה תולע לע םיעיפשמ הלא לכו ,ןיפילחה ירעשבו ח"טמב רצומה לש השיכרה
  .םינאוביה תויחוור לעו 63ח"שב רכמנהו

 םינכרצה ןיבל ןוזמו בכר ילכ ינאובי ןיב תויולעב יונישה לש לטנה תקולחל תויריפמא תויודע
 תובקעב ןמז ינפ לע תויחוורב םייוניש ןיינעב .2017 ץרממ ישארה ןלכלכה ףגא לש םוסרפב וגצוה
 ,תיסחי תושלח םייתנש ומשרנ םג הפוקתה ךלהמב יכ ףא" :חודה ןייצ ןיפילח ירעשב םייוניש

 רבשמה תועפשה םג ומכ( םינש ןתואב לקשב דחה תוחיפהמ רקיעב ועפשוה ולא ,2012-ו 2009
 לודיגהש הדבועה תטלוב ,דגנמ .)2011 תנשב תיתרבחה האחמהו 2009 תואצות לע ימלועה
 םניא בכרה ינאובי ,ונייהד .לקשה לש דח ףוסיי לח ןהב םינשב םשרנ בכרה ינאובי תויחוורב
 הכרענש תמדקומ הדובעב ולע םימוד םיאצממ .ןכרצל ריחמל ףוסייה תועפשה תא 'םילגלגמ'

 לע סמב התחפה לש םינכרצל לוגלגה רועיש ןיב רשקל תיריפמא תודע .64"ןוזמה ינאובי יבגל
 הלוע הז רמאממ .Carbonnier (2007)65 לש רמאמב עיפומ תויתורחתה תדימ ןיבל תפרצב תוינוכמ
 הלגלגתה תפרצב םייתיב םינוקית יתוריש לעו תושדח תוינוכמ לע סמה ירועישב הדח התחפה יכ
 ויה לוגלגה ירועישב םישרפהה יכ ןעטנ רמאמב .םינכרצל המאתהב 77%-בו 57%-ב קר
 יתוריש קוש .םיקוושה ןיב תויתורחתה תמרב םילדבה ריבסהל םילוכיו ההובג המרב םיקהבומ
 בורק תפרצב םישדחה בכרה ילכ קוש וליאו ,תללכושמ תורחתל בורק תפרצב םייתיב םינוקית
 .תומריפ טעמ םע יטסילופוגילוא קושל

 
 ,רתוי שימג עציההש לככ :עציהה תמוקע לש התושימגמ םג רומאכ תעפשומ םינכרצל םינרציה ןיב סמה לטנ תקולח  62

 תמוקעש לככ ;רתוי לודג קלחב םיאשונ םינכרצהו ,רצומה לע לטומה סמה םוכסמ רתוי ןטק קלחב םיאשונ םינרציה
 הנידו ןויצ ןב ירוא :ואר .סמהמ רתוי לודג קלחב םינרציהו רתוי ןטק קלחב םיאשונ םינכרצה ,רתוי החישק עציהה
 .William J ;284 - 281 'מע )1992( לולכמ :הפיח ,הלכלכ-ורקימ תודוסי :תיתומכ השיגב הלכלכל אובמ ,םתור

Baumol and Alan S. Blinder, Economics: Principles and Policy, fifth edition, San Diego & London: Harcourt 
Brace Jovanovich, (1991), p. 708. 

 רלוד ,וריא( רצומה לש השיכרה עבטמ לומ לקשה לש ןיפילחה רעשב ףוסיי וא ח"טמב רצומה ריחמב הלזוה ,המגודל  63
 ןיפילחה רעשב תוחיפ וא ח"טמב שכרנה רצומה רוקיי ,ןיפולחל .ח"שב אבוימה רצומה תולע תא ותיחפי )'וכו ב"הרא
 .רצומה רוקייל וליבוי רצומה לש השיכרה עבטמ לומ לקשה לש

 .8 'מע ,)2017 ץרמ( ישארה ןלכלכה ףגא  64

65  Carbonnier, C. (2007), "Who Pays Sales Tax? Evidence from French VAT Reform, 1987-1999", Journal of Public 
Economics, Vol. 91, pp.1219-1229. 
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 ,הז תרוקיב חוד ךרוצל חתופש ידוחיי ילכלכ יטילנא לדומ תועצמאב ,קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 ןיבל םייטרפ בכר ילכ ינאובי ןיב )הלזוה וא רוקיי( תוימלוגה תויולעב יונישה לש לטנה תקולח תא
 .הז ףנעב תויתורחתה תדימ חותינב עייסל תולוכי לדומה תועצמאב הקידבה תואצותו ,םינכרצה
 .)2 לדומ( 1 חפסנב תוגצומ לדומה תואוושמ

  :םיירקיע םיבלש העברא ללוכ לדומה

 הדיחיל לדומה ינתשמב םייתנש םייוניש בושיח :ןושארה בלשה

 הדיחיל תימלוגה תולעב ,הדיחיל ימלוגה חוורב םיעצוממ םייתנש םייוניש ונבשיח הז בלשב
 םייתנשב )םגד דוקו רצות דוק ותוא( ההז רומיג תמרב יטרפ בכר ילכל הדיחיל ןוריחמה ריחמבו

 ,בכרה ילכמ דחא לכ לש לעופב הריכמה ריחמ לש םינותנה תונימזב הלבגמ בקע .תובקוע
 דדמב יונישה ןיבש סחיב תובשחתה רחאל תואצותה ןונקתבו ןוריחמה ריחמב שומיש השענ
 .לדומב ובשוחש ןוריחמה יריחמל םיריחמ ידדמב יונישה ןיבל ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ
 יונישה .לעופב תומגמה לע דמלל םייושע רשא םינדמוא תניחבב ןה םיבושיחה תואצות ןכל
 יונישה תוחפ הדיחיל ם"עמ ינפל ןוריחמה ריחמב יונישל הווש הדיחיל ימלוגה חוורה ןדמואב
  :הדיחיל בכרה לש תימלוגה תולעב

 
 

  בכרה ילכ רפסמב לדומה ינתשמב םייתנשה םייונישה תלפכה :ינשה בלשה

 ןדמוא ךסב םייתנשה םייונישה תובקוע םייתנשב םיהז בכר ילכ לש גוז לכל ונבשיח הז בלשב
 תלפכה תועצמאב ףנעב תימלוגה תולעה ךסבו ףנעב תוסנכהה ןדמוא ךסב ,ףנעב ימלוגה חוורה
 המיכסו בכר ילכה רפסמב תובקוע םייתנשב םיהז בכר ילכ גוז לכל הדיחיל םיכרעב םייונישה
 התשענ בכרה ילכ רפסמב הדיחיל םייונישה תלפכה .ףנעב םימגדה לכ רובע תולפכמה לש
 לש בכרה ילכ רפסמב ליעל הדיחיל םינתשמב םייונישה תא ונלפכה 'א הפולחב .תופולח יתשב
 לש בכרה ילכ רפסמב ליעל הדיחיל םינתשמב םייונישה תא ונלפכה 'ב הפולחבו ,היינשה הנשה
 הנשל הנשמ בכרה ילכ ירפסמב םייונישה תא לרטנל תרשפאמ וז היגולודותמ .הנושארה הנשה
 ילכ רפסמ ןיב םילדבה הנוכנ גצייל םג תרשפאמ וז היגולודותמ .הדיחיל םייונישב דקמתהלו

 הנותנ הנשב ףנעה תמרב םייונישה ללכש ןפואב םינוש םינאוביו םימגד ןיב םיאבוימה בכרה
  .םינושה םימגדהמ םינושה םינאוביה םיאביימש בכרה ילכ רפסמב םילדבהה תא תואיכ וללקשי

 ועפשוי אל בושיחהמ תונקסמש ןפואב תואצותב תוביקע חיטבהל דעונ תופולח יתשב שומישה
 'א הפולח .תובקוע םייתנשב םיהז םימגדמ בכרה ילכ רפסמב םילדבההמ יתורירש ןפואב
 שפ יפל םיריחמה דדמ תונורקע לע תססובמ )היינשה הנשב בכרה ילכ רפסמב הלפכה(

(Paasche), דדמ תונורקע לע תססובמ )הנושארה הנשב בכרה ילכ רפסמב הלפכה( 'ב הפולחו 
 ןיב םיריחמב םייונישה לש ללקושמ עצוממ אוה שפ דדמ .(Laspeyres) רפסל יפל םיריחמה
 בכרה ילכ רפסמ יפל ללקושמה םירצומ לס לש )1P( הנושארה הפוקתל )2P( היינשה הפוקתה
 הפוקתה ןיב םיריחמב םייונישה לש ללקושמ עצוממ אוה רפסל דדמ .2Q(66( היינשה הפוקתב
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 בכרה ילכ רפסמ יפל ללקושמה םירצומ לס לש )1P( הנושארה הפוקתה ןיבל )2P( היינשה
 ינתשמב םייונישה בושיח תא יתיצמת ןפואב גיצמ ןלהל םישרתה .1Q(67( הנושארה הפוקתב
 :שפ תונורקע יפל לדומה

 

 :רפסל תונורקע יפל לדומה ינתשמב םייונישה בושיח

 

 בכרה ילכ רפסמב הדיחיל יונישה לש הלפכהכ לדומה ינתשמב םייונישה ללכ תא םכסל ןתינ
 יפל )תימלוגה תולעהו הסנכהה ןדמוא ,ימלוגה חוורה ןדמוא( םיילכלכה םינתשמהמ דחא לכב
 :ןאובי לכל תויתיצמתב רפסלו שפ תונורקעמ דחא לכ

 

 תוינוכמ יריחמ דדמב תובשחתה רחאל תואצותה ןונקת :ישילשה בלשה
 ס"מלה לש תושדח

 ,ןוריחמ ריחמ יפל בשוחש ןאוביל הסנכה ןדמואב יונישה לש תואצותל ןונקת ונעציב הז בלשב
 תואצותב יונישה ןיבל ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב יונישה ןיבש סחיב ותלפכה ידי לע
 םינדמואה תא רתוי קיידל רשפאמ הז בלש .תושדח תוינוכמ לש ןוריחמה יריחמל רפסלו שפ ידדמ
 יריחמ דדמב םייונישה לש העפשהה תא יוטיב ידיל איבמ אוהש ינפמ חוורבו תוסנכהב יונישל
 .לעופב תושדח תוינוכמ יריחמב םייונישל רתויב בורקה ןדמואה אוהש ס"מלה לש תושדח תוינוכמ
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 ןכרצל ןאוביה ןיב תויולעב יונישה לטנ תקולח בושיח : יעיברה בלשה

 :יתיצמת ןפואבו ןכרצל ןאוביה ןיב תויולעב יונישה לטנ תקולח תא ונבשיח הז בלשב

 יפל םינאוביה ידיב וראשנו םינכרצל ורבעוהש םייפסכה םיכרעה ךס לש בושיח םג ללוכ לדומה
 .1 חפסנב 2 לדומ רומאכ ואר לדומה תואוושמ טוריפל .רפסלו שפ תונורקע

 לא םירישיה םינאוביה לש תימלוגה תולעב םייונישה )"לוגלג"( תרבעה חותינ תואצות
 םינכרצה

 ןוילימ 1.5-כ לש םינותנ רגאמ לע ססובמ חותינה .לדומהמ תולבקתמה תואצותה תא גיצנ ןלהל
 קושה חתנ .םירישי םינאובי 13 ידי לע 2019 - 2014 םינשב סכמהמ וררחושש םייטרפ בכר ילכ
 .97.6%-כל 97.0%-כ ןיב היה וז הפוקתב העונתל ומשרנש םיבכרה ללכמ הלא םינאובי 13 לש
 גוז לכל .רומיגה תמרב םילדבנ םינושה םימגדה .ול םיידוחייה םגד דוקו רצות דוק ההוז בכר לכל
 הסנכה ןדמוא ,ימלוג חוור ןדמוא :לדומה יבושיח ועצוב םיהז םגד דוקו רצות דוק ילעב םימגד
 יפל יתנש רבטצמ סיסב לע תוגצומ לדומה תואצות .68תובקוע םייתנש לכל תימלוג תולעו

 בושיחב שמשש םינותנה רגאמ לש תולבגמה לשב .דרפנב רפסל תונורקע יפלו שפ תונורקע
 ,ןושארה בלשב :םיבלש ינשב תוגצומ בושיחה תואצות ,בכר ילכ לש ןוריחמ יריחמ ינותנ ללוכה
 בכר ילכ לש ןוריחמ יריחמ שומישב לדומה לש תואצותה תוגצומ ,בושיחב םייניב בלש אוהש
 תושדח תוינוכמ יריחמ דדמל ןושארה בלשהמ תואצותה לש ןונקת עצובמ ינשה בלשב .םישדח
 תוינוכמ יריחמ דדמב יונישה ןיבש סחיב תוסנכהב יונישה ינדמוא םילפכומ הז בלשב .ס"מלה לש
 תוינוכמ לש ןוריחמה יריחמל רפסלו שפ ידדמב םייונישה תואצות ןיבל ס"מלה לש תושדח
 אוה .ןכרצל םיריחמה דדמ בושיחמ קלח אוה ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ .תושדח
 יריחמב םייונישה תא קר ףקשמ אוה ךא ,בכרה ינאובי םיכרועש תוחנה יעצבמב בשחתמ
 ,ןכרצל םיריחמה דמממ קלח ותויה םצעמ ,דדמה .יטרפה ןכרצל תורכמנה תושדחה תוינוכמה
 סחייתהל שי ןכלו ,תורבחל וא גניסילה קושל םירכמנה םיבכר יריחמב םייונישל סחייתמ וניא
 לכ םינאוביה לש תירחסמ תוידוס לע הרימש ימעטמ .ןדמוא לאכ הז דדמ יפל חותינה תואצותל
 עדימה ,תירחסמ תוידוס בקע יכ ןייצל בושח .ףנעב עצוממה לש סיסב לע םיגצומ םיבושיחה

 .2018 תמועל 2019 - האלה ךכו 2015 תמועל 2016 ,2014 תמועל 2015 68
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 םינאוביה לש םיימשרה םינוריחמה תועצמאב היה לדומב םיריחמב םייוניש תקידבל שיגנה
 איה הקידבה ,םינוקל םינוש םיגוסמ תוחנה תוללוכ בכר ילכ תוריכממ קלחש רחאמ .םירישיה
 לא בכר ילכ אובימ םיישארה םינאוביה לש תימלוגה תולעב םייונישה )"לוגלג"( תניחבל ןדמוא
  .םינכרצה

 שפ תונורקע יפל לדומה תואצות .א

 ימלוגה חוורה ןדמואבו תימלוגה תולעב ,תוסנכהה ןדמואב םייונישה לש םייפסכה םיכרעה חותינ
 לדומה בושיחב םייפסכה םיכרעב םייונישה םיעיפומ א חולב .7 חולב עיפומ שפ תונורקע יפל
 םייפסכה םיכרעה תלפכה רחאל םייפסכה םיכרעב םייונישה םיעיפומ ב חולבו ;ןוריחמ ריחמ יפל
 יונישה ןיבל ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב יונישה ןיבש סחיב תוסנכהה ןדמוא לש
  .תוסנכהה ןדמואב םייוניש ובשוח ויתונורקע יפ לעש ןוריחמ יריחמל שפ דדמב

 תימלוגה תולעה לש ,תוסנכהה ןדמוא לש םייפסכה םיכרעב םייונישה :7 חול
 ,הלא םינתשמל שפ דדמו שפ תונורקע יפל ,ח"שב ימלוגה חוורה ןדמוא לשו

2015 - 2019 

 ןוריחמה ריחמ יפל :א חול

 תוינוכמה רפסמ הנשה

 שפ דדמ
 ריחמל
 *ןוריחמה

 יונישה ךס
 ןדמואב
 תוסנכהה

 שפ דדמ
 תולעל

(cost)* 

 יונישה ךס
 תויולעב

(dcost) 

 שפ דדמ
 חוורה ןדמואל

 *ימלוגה

 יונישה ךס
 חוורה ןדמואב

 ימלוגה

2014 100.0 100.0 100.0 

2015 73,242 100.9 80,558,131 97.7 (157,221,545) 109.9 237,779,676 

2016 106,663 100.7 (26,956,924) 98.9 121,281,195 105.3 (148,238,119) 

2017 120,497 101.0 48,873,786 95.1 (436,080,976) 118.4 484,954,762 

2018 153,554 100.9 (15,481,402) 96.7 224,896,750 112.7 (240,378,152) 

2019 133,444 101.5 99,038,406 94.4 (290,867,870) 124.9 389,906,276 

 כ"הס
 2015 - 2019

587,400 186,031,997(537,992,446)724,024,443

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיסימה תושר ינותנ יפ לע
 .100 = 2014 עצוממ :סיסב דדמ יפל  *
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 ןיבל ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב יונישה ןיבש סחיה יפל :ב חול
 ןוריחמה ריחמל שפ דדמב יונישה

 תוינוכמה רפסמ הנשה

 שפ דדמ
 ריחמל
 ןוריחמה

 דדמ
 יריחמ
 תוינוכמ
 תושדח

 לש
 ס"מלה

 יונישה
 דדמב
 שפ
 ריחמל
 ןוריחמה

 יונישה
 דדמב
 יריחמ
 תוינוכמ
 תושדח

 לש
 ס"מלה

 יונישה ךס
 ןדמואב
 תוסנכהה

 יונישה ךס
 תויולעב

(dcost) 

 יונישה ךס
 חוורה ןדמואב

 ימלוגה

2014 100.0 100.0 

2015 73,242 100.9 100.4 0.9% 0.4% 37,320,700 (157,221,545) 194,542,245 

2016 106,663 100.7 99.9 -0.2% -0.4%(59,666,753) 121,281,195 (180,947,948) 

2017 120,497 101.0 99.9 0.3% 0.0% (2,533,181) (436,080,976) 433,547,795 

2018 153,554 100.9 99.7 -0.1% -0.2%(40,417,122) 224,896,750 (265,313,872) 

2019 133,444 101.5 100.6 0.6% 0.9% 139,816,734 (290,867,870) 430,684,604 

612,512,824(537,992,446) 74,520,378 2015-2019587,400 כ"הס

 תוימלוגה תויולעב וטנ ןוטיקב םינכרצה לשו םינאוביה לש םקלח ןדמוא

 םינאוביה קלח םינכרצה קלח

114%-14% 2015-2019 כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ס"מלהו םיסימה תושר ינותנ יפ לע
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 חוורה ןדמואו תימלוגה תולעה ,תוסנכהה ןדמוא - םייפסכה םיכרעב םייונישה ךס חותינ
 תויולעב םייוניש לוגלגב הירטמיס רסוח לע ,הרואכל ,עיבצמ - שפ תונורקע יפל ימלוגה
 לכב םיהז בכר ילכ ימגד רובע שפ תונורקע יפל בושיחב .םינאוביה תבוטל ףנעב םינכרצל
 13 לש יטרפ בכר אוביב תוימלוגה תויולעה ודרי 201969 - 2014 םינשב תובקוע םייתנש
 לש םוכסב ולדג תוסנכהה ינדמוא ,רבטצמב ח"ש ןוילימ 538-כב םירישיה בכרה ינאובי

 לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב יונישה ןיבש סחיה יפל בושיחב( בוריקב ח"ש ןוילימ 74
 לש םוכסב ולדג ימלוגה חוורה ינדמואו ,)ןוריחמה ריחמל שפ דדמב יונישה ןיבל ס"מלה

 לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב יונישה ןיבש סחיה יפל בושיחב( בוריקב ח"ש ןוילימ 612
 שפ תונורקע יפל םינאוביה קלח ןדמוא .)ןוריחמה ריחמל שפ דדמב יונישה ןיבל ס"מלה
 דומלל ןתינ דוע .-14%-כ היה םינכרצה קלח ןדמואו ,114%-כ היה תויולעב וטנ ןוטיקהמ
 יריחמ דדמב לודיג בקע( םינאוביה תוסנכה ינדמוא ולדג 2019-ו 2015 םינשבש חולהמ
 לדגו תימלוגה תולעה הנטק 2019-ו 2017 ,2015 םינשב ,)ס"מלה לש תושדח תוינוכמ
 םינאוביה תוסנכה ינדמוא ונטק 2018-ו 2016 םינשב ,תאז תמועל .ימלוגה חוורה ןדמוא
 ןדמוא ןטקו תימלוגה תולעה הלדג ,)ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב הדירי בקע(
  .ימלוגה חוורה

 ילכ רובע ןהו םייטרפ םישנאל ורכמנש בכר ילכ רובע ןה בשוח תוימלוגה תויולעב יונישה יכ ןיוצי
 סחייתמ תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ ,תאז תמועל .תורבחלו גניסיל תורבחל ורכמנש בכר
 תוינוכמ לש םיריחמב םייונישש ןוויכמ .םייטרפ םישנאל ורכמנש תוינוכמה יריחמב םייונישל
 יחותינ ועצוב ,םייולג םניאו ירחסמ דוס תקזחב םה תורבחלו גניסיל תורבחל ורכמנש תושדח
 יונישה תדימ תא קודבל ידכ תורחבנ םינשב תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב ייונישל תושיגר
 גניסיל תורבחל תורכמנה תוינוכמ לש םיריחמב םג םילחה םייוניש רובע לדומה תואצותב
  .הרכשה תורבחלו

 ןדמואו 0.4%-כב תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ דרי 2016 תנשבש ב7 חולב המגודל תוארל ןתינ
 תורכמנה תוינוכמ לש( יללכ תוינוכמ יריחמ דדמב ןוטיק רובע .ח"ש ןוילימ 59.7-כב דרי תוסנכהה
 ןדמואב ןוטיק לבקנ ,70וז הנשב 1% לש רועישב )תורבחלו גניסיל תורבחל ,םייטרפ םינכרצל
 םג ךכל םאתהבו ,וז הנשב ח"ש ןוילימ 73.4-כב וז הנשב ימלוגה חוורה ןדמואבו תוסנכהה
 .2019 - 2015 םינשל כ"הסל םינדמואב

 דדמב 1% לש לודיג תחנה רובע .0.4%-כב תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ הלע 2015 תנשב ןיפולחל
 תוסנכהה ןדמואב ח"ש ןוילימ 56-כ לש לודיג לבקנ ,71וז הנשב יללכ תושדח תוינוכמ יריחמ
  .2019 - 2015 םינשל כ"הסל םינדמואב םג ךכל םאתהבו וז הנשב ימלוגה חוורה ןדמואבו

 

 

 
 .2014 תמועל 2015 :תובקוע םייתנשל םיעגונ 2015 תנשל םינותנה ,רומאכ  69

 ,תורבחלו גניסיל תורבחל םירכמנ בכרה ילכמ תיצחמכו םייטרפ םישנאל םירכמנ בכרה ילכמ תיצחמכש רחאמ  70
 .תורבחלו גניסילל םירכמנה תוינוכמה יריחמב 1.6%-כ לש ןוטיק חינמ הז בישחת

 ,תורבחלו גניסיל תורבחל םירכמנ בכרה ילכמ תיצחמכו םייטרפ םישנאל םירכמנ בכרה ילכמ תיצחמכש רחאמ  71
 .תורבחלו גניסילל םירכמנה תוינוכמה יריחמב 1.6%-כ לש לודיג חינמ הז בישחת
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 רפסל תונורקע יפל לדומה תואצות .ב

 ימלוגה חוורה ןדמואבו תימלוגה תולעב ,תוסנכהה ןדמואב םייונישה לש םייפסכה םיכרעה חותינ
 לדומה בושיחב םייפסכה םיכרעב םייונישה םיעיפומ א חולב .8 חולב עיפומ רפסל תונורקע יפל
 םייפסכה םיכרעה תלפכה רחאל םייפסכה םיכרעב םייונישה םיעיפומ ב חולבו ;ןוריחמ ריחמ יפל
 יונישה ןיבל ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב יונישה ןיבש סחיב תוסנכהה ןדמוא לש
  .תוסנכהה ןדמואב םייונישה ובשוח ויתונורקע יפ לעש ןוריחמה יריחמל רפסל דדמב

 תולעה לש ,תוסנכהה ןדמוא לש םייפסכה םיכרעב םייונישה ךס :8 חול
 רפסל דדמו רפסל תונורקע יפל ,ח"שב ימלוגה חוורה ןדמוא לשו תימלוגה

 2019 - 2015 ,הלא םינתשמל

 ןוריחמה ריחמ יפל :א חול

 **תוינוכמה רפסמ הנשה

 דדמ
 רפסל
 ריחמל
 *ןוריחמה

 יונישה ךס
 ןדמואב
 תוסנכהה

 דדמ
 רפסל
 תולעל

(cost)*

 יונישה ךס
 תויולעב

(dcost) 

 דדמ
 רפסל
 ןדמואל
 חוורה
 *ימלוגה

 יונישה ךס
 חוורה ןדמואב

 ימלוגה

2014 100.0 100.0 100.0 

2015  198,756  101.0 220,525,820   100.0  1,053,658  103.8  219,472,162 

2016  151,192  100.7  (38,837,660) 101.5  192,156,085  98.9  (230,993,745)

2017  228,342  101.4  178,860,375  97.4 (814,428,077)   112.7  993,288,452 

2018  150,100  101.5  13,650,571  98.6  168,917,653  109.2  (155,267,082)

2019  162,707  102.2  144,867,118  97.2  (219,752,835) 117.4  364,619,953 

  1,191,119,740(672,053,516)  519,066,224  891,097 2015-2019 כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיסימה תושר ינותנ יפ לע
 .100 = 2014 עצוממ :סיסב דדמ יפל  *
 לכב הנושארה הנשב ןרפסמ אוה ןובשחב אבומש תוינוכמה רפסמ ,רפסל תונורקע יפל בושיחב  **

 .2014 תנשמ אוה תוינוכמה רפסמ 2015 תנשל בושיחב המגודל .תובקוע םייתנש
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 ןיבל ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב יונישה ןיבש סחיה יפל :ב חול
 ןוריחמה ריחמל רפסל דדמב יונישה

 תוינוכמה רפסמ הנשה

 דדמ
 רפסל
 ריחמל
 ןוריחמה

 דדמ
 יריחמ
 תוינוכמ
 תושדח

 לש
 ס"מלה

 יונישה
 דדמב
 רפסל
 ריחמל
 ןוריחמה

 יונישה
 דדמב
 יריחמ
 תוינוכמ
 תושדח

 לש
 ס"מלה

 יונישה ךס
 ןדמואב
 תוסנכהה

 יונישה ךס
 תויולעב

(dcost) 

 יונישה ךס
 חוורה ןדמואב

 ימלוגה

2014 100.0 100.0 

2015 198,756 101.0 100.4 1.0% 0.4% 90,996,531 1,053,658 89,942,873 

2016 151,192 100.7 99.9 -0.2% -0.4% (79,709,743) 192,156,085 (271,865,828) 

2017 228,342 101.4 99.9 0.7% 0.0% (4,528,776) (814,428,077) 809,899,301 

2018 150,100 101.5 99.7 0.1% -0.2% (39,251,526) 168,917,653 (208,169,179) 

2019 162,707 102.2 100.6 0.7% 0.9% 180,411,767 (219,752,835) 400,164,602 

 819,971,769 (672,053,516) 2015-2019891,097147,918,253 כ"הס

תוימלוגה תויולעב וטנ ןוטיקב םינכרצה לשו םינאוביה לש םקלח ןדמוא

םינאוביה קלחםינכרצה קלח

 122%-22% 2015-2019 כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ס"מלהו םיסימה תושר ינותנ יפ לע
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 חוורה ןדמואו תימלוגה תולעה ,תוסנכהה ןדמוא - םייפסכה םיכרעב םייונישה ךס חותינ
 םייוניש לוגלגב הירטמיס רסוח לע ,הרואכל ,עיבצמ רפסל תונורקע יפל םג - ימלוגה
 ילכ ימגד רובע רפסל תונורקע יפל בושיחב .םינאוביה תבוטל ףנעב םינכרצל תויולעב
 תואצותל תוביקע תואצות ולבקתה 2019 - 2014 םינשב תובקוע םייתנש לכב םיהז בכר
 אוביב תוימלוגה תויולעה .רתוי ההובג המצועב ףאו שפ תונורקע יפל לדומב ולבקתהש
 ינדמוא ,ח"ש ןוילימ 672-כב רבטצמב ודרי םירישיה בכרה ינאובי 13 לש יטרפ בכר
 דדמב יונישה ןיבש סחיה יפל בושיחב( בוריקב ח"ש ןוילימ 148 לש םוכסב ולדג תוסנכהה
 חוורה ןדמואו )ןוריחמה ריחמל רפסל דדמב יונישה ןיבל ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ
 דדמב יונישה ןיבש סחיה יפל בושיחב( בוריקב ח"ש ןוילימ 820 לש םוכסב לדג ימלוגה
 קלח ןדמוא .)ןוריחמה ריחמל רפסל דדמב יונישה ןיבל ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ
 םינכרצה קלח ןדמואו ,122%-כ היה תויולעב וטנ ןוטיקהמ רפסל תונורקע יפל םינאוביה
 םינאוביה תוסנכה ינדמוא ולע 2019-ו 2015 םינשבש חולהמ תוארל ןתינ דוע .-22%-כ היה
 תולעה הדרי 2019-ו 2017 םינשב ,)ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב לודיג בקע(
 םינשבו ,)המאתהב ח"ש ןוילימ 220-כבו ח"ש ןוילימ 814-כב( םירכינ םימוכסב תימלוגה

 ודרי 2018 דע 2016 םינשב ,תאז תמועל .ימלוגה חוורה ןדמוא לדג 2019-ו 2017 ,2015
 םינשב ,)ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב הדירי בקע( םינאוביה תוסנכה ינדמוא

  .ימלוגה חוורה ןדמוא ןטק 2018-ו 2016 םינשבו ,תימלוגה תולעה הלדג 2018-ו 2016 ,2015

 ,םישדח בכר ילכ ריחמב ,ןוריחמה ריחמב םייונישה חותינ .3
 ימלוגה חוורל םינדמואבו )ריחמה תעפשה( תימלוגה תולעב
 בכר ילכ אובימ םירישיה םינאוביה לש )ריחמה תעפשה(
 םילבוקמ םיריחמ ידדמ תועצמאב םייטרפ

 יפלו שפ תונורקע יפל ןכרצל תויולעב םייוניש לוגלג תקידבל םדוקה ףיעסב גצוהש לדומה
 םייטרפה בכרה ילכ ףנעב רפסל לשו שפ לש םיריחמה ידדמ תא בשחל רשפאמ רפסל תונורקע
 ןובשחב םיאיבמ ןלהל וגצויש םיריחמה ידדמ .ףנעב תויתורחתה תמר לע ףסונ ןָּמַס קפסלו

 לש םימגד לש ההז בּכְרֶה לש ימלוגה חוורה ןדמואבו תימלוגה תולעב ,ןוריחמה יריחמב םייוניש
 דדמל וושוה הלא םידדמ .תובקוע םייתנש לכב רוזבא תמר התואבו םגד ותואמ םייטרפ בכר ילכ
 תולעל שפ דדמ ,ןוריחמה ריחמל שפ דדמ םיגצומ 9 םישרתב .ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ
 ריחמל רפסל דדמ םיגצומ 10 םישרתב .ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמו תימלוגה
 .ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמו תימלוגה תולעל רפסל דדמ ,ןוריחמה
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 יריחמ דדמו תימלוגה תולעל שפ דדמ ,ןוריחמה ריחמל שפ דדמ :9 םישרת
 2019 - 2014 ,*ס"מלה לש תושדח תוינוכמ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ס"מלהו םיסימה תושר ינותנ יפ לע
 .100 = 2014 עצוממ :סיסב לע םה םישרתב םידדמה לכ  *

 ןוריחמה ריחמל שפ דדמ ןיב םיכרעב םילדבהה תאו המגמב ןוימדה תא 9 םישרתמ תוארל ןתינ
 רגאמב ינושה לשב םידדמב םילדבה םימייק .ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ ןיבל
-0.1% ,0.3% ,-0.2% ,0.9% :ויה ןוריחמה ריחמל שפ דדמב םייונישה .בושיחה תוטישבו םינותנה
 לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב םייונישה וליאו ,המאתהב 2019 - 2015 םינשב בוריקב 0.6%-ו

 הלא םילדבה .המאתהב הלא םינשב בוריקב 0.9%-ו -0.2% ,0.0% ,-0.4% ,0.4% :ויה ס"מלה
 תוארל ןתינ דוע .םיבושיחה ינש ןיב ימלוגה חוורה ינדמואב םייונישב םילדבהה תא םיריבסמ
 תמגמ אוה ימלוגה חוורב םייונישה ןדמוא לע העפשהב יתועמשמה םרוגהש 7 חולמו 9 םישרתמ
 תוינוכמ יריחמ דדמ .2019 - 2014 םינשב 5.6%-כב הדרי שפ דדמ יפלש תימלוגה תולעב הדיריה
 המאתהב 1.5%-כו 0.6%-כ לש ןותמ רועישב ולע ןוריחמה ריחמל שפ דדמו ס"מלה לש תושדח
 .וז הפוקתב
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0.6%-!"

מדד פש למחיר 
המחירון 

עלה
1.5%-!"
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 דדמו תימלוגה תולעל רפסל דדמ ,ןוריחמה ריחמל רפסל דדמ :10 םישרת
 2019 - 2014 ,*ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ס"מלהו םיסימה תושר ינותנ יפ לע

 ריחמל רפסל דדמ ןיב םיכרעב םילדבהה תאו המגמב ןוימדה תא 10 םישרתמ תוארל ןתינ
 רגאמב םילדבהה תועצמאב םירבסומה ,ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ ןיבל ןוריחמה
 ,1.0% :ויה ןוריחמה ריחמל רפסל דדמב םייונישה .בושיחה תוטישבו םינותנה

 יריחמ דדמב םייונישה וליאו המאתהב ,2019 - 2015 םינשב בוריקב 0.7%-ו 0.1% ,0.7% ,-0.2%
 הלא םינשב בוריקב 0.9%-ו -0.2% ,0.0% ,-0.4% ,0.4% :ויה ס"מלה לש תושדח תוינוכמ
 ינש ןיב ימלוגה חוורה ינדמואב םייונישב םילדבהה תא םיריבסמ הלא םילדבה .המאתהב
 ןדמוא לע העפשהב יתועמשמה םרוגהש 8 חולמו 10 םישרתמ תוארל ןתינ דוע .םיבושיחה
 2.8%-כב הדרי רפסל דדמ יפלש תימלוגה תולעב הדיריה תמגמ אוה ימלוגה חוורב םייונישה
 ולע ןוריחמה ריחמל רפסל דדמו ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ .2019 - 2014 םינשב
 .וז הפוקתב המאתהב 2.2%-כו 0.6%-כ לש ןותמ רועישב
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 דדמ יפל םינשה ןיב םילודג םייוניש ומשרנ ימלוגה חוורה ןדמואב יכ א7 חולמ תוארל ןתינ
 12.5%-כב ,9.9%-כב ימלוגה חוורה ןדמוא לדג 2019-ו 2017 ,2015 םינשב .שפ לש םיריחמה
 4.9%-כבו 4.2%-כב ימלוגה חוורה ןדמוא ןטק 2018-ו 2016 םינשבו ,המאתהב 10.9%-כבו

 .המאתהב

 ןדמואב יכ א8 חולמ תוארל ןתינ .רפסל לש םיריחמה דדמ בושיחב םג הלבקתה המוד הנומת
 2017 ,2015 םינשב .רפסל לש םיריחמה דדמ יפל םינשה ןיב םילודג םייוניש ומשרנ ימלוגה חוורה
 2018-ו 2016 םינשבו ,המאתהב 7.5%-כו 13.9%-כ ,3.8%-כב ימלוגה חוורה ןדמוא לדג 2019-ו

 .המאתהב 3.1%-כו 4.7%-כב ימלוגה חוורה ןדמוא ןטק

!"

-!"

#"

-$"

-#"

$"

!"

 העלות הגולמית
לפי מדד לספר

 ירדה
2.8%-!"

מדד מחירי מכוניות 
חדשות של הלמ"ס

עלה
0.6%-!"

מדד לספר למחיר 
המחירון 

עלה
2.2%-!"

!"#$ - !"#% &'()*
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 ידדמ חותינ יכ תורחתה תושר ינפלו הרובחתה דרשמ ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 יריחמב םינותמ םייוניש ולח יכ הארמ 2019 - 2015 םינשב רפסלו שפ יפל םיריחמה
 תוינוכמ יריחמב םינותמ םייוניש ולח ןכו ,תובקוע םייתנש לכב םיהז בכר ילכ לש ןוריחמה
 ילכ לש םירישיה םינאוביה תויחוור ןדמואב םייונישה יכ ןייצמ אוה דוע .ס"מלה לש תושדח
 הדיריהמ רקיעבו תויולעב םייונישהמ רקיעב ועפשוה הלא בכר ילכ תריכממ םייטרפ בכר
 יריחמ לש וא ןוריחמה יריחמ לש התחפה תועצמאב םינכרצה לא "הלגלוג" אלש תויולעב
 תוביצי הרמשנו ןוריחמה ריחמב הנותמ היילע המשרנ םינשה בורב .םישדח בכר ילכ
 תויולעב הדירי המשרנ ןהבש םינשב םג ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב תיסחי

 תויולעב תודיריה תא םינכרצה לא םינאוביה וריבעי יתורחת קושבש הפוצמ .תוימלוגה
 תוילע םינשה בורב וארה לדומה תואצות ,תאז םע .םיריחמה תדרוה תועצמאב תוימלוגה
 תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב תיסחי תוביציו ןוריחמה ריחמ לש םיריחמה ידדמב תונותמ
 .ס"מלה לש

✰ 

 תוימלוגה תויולעב םייונישה לוגלג תדימ חותינל הנידמה רקבמ דרשמ לש לדומה יאצממ
 םינדמואה יפל יכ ולעה ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמ ינותנ בולישב םינכרצל
 םינשב וטנ תוימלוגה תויולעב הדיריה ךותמ והשלכ קלח םינכרצה ולביק אל ,ובשוחש

  .וז הפוקתב ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב ןותמ לודיג היה ףאו ,2019 - 2014

 הנבממ ,המוד ךכ ,קלח איה םיריחמ תוביצי" :יכ 2021 ילוימ ותבושתב ןייצ בכרה ינאובי דוגיא
 טילחישכל בכרה לש וכרע תלאשב ,היינקה דעומב רבכ ןיינעתמ רשא ןכרצה לש יפוסה שוקיבה
 שוכרל ופידעי - םימייוסמ םיבכר יריחמ לש רתי תויתדונתמ וששחיש םינכרצ .שמושמכ ורכמל
 רומשל םירישיה םינאוביה לש הפיאשה ןכל .הרחתמ ןאובימ ,רתוי "חוטב" ידיתעה וכרעש בכר
 לשכ לש האצות אלו ףנעב תורחתהמ דרפנ יתלב קלח איה ןוריחמה יריחמ לש תיסחי תוביצי לע
 ."קוש

 שדחה בכרה יריחמ םהיפלו םיאצממה בוליש יכ 2021 ילוימ ותבושתב בכרה ינאובי דוגיא ןייצ דוע
 תורישה תמרו בכרה ילכ תוכיא םהיפלו םיאצממה םע 2019 - 2014 םינשב םיעובק טעמכ ורתונ

 לבקמ ילארשיה ןכרצה ,בכרה ףנעבש םידמלמ תיתועמשמ ולע תוחוקלל םינאוביה םיקפסמש
 הניחבהמ ,תורחא םילימב .2014 תנשב לביקש וזמ 2019 תנשב ופסכל ההובג רתוי הברה הרומת
 .םידרוי השעמל לארשיב םיבכרה יריחמ )תוכיאה רופיש לורטנב( תילאירה

 תא םעפל םעפמ ןוחבל תורחתה תושרלו הרובחתה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .ףנעב תויתורחתה תמר תניחב תרגסמב בכרה אובי ףנעב תויולעב םייונישה לוגלג
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לש תימלוגה תויחוורה ןדמואב םייונישל םימרוגה חותינ .4
 םייטרפ בכר ילכ אובימ םירישיה םינאוביה

 ריחמב יוניש )א( :םייזכרמ םינתשמ השישב םייונישב יולת ןאובי לש ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה
 )ד( ;ןיפילחה ירעשב יוניש )ג( ;ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמב יוניש )ב( ;ם"עמ ללוכ ןכרצל
 2 ףיעסב ,רומאכ .72ם"עמה רועישב יוניש )ו( ;סכמה רועישב יוניש )ה( ;היינקה סמ רועישב יוניש

 ,רמולכ .הלשממל רבעומ ם"עמה יכ ,ם"עמ ינפל ןוריחמה ריחמ יפל בשוחמ ןאוביל ימלוגה חוורה ,ליעל רומאכ  72
 רועישב םייונישה תא םג ונקדב ימלוגה חוורב םייוניש קדובה לדומב .ןוריחמה ריחממ הכונ םינכרצהמ הבגנש ם"עמה
 לא ואולמב רבעוי אל ם"עמה רועישב יוניש יכ ןכתייש םושמ ,םינאוביה לש ימלוגה חוורה לע םתעפשה תאו ם"עמה
  .ףנעב תויתורחתה תמרב היולת הרבעהה תדימו ,םינכרצה

אומדן חלק
הצרכנים 

-22%

אומדן חלק
הצרכנים 

-14%

אומדן חלק היבואנים

114%

אומדן חלק היבואנים

122%

 !"#$#!% &#'($)! *+,- &#'.-/#! *+, 0"%-. 
1234 - 1235 &#'6/ -7' 8-#%+-9! 8-#-+:/

$;<+ 8-'-$*: #;+6; 8-'-$*: #;+
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 ןדמואו )ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה( םינאוביה קלח ןדמוא תניחבל לדומה תואצות וגצוה ליעל
 יריחמ דדמב יונישהו ןוריחמה ריחמב יונישה יפל עבקנה תוסנכהה ןדמואב יוניש( םינכרצה קלח
 הלא םינתשמ .םייטרפ בכר ילכ אובי לש תימלוגה תולעב ןוטיקהו לודיגה בקע )תושדח תוינוכמ
 ירעש ,ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמ :ליעל 2 ףיעסב הראותש תימלוגה תולעה תא םיביכרמ
 ,ףסונ לדומ תועצמאב קדב הנידמה רקבמ דרשמ .סכמה רועישו היינקה סמ רועיש ,ןיפילחה
 לע ליעל וניוצש םינתשמה תששמ דחא לכב םייונישה לש העפשהה תא ,חודה ךרוצל חתופש
  .םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב םייונישה

 ימלוגה חוורה ןדמואב םייונישה תא גיצהל רשפאמ 73)יראניל בוריק( םלש לאיצנרפידב שומיש
 ןדמוא תייצקנופ לע םיעיפשמה םינתשמה תששמ דחא לכב םייונישה םוכסב יולתכ םינאוביה לש
 יונישה תא םיריבסמה םינתשמה תששמ דחא לכב יונישה תעפשה .םינאוביה לש ימלוגה חוורה
 תילושה העפשהה )א( - םימרוג ינש לש הלפכמ תועצמאב תבשוחמ חוורה ןדמוא תייצקנופב
 )ב( ;)תיקלחה תרזגנה( חוורה ןדמואב יונישה לע רבסומה הנתשמב תחא הדיחיב יוניש לש
 יחוור ןדמואב יונישה לע היינקה סמ רועישב יונישה תעפשה ,המגודל .רבסומה הנתשמב יונישה
 רועישב תחא זוחא תדוקנב יונישה לש תילושה העפשהה תלפכה תועצמאב תבשוחמ םינאוביה
 .)ב הלפכמ םרוג( זוחא תודוקנב היינקה סמ רועישב יונישה ךסב )א הלפכמ םרוג( היינקה סמ
 טוריפבו ןלהל אבומ םלש לאיצנרפיד תועצמאב חוורה ןדמואב יונישה בושיח לש יטמכס רואית
 .3 לדומ ,1 חפסנב

תועצמאב ןתינ x-בו y-ב )םיריעז( םיילמיסטיניפניא םייונישל תודוה f(x,y) היצקנופב יונישה םלש לאיצנרפידב  73
𝑑𝑓 :החסונה = !"

!#
∙ 𝑑𝑦 + !"

!$
∙ 𝑑𝑥רשאכ df היצקנופב יונישה אוה f, #$

#%
$#-ו 

#&
 יפל f היצקנופה לש תויקלחה תורזגנה םה 

y ו-x, ו- dy ו-dx ב םיילמיסטיניפניא םייוניש םה-y בו-x. ואר: 

Robert Ellis and Denny Gulick, Calculus with Analytic Geometry, 2nd ed., New York: HBJ, 1982, pp. 749-750. 
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 לע םיעיפשמה םינתשמה תששמ דחא לכ לש העפשהה תא חתנל תורשפאמ לדומה תואצות
 ןיפילחה ירעשב יונישה תעפשה תא םג רומאכ ללוכ לדומה .םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמוא
 לש השיכר עבטמ לכל דרפנב הבשוח העפשהה ןכלו ,םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמוא לע
 שומיש תועצמאב יטרפה בכרה אובי ףנעב תויתורחתה תדימ תניחבל לדומה תואצות .בכרה ילכ
 סיסב לע תוגצומ ןהו ,ןלהל 9 חולב תועיפומ שפ דדמ תונורקע יפל בושיחב 74םלש לאיצנרפידב

 םיריבסמה םינתשמהמ דחא לכ לש תילושה העפשהה תא תוהזל רשפאמ )יראניל בוריק( םלש לאיצנרפידב שומישה  74
 םייונישל לבגומ וב שומישה ,יראניל בוריק אוה בושיחהש רחאמ םלוא ,םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה לע
 יונישל בוריקב םכתסי םייונישה םוכס ,םיריבסמה םינתשמב םינטק םייוניש רובע ,רמולכ .םיריבסמה םינתשמב םינטק
 ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה םהבש בכר ילכ וטמשוה חותינה בויטמ קלחכ .םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב
 הרישיה ךרדב ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה בושיחמ טלחומ ךרעב 10%-מ רתויב הנוש היה םלש לאיצנרפידב בושיחמ
 .)90%-כ( לודג היה בויטה רחאל וראשנש בכרה ילכ רפסמש ןיוצי .)2 לדומ 1 חפסנ( הז קרפב 2 ףיעסב הגצוהש

השפעת השינוי במחיר 
המחירון לצרכן כולל 

מע"ם

השפעת השינוי במחיר 
הרכישה מהיצרן במט"ח

השפעת השינוי בשערי 
החליפין

השפעת השינוי בשיעור 
מס הקנייה

השפעת השינוי בשיעור 
המכס

השפעת השינוי בשיעור 
המע"ם

ההשפעה השולית של מחיר 
המחירון לצרכן כולל מע"ם 

על אומדן הרווח הגולמי

ההשפעה השולית של מחיר 
הרכישה מהיצרן במט"ח על 

אומדן הרווח הגולמי

ההשפעה השולית של 
שערי החליפין על אומדן 

הרווח הגולמי

ההשפעה השולית של 
שיעור מס הקנייה על אומדן 

הרווח הגולמי

ההשפעה השולית של 
שיעור המכס על אומדן 

הרווח הגולמי

ההשפעה השולית של 
שיעור המע"ם על אומדן 

הרווח הגולמי

 השינוי במחיר 
המחירון לצרכן כולל 

מע"ם

השינוי במחיר 
הרכישה מהיצרן 

במט"ח

השינוי בשערי 
החליפין

השינוי במס הקנייה

השינוי במכס

השינוי במע"ם

+

+

= X

= X

+

+

= X

= X

+

= X

= X

השינוי באומדן 
הרווח הגולמי 
של היבואנים

=
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 תירחסמ תוידוס לש תוביסמו ,דרפנב השיכר עבטמ לכל ובשוחש תואצותה םוכיס רחאל יפרצמ
  .ףנעה תמרב תוגצומ ןה

 לדוג ירדסל ןמסכ תולבקתמה תואצותל סחייתהל שי ןוריחמ יריחמב הז לדומב שומישה לשב
 אלו םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב םייונישה לע םינושה םינתשמב םייונישה תעפשה לש
 .םיטלחומ םירפסמכ

 ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה לע לדומה ינתשמב םייונישה תעפשה :9 חול
  ,שפ תונורקע יפל םייטרפ בכר ילכ ינאובי לש

 )2019 - 2015( ח"ש ינוילימב

 הנשה
 רפסמ
 בכרה ילכ

 תעפשה
 יונישה
 ריחמב
 ןכרצל
 ירחא
 ם"עמ

 תעפשה
 יונישה
 ריחמב
 השיכרה
 ןרציהמ
 ח"טמב

 תעפשה
 יונישה
 רעשב
 ןיפילחה

 תעפשה
 יונישה
 רועישב

 סמ
 היינקה

 תעפשה
 יונישה
 רועישב
 סכמה

 תעפשה
 יונישה
 רועישב
 ם"עמה

 יונישה
 ןדמואב
 חוורה
 ימלוגה

 לאיצנרפידמ
 םלש

 יונישה
 ןדמואב
 חוורה
 ימלוגה
 בושיחמ
 *רישי

 קויד תקידב
 שומישה
 לאיצנרפידב

 םלש

 ח"ש ינוילימב

2015 69,584 69 11 227 (100)14 7 227 228 0.5% 

2016 102,704 (65) (48) (63) (20) 1 37 (159) (155) -3.0%

2017 103,256 33 79 450 (107) 12 -467 467 0.2% 

2018 146,257 (18) 59 (260) (27) (3) - (249) (249) -0.1%

2019 108,592 95 79 306 (65) 3 -418 420 0.4% 

 כ"הס
2015-2019

530,393 114 179 660 (320) 2743704 7111.1%

 םיזוחאב

2015 30.5% 4.8% 100.0% -44.2%6.0% 2.9% 100.0% 

2016 40.9% 30.5% 39.5% 12.8% -0.5%-23.1%100.0% 

2017 7.0% 16.9% 96.4% -23.0%2.6% 0.0% 100.0% 

2018 7.2% -23.7%104.6% 10.8% 1.1% 0.0% 100.0% 

2019 22.8% 18.8% 73.2% -15.7%0.8% 0.0% 100.0% 

 כ"הס

 2015-2019
16.3%25.4%93.8%-45.5%3.9%6.1%100.0%

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיסימה תושר ינותנ יפ לע
 .תימלוגה תולעב יונישה ןיבל הסנכה ןדמואב יונישה ןיב שרפההמ רישי ןפואב בשוחש יפכ  *



|    647   | 

2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד

....
ה

  |
ה

ת
ורח

וית
 ףנעב ת

 בכרה

 ןיפילחה ירעשב יונישה תעפשה .א

 םתלוכיב ןיא - טרפב בכרה ינאובילו ללכב םינאוביל ינגוסקא הנתשמ אוה ןיפילחה רעש
 הנגה םשל םמצע תא רדגל ,וב םייונישה תא תופצל תוסנל םילוכי םה ךא ,וכרע לע עיפשהל
 ריחמב םייוניש תועצמאב ןיפילחה רעש לש םייונישה תעפשהמ קלח זזקל וא 75וב תוחיפ ינפמ
  .ח"טמב םינרציהמ בכרה ילכ לש השיכרה ריחמבו םינכרצל הריכמה

 תמר לע רומשל רחוב בכר ןאוביש הדבועה" יכ 2021 ילוימ ותבושתב ןייצ בכרה ינאובי דוגיא
 בכר ינאוביש ךכב תרבסומ תויהל היושע ןיפילחה ירעשב םייונישה ףא לע תיסחי הביצי םיריחמ
 םינאוביש דועב ,השחמה ךרוצל .םהיניב תורחת תמייקתמו םינוש ןיפילח ירעשמ םיעפשומ םינוש
 םיבכר לש םינאובי ,וריאה רעשמ הנושארבו שארב םיעפשומ הפוריאב םירצוימה םיבכר לש
 רעשב תוחיפ םייקתמ רשאכ ןכל .ינפיה ןייה רעשמ הנושארבו שארב םיעפשומ ןפיב םירצוימה
 דצמ תורחת תמייקתמ ןיידע )תויולעב לודיג םיווחה( הפוריאב םירצוימה בכרה ינאובי ינפב ,וריאה
 ןכלו ,וריאה רעשב יונישהמ הדימה התואב םיעפשומ םניא רשא ,ןפיב םירצוימה םיבכר ינאובי

 םיריחמ תאלעה לש ךרדב תוחיפה תועפשה תא םינכרצה רבע לא לגלגל םהלש תלוכיה
 עגונה לכב םינושה םינאוביה ןיב יתורחת ןוסיר םייקתמש איה רבדה תועמשמ .תלבגומ
 ."ןיפילחה ירעש תועפשהל

 העפשהה לעב הנתשמה ןיפילחה ירעשב יונישה היה 2019 - 2015 םינשב יכ הארמ 9 חול
 ירעש יוניש .יטרפה בכרה ינאובי לש ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה לע רתויב הברה
 ,ח"ש ןוילימ 704-כ לש חוורה ןדמואב לודיגה ךותמ ח"ש ןוילימ 660-כ ףיסוה ןיפילחה
  .שפ תונורקע יפל 94%-כ לש המורת

 תועבטמה םהש ,רלוד-לקשה לשו וריא-לקשה לש ןיפילחה ירעשב דח ףוסיי םשרנ וז הפוקתב
 תוארל ןתינ דוע .11 םישרתב גצומש יפכ ,םינרציהמ בכרה ילכ תשיכרל םישמשמה םיירקיעה
 תועצבתמ ובש ירקיעה עבטמה אוהש וריא-לקשה לש הז רקיעב ,ןיפילחה רעשב ףוסייהש
 לש ימלוגה חוורה ןדמואב לודיגל 2019-ו 2017 ,2015 םינשב םרת ,בכרה ילכ תשיכר תואקסע
 ןוילימ 227-כ לש ךסב )תובקוע םייתנש לכב ההז רומיג תמרב בכר ילכ ןיגב( יטרפה בכרה ינאובי

 ,תאז תמועל .שפ תונורקע יפל )המאתהב( ח"ש ןוילימ 306-כ לשו ח"ש ןוילימ 450-כ לש ,ח"ש
 ןוילימ 260-כ לש חוורה ןדמואב הדירי המשרנ ,ןיפילחה רעשב תוחיפ םשרנ הבש ,2018 תנשב
 .76ח"ש

  .רודיג תואקסע תוללוכ ןניא ימלוגה חוורה לע ןיפילחה ירעשב יונישה תעפשה תואצות  75

 תונורקע יפל ח"ש ןוילימ 63-כ ךסב םינאוביה יחוורל ןיפילחה ירעשב יונישה תמורתב ןוטיק םשרנ 2016 תנשב םג  76
 רעשב דח תוחיפ םשרנ םלוא ,וריא-ח"ש לשו רלוד-ח"ש לש עצוממה ןיפילחה רעשב ףוסיי םשרנ וז הנשב .שפ
  .ינפי ןיב ועצובש תואקסעב םינאוביה לש תויחוורב דח ןוטיקל םרתש ,10.3%-כ ךסב ינפי ןי-ח"ש לש ןיפילחה
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 רלוד-ח"שו )א( וריא-ח"ש :םייתנש םיעצוממו םיימוי ןיפילח ירעש :11 םישרת
 2020 – 2014 ,)ב(

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,לארשי קנב ינותנ יפ לע

 לש םוסרפב םג גצוה בכרה ילכ ינאובי לש םתויחוור ןיבל ןיפילחה ירעשב םייונישה ןיב רשקה
 יונישה ןיב )-46% לש( תיסחי הובגה ילילשה םאתמה ןיוצ ובו ,2017 ץרממ ישארה ןלכלכה ףגא
 בכרה תוינאובי לש תויחוורה רועיש ןיבל )רוצייה ץרא תולקשמב( ללקושמה ןיפילחה רעשב
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 ,ליעל רומאכ .77תורבחה לש ןתויחוור הלוע )לקשב ףוסיי( לקשה תוקזחתה םע ,ונייהד .תולודגה
 םייתנש"( 2012-ו 2009 םינשב תויחוורה יכ ןיוצ 2017 ץרממ ישארה ןלכלכה ףגא לש םוסרפב
 ףוסיי לח ןהבש םינשב יכו ,םינש ןתואב לקשב דחה תוחיפהמ רקיעב העפשוה )"תיסחי תושלח
 ילילשה רשקה .ןכרצל ריחמה לא ףוסייה תועפשה תא וריבעה אל בכרה ינאובי ,לקשה לש דח
 אבומו 2017 ץרממ ישארה ןלכלכה ףגא לש ותריקסב םגדוה ןיפילחה רעשל תויחוורה רועיש ןיב
 .12 םישרתב ןלהל

 יונישהו תולודגה בכרה תוינאובי עברא לש תויחוורה רועיש :12 םישרת
*ןיפילחה ירעשב

 10 'מע ,2017 ץרממ ,ישארה ןלכלכה ףגא ,רצואה דרשמ ינותנ :רוקמה
 ינותנ לע ססבתהב ,םיאבוימה םימגדה לש רוצייה ץרא תולקשמ יפ לע בשוח ןיפילחה ירעשב יונישה  *

 .)2015 ,םייעונמ בכר ילכ ךותמ ,4 חול ,רוציי ץראו גוס יפל םייעונמ בכר ילכ( ס"מלה

 היינקה סמ רועישב יונישה תעפשה .ב

 םיסיממ הנידמה תוסנכהל םרות אוה )א( :תודחא תורטמ תרשמ לארשיב בכר לע היינקה סמ
 ח"ש דראילימ 10.1-כב בכר ילכ לע היינקה סמ םכתסה 2020-ו 2019 םינשב - )ילקסיפה ןפה(
 המאתהב ח"ש דראילימ 8.7-כו ח"ש דראילימ 9.4-כ םכותמ ,המאתהב ח"ש דראילימ 9.2-כבו
 תויולעה תמנפה תועצמאב בכרל םישוקיבה תא תסוומ אוה )ב( ;78םיעסונ תוינוכמ ןיגב ובגנ
 ,ריווא םוהיז ,)ןמז ןדבוא( העונת שדוג תוללוכ הלא תויולע .בכרב שומישהמ תורצונש תוינוציחה
 העיגפ ,הפיכאו הרקב תוכרעמ לש תויולע ,םינוינחלו םישיבכל עקרקב שומיש ,שער ,תונואת
 טרפב ,םיינוציחה םיקזנה תתחפהל בכרה ילכ אובי תא ןווכמ אוה )ג( ;דועו תיעבטה הביבסב
 הרבחב םירעפה םע תודדומתהל יעצמא שמשמ אוה )ד( ;תונואתהו ריוואה םוהיז םוחתב

 הטעמה העפשהה לע םג דיעהל יושע בכרה ינאובי תויחוור ןיבל ןיפילחה רעשב םייוניש ןיב אצמנש ילילשה רשקה  77
  .לודג תואקסעה ףקיה םא םינאוביה תויחוור לע רודיג תואקסע לש תיסחי

 ,לארשיב בכרה ףנע לע םירחבנ םינותנו יוסימ" ,הלכלכו ןונכתל הביטחה ,לארשיב םיסימה תושר ,רצואה דרשמ  78
.7 - 4 'מע ,)2021 תנשב םסרופ( "2020 - 2019

10

המיקוד השבועי
ניתוח הענף בעשור האחרון–יבואני רכבים או "יצרני" רווחים 

0291
והשינוי בשע"ח:5שתרשים הגדולות הרכב של ארבע יבואניות הרווחיות 7שיעור

הגדולות:6שתרשים הרכב מצרפי–ארבע יבואניות רווח
7012, במחירי7012-1222

הכלכלן הראשי שע"מ; עיבודי אגף מקור:

על מתאם שלילי2שהממצאים בתרשים יחסית )של8מצביעים בין השינוי(אחוזים-21גבוה

יבואניות הרכב ה הרווחיות של היצור( לבין שיעור ארץ המשוקלל )במשקלות גדולות.בשע"ח

הגדולות בחצי העליון הרכב יבואניות הרווחיות של ארבע נמצא שיעור בשלוש השנים האחרונות

היסטורית של עשרים השנים האחרונות, כאשר שיעור זה גבוה בהשוואה התפלגות שיעור זה של

לפיה גם במחצית השני העובדה בולטת הימהממוצע הענפי. עם זאת, הרבה לפני20-ה של שנות ,'

על נתוני ה7 היצור של הדגמים המיובאים, בהתבסס ארץ משקלות עפ"י מחושב למ"ס )כליהשינוי בשע"ח
לוח סוג וארץ יצור, מנועיים,2רכב מנועיים לפי מתוך "כלי רכב ,7012)".

עולה רווחיות החברות.8 דהיינו, בהתחזקות השקל
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 לטומה "הרקוי סמ" תועצמאב דוחייבו )יזוחאה ביכרה( היינקה סמ לש בושיחה ךרד תועצמאב
 .79םירקי בכר ילכ לע

 תותחפה יוכינב בכרה לש אוביה ךרע לע יזוחא סמ לש הטישב לטומ בכר ילכ לע היינקה סמ
  .בכרה ילכ לש תוחיטבה )2( ;תוטילפה ינייפאמ )1( הלא םימרוגל םאתהב תוילקש

 :"קורי יוסימ" - תוטילפה ינייפאמ ןיגב סמב תותחפה      )1(

 הכומנ םהלש תוטילפה תמרש בכרה ילכ היפל היינק סמ תלטה לש הטיש ועמשמ קורי יוסימ
 םוהיזה תומר התרגסמבו ,2009 טסוגואב הלעפוה וז יוסימ תטיש .סמה תותחפהל םיאכז רתוי

 סמ רועיש עבקנ .תומר 15-ל וגווס לארשיל םיאבוימה תונוט 3.5 דע םלקשמש בכרה ילכ לכ לש
 תגרד יפ לע הלועו ךלוה םוכסב יוכיז ןתינ תעב הבו ,)72% םוקמב( 83% לש רועישב יסיסב
 תוטילפה ינותנ יפ לע בכר םגד לכל בשוחמה קוריה ןויצה יפל תועבקנ םוהיזה תוגרד .80םוהיזה
 ,X(NO( ןקנח תוצומחת ,(CO) ינצמח-דח ןמחפ ,CO)2( ינצמח-וד ןמחפ :םימהזמ יגוס השימח לש
 לש בושיחה תחסונ יכ עבקנ קוריה יוסימה תמרופרב .(PM) םימישנ םיקיקלחו (HC) םינמימחפ
 בצק תא קיבדהל ידכו םיצירמתה תוליעי לע רומשל ידכ םעפב םעפ ידמ ןכדועת "קורי ןויצ"
 ידעומ .81בכרה ילכמ תוטילפה תמר תא םיתיחפמ רשא םלועה יבחרב םייגולונכטה םייונישה
 .)א(10 חולב םיגצומ קוריה סמה תחסונ ןוכדע

 :ירחסמ בכרבו םיעסונ בכרב תוחיטב ירזיבא ןיגב סמב תותחפה      )2(

 תוחיטב תוכרעמב שומישה םודיקל םיצירמת תכרעמ תורידסמה תוארוה ףקותל וסנכנ 1.8.13-ב
 תוכרעמ לש המישר העבקנ המרופרה תרגסמב .םיכרדה תונואת םוצמצל תועייסמה תומדקתמ
 שיש תוכרעמל הסחוי תדחוימ תובישח .סמ יצירמת ןתמ ךרוצל דוקינל תוכוזה תומדקתמ תוחיטב
 ןוגכ ,העריאש הנואתמ םיקזנה תא תורעזממה תוכרעממ לידבהל תאזו ,הנואת עונמל ןתלוכיב
 לע תועירתמ קרש תוכרעמ - תויביספ תוכרעמל תוקלחנ הנואת תוענומ תוכרעמ .ריווא תוירכ
 אלא הנכס לע עירתהל קר אל ןתלוכיב שיש תוכרעמ רמולכ ,תויביטקא תוכרעמלו - הנכס בצמ
 תלבקמ םיצירמתה תכרעמב תללכנה תוחיטב תכרעמ לכ .בכרה תולועפבו הגיהנב ברעתהל םג
 המודב .בכרה לש יתוחיטבה רוזבאה תמר תא עבקי תודוקנה ךסו ,תודוקנ יתשל הדוקנ 0.5 ןיב
 תואיצמל םאתהב ןכדעתמ תוחיטבה תוכרעמ םוחת ,רתוי הבר תורידתב ףאו קוריה יוסימל
 יתוחיטבה רוזבאה תמר תעיבק ךרוצל תוחיטבה תוכרעמל דוקינה ןוכדע ידעומ .82הנתשמה
 .)ב(10 חולב םיגצומ

 300,000 לע הלוע ןכרצל וריחמו תונוט 3.5 לע הלוע וניא ולקשמש בכר ילכ לע לטומ הרקוי סמ .11-10 'מע ,םש 79
 .ח"ש

 ,םש ואר ,םיידירביה בכר ילכו םיילמשח בכר ילכ הז ללכב ,לארשיב בכרה ילכ לע היינקה סמ תלטה תטישל רשא  80
 .11-10 'מע

 םינשב היהש יפכ - ליבומ היה אוביה בכרהב םייונישל םאתהב החסונה ןוכדע-יא ,הז רוקמ יפל .15-12 'מע ,םש  81
 היילעב יוטיב ידיל האבה ,עצוממה יביטקפאה היינקה סמ לש תרקובמ יתלב הדיריל - המרופרה תלעפהל תונושארה
 המכסה תררושו ,תירוביצ בל תמושתל הנורחאל הכוז וז היעב .העונתה שדוג לש היעבה תפרחהלו בכרה ילכ רפסמב
 יוסימה תוינידמב םייונישה תעפשה אשונב הבחרהל .ידיימ ןורתפ הכירצמה העפותב רבודמ יכ תבחרתמו תכלוה
 תירוביצה הרובחתה רבשמ :דחוימ תרוקיב חוד ,הנידמה רקבמ דרשמ :םג ואר םישיבכב שדוגה לע בכרה ףנעב
  .605 - 553 ,550 'מע )2019 ץרמ(

 .16 - 15 'מע ,םש  82
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 םה ךא ,וכרע לע עיפשהל םתלוכיב ןיא .םינאוביה רובע ינגוסקא הנתשמ אוה היינקה סמ רועיש
 היינקה סמ .יונישל יפצה תא שארמ תמסרפמ םיסימה תושרש םושמ וב יונישל ךרעיהל םילוכי

 םיפטוש םינוכדעמו םייתנשל תחא קוריה סמה תחסונ יפ לע םישענה םינוכדעמ רקיעב עפשומ
 תוחיטבה תוכרעמל דוקינבו קוריה סמה תחסונב םייונישה ידעומ .תוחיטבה תוכרעמ לש דוקינב
 .10 חולב םיגצומ

 תוכרעמ דוקינ לשו )א( קוריה סמה תחסונ לש ןוכדעה ידעומ :10 חול
 )ב( תוחיטבה

 קוריה סמה תחסונ לש ןוכדעה ידעומ :א חול

 החסונה ףקות ןוכדעה רפסמ

 31.7.13 - 2.8.09 תירוקמה החסונה

 31.12.14 - 1.8.13 ןושארה ןוכדעה

 31.12.16 - 1.1.15 ינשה ןוכדעה

 31.3.19 - 1.1.17 *ישילשה ןוכדעה

 31.12.20 - 1.4.19 יעיברה ןוכדעה

 31.12.22 - 1.1.21 ישימחה ןוכדעה

 תוחיטבה תוכרעמ לש דוקינה ןוכדע ידעומ :ב חול

 - מ דע

31.1.15 1.2.15 1.2.16 1.1.18 1.1.19 1.1.20 1.1.21 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיסימה תושר ינותנ יפ לע
 בכרה ילכ רובעב דבלב תושרדנה תומאתהה ושענ ;קוריה יוסימה תחסונב יוניש השענ אל 2018 תנשב  *

-םוי העיסנ יאנתל רתוי םיבורקה םיאנתב קדבנ בכרה היפלש ,השדחה WLTP תטיש יפל וקדבייש
 WLTP יפל וקדבנש בכר ילכו ,תירקיעה החסונה הראשנ NEDC-ה תחסונ 2018 תנש ךלהמב .םיימוי

 .תודוקנ 35 לש העובק התחפה - קוריה ןויצב המאתה רוטקפ ולביק

 חוורה ןדמואב יונישה לע רתויב ההובגה היינשה העפשהה לעב הנתשמה יכ הארמ 9 חול
 .היינקה סמ רועישב יונישה היה 2019 - 2015 םינשב יטרפה בכרה ינאובי לש ימלוגה
 םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב ח"ש ןוילימ 320-כ לש הדיריל םרת הז הנתשמ
  .)45.5%-כ לש תילילש המורת(

 תחסונ ינוכדעב םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב הדיריל היינקה סמב םייונישה לש המורתה
 ןדמואב הדירילו 2019-ו 2017 ,2015 םינשב היינקה סמ רועישב היילעל הליבוה קוריה סמה
 ח"ש ןוילימ 65-כבו ח"ש ןוילימ 107-כב ,ח"ש ןוילימ 100-כב שפ תונורקע יפל םינאוביה תויחוור
 תרבסומ םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמוא לע היינקה סמב םייונישה לש וז העפשה .המאתהב
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 היינקה סמ רועישב היילעל ומרת הלא םייוניש .תוחיטבה ירזיבא דוקינ לש םייתנשה םינוכדעב םג
 ןוכדעל טרפ קוריה סמה תחסונ הנכדוע אל ןהבש םינש( 2018-ו 2016 םינשב םג הנש לכב
 .)2018 תנשב םוהיזה לש הדידמה תטיש

 ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמב יונישה תעפשה .ג

 בכרה ינאובי לש םתלוכי .יקלח ינגודנא הנתשמ אוה ח"טמב בכרה ינרצימ השיכרה ריחמ
 םהיניב יקסעה רשקה ביטב ,בכרה ינרצי םע ןתמו אשמב יסחיה םחוכב היולת וכרע לע עיפשהל
 יונישה תעפשה .הנשל הנשמ בכרה ינרצי ידי לע בכרה ילכ לש רוחמתה תוינידמב םייונישבו

 ח"ש ןוילימ 179-כב ימלוגה חוורה ןדמואב לודיגל המרת ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמב
 השיכר יריחמב תרבסומ איהו ,)9 חול( )25.4%-כ( שפ תונורקע יפל 2019 - 2015 םינשב רבטצמב
 ,2015 םינשב בכרה ינרצימ בכרה ינאובי ולביקש תמדוקה הנשל האוושהב רתוי םיכומנ ח"טמב

  .2019-ו 2018 ,2017

 ם"עמ ירחא ןוריחמה ריחמב יונישה תעפשה .ד

 וב יונישה תדימו ,וכרע תא םיעבוקש םה .םינאוביל ינגודנא ובורב אוה ם"עמ ירחא ןוריחמה ריחמ
 ריחמב יונישה תעפשה .םינאוביה לש תיקסעה תוינידמבו קושב תויתורחתה תדימב היולת
 םינשב רבטצמב ח"ש ןוילימ 114-כ לש ימלוגה חוורה ןדמואב לודיגל המרת ם"עמ ירחא ןוריחמה

 ם"עמ רחאל ןוריחמה ריחמב היילעב תרבסומו )9 חול( )16.3%-כ( שפ תונורקע יפל 2019 - 2015
 םינשב ם"עמ רחאל ןוריחמה ריחמב הלק הדירי תועצמאב הזזוקש ,2019-ו 2017 ,2015 םינשב

 הארה הז חודב בשוחש ם"עמ ינפל ןוריחמה יריחמל שפ יריחמ דדמ ,ליעל רומאכ .2018-ו 2016
 0.6%-כו 0.3%-כ ,0.9%-כ לש הנותמ םיריחמ תיילע המשרנ 2019-ו 2017 ,2015 םינשבש
 0.1%-כ לשו 0.2%-כ לש תילוש םיריחמ תדירי המשרנ 2018-ו 2016 םינשבו ,המאתהב
  .המאתהב

 ם"עמה רועישב יונישה תעפשה .ה

 תדימ םלוא ,וכרע לע עיפשהל םתלוכיב ןיא .םינאוביל ינגוסקא הנתשמ אוה ם"עמה רועיש
 תמרב היולת םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואל ם"עמה רועישב םייונישה לש המורתה
 .םינכרצה לא ם"עמה רועישב םייונישה לש "לוגלגה" תדימ לע העיפשמ איהו ,קושב תויתורחתה
 ח"ש ןוילימ 43-כ לש ימלוגה חוורה ןדמואב לודיגל המרת ם"עמה רועישב יונישה תעפשה
 18%-מ ם"עמה רועיש תתחפה בקע )6.1%-כ( שפ תונורקע יפל 2019 - 2015 םינשב רבטצמב
 האוושהב( 2015 תנשב ם"עמה תתחפה לש העפשהה תא גיצמ 9 חול .2015 רבוטקואב 17%-ל
 רתיב ם"עמה רועישב יונישה תעפשה .84)2015 תנשל האוושהב( 2016 תנשבו 83)2014 תנשל
 םינשב ם"עמה רועישב םייוניש ולח אלש םושמ ,הפוצמכ ,תיספא איה 2019-ו 2018 ,2017 םינשה
 .הלא

 

 
 .)18%( 2014 תנשב ם"עמה רועיש תמועל )17%( 2015 לש ןורחאה ןועברב ם"עמה רועישב םילדבהה לש האצות  83

 לש םינושארה םינועברה תשולשב ם"עמה רועיש תמועל )17%( 2016 תנשב ם"עמה רועישב םילדבהה לש האצות  84
2015 )18%(. 
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  סכמה רועישב יונישה תעפשה .ו

 יונישה תעפשה .וכרע לע עיפשהל םתלוכיב ןיאו ,םינאוביל ינגוסקא הנתשמ אוה סכמה רועיש
 ןדמואב לודיגל המרתו רתויב הכומנה איה םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמוא לע סכמה רועישב
 )3.9%-כ( שפ תונורקע יפל 2019 - 2015 םינשב רבטצמב ח"ש ןוילימ 27-כ לש ימלוגה חוורה
 םושמ תיספא סכמה רועישב יונישה תעפשה התייה וקדבנש בכרה ילכ בורב ,השעמל .)9 חול(

 ימולשתב יוניש םשרנ בכרה ילכ תצקמב .2019 - 2014 םינשב סכמה רועישב יוניש םשרנ אלש
 רועישב יונישה תעפשהל הביסה יהוזו ,שדח בכר תשיכרב םישדח םילוע םימלשמש סכמה
 .םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמוא לע - הנטק םנמוא איהש - סכמה

 םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב םייונישל םינתשמה לש םתמורת םוכיס .ז

 לדומה תואצות יכ תורחתה תושר ינפלו הרובחתה דרשמ ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ןרציהמ השיכרה ריחמב ,ם"עמ ללוכ ןכרצל ןוריחמה ריחמב םייונישה תעפשה לש
 לע ם"עמה רועישבו סכמה רועישב ,היינקה סמ רועישב ,ןיפילחה ירעשב ,ח"טמב
 ףנעב הלאה תומגמה לע ןה ףא תועיבצמ םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב םייונישה
 ןיפילחה ירעשב דח ףוסיי םשרנ 2019 - 2015 םינשב יכ הלוע ךכ :יטרפה בכרה אובי

 ,)רלודו וריא( בכר ילכ אובי לש תואקסעה עוציבב םישמשמה תועבטמה לש םיירקיעה
  .םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב ח"ש ינוילימ 660-כ לש לודיגל םרתש אוהו

 םינשה בורב םישכור בכרה ינאוביש הנידמה רקבמ דרשמ לש לדומה תואצות תודמלמ דוע
 םיריחמב תושיכרה .תמדוקה הנשב השיכרה יריחממ רתוי םיכומנ םיריחמב םיהז בכר ילכ
 לש ימלוגה חוורה ןדמואל ח"ש ןוילימ 179-כ לש המורתב רבטצמב ומכתסה רתוי םיכומנ
 ימלוגה חוורה ןדמואב הדירי המשרנ דגנמ .שפ תונורקע יפל 2019 - 2015 םינשב םינאוביה
 המרת היינקה סמ רועישב היילעה .היינקה סמ לש ורועיש תאלעה בקע םינאוביה לש
  .שפ תונורקע יפל ח"ש ןוילימ 320-כ לש ךסב םהלש ימלוגה חוורה ןדמואב הדיריל רומאכ

 סמ ,ח"עש ,ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמ( תולעה ינתשמב םייונישה לש וטנ המורתה
 יפל ח"ש ינוילימ 546-כ 2019 - 2015 םינשב התייה ימלוגה חוורה ןדמואל )סכמו היינקה
 רבטצמ ךסב 2016 - 2015 םינשב ם"עמה רועישב יונישה תעפשה תפסוה .שפ תונורקע
 ימלוגה חוורה ןדמואל המורתה ךס תא הלידגמ שפ תונורקע יפל ח"ש ינוילימ 43-כ לש
 תומדב םינכרצה לא הרבעוה אל וז המורת יכ הלע הקידבהמ .ח"ש ינוילימ 589-כל
 תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב תישממ הדירי תומדבו ןוריחמה ריחמ לש תישממ התחפה
 חוורה ןדמואב יונישה לע ם"עמ ללוכ ןכרצל ריחמב יונישה תעפשה רמולכ .ס"מלה לש
 ס"מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמבו )9 חול( תיבויח התייה םינאוביה לש ימלוגה
 יריחמב תוילע ומשרנ וז הפוקתב םינש שמח ךותמ שולשב ,ןכ לע רתי .הנותמ היילע התייה
 לש הדירי( החינז התייה תורחאה םייתנשב ןוריחמה יריחמב המשרנש הדיריהו ,ןוריחמה

 ריחמב םייונישה ךסש ןפואב ,)המאתהב 2018-ו 2016 םינשב בוריקב 0.1%-ו 0.2%
 תונורקע יפל בכרה ינאובי לש ימלוגה חוורה ןדמואל ח"ש ינוילימ 114-כ ומרת ןוריחמה
 .85שפ

 
 יונישה ןיבש סחיה יפל בושיח עוציב רחאל םג לבקתה ח"ש ןוילימ 74-כ לש םוכסב תוסנכהב לודיג ,ליעל רומאכ  85

 .ןוריחמה יריחמל שפ דדמב יונישה ןיבל ס״מלה לש תושדח תוינוכמ יריחמ דדמב
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 ךילהתה תויביטקפא לע םג תודמלמ ולש לדומה תואצותש ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 סמה תחסונ ןוכדע ןיגב היינקה סמ רועישב לודיג .םינכרצה לע סמה ירועישב יונישה לש
 םידדועמ תוחיטב תוכרעמ לש דוקינב םייתנש םינוכדעו )2019-ו 2017 ,2015 םינשב( קוריה
 האוושהב רתוי םיחוטבו תוחפ םימהזמ בכר ילכ לש םישדח םימגד שוכרל רוביצה תא
 ילכל רושקה לכב ,תאז םע .תוחפ םיחוטבו רתוי םימהזמ ,םירחא םישדח םימגד תשיכרל
 ןוריחמה יריחמב דבלב תונותמ תוילע ומשרנ יכ אצמנ ההז רוזבא תמרב םיהז םימגדמ בכר
 היינקה סמ ירועישב הלשממה תעצבמש םייונישה ,דועו תאז .2019-ו 2017 ,2015 םינשב
 ,ח"טמב השיכרה יריחמבו ןיפילחה ירעשב םייוניש ןוגכ ,קושב םירחא םייונישב םיבלתשמ
 םינכרצל ריחמה לעו םינאוביה לש ימלוגה חוורה לע םינורחאה לש םתעפשה םיתיעלו
 ףנעב סמה תוינידמ לש תויביטקפאה תדימ ,רמולכ .סמה תוינידמב םייונישה לש וזמ הלודג
 ץלמומ .םיפסונ םינתשממו ףנעב תויתורחתה תדיממ ,קושה תוחוכמ םג תעפשומ בכרה
 .ףנעב סמה תוינידמ תעיבקב הלא תועפשהב םג ובשחתי םיסימה תושרו רצואה דרשמ יכ
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 ברקב תויחוור לש המויק בקע בכרה ףנעב תילכלכה תועמשמה ןדמוא .5
 םיפנע תויחוורמ יתועמשמו יבקע ןפואב ההובגה םירישיה בכרה ינאובי

 וקדבנש םירחא

 םירישיה בכרה ינאובי 12 ברקב תויחוור לע ועיבצה הנידמה רקבמ דרשמ לש הקידבה יאצממ
 ההובגה תויחוור לש התועמשמ .וקדבנש םירחא םיפנע תויחוורמ יתועמשמו יבקע ןפואב ההובגה
 ףנעב ןכרצה ףדוע לש התחפה איה וקדבנש םירחא םיפנע תויחוורמ יתועמשמו יבקע ןפואב
 ףנעבו ,רצומה תכירצמ ןכרצה לש תלעותה אוה ןכרצה ףדוע .םינכרצה תחוורב העיגפו בכרה
 רצומה רובעב ןכרצה םלישש ריחמה יוכינב שדח בכר תשיכרמ המגודל תלעותה אוה בכרה
 לבקתמ היהש חוורה יוכינב לעופב םינאוביה לש חוורה אוה ףנעב תויחוורב שרפהה .)בכרה(
  .הלא םיפנעב תויחוורה ירועישל םאתהב וקדבנש םירחאה םיפנעב

 תוינאובי ברקב תויחוורה רועיש יכ ןיוצ 2017 ץרממ ישארה ןלכלכה ףגא לש םוסרפב ,רומאכ
 רועיש" :ןיוצ 2017 ינוימ ףגאה לש ףסונ םוסרפב .רחסמה ףנעל תיסחי גירח לארשיב בכרה
 םיילפכ הובג ,4.3% לע דמע 2015 תנשב ]תחקרמה יתבו םראפה תותשר[ הז ףנעב תויחוורה
 רחסמה ףנעב ,האוושה םשל .רחסמה ףנעב םייתורחת םיפנעב לבוקמה תויחוורה רועישמ
 אצמ הנידמה רקבמ דרשמ רומאכ יכ ןיוצי דוע ."דבלב 2%-כ לע הז רועיש דמוע ןוזמב יאנועמקה
 גניסיל תורבח עבראו שולש לש 2017 - 2014 םינשב גניסילה ףנעב עצוממה תויחוורה רועישש
 ףנעב תורבח לש תעצוממה תויחוורה רועישו ,המאתהב 2%-כו 2.3%-כ היה תולודג תוירוביצ
  .המאתהב 2%-כו 3.9%-כ היה תינועמק הריכמ ףנעבו ינוטיס רחסמה
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 ןיב תויחוורה ירועישב םילדבהה לש תילכלכה תועמשמה תא בשיח הנידמה רקבמ דרשמ
 ינאובי לש תויחוורב שרפהה .וקדבנש םירחאה םיפנעב תויחוורה ןיבל בכר ילכ אובימ תויחוורה
 האוושהב ,רחסמה ףנעב םייתורחת םיפנעב תלבוקמה תויחוורל האוושהב בשוח בכרה ילכ
 רחסמ ףנע לש תעצוממה תויחוורל האוושהבו בכרה ףנעב תולעופה גניסילה תורבח תויחוורל
 בכרה ינאובי 12 לש תויחוורה ןיב שרפהה :םיבושיח השימח ושענ .תינועמק הריכמ ףנעו ינוטיס
 ,)6 םישרת( רצואה דרשמב ישאר ןלכלכה ףגא תדובעב הבשוחש ,בכרה ילכ אובימ םילודגה
 12 לש תויחוורה ןיב שרפהה ;רחסמה ףנעב םייתורחת םיפנעב תלבוקמה ,2% לש תויחוורה ןיבו
 עבראו שולש לש תויחוורה ןיבו היינק סמ יוכינ אלל בכרה ילכ אובימ םילודגה בכרה ינאובי

 אובימ םילודגה בכרה ינאובי 12 לש תויחוורה ןיב שרפהה ;)8 םישרת( תוירוביצ גניסיל תורבח
 הריכמ ףנעבו ינוטיס רחסמ ףנעב תעצוממה תויחוורה ןיבו היינק סמ יוכינ אלל בכרה ילכ
 לח אלש החנהה לע ססבתמ בושיחה .םייפסכ םיכרעל ומגרות תויחוורב םילדבהה .תינועמק
 ףנע לש תומרל םיריחמ תתחפהש ןיוצי .םינשהמ תחא לכב ושכרנש בכרה ילכ רפסמב יוניש
 לודיגה ןיגב ןכרצה ףדוע תא דוע לידגהלו בכר ילכל שוקיבה תא לידגהל םייופצ יתורחת
 .ןלהל 13 םישרתב תוגצומ בושיחה תואצות .86תומכב

 
 

  

 
 תא ,םישיבכב שדוגה לש תוינוציחה תועפשהה תא ריבגהל יופצ קושה לולכש בקע בכרה ילכ רפסמב לודיגש ןיוצי  86

 םיילכלכ םיעצמאב דדומתהל שי ,תוינוציח תועפשהמ עבונה ,הז קוש לשכ םע .םיכרדה תונואת תאו ריוואה םוהיז
 תרבגה תועצמאב קושה לולכשל ןה לועפל שי תילכלכ תוליעיל עיגהל ידכ ,רמולכ .תוינוציח תועפשהב לפטל ודעונש
 תועפשהב לופיטל .םיילכלכ םילכ תועצמאב בכר ילכב שומישה לש תוינוציחה תועפשהב לפטל ןהו תויתורחתה
 רבשמ :דחוימ תרוקיב חוד ,הנידמה רקבמ דרשמ :ואר םיילכלכ םיצירמת תועצמאב םישיבכב שדוגה לש תוינוציחה
 םיצירמת תועצמאב םייטרפ בכר ילכב שומישה תתחפהל הלשממה תולועפ" קרפב )2019( תירוביצה הרובחתה
  .606 - 529 'מע ,"םיילכלכ
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 בכרה ילכ אובי ףנעב ההובגה תויחוורה לש תילכלכה תועמשמה :13 םישרת
 ,ח"ש ידראילימב ,2017 - 2014 םינשב וקדבנש םירחא םיפנעל האוושהב

 2017 יריחמב

 

 ,תוירוביצה גניסילה תורבח לש םייפסכ תוחודו םיסימה תושר ,ס"מל ,ישארה ןלכלכה ףגא ינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב
 .היינק סמ יוכינב בשוח םילודגה בכרה ילכ ינאובי 12 לש תויחוורה רועיש  *
 .היינק סמ יוכינ אלל בשוח םילודגה בכרה ילכ ינאובי 12 לש תויחוורה רועיש  **

 2014 םינשב בכרה ףנעב םייפסכ םיחנומב תויחוורב עצוממה שרפההש הארמ 13 םישרת
 ח"ש דראילימ 0.8-כו 1.4-כ ,1.4-כ ,ח"ש דראילימ 1.5-כ ,ח"ש דראילימ 1.6-כ היה 2017 -
 לש רחסמה ףנעב םייתורחת םיפנעב םילבוקמ האושת ירועיש רובע )2017 יריחמב( הנשב

 האושת ירועיש רובע ,)2%-כ( תוירוביצ גניסיל תורבח עברא לש האושת ירועיש רובע ,2%
 גניסיל תורבח שולש לש האושת ירועיש רובע ,)2.2%-כ( תינועמק הריכמ ףנעב םיעצוממ
 )3.9%-כ( ינוטיס רחסמ ףנעב םיעצוממ האושת ירועיש רובעו ,)2.3%-כ( תוירוביצ
  .המאתהב

 ןותנ תא גיצהל יוארה ןמ ,ותעדל ,יכ 2021 רבמצדמ תפסונ הבושתב ןייצ בכרה ינאובי דוגיא
 םיחינז םימוכסב אוה "ההובג" תויחוורכ רדגומה רעפה יכו בכר תדיחיל )הרועישו( תויחוורה
 .הדיחיל

 ירועיש בושיחל לבוקמ סחי אוה רוזחמהמ סמ ינפל חוור רועיש יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תורבחל האוושהב ןה בכרה ינאובי לש תויחוור ירועיש לש תואוושה עצבל רשפאמו תויחוור
  .רחסמה ףנעב תולעופה תורחא תורבחל האוושהב ןהו )גניסילה תורבח( בכרה ףנעב תולעופה
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 ינאובי 12 לש עצוממה רוזחמהמ סמ ינפל חוורה רועיש ,ישארה ןלכלכה תדובע יפ לע ,רומאכ
 רמולכ .)הנשב ח"ש ידראילימ 2.1-כ עצוממב( 8.4%-כ 2017 - 2014 םינשב היה םירישיה בכרה
 התייה וקדבנש םירחא םיפנע לש תויחוור ירועיש תומייקמה תומרל םיבכרה יריחמ תתחפה
 ןיבל ח"ש ידראילימ 0.5-כ ןיבש םימוכסב סמ ינפל עצוממ יתנש חוור הלא םינאובי ידיב הריאשמ
 ידראילימ 1.6-כ לש םייפסכ םיחנומב תויחוורב שרפהה תתחפה רמולכ .ח"ש ידראילימ 1.3-כ
 תדרוה בקע( סמ ינפל ח"ש ידראילימ 2.1-כ לש 2017 - 2014 םינשב עצוממה יתנשה חוורהמ
 עצוממ יתנש חוור םירישיה םינאוביה 12 ידיב הריאשמ התייה )םינכרצל םירכמנה םיבכרה יריחמ
 0.8-כ לש םייפסכ םיחנומב תויחוורב שרפהה תתחפהו ;סמ ינפל ח"ש דראילימ 0.5-כ לש
 התייה )רומאכ 2017 - 2014 םינשב ח"ש ידראילימ 2.1-כ( עצוממה יתנשה חוורהמ ח"ש ידראילימ
 2006 םינשבש ןיוצי .סמ ינפל ח"ש דראילימ 1.3-כ לש עצוממ יתנש חוור םינאוביה ידיב הריאשמ
 רומאכ .8.4%-כ היה םג םירישיה בכרה ינאובי 12 לש רוזחמהמ סמ ינפל חוורה רועיש 2017 -
 תא ללוכ וניא ןכרצה ףדוע ןדבוא תועצמאב םייפסכ םיחנומב תויחוורה שרפה בושיח ,ליעל
 ןייפואמה ףנע לש תוהובג ריחמ תומרב בכר ילכל רתוי ךומנ שוקיב בקע ןכרצה ףדוע ןדבוא
 ףא תויהל הלוכי ןכרצה ףדועב תעצוממה תיתנשה התחפהה ןכל .תויתורחתה תמרב תויעבב
 .רתוי ההובג

 םירחא םיפנעל האוושהב בכרה ףנעב ההובג תויחוור לש תילכלכה תועמשמה תניחב 
 ףנעב ,םייפסכ םיחנומב תויחוורב שרפהה בושיחל לדומל םאתהב יכ התלעה וקדבנש
 ןיבש יתנש םוכסב ןכרצה ףדוע לש התחפה הרואכל המרגנ 2017 - 2014 םינשב בכרה

 לעפ הרובחתה דרשמש םגה יכו ,87בוריקב ח"ש דראילימ 1.6-ל בוריקב ח"ש דראילימ 0.8
 םיתוריש יושיר קוח םודיק תועצמאב ףנעב תויתורחתה תרבגהל תונורחאה םינשב
 תואצות ואיבה םרט תרוקיבה תכירע דעומב ,2016 תנשב קקחנש בכרה ףנעב תועוצקמו

  .ףנעב תויתורחתה תמרב רופיש ידיל םידעצה

 ףנעב תויתורחתה תרבגהל ופסונ םיכרד ונחבי הרובחתה דרשמו תורחתה תושר יכ ץלמומ
  .בכרה ילכ אובי

 
 )הנשב ח"ש ידראילימ 2.1-כ עצוממב( םירישיה חוורה ינאובי 12 לש 2017 - 2014 םינשב סמ ינפל חוורמ בשוח  87

 12 לש )רוזחמהמ סמ ינפל חוור רועיש( 2017 - 2014 םינשב תעצוממה םתויחוור ןיב תויחוור ירעפ לע ססבתהבו
 .)3.9%-כ דע 2%-כ( וקדבנש םירחאה םיפנעב תעצוממה תויחוורל םירישיה בכרה ינאובי
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 – ינש רעש
 ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקב תויתורחת
 ףנעב תויתורחתה תמר םוסרפו בכרה

תולבוקמה תוירוגטקב תויתורחתה תמר חותינ
 יטרפה בכרה אובי ףנעב בכרה ילכ לש

 עקר
 תרבגהל הדעווה חוד לש םמוסרפ תובקעב ןכוהש ,2012 תנשמ תורחתה תושר לש ימינפ חודב
-לע תקלוחמ בכרה ףנעב תוליעפה" :יכ ןיוצ ,ידרשמ-ןיבה תווצה חודו בכרה ףנעב תויתורחתה
 לש רבצו דועיי םיקלוחה בכר ילכ רשאכ ,םינוש )םיטנמגס( םיעטקמל וב םילעופה םינקחשה ידי

 ןיב .עטקמ ותואב ,ללככ ואצמיי ,)עונמ חפנ ,םיעסונ רפסמ ,םידממ ןוגכ( םימייוסמ םינייפאמ
 ,ינימ-רפוסה בכר ,םילהנמה בכר ,יתחפשמה בכרה יעטקמ תא תונמל ןתינ םינושה םיעטקמה
 ,ללככ .האלה ןכו דבכ ירחסמ שומישל וא לק ירחסמ שומישל בכר ,טרופסה בכר ,חטשה בכר
 בכר ילכ ,ונייהד ,ול םיכיושמה בכרה ילכ ןיב תורחת תריז הווהמ ל"נה םיעטקמהמ דחא לכ
 םא ,עטקמ ותואל םיכיושמה בכרה ילכ לש הרחתמכ בשחיי ללכ ךרדב םיוסמ עטקמל ךיושמה
 עטקממ בכר ילכל םימיוסמ םינכרצ רובע הפולח תווהל יושע םיוסמ עטקממ בכר ילכ םיתיעל יכ
 םיעטקמל ףנעה תקולח ...עטקמ ותואל םיכיושמה בכרה ילכ ןיב םג רכינ לודיב םייק ...רחא
 לולשל ןיא ,םימיאתמה םירקמב ,םלואו ;בכרה ףנעב תורחתה הנבמ תא בוריקב הפמת םינוש
 לולשל ןיאש ומכ שממ ,םינוש םיעטקמל םה םיכיושמ םא ףא בכר ילכ ןיב תורחת לש המויק
 שומישב ןיא יכ רהבוי קפס רסה ןעמל .עטקמ ותואל םיכיושמה בכר ילכ ןיב תורחת לש הרדעיה
 םיקווש תורדגה יכילהתל ףילחת תווהל ידכ םיעטקמל בכרה ףנעב תלבוקמה הקולחב ןאכ
 ."הנותנ תיתורחת הלאש לש הניחב ךרוצלו ףופכב תושרה ידי-לע םיכרענה

 :הלאה בכרה יעטקמ ברקב 88תורחתה החתונ 2012 תנשמ תורחתה תושר לש ימינפה חודב
 תוריכמ ןיבו םייטרפ תוחוקלל תוריכמ ןיב הנחבה ךות ,ינימהו ינימ-רפוסה ,יתחפשמה בכרה
 העצוב הקידבה .)בכר ייצ תולעב תורבחו הרכשה תורבח ,גניסיל תורבח( םיידסומ תוחוקלל
 עטקמה :יתחפשמה בכרה עטקמב )א( :ולעה הקידבה תואצותו ,2011 - 2008 םינשל םינותנ יבגל
 חוכ םינאוביהמ קלחל תאז םע .לטובמ אל םירחתמ רפסמבו תיסחי הכומנ תויזוכירב ןייפואמ
 תוחוקלהמ םיבוג םהש םיריחמהמ תרכינ הדימב םיהובגה םיריחמ םייטרפה תוחוקלהמ תובגל
 הנבמ תניחבמ הבר תויזוכירב ןייפואמ וניא עטקמה :ינימ-רפוסה בכרה עטקמב )ב( ;םיידסומה
 תוינוכמה עטקמב רשאמ רתוי הבר תמיוסמ הדימב הז עטקמב תויזוכירה יכ םא ,קושה
 םייטרפ תוחוקלמ תובגל םילוכי םינאוביהמ קלח ,תיסחי הכומנה תויזוכירה תורמל .תויתחפשמה

 םהבו ,ףנעב םילעופה םינוש םינקחשמ )םויה תורחתה תושר( זאד םילבגהה תושר הפסאש םינותנו םיכמסמ יפ לע  88
 ןכו ,)גניסיל תורבח הז ללכבו( בכר תרכחהב תוקסועה תורבח ,בכרה ינאובי דוגיא ,בכר אוביב תוקסועה תורבח
 םינוש םימרוג םעו גניסילה תורבחו בכרה אובי תורבחב םידיקפת ילעב םע תושרה המייקש תושיגפמו תוחישמ
 .בכרה ףנע לש םינוש םיטביה תרדסאב םיקסועה הלשממב
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 םילעופ םנמוא :ינימה תוינוכמ עטקמב )ג( ;םיידסומ תוחוקלמ רשאמ הברהב םיהובג םיריחמ
 םינאוביה לש םיחתנב תוימניד תמייק ,עטקמב רוזיב תמגמ תנמתסמ םלואו ,םיטעמ םינאובי

 .עטקמב תוליעפל וסנכנ םישדח םינאוביו ,עטקמב תוליעפה ללכמ

 בכרה יגוס לש תולבוקמה תוירוגטקב תויתורחתה תמר תא םג קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 תוירוגטקה ,תורחתה תושר ידי לע בכר ילכ תוירוגטקל יטנוולר קוש תרדגה רדעיהב .יטרפה
 תוינוכמ )ד( ;םילהנמ תוינוכמ )ג( ;הרקוי תוינוכמ )ב( ;םיבשומ העבש תוינוכמ )א( :ןה וקדבנש
 תוינוכמ )ח( ;תויתחפשמ תוינוכמ )ז( ;תונטק תוירחסמ תוינוכמ )ו( ;תונטק תוינוכמ )ה( ;יאנפ
 תיירוגטק לשמל ,תישאר הירוגטקל ודחואש הנשמ תוירוגטק תוללוכ תוירוגטקהמ קלח .טרופס
 ילכ ;םיבשומ העשת דע השיש םהבש בכרה ילכ לכ תא תללוכ םיבשומ העבש לש תוינוכמה
 תללוכ הרקויה תוינוכמ תיירוגטק ;"ינימ-רפוס"ו "ינימ" הירוגטקב בכר ילכ םיללוכ םינטקה בכרה
 ,רתויו ח"ש 300,000 אוה ם"עמ ללוכ םהלש ןוריחמה ריחמש תוירוגטקה לכמ בכרה ילכ לכ תא
 ןוריחמה ריחמש בכר ילכ םה תורחאה תוירוגטקב בכרה ילכ ןכל( הרקוי סמ לטומ םהילע רשא
 השימח םהבש בכר ילכ םיללוכ םינטק םיירחסמ בכר ילכ ;)ח"ש 300,000 דע אוה םהלש
 ילכ ןוילימ 1.5-כ לש םינותנ רגאמ לע ססובמ חותינה .םיעסונ תעסהל םג םישמשמה םיבשומ
 תורבח םהבו( םירישי םינאובי 15 ידי לע 2019 - 2014 םינשב סכמהמ וררחושש םייטרפ בכר
 18 לש קושה חתנ .תיסחי םילודג םיפיקע םינאובי השולשו )רישי אוביב בכר ילכ ואבייש גניסיל
 בכרה ילכ .99.4%-כ דע 97.4%-כ היה וז הפוקתב העונתל ומשרנש םיבכרה ללכמ הלא םינאובי

 ילכ גוויס .)113 גוויס( חותפ םיעסונ יטרפ בכרו 89)112 גוויס( םיעסונ יטרפ בכר ילכ םה וקדבנש
 תא םיגווסמה םיצופנ בכר ילכ ירתא לש תתשרמב םימוסרפה לע ךמתסה תוירוגטקל בכרה
 דרשמ לש םינותנה רגאמ לעו םינאוביה לש תתשרמה ירתא לע ,תוירוגטקל םינושה םימגדה
 תינוכמ לש הירוגטקב בכרה ילכ גוויסל( בכר לכב םיבשומה רפסמ לע םינותנ ללוכה הרובחתה
 השולשו םיבשומ ינש םהבש בכר ילכ( תוירחסמה תיירוגטקב בכר ילכ ןוניסלו )םיבשומ העבש
 .ןלהל 14 םישרתב תגצומ 2019 - 2014 םינשב תוירוגטק יפל בכרה ילכ תוגלפתה .)םיבשומ

 
 ינש םהבש םיירחסמ בכר ילכ וערגנ וז הירוגטק ךותמ .םינטק םיירחסמ בכר ילכ םג םיללכנ וז הירוגטקב ,רומאכ  89

 םיירחסמ בכר ילכ שי יכ ןיוצי .םיעסונ תעסהל םישמשמה בכר ילכב חותינה תא דקמל ידכ םיבשומ השולשו םיבשומ
 ןובשחב ואבוה אל הלא בכר ילכ ."341 גוויס ירחסמ-דוחא בכרמ" גוויסב םינותנה רגאמב םג םימגד םתואמ םינטק
 .הקידבב
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 2019 - 2014 ,*תוירוגטק יפל בכרה ילכ תוגלפתה :14 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמו םיסימה תושר ינותנ יפ לע
 .טרופס יבכר תיירוגטקל םיסחייתמ םישרתה שארב םינותנה  *

 בכרה ילכמ 40%-כ - יאנפה תינוכמ איה רתויב החיכשה בכרה תיירוגטק יכ הלוע 14 םישרתמ
 2014 תנשב 15%-מ ,תוביקעב לדג וז הירוגטקל םיכייתשמה בכרה ילכ זוחא .2019 תנשב קושב
 28%-כ - םייתחפשמה בכרה ילכ איה הלדוגב היינשה בכרה תיירוגטק .2019 תנשב 40% דע
 ךלוה 2014 זאמו ,2017 דע רתויב הלודגה התייה וז הירוגטק .2019 תנשב קושב בכרה ילכמ
 .יאנפה תוינוכמ תוספות המוקמ תאו ןטקו הלקשמ

 העבש תוינוכמ ,2019 תנשב 19%-כ לש קוש חתנ - תונטק תוינוכמ ןה תואבה תוירוגטקה 
 תוירחסמ תוינוכמ ,2%-כ - םילהנמ תוינוכמ ,4%-כ - הרקוי תוינוכמ ,קושהמ 7%-כ - םיבשומ
 .2019 תנשב 0.3%-כ לש קוש חתנ - טרופס תוינוכמו ,1%-כ - תונטק

  :90םייזכרמ םיחותינ יגוס יפל הנשמ יפיעס ינש ללוכ הז קלח

 
 הנחבה .גניסיל תורבחלו תורבחל ורכמנש בכר ילכ ןיבו םייטרפ םישנאל ורכמנש בכר ילכ ןיב הנחבה ללכ אל חותינה  90

 ןיבל םייטרפ תוחוקל ןיב תונושה בכרה ילכ תוירוגטקב תויזוכירה ידדמב םילדבה תורצוויהל איבהל היופצ תאזכ
 תמרב םילדבה התלעה העצובש יפכ תויזוכירל םידדמה תניחב םג ,ןלהל גצויש יפכ םלוא .גניסיל תורבחו תורבח
  .תונושה בכרה ילכ תוירוגטק ןיב תויזוכירה
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 בכרה ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקבו ןמז ינפ לע הב םייונישהו ףנעב תויזוכירה תדימ תקידב 
 .םילבוקמ תויזוכיר ידדמ תועצמאב םייטרפה

 תוירוגטקבו ףנעב תעצוממה תימלוגה תולעבו עצוממה ןוריחמה ריחמב םייונישה חותינ 
 .בכרה ילכ לש תולבוקמה

 בכרה ילכ לש תונושה תוירוגטקב תויזוכירה תמר .1
 תויחנה ןיינעב 1/11 תעד יוליג תא )זאד םילבגהה תושר( תורחתה תושר המסרפ 2011 ראוניב
 תמר תדידמב קסועה קרפב .)1/11 תעד יוליג - ןלהל( 91םייקפוא םיגוזימ לש יתורחת חותינל
 םירחתמה ויהש קושה יחתנ יפל םידדמנ הב יונישהו יטנוולרה קושב תויזוכירה יכ ןיוצ תויזוכירה
 :יכ ןיוצ תעדה יוליגב .וירחאל דיימ םהב קיזחהל םייופצ םהש ולאו ,גוזימה אלמלא םיקיזחמ
 יטנא תועפשה רוציל היופצ גוזימהמ האצותכ קושה לש ההובג תויזוכיר תמר תובורק םיתיעל"
 םיבר םירקמב יכ םידמלמ םייחה ןויסינ ןהו תילכלכה הירואיתה ןה .יטנוולרה קושב תויתורחת
 תויזוכירב לודיג ,תאז םע ...]92[קוש חוכ ליעפהל תלוכיה ןיבל תויזוכירה תמר ןיב םאתמ םייק
 ששחה תמצוע תא ךירעהל ידכ קיפסמ קיודמ דדמ הווהמ וניא ומצע ינפב דמוע אוה רשאכ
 ןמשריה-לדניפרה דדמ תועצמאב תדדמנ קושב תויזוכירה ."יפיצפס גוזימ םיקמש יתורחתה

(Herfindahl-Hirschman Index - HHI), תויזוכירה סחי דדמ וא (Concentration Ratio - CR). 

 תמצמוצמה םירצומה תצובק ידי לע רדגומ יטנוולר קוש" :יכ תושרה הנייצ 1/11 תעד יוליגב
 לש ותלעפה הנענמת אל ,ןמצעלשכ ןה קרו ,תוחוקלה תובוגת הרובע ,יפרגואיג רוזאב ,רתויב
 רתויב הנטקה םירצומה תצובק תא ללוכ יטנוולרה קושה יכ רמאנ רתוי בר טוריפב .קוש חוכ
 םייפרגואיג םירוזאל םתקפסא ללכב ,דיתעב טולשיו ,םויכ טלושה דיחי קפסש ריבס הרובע
 םהינבו( הקפסא יאנת םירצומ םתואמ דחא רובע תוחפל עבקי םא ויחוור תא לידגי ,םימייוסמ
 אלמלא קושב רורשל םייופצה ולאמ םיתוחנ ,)דועו חותיפ בצק ,דעומ ,ןווגמ ,תוכיא ,תומכ ,ריחמ
 ."גוזימה

 תועצמאב תרוקיבה חודב השענ ולוכ ףנעבו בכרה ילכ לש תונושה תוירוגטקב תויזוכירה תמר חותינ
 לש יפרצמה קושה חתנ תא םהינש םידדומה ,CR1 דדמ )ב(-ו CR4 דדמ )א( :תויזוכיר ידדמ העברא
 תקידב )ג( ;המאתהב רתויב לודגה ןאוביה לש קושה חתנ תאו םילודגה בכרה ילכ ינאובי תעברא
 םייטרפה בכרה ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקבו ףנעב ןמז ינפ לע הב םייונישהו תויזוכירה תדימ
 ינשל HHI דדמ קוריפ )ד( ;(Herfindahl-Hirschman Index - HHI) ןמשריה-לדניפרה דדמ תועצמאב
 לע םהב םייונישהו דדמה יביכרמ חותינו )םינאוביה ןיב תונושהו םינאוביה רפסמ( םייזכרמה ויקלח
 םינושארה םידדמה תשולש ;םייטרפה בכרה ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקבו ףנעב ןמז ינפ
 םיקדוב תויזוכיר ידדמ .רתוי בכרומ יעיברה דדמהו ,תיפנע תויזוכיר תקידבב םיחיכשו םילבוקמ
 רוזחמ ינותנ ןוגכ םייפסכ םינותנ וא )בכר ילכ רפסמ המגודל( תיזיפ תומכ ןוגכ םינוש הקופת ינתשמ
 .בכרה ילכ רפסמ יפל יטרפ בכר ילכ אוביב בכרה ינאובי לש תויזוכירה הקדבנ הז חודב .תוליעפ

 
  .)23.1.2011( "םייקפוא םיגוזימ לש יתורחת חותינל תויחנה" םייקסע םילבגה לע הנוממה לש 1/11 תעד יוליג  91

 רצומ רובע הקפסא יאנת תעיבקל תילכלכה תויאדכלו תלוכיל רושק בחרה ונבומב קוש חוכ יכ בתכנ תעדה יוליגב  92
 תעיבק טביהב .יתורחת קושב םיררוש ויהש הלאמ םידורי )חותיפ בצקו דעומ ,ןווגמ ,תוכיא ,תומכ ,ריחמ םהבו( םיוסמ
 םויא אלל חוור תפירג ךות תילושה תולעל רבעמ ריחמ תולעהל וא הקופת ןיטקהל חוכה" אוה קוש חוכ ,םיריחמה
 ."תאז ענמיש יתועמשמ יתורחת
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 ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקב יתועמשמ קוש חוכ לש ומויק תניחב העצוב ןלהל .ה ףיעסב ,ןכ ומכ
  .םילודגה םינאוביה לש קושה יחתנב םייוניש תניחבל םידדמ תועצמאב בכרה

 םילודגה םינאוביה תעברא לש קושה חתנ - CR4 דדמ .א

 םינאוביה תעברא לש (Concentration Ratio) קושה חתנב תויזוכירה תא קודבל רשפאמ CR4 דדמ
  .ףנעב םילודגה

 רובע 15 םישרתבו ןלהל 11 חולב גצומ 2019 - 2014 םינשב תונושה בכרה תוירוגטקל CR4 דדמ
 .2019 תנש

 2019 - 2014 ,םייטרפ בכר ילכ לש תוירוגטק יפל CR4 דדמ :11 חול

 הנשה

 הירוגטקה

2014 20152016201720182019

75%87%79%76%83% 76% םיבשומ העבש תוינוכמ

78%80%72%68%65% 77%הרקוי תוינוכמ

69%76%80%78%70% 69% םילהנמ תוינוכמ

65%65%62%60%62% 57% יאנפ תוינוכמ

69%64%60%62%69% 59% תונטק תוינוכמ

 100%100%100%100%100% 100% תוירחסמ תוינוכמ

74%69%73%72%84% 68% תויתחפשמ תוינוכמ

85%96%100%99%100% 88% טרופס תוינוכמ

63%59%60%62%67% 56% בכר ילכ כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמו םיסימה תושר ינותנ יפ לע
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 2019 ,םייטרפ בכר ילכ לש תוירוגטק יפל CR4 דדמ :15 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמו םיסימה תושר ינותנ יפ לע

 2019 - 2014 םינשה לכבו םייטרפה בכרה ילכ תוירוגטק לכבש םידמלמ 15 םישרתו 11 חול
 םילודג םינאובי העברא וקיזחה 2019 תנשב .CR4 דדמ יפל 60%-מ ההובגה תויזוכיר ףנעב התייה
 ,טרופסה תוינוכמ לשו תונטקה תוירחסמה תוינוכמה לש קושה חתנמ 100%-כ 93הירוגטק לכב
 העבש תוינוכמ לש קושה חתנמ 83%-כ ,םייתחפשמה בכרה ילכ לש קושה חתנמ 84%-כ
-כו הרקויה תוינוכממ 65%-כ ,תונטקה תוינוכמהמ 69%-כ ,םילהנמה תוינוכממ 70%-כ ,םיבשומ

 לכ לש קושה חתנמ 67%-כ םילודגה םינאוביה תעברא וקיזחה וז הנשב .יאנפה תוינוכממ 62%
 .םייטרפה בכרה ילכ

-מ םילודגה םינאוביה תעברא לש קושה חתנב לודיג םשרנ 2014 תנשמ יכ 11 חולמ הלוע דוע
 לש קושה חתנ לדג ןהבש בכרה תוירוגטק .2019-ב בוריקב 67%-ל 2014 תנשב בוריקב 56%

 תנשב 76%-כמ - םיבשומ העבש תוינוכמ :םה תיסחי לודג רועישב םילודגה בכרה ינאובי תעברא
 תוינוכמ ,2019 תנשב 69%-כל 2014 תנשב 59%-כמ - תונטק תוינוכמ ,2019 תנשב 83%-כל 2014

 לודיגה םשרנ תויתחפשמה תוינוכמבו ,2019 תנשב 100%-כל 2014 תנשב 88%-כמ - טרופס
 .)זוחאה תודוקנ 16-כ לש לודיג( 2019 תנשב 84%-כל 2014 תנשב 68%-כמ :רתויב לודגה
 תעברא לש קושה חתנב לודיג םשרנ תוירוגטקה לכב ,הרקויה תוינוכמ תיירוגטקל טרפ ,השעמל
 .2019 דע 2014 םינשב םילודגה בכרה ינאובי

 

 
 .םינאובי םתוא אקווד ואלו הירוגטק לכב םילודג םינאובי העברא  93
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 רתויב לודגה ןאוביה לש קושה חתנ - CR1 דדמ .ב

 יפ לע ןילופונומ לעב והימ רתיה ןיב רידגמו ןילופונומב קסוע תילכלכה תורחתה קוחל 'ד קרפ
 םיתוריש ןתמ ללכב ,םתשיכר ללכב וא םיסכנ לש הקפסאה ללכב וקלחש םדא - תורחתה קוח
 םיסכנ תקפסאל תיסחי יתועמשמ קוש חוכ קיזחמה םדא וא ;50% לע הלוע ,םתשיכר ללכב וא
 קסוע תילכלכה תורחתה קוחל 1'ד קרפ .םתשיכרל וא םיתוריש ןתמל תיסחי וא ,םתשיכר וא
 יתועמשמ "קוש חוכ" ןהלש תויזוכיר תוצובקב רבודמ .תורחתה קוחב ןתרדגהכ ,"זוכיר תצובק"ב
 ןהש )םתשיכר ללכמ וא םיתורישה ןתמ ללכמ וא םיסכנה תקפסא ללכמ 50%-מ רתוי לש(
 תרדסהל תוארוה הז קוחב ועבקנ ןהיבגלו ,תורחתה לע הנוממה תעיבק יפל "זוכיר תצובק"
 םיקסעב תורחתב וא רוביצב תיתועמשמ העיגפל ששח וא העיגפ עונמל ודעונ רשא ,ןהיתולועפ
 ןיב תורחתה תא יתועמשמ ןפואב ריבגהל ידכ וא ,םילעופ םה ובש ףנעב וא הצובקה ירבח ןיב
 וז תרגסמב .ףנעב תורחתה לש תיתועמשמ הרבגהל םיאנת רוציל וא ףנעב וא הצובקה ירבח
 וא הסינכ ימסח לש םמוצמצ וא םתרסה לע תורוהל ,ראשה ןיב ,תורחתה לע הנוממה יאשר
  .הצובקה ירבחמ ימ לש לדחמ וא השעמ לש האצות םהש ,ףנעב רבעמ

 ףנעב לודגה ןאוביה לש (Concentration Ratio) קושה חתנב תויזוכיר קודבל רשפאמ CR1 דדמ
  .יטנוולר קוש תרדגהל ףופכב ףנעב לופונומ םייק םא ןוחבלו

 גיצמ 16 םישרתו ןלהל 12 חולב גצומ 2019 - 2014 םינשב תונושה בכרה תוירוגטקל CR1 דדמ
 .2019 תנש רובע דדמה תא
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 2019 - 2014 ,םייטרפ בכר ילכ תוירוגטק יפל CR1 דדמ :12 חול

 הנשה

 הירוגטקה

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 32% 27% 35% 46% 42% 38% םיבשומ העבש תוינוכמ

 22% 19% 27% 23% 23% 21% הרקוי תוינוכמ

 32% 35% 46% 25% 25% 22% םילהנמ תוינוכמ

 23% 21% 18% 21% 24% 19% יאנפ תוינוכמ

 29% 18% 21% 19% 22% 23% תונטק תוינוכמ

 61% 70% 69% 55% 73% 51% תוירחסמ תוינוכמ

 30% 26% 24% 22% 27% 22% תויתחפשמ תוינוכמ

 55% 62% 61% 62% 42% 40% טרופס תוינוכמ

 23% 20% 18% 21% 22% 20% בכר ילכ כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמו םיסימה תושר ינותנ יפ לע
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 2019 ,םייטרפ בכר ילכ תוירוגטק יפל CR1 דדמ :16 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמו םיסימה תושר ינותנ יפ לע

 תוברל ,םירישי םינאובי 15( בכר ינאובי 18 הללכ הנידמה רקבמ דרשמ לש הקידבה ,רומאכ
 ילכ ואביי םינאוביה לכ אל .)םיפיקע םינאובי השולשו רישי אוביב בכר ילכ ואבייש גניסיל תורבח
 לכבו םייטרפה בכרה ילכ תוירוגטק לכבש םיארמ 16 םישרתו 12 חול .תוירוגטקה לכמ בכר
 ילכ ינאובי יוביר תורמל CR1 דדמ יפל תיסחי ההובג תויזוכיר ףנעב הררש 2019 - 2014 םינשה
 תוירחסמה תוינוכמהמ 61%-כ 94הירוגטק לכב רתויב לודגה ןאוביה קיזחה 2019 תנשב .בכרה
 העבש תוינוכממו םילהנמה תוינוכממ 32%-כ ,טרופסה תוינוכמ לש קושה חתנמ 55%-כ ,תונטקה
 יאנפה תוינוכממ 23%-כ ,תונטקה תוינוכמהמ 29%-כ ,תויתחפשמה תוינוכמהמ 30%-כ ,םיבשומ
 לכ לש קושה חתנמ 23%-כ רתויב לודגה ןאוביה קיזחה וז הנשב .95הרקויה תוינוכממ 22%-כו

 .םייטרפה בכרה ילכ

 2014 תנשב 20%-כמ לודגה ןאוביה לש קושה חתנב לודיג םשרנ 2014 תנשמ יכ 12 חולמ הלוע דוע
 לודג רועישב רתויב לודגה ןאוביה לש קושה חתנ לדג ןהבש בכרה תוירוגטק .2019 תנשב 23%-כל
 51%-כמ תוירחסמ תוינוכמ ,2019 תנשב 32%-כל 2014 תנשב 22%-כמ םילהנמה תוינוכמ :ןה תיסחי

 ,2019 תנשב 23%-כל 2014 תנשב 19%-כמ יאנפה תוינוכמ ,2019 תנשב 61%-כל 2014 תנשב
 22%-כמ תויתחפשמה תוינוכמה ,2019 תנשב 29%-כל 2014 תנשב 23%-כמ תונטקה תוינוכמה
 תנשב 40%-כמ :רתויב לודגה לודיגה םשרנ ןהבש טרופס תוינוכמו ,2019 תנשב 30%-כל 2014 תנשב

 הירוגטקה טעמל תוירוגטקה לכב ,השעמל .)זוחא תודוקנ 15-כ לש לודיג( 2019 תנשב 55%-כל 2014
 .2019 דע 2014 םינשב רתויב לודגה ןאוביה לש קושה חתנב לודיג םשרנ םיבשומ העבש תוינוכמ לש

 
 .הירוגטק לכב ןאובי ותוא אקווד ואל  94

 .הירוגטק לכב ןאובי ותואב חרכהב רבודמ ןיא  95
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 לש קוש חתנב דחא ןאובי קיזחה 2019 תנש דע 2014 תנשמ םינשה לכב יכ דוע דמלמ 12 חול
 דחא ןאובי קיזחה 2019 דע 2016 םינשהמ תחא לכב יכו ,םינטקה םיירחסמה בכרה ילכמ 50%

 ,הרואכל ,היה ןתינ תורחתה קוח יפל ,רומאכ .טרופסה תוינוכממ 50%-מ רתוי לש קוש חתנב
 .יטנוולר קוש תרדגהל ףופכב לופונומכ וניוצש םינשב הלא תוירוגטקב םינאוביה תא רידגהל
 ןאוביה לש קושה חתנ דמע 2017 תנשב םילהנמ תוינוכמבו 2016 תנשב םיבשומ העבש תוינוכמב
 זירכהל רשפאמ היהש רועישל בורקה קוש חתנ ,הירוגטקב בכרה ילכמ 46%-כ לע רתויב לודגה
  .יטנוולר קוש תרדגהל ףופכב לופונומכ םהילע

 (Herfindahl-Hirschman Index - HHI) ןמשריה-לדניפרה דדמ .ג

 תעברא לש קושה חתנ יפל קושב תויזוכירה תמר תא חתנל םירשפאמ CR1-ו CR4 ידדמ ,רומאכ
 ,םתוטשפב אוה הלא םידדמ לש םנורתי .הירוגטק לכב לודגה ןאוביה לשו םילודגה םינאוביה
 םינאוביה תעברא ברקב תימינפה תויזוכירה תא חתנל םירשפאמ םה ןיאש אוה םנורסח םלוא
 דדמ ןלהל( ןמשריה-לדניפרה דדמ .קושב םינאוביה לכ ברקב תימינפה תויזוכירה תאו םילודגה

HHI( םינאוביה לכ ברקב תימינפה תויזוכירה תא חתנל רשפאמ אוה :תויזוכיר חותינ םשל לבוקמ 
 ,96םינאוביה לכ לש קושה חתנ יעוביר םוכס אוה דדמה .וב תורחתה תמרל ןָּמַס קפסמו קושב
 לודג רפסמ רובע .םינאוביה רפסמ אוה n רשאכ ,n/1 ןיבל לופונומ גציימה 1 ןיב םה דדמה יכרעו

 לככ .תללכושמ תורחת רמולכ ,ספאל םיפאושה דדמ יכרע לבקנ )יפוס-ןיא( םינאובי לש דואמ
 רתוי הכומנ תורחתה תמרל ןָּמַסל תמרותה האצות - רתוי יזוכיר קושה ,רתוי םיהובג דדמה יכרעש
 .ךפהלו

 דוחיאהו ב"הראב (Federal Trade Commission - FTC) תילרדפה רחסה תדעוו םיטפשמה דרשמ
 לש םייקפוא םיגוזימ תניחבל םיחנמ םיווק םימסרפמ (European Commission - EC) יפוריאה
 ינפל HHI יכרעל תוסחייתה םגו םינוש םינוירטירק םיללוכ םיחנמה םיווקה .ףנע ותואב תורבח
 תוגצומ ןלהל .גוזימה רחאל HHI יכרעל תפסותלו תויזוכירה תמר לש תוירוגטקל הקולחב גוזימה
 רחסה תדעו לש גוזימה רחאל HHI יכרעל תופסותלו HHI דדמ יפל תויזוכיר תמרל תוירוגטק
 ןיוצי .200498 תנשמ יפוריאה דוחיאה לשו 201097 תנשב הנורחאל ונכדועש ב"הרא לש תילרדפה
 גוזימ ינפל HHI יכרע לש תומר שולש תעיבק אוה הלא םיפוג ינש לש םיחנמה םיווקל ףתושמהש
 שולשב HHI דדמ יכרעב ןה םילדבנ םיחנמה םיווקה ,תאז םע .גוזימה רחאל דדמה יכרעל תפסותו

 תומר םיעבוק תילרדפה רחסה תדעו לש םיחנמה םיווקה .םיחנמה םיווקה חוסינב ןהו תומרה
 לעב ףנעו הנותמ תויזוכיר לעב ףנע ,יזוכיר אל ףנע( HHI דדמ יכרעל םאתהב קושב תויזוכיר
 םיחנמ םיווק םינייצמו גוזימ רובע המר לכב HHI דדמ לש תפסות יכרע םיעבוק ,)ההובג תויזוכיר
 לכב םיעבוק יפוריאה דוחיאה לש םיחנמה םיווקה ,תאז תמועל .םיכרעל םאתהב תוברעתהל
 ןכו תוברעתה םיכירצמ םניאש ףסה יכרע םהמ גוזימבש המרב םייונישבו HHI דדמ לש המר
 תוירוגטקב תויזוכירה ינותנ לש האוושה ךרוצל .תוברעתה םיכירצמהו םימייקתמה םירחא םיאנת
 לש HHI ידדמ לש תומרה שולשל סחייתנ לארשיב יטרפה בכרה אובי ףנעב תונושה בכרה
 רחסה תדעו לש םיחנמה םיווקל המודב ,קושב תויזוכיר לש תומר שולש לאכ יפוריאה דוחיאה

 
𝐻𝐻𝐼 רמולכ  96 = 	∑ 𝑤!"#

 רפסמ אוה n-ו i ןאובי לש קושה חתנ אוה iw ,ןמשריה-לדניפרה דדמ אוה IHH רשאכ ,%$!
1 ןיב םיענ דדמה יכרע .םינאוביה ≥ 𝐻𝐻𝐼 ≥ %

#
 . 

97  U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, Horizontal Merger Guidelines, August 2010. 

98  European Union, "Guidelines on the Assessment of Horizontal Mergers under the Council Regulation on the Control 
of Concentration between Undertakings", Official Journal of the European Union, February 2004. 
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 םיכרעה .תוחונ ימעטמ 10,000-ב דדמה יכרע תא ליפכהל םיגהונ הלא םיפוגש ןיוצי .99תילרדפה
 .)18-ו 17 םימישרת( הלפכהה אלל וגצוי לארשיב בכרה ףנע רובע ובשוחו ןלהל וגצויש

 תדעוו םיטפשמה דרשמ לש םייקפוא םיגוזימ תניחבל םיחנמ םיווק :17 םישרת
 HHI, 2010 דדמ יכרע יפל ב"הראב תילרדפה רחסה

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ב"הרא לש תילרדפה רחסה תדעו ינותנ יפ לע

 
 תפסותל םירושקה ףסה יאנת תכיפהו )םודאו םותכ ,קורי( תויזוכירה תמר יפל םיעבצ השולש תפסוה ללכ יונישה  99

 ."-מ לודגה ךרע"ל "-מ ןטקה ךרע"מ HHI דדמל

שינויים בערכי מדד HHI לאחר המיזוג

ערכי מדד HHI לפני המיזוג

ענף בעל ריכוזיות גבוההערכי מדד HHI גבוהים מ-0.25 
(Highly Consentrated Market)

ענף לא ריכוזי 
(Unconcentrated Market) ערכי מדד HHI של עד 0.15

ענף בעל ריכוזיות מתונהערכי מדד HHI של בין 0.15 לבין 0.25
(Moderately Consentrated Market)

+   שינויים קטנים בריכוזיות=
(Small Changes in Concentration)  שינויים במדד HHI שלאין צורך בהתערבות

עד 0.01

ענף לא ריכוזי=
(Unconcentrated Market) אין צורך בהתערבות

+ ענף בעל ריכוזיות מתונה=
(Moderately Concentrated Market)

שינויים במדד HHI גבוהים 
0.01

פוטנציאל גבוה לפגיעה 
בתחרות שלעיתים מצריך 

בדיקה

+ ענף בעל ריכוזיות גבוהה=
(Highly Concentrated Market)

שינויים במדד HHI בין 0.01 
לבין 0.02

פוטנציאל גבוה לפגיעה 
בתחרות שלעיתים מצריך 

בדיקה

+ ענף בעל ריכוזיות גבוהה=
(Highly Concentrated Market)

שינויים במדד HHI גבוהים 
מ-0.02

המיזוג יגרום לגידול בכוח 
השוק ונדרשות עדויות 
משכנעות להפריך זאת
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 םניאש םייקפוא םיגוזימ תניחבל יפוריאה דוחיאה לש םיחנמ םיווק :18 םישרת
 HHI, 2004 דדמ יפל תוברעתה םיכירצמ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יפוריאה דוחיאה לש םיחנמה םיווקה ךמסמ יפ לע
 .C31/7 'מע ,יפוריאה דוחיאה לש ךמסמב טרופמכ *

 םיוסמ תויזוכיר ףס ןיא יכ איה תושרה תדמע" :יכ ןיוצ תורחתה תושר לש 1/11 תעד יוליגב
 ,תורחתב תיתועמשמ העיגפל ריבס ששח הלעמ וניא עצומה גוזימה יכ עבקי םלועל ויתחתמש
 רומאכ ףס ןיא ,ףסונב .םיאנתב ותונתהל וא גוזימל דגנתהל יואר םלועל וילעמש רחא ףס ןיא םגו

 רשפאמ תונורחאה םינשב רבצנה ןויסינה תאז םע דחי .גוזימהמ האצותכ תויזוכירב לודיגה רובע
 העיגפל ריבס ששח ומיקה רשא םייקפוא םיגוזימ ואצמנ אל בור יפ-לע וב בחרמ תוהזל
 )א( :דחי םג םיאבה םיאנתה ינש לע םינוע רשא םיגוזימב םייקתמ הז בחרמ .תורחתב תיתועמשמ
 גוזימה רחאל HHI ךרע )ב( ןכו ;תודוקנ 150-מ רתוי אל יטנוולרה קושב HHI ךרעל ףיסוה גוזימה
 .100"2,000 לע הלע אל

 
 ובשוחו ןלהל וגצויש םיכרעה .תוחונ ימעטמ 10,000-ב דדמה יכרע םילפכומ תורחתה תושר לש 1/11 תעד יוליגב םג  100

 .הלפכהה אלל וגצוי לארשיב בכרה ףנע רובע

ערכי מדד HHI של עד 0.1

ערכי מדד HHI של בין 0.1 לבין 0.2

ערכי מדד HHI גבוהים מ- 0.2

ערכי מדד HHI לפני המיזוג  HHI שינויים בערכי מדד
לאחר מיזוג

ערכי מדד HHI של בין 0.1 לבין 0.2 שינויים במדד HHI נמוכים 
מ-0.025

אין חשש לפגיעה בתחרות 
 אלא אם כן מתקיימים

תנאים נוספים*
+ =

ערכי מדד HHI גבוהים מ- 0.2 שינויים במדד HHI נמוכים 
מ- 0.015

אין חשש לפגיעה בתחרות 
 אלא אם כן מתקיימים

תנאים נוספים*
+ =

ערכי מדד HHI של עד 0.1  אין צורך בניתוח מקיף
=של הענף

שינויים במדד HHI גבוהים מ-0.025

שינויים במדד HHI גבוהים מ-0.015

HHI התאמת הקווים המנחים של האיחוד האירופי לשלוש הרמות של הריכוזיות לפי ערכי מדד
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 יפל לארשיב בכרה ילכ לש תונושה תוירוגטקב תויזוכירה תמר תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 לש ,תילרדפה רחסה תדעו לש םיחנמה םיווקב תויזוכירה תומרל תואצותה תא הוושהו HHI דדמ
 תוגצומ 2019 - 2014 םינשל האוושההו בושיחה תואצות .תורחתה תושר לשו יפוריאה דוחיאה
 םיווקל האוושה רובע 14 חולב ,תילרדפה רחסה תדעו לש םיחנמה םיווקל האוושה רובע 13 חולב
 לש 1/11 תעד יוליג לש םיחנמה םיווקל האוושה רובע 15 חולבו ,יפוריאה דוחיאה לש םיחנמה
 םאתהב HHI דדמ לש תומר םיגציימ תוחולב םודאו םותכ ,קורי םיעבצה .לארשיב תורחתה תושר
  .םיפוגה תשולש לש םיחנמה םיווקב תויזוכירה תומרל

 תויזוכירה תומרל האוושהו םייטרפ בכר ילכ תוירוגטק יפל HHI ידדמ :13 חול
 2019 - 2014 ,תילרדפה רחסה תדעו לש םיחנמה םיווקה יפ לע

 הנשה

 הירוגטקה

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 0.211 0.178 0.205 0.272 0.233 0.209 םיבשומ העבש תוינוכמ

 0.137 0.136 0.157 0.171 0.168 0.162 הרקוי תוינוכמ

 0.171 0.202 0.264 0.167 0.152 0.140 םילהנמ תוינוכמ

 0.126 0.125 0.126 0.136 0.137 0.116 יאנפ תוינוכמ

 0.159 0.120 0.123 0.124 0.144 0.124 תונטק תוינוכמ

 0.447 0.521 0.512 0.374 0.561 0.397 תוירחסמ תוינוכמ

 0.206 0.161 0.159 0.144 0.168 0.139 תויתחפשמ תוינוכמ

 0.431 0.458 0.449 0.427 0.255 0.261 טרופס תוינוכמ

 0.133 0.123 0.120 0.120 0.128 0.114 בכר ילכ כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,FTC-ו הרובחתה דרשמ ,םיסימה תושר ינותנ יפ לע

 תוהובג וא תונותמ HHI דדמ תומר םינשה בורב ויה בכרה תוירוגטק בורב יכ הארמ 13 חול
  .תילרדפה רחסה תדעו לש םיחנמה םיווקה יפל

 הנש לכב טרופסה תוינוכמבו תונטקה תוירחסמה תוינוכמה תיירוגטקב התייה ההובג תויזוכיר
 תנשב םילהנמ תוינוכמבו 2016 תנשב םיבשומ העבש תוינוכמב םג ךכ .2019 - 2014 םינשהמ

 םילהנמ תוינוכמב ,2016 תנשב םיבשומ העבש תוינוכמב HHI דדמב לודיג חולה הארמ דוע .2017
 םיבשומ העבש תוינוכמב םג םשרנ רכינ לודיג .2018 - 2016 םינשב טרופס תוינוכמבו 2017 תנשב
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 םינשב תוירחסמ תוינוכמב ,2016 תנשבו 2015 תנשב םילהנמ תוינוכמב ,2019-ו 2015 םינשב
 תויזוכירה הלדג 2019 תנשב .2019-ו 2015 םינשב תויתחפשמה תוינוכמב ןכו 2018-ו 2017 ,2015

 ללוכה לודיג - 2019 תנשב 0.159-כל 2018 תנשב 0.120-כמ םינטקה בכרה ילכ תיירוגטקב םג
 תנשב ,השעמל .הנותמ תויזוכיר תמרל הכומנ תויזוכיר תמרמ וז הירוגטק לש רבעמ הנושארל

 ,)0.447 לש HHI דדמ( תונטקה תוירחסמה תוינוכמה תוירוגטקב ההובג תויזוכיר המשרנ 2019
 תוינוכמ תיירוגטקב הנותמ תויזוכיר המשרנו ,)0.431 לש HHI דדמ( טרופסה תוינוכמ תיירוגטקבו

 ,)0.206 לש HHI דדמ( תויתחפשמה תוינוכמה תיירוגטקב ,)0.211 לש HHI דדמ( םיבשומ העבש
 HHI דדמ( תונטקה תוינוכמה תיירוגטקבו )0.171 לש HHI דדמ( םילהנמה תוינוכמ תיירוגטקב
 יאנפה תוינוכמ תיירוגטקב .יאנפהו הרקויה תוינוכמ תוירוגטקב התייה הכומנ תויזוכיר .)0.159 לש
 ,תונורחאה םינשב וז הירוגטקב החימצה םלוא ,2019 - 2014 םינשה לכב הכומנ תויזוכיר המשרנ
-כל 2014 תנשב 0.116 לש HHI דדמ יכרעמ - תויזוכירב ןותמ לודיגב התוול ,ליעל ןיוצש יפכ

  .2019 תנשב 0.126

 יכרעמ היילע תמגמ הב תרכינ ךא ,הכומנ ףנעב תיללכה תויזוכירהש חולהמ תוארל ןתינ דוע
 תובישחה תא םיקזחמ הלא םיאצממ .2019 תנשב 0.133-כל 2014 תנשב 0.114 לש HHI דדמ
 אלו יטנוולר קוש תרדגהל ףופכב תונושה בכרה תוירוגטקב תויתורחתה תמר תניחב לש
  .ףנעב תויתורחתה תקידבבו תיללכה תויזוכירה תקידבב קפתסהל

 תויזוכירה תומרל האוושהו םייטרפ בכר ילכ תוירוגטק יפל HHI ידדמ :14 חול
 2019 - 2014 ,יפוריאה דוחיאה לש םיחנמה םיווקה יפ לע

 הנשה

 הירוגטקה

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 0.211 0.178 0.205 0.272 0.233 0.209 םיבשומ העבש תוינוכמ

 0.137 0.136 0.157 0.171 0.168 0.162 הרקוי תוינוכמ

 0.171 0.202 0.264 0.167 0.152 0.140 םילהנמ תוינוכמ

 0.126 0.125 0.126 0.136 0.137 0.116 יאנפ תוינוכמ

 0.159 0.120 0.123 0.124 0.144 0.124 תונטק תוינוכמ

 0.447 0.521 0.512 0.374 0.561 0.397 תוירחסמ תוינוכמ

 0.206 0.161 0.159 0.144 0.168 0.139 תויתחפשמ תוינוכמ

 0.431 0.458 0.449 0.427 0.255 0.261 טרופס תוינוכמ

 0.133 0.123 0.120 0.120 0.128 0.114 בכר ילכ כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יפוריאה דוחיאהו הרובחתה דרשמ ,םיסימה תושר ינותנ יפ לע



|    673   | 

2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד

....
ה

  |
ה

ת
ורח

וית
 ףנעב ת

 בכרה

 תומר שולשל יפוריאה דוחיאה לש םיחנמה םיווקה תמאתה רחאלש הארמ 14 חול
 וא תונותמ תויזוכיר תומרל םימיאתמה HHI ידדמ ויה בכרה ילכ תוירוגטק לכב ,תויזוכיר
  .תוהובג

 תומר ויה םיבשומ העבש תוינוכמו טרופסה תוינוכמ ,תונטקה תוירחסמה תוינוכמה תוירוגטקב
 תנשב םיבשומ העבש תוינוכמ לש הירוגטקל טרפ 2019 דע 2014 םינשה לכב תוהובג תויזוכיר

 תוינוכמה תיירוגטקבו 2018-ו 2017 םינשב םילהנמה תוינוכמ תיירוגטקב םג ךכו ,2018
 ללכ התייה אל יפוריאה דוחיאה לש םיחנמה םיווקה יפל ,השעמל .2019 תנשב תויתחפשמה
 לכב הנותמ התייה תיללכה תויזוכירה תמר םג .יהשלכ הנשב הירוגטק םושב הכומנ תויזוכיר
  .םינשה

 תויזוכירה תומרל האוושהו םייטרפ בכר ילכ תוירוגטק יפל HHI ידדמ :15 חול
 2019 - 2014 ,תורחתה תושר לש 1/11 תעד יוליג לש םיחנמה םיווקה יפ לע

 הנשה

 הירוגטקה

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 0.211 0.178 0.205 0.272 0.233 0.209 םיבשומ העבש תוינוכמ

 0.137 0.136 0.157 0.171 0.168 0.162 הרקוי תוינוכמ

 0.171 0.202 0.264 0.167 0.152 0.140 םילהנמ תוינוכמ

 0.126 0.125 0.126 0.136 0.137 0.116 יאנפ תוינוכמ

 0.159 0.120 0.123 0.124 0.144 0.124 תונטק תוינוכמ

 0.447 0.521 0.512 0.374 0.561 0.397 תוירחסמ תוינוכמ

 0.206 0.161 0.159 0.144 0.168 0.139 תויתחפשמ תוינוכמ

 0.431 0.458 0.449 0.427 0.255 0.261 טרופס תוינוכמ

 0.133 0.123 0.120 0.120 0.128 0.114 בכר ילכ כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תורחתה תושרו הרובחתה דרשמ ,םיסימה תושר ינותנ יפ לע
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 ,תויזוכיר תומר יתשל תורחתה תושר לש םיחנמה םיווקה תמאתה רחאלש הארמ 15 חול
 תויזוכיר תומרל םימיאתמה HHI ידדמ ויה תוירחסמ תוינוכמו טרופס תוינוכמ תוירוגטקב
 העבש תוינוכמ תוירוגטקב ,)0.2-מ הובג HHI דדמ( 2019 - 2014 םינשה לכב תוהובג
 ויה םילהנמ תוינוכמ תירוגטקב ,2019-ו 2017 - 2014 םינשב תוהובג HHI תומר ויה םיבשומ
 HHI תומר ויה תויתחפשמ תוינוכמ תיירוגטקבו ,2018-ו 2017 םינשב תוהובג HHI תומר
 .2019 תנשב תוהובג

  םהיניב קושה יחתנ תונוש יפ לעו םינאוביה רפסמ יפ לע תויזוכירה חותינ .ד

 םיגוזימ רושיאל יפוריאה דוחיאה לשו תילרדפה רחסה תדעו לש םיחנמה םיווקה ,ליעל רומאכ
 דדמה יכרעל תפסותה תא םג אלא ,גוזימה םרט HHI יכרע לש קר אל חותינ םיללוכ םייקפוא
 קלחב דדמה יכרעב דח לודיג וארה ליעל וניוצש הנידמה רקבמ יאצממ .גוזימה רחאל
 אלא ,ףנעב םיגוזימ בקע ולח אל תויזוכירב םייונישה בור .תונורחאה םינשהמ קלחב תוירוגטקהמ
 םינאוביה רפסמ תעפשה - ןלהל( הירוגטק לכב בכר ילכ ואבייש םינאוביה רפסמב םייוניש בקע
 תוירוגטקהמ תחא לכב םינאוביה ןיב קושה יחתנ לש תונושב םייוניש בקע ןכו )תויזוכירה לע
 םידחה םייונישל םימרוגה תא ןוחבל ידכ .)םינאוביה ןיב קושה יחתנ תונוש תעפשה - ןלהל(
 תוירוגטקמ תחא לכל הנידמה רקבמ דרשמ בשיח תונורחאה םינשב תונושה תוירוגטקב תויזוכירב
 .HHI101 דדמ יכרעל םכתסמ תועפשהה םוכס רשאכ דרפנב תועפשהה יתש תא בכרה ילכ
 תרבגהל הרובחתה דרשמ םדיקש המרופרה לש תויביטקפאה תקידב ךרוצל םג הבושח וז הקידב
 תואצות .2016 רבוטקואמ קוחה תרגסמב םיליבקמ םינאובי בוליש תועצמאב ףנעב תויתורחתה
 .19 םישרתב תועיפומ בושיחה

  

 
𝐻𝐻𝐼 :וז ךרדב םג HHI דדמ תא בשחל ןתינ  101 = ∑ (𝑤! − 𝑤,)" +

%
#

#
 אוה (i, 𝑤 ןאובי לש קושה חתנ אוה iw רשאכ %$!

 תעפשה תא אטבמ האוושמה לש ןימי דצב ןושארה יוטיבה .םינאוביה רפסמ אוה n-ו ףנעב עצוממה קושה חתנ
 ןתינ .םינאוביה רפסמ תעפשה תא אטבמ האוושמה לש ןימי דצב ינשה יוטיבהו םינאוביה ןיב קושה יחתנ לש תונושה
 ,עצוממה קושה חתנל םיווש ןכלו םיווש קוש יחתנ םלוכל רמולכ ,קושה יחתנב םינאוביה ןיב תונוש ןיא רשאכש תוארל
 .ףנעב םינאוביה רפסמב קר יולתו (n/1) ילמינימה וכרעל הווש HHI דדמ ךרעש לבקנ
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 דדמ לע םינאוביה ןיב תונושה תעפשהו םינאוביה רפסמ תעפשה :19 םישרת
HHI 2019 – 2014 ,םייטרפה בכרה ילכ תוירוגטקב 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמו םיסימה תושר ינותנ יפ לע

תרשים 19

!"#$%&"' ("& )%*' "+,#& ,%#%*' ,-.*' !
!"#$%&"' /.01 ,-.*' !
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 םינשב םייטרפה בכרה ילכ ףנעב תיללכה תויזוכירב לודיגהש הארמ 19 םישרתב ט קלח
 רפסממ תעבונה תויזוכירב יוניש לח אל ךא ,םינאוביה ןיב תונושב לודיגמ ולוכ עבנ 2019 - 2018

 תוינוכמה תוירוגטקב תויזוכירב לודיגה יכ םישרתב ז-ו ה םיקלחמ תוארל ןתינ דוע .םינאוביה
 רפסמש ףא תאזו ,םינאוביה ןיב תונושב דח לודיגמ עבנ 2019 תנשב תויתחפשמהו תונטקה
 םינאוביה רפסמ .םרפסממ תעבונה תויזוכירה הנטק ןכלו לדג הלא תוירוגטקב םינאוביה
 תוינוכמה תיירוגטקב םינאוביה רפסמו ,15-ל 13-מ לדג תונטקה תוינוכמה תיירוגטקב
 א קלחמ תוארל ןתינ .םיפיקע םינאובי םה ופסונש םינאוביהו ,15-ל 14-מ לדג תויתחפשמה
 רפסמב הדיריהמ ןה םרגנ םיבשומ העבש תוינוכמ לש הירוגטקב תויזוכירב לודיגהש םישרתב
 .םינאוביה ןיב תונושב לודיגמ ןהו םינאוביה

 ותקידב יפ לע יכ הרובחתה דרשמ ינפלו תורחתה תושר ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תוינוכמ :בכרה תוירוגטק לכב CR4 דדמ יפל ההובג המרב תויזוכיר בכרה ףנעב תוררוש
 תוינוכמ ,תונטק תוינוכמ ,יאנפ תוינוכמ ,םילהנמ תוינוכמ ,הרקוי תוינוכמ ,םיבשומ העבש
 העברא וקיזחה 2019 תנשב .טרופס תוינוכמו תויתחפשמ תוינוכמ ,תונטק תוירחסמ
 תונטקה תוירחסמה תוינוכמה לש קושה חתנמ 100%-כ 102הירוגטק לכב םילודג םינאובי
 חתנמ 83%-כ ,םייתחפשמה בכרה ילכ לש קושה חתנמ 84%-כ ,טרופסה תוינוכמ לשו

 69%-כ ,םילהנמה תוינוכמ לש קושה חתנמ 70%-כ ,םיבשומ העבש תוינוכמ לש קושה
 62%-כו הרקויה תוינוכמ לש קושה חתנמ 65%-כ ,תונטקה תוינוכמה לש קושה חתנמ
 חתנמ 67%-כ םילודגה םינאוביה תעברא וקיזחה וז הנשב .יאנפה תוינוכמ לש קושה חתנמ
 2014 םינשה לכבו םייטרפה בכרה ילכ תוירוגטק לכב .םייטרפה בכרה ילכ לכ לש קושה
 ,60%-מ לודג )הירוגטק לכב( םילודגה בכרה ינאובי תעברא לש קושה חתנ היה 2019 -
 לכב רתויב לודגה ןאוביה לש קושה חתנ .)11 חול ואר( 2019 דע 2014 תנשמ לדג אוהו

 תוינוכמו תונטקה תוירחסמה תוינוכמה תוירוגטקבו ,תוירוגטקה לכב לודג היה הירוגטק
-ח"משתה ,תילכלכה תורחתה קוח יפלש רועיש ,50%-מ לודג קושה חתנ היה טרופסה

 קוש תרדגהל ףופכב ,קוחב טרופמכ ,"ןילופונומ לעב"כ הז ןאובי רידגהל רשפאמ ,1988
  .יטנוולר

 יכ התארה HHI דדמ יפל ףנעב בכרה תוירוגטקב תויזוכירה תמר לש הקידב יכ הלוע דוע
 םיווקה יפל תוהובג וא תונותמ HHI דדמ תומר םינשה בורב ויה בכרה תוירוגטק בורב
 יפוריאה דוחיאה לש םיחנמה םיווקה יפלו ,ב"הראב תילרדפה רחסה תדעו לש םיחנמה
 HHI דדמב הילע .תוהובג וא תונותמ HHI דדמ תומר םינשה לכב בכרה תוירוגטק לכב ויה
 תוינוכמבו 2017 תנשב םילהנמ תוינוכמב ,2016 תנשב םיבשומ העבש תוינוכמב המשרנ

 םיבשומ העבש תוינוכמב םג המשרנ דדמב תיתועמשמ הילע .2017 - 2016 םינשב טרופס
 תויתחפשמה תוינוכמב ,2016 תנשבו 2015 תנשב םילהנמה תוינוכמב ,2019-ו 2015 םינשב
 .2019 תנשב תונטקה תוינוכמבו 2019-ו 2015 םינשב

 
 .םינאובי םתוא אקווד ואלו הירוגטק לכב םילודג םינאובי העברא  102
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 בולישל הרובחתה דרשמ םדיקש המרופרה תויביטקפא תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 תורמלו המרופרה תורמלש אצמו 2016 רבוטקואמ קוחה תרגסמב םיליבקמ םינאובי

 2019 תנשב בכרה ילכ תוירוגטקמ קלחב תויזוכירה הלדג םינאוביה רפסמב לודיגה
 תאזו ,)תונטק תוינוכמו םיבשומ העבש תוינוכמ ,תויתחפשמה תוינוכמה תוירוגטקב רקיעב(
 תויתורחתה תמרב הדיריל םרתש לודיג ,םירישיה םינאוביה ןיב תונושב לודיג בקע
 .ףנעב תיללכה תויזוכירה חותינב םג יוטיב ידיל האב וז העפות .הלא תוירוגטקב

 םייקפוא םיגוזימ לש יתורחת חותינל תויחנה ןיינעב תורחתה תושר לש 1/11 תעד יוליגב יכ ןיוצי
 הרובע ,יפרגואיג רוזאב ,רתויב תמצמוצמה םירצומה תצובק ידי לע רדגומ יטנוולר קוש" :יכ בתכנ
  ."קוש חוכ לש ותלעפה הנענמת אל ,ןמצעלשכ ןה קרו ,תוחוקלה תובוגת

 ל"נה םיעטקמהמ דחא לכ ,ללככ" :יכ 2012 תנשמ הלש ימינפ ךמסמב הנייצ תורחתה תושר
 תלבוקמה הקולחב ןאכ שומישב ןיא" :יכ הגייסו "ול םיכיושמה בכרה ילכ ןיב תורחת תריז הווהמ
 תושרה די לע םיכרענה םיקווש תורדגה יכילהתל ףילחת תווהל ידכ םיעטקמל בכרה ףנעב
  ."הנותנ תיתורחת הלאש לש הניחב ךרוצלו ףופכב

 תושר העציב זאמ ןמזה ףולח ,הנידמה רקבמ דרשמ עציבש הקידבה יאצממ חכונל
 העציבש הקידבה ףקיה ,)2012( בכרה ילכ תוירוגטק יפל תורחתה לש הקידב תורחתה
 יבכרו תויתחפשמ ינימ-רפוס ,ינימ( תורחבנ בכר ילכ תוירוגטקב דקמתהש תושרה
 הנידמה רקבמ דרשמ ,תונושה תוירוגטקה לש קושה יחתנב ולחש םייונישהו )]103[םילהנמ
 םתויה תדימל עגונב תונושה בכרה ילכ תוירוגטק לש הניחב עצבל תורחתה תושרל ץילממ
 ."יטנוולר קוש" םתויה רמולכ םינוש םיקווש

 םעפל םעפמ חתנל הרובחתה דרשמלו תורחתה תושרל הנידמה רקבמ דרשמ ץילממ דוע
 םייטנוולרה םיקוושל ובשוחיש םילבוקמ תויזוכיר ידדמ יפל בכרה ףנעב תויזוכירה תמר תא
 ץלמומ הקידבה תואצותל םאתהב .דרפנב בכר ילכ תיירוגטקל תוחפה לכל וא ועבקייש
 םייטנוולרה םיקוושב תויתורחתה תרבגהלו תויזוכירה םוצמצל תוינידמ ידעצ שבגל
 .תויתורחתה תמרב תויעבבו ההובג תויזוכירב םינייפואמה בכר ילכ תוירוגטקב וא ועבקייש

  

 
 .2012 תנשמ תורחתה תושר לש רחא ךמסמ תטויטב וקדבנ םילהנמ יבכר  103
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  בכרה ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקב יתועמשמ קוש חוכ לש ומויק תניחב .ה

 יכ ןייצמ 2019104 ילוימ יתועמשמ קוש חוכ תניחב ןפוא ןיינעב תורחתה תושר לש 2/19 תעד יוליג
 חוכ וידיב ןותנ יזא ,םייתועמשמ םייתורחת םינסרמ ישפוח ןפואב גהנתהל לוכי םיוסמ םרוג רשאכ
 םינייפאמ יפל הקולחב יתועמשמ קוש חוכ תניחבל םיכרד גיצמ תעדה יוליג .יתועמשמ קוש
 תרגסמב .עציהה דצמ ןוסירה לע םיעיפשמה םינייפאמו שוקיבה דצמ ןוסירה לע םיעיפשמה
 ןוסיר תניחבב בושח לוקיש יכ רתיה ןיב ןיוצ שוקיבה דצמ ןוסירה לע םיעיפשמה םינייפאמ תניחב
 קושבש םירצומהמ רתוי לודג חתנ קפסמ םרוגש לככ .ןחבנה םרוגה ידיבש קושה חתנ אוה הז
 תאז .יתועמשמ קוש חוכ ודיב םייקש ךכל רתוי הקזח היצקידניא שמשי רבדה ךכ ,םיוסמ יטנוולר
 דבלמ תרחא הפולח םינכרצל ןיאש יוכיסה הלוע ךכ לדג םרוגה ידיבש קושה חתנש לככש םושמ
 קושה חתנ דצל יכ ןיוצ דוע .םייתורחת םינסר תוחפ םע לעופ אוה יכו ,קפס ותוא םע תורשקתה
 ,ףנעב םימייקה םיפסונה םירחתמה לש םדמעמו םרפסמ תא םג ןוחבל שי ,ןחבנה םרוגה ידיבש
 םרוגה ירצומ ןיב תויפילחתהו לודיבה תדימו וירחתמו ןחבנה םרוגה לש קושה יחתנב תויתדונת
 ןקחשה ידיבש קושה חתנ ןיב לודג רעפ םייק רשאכ יכ ןיוצ ,ןכ ומכ .םיפסונ םירצומ ןיבל ןחבנה
 ותוא ידיבש קושה חוכ תא קזחל יושע רבדה ,םירחתמה רתי ידיבש קושה יחתנ ןיבל קושב לודגה
 .תיסחי ןטק ולש קושה חתנ רשאכ םג ,םרוג

 תויזוכיר ידדמ עברא תועצמאב בכר ילכ אובימ קושה יחתנ תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 חתנ ןיב םירעפלו קושה יחתנב תויתדונתל םידדמ גיצנ הז ףיעסב .ליעל גצוהש יפכ םילבוקמ
 םידדמ .ולדוגב ינשה ןאוביה לש קושה חתנ ןיבל בכרה ילכ הירוגטקב לודגה ןאוביה ידיבש קושה
 שוקיבה דצמ ןוסירל היצקידניא שמשל םילוכי ליעל ונחבנש תויזוכירה ידדמ םע דחי הלא
 םידדמ העברא ובשוח .תולבוקמה בכרה ילכ תוירוגטקמ קלחב קוש חוכ תלעפהל תורשפאלו

 םינשב םילודגה םינאוביה תעברא תצובקב םינאוביה רפסמ )א( :קושה יחתנב תויתדונת תניחבל
 - 2014 םינשה לכב םילודגה םינאוביה תעברא תצובקב ויהש םינאובי רפסמ )ב( ;2019 - 2014
 ןהבש םינשה רפסמ )ד( ;2019 - 2014 םינשב רתויב םילודגה ויהש םינאוביה רפסמ )ג( ;2019

 לש קושה חתנ ןיב רעפה תניחבל דחא דדמ בשוח .2019 - 2014 םינשב רתויב לודגה היה ןאובי
 קושה חתנ ןיב סחיה בושיח תועצמאב םירחתמה רתי ידיבש קושה חתנ ןיבל רתויב לודגה ןאוביה
 םיגצומ םידדמה תואצות .ולדוגב ינשה ןאוביה לש קושה חתנ ןיבל רתויב לודגה ןאוביה לש
 .ןלהל 17-ו 16 תוחולב

  

 
  .)21.7.2019( "יתועמשמ קוש חוכ תניחב ןפוא" תורחתה תושר לש 2/19 תעד יוליג  104
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 תוירוגטק יפל בכר ילכ אובימ קושה יחתנב תויתדונת תניחבל םידדמ :16 חול
 2019 - 2014 ,תולבוקמ בכר ילכ

 םינאוביה רפסמ
 תעברא תצובקב
 םינשב םילודגה

2014 - 2019

 ויהש םינאוביה רפסמ
 תעברא תצובקב
 םינשה לכב םילודגה

2014 - 2019 

 ויהש םינאובי רפסמ
 םינשב רתויב םילודגה

2014 - 2019 

 ןהב םינש רפסמ
 לודגה היה ןאובי

  םינשב רתויב
2014 - 2019 

216 6 םיבשומ העבש

434 4 הרקוי תוינוכמ

234 6 םילהנמ תוינוכמ

134 7  יאנפ תוינוכמ

225 6 תונטק תוינוכמ

416 4 תוירחסמ תוינוכמ

 תוינוכמ
 תויתחפשמ

6 324

334 7 טרופס תוינוכמ

316 5 בכר ילכ כ"הס

466 18 ירשפא םומיסקמ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמו םיסימה תושר ינותנ יפ לע
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 ןאוביה לש קושה חתנל רתויב לודגה ןאוביה לש קושה חתנ ןיב סחיה :17 חול
 2019 - 2014 ,ולדוגב ינשה

201420152016201720182019

2.92.91.61.41.3 2.6 םיבשומ העבש

1.01.01.31.11.3 1.0 הרקוי תוינוכמ

1.11.13.01.61.9 1.2 םילהנמ תוינוכמ

1.61.11.01.21.5 1.2  יאנפ תוינוכמ

1.11.01.51.21.7 1.6 תונטק תוינוכמ

4.52.64.55.12.4 1.4 תוירחסמ תוינוכמ

1.31.01.21.11.1 1.2 תויתחפשמ תוינוכמ

1.94.52.72.61.6 1.5 טרופס תוינוכמ

1.61.51.21.31.5 1.5 בכר ילכ כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמו םיסימה תושר ינותנ יפ לע

 18 ךותמ תוירחסמ תוינוכמ תוירוגטקבו הרקוי תוינוכמ תוירוגטקבש 16 חולמ תוארל ןתינ
 םילודגה םינאוביה תעברא תצובקב וללכנ בכר ינאובי העברא םילודגה בכר ילכ ינאובי

 םינשה לכב םילודגה םינאוביה תעברא תצובקב וללכנ הלא םינאוביו 2019 - 2014 םינשב
 השיש ויה תונטק תוינוכמ תיירוגטקבו תויתחפשמ תוינוכמ תיירוגטקב .2019 - 2014

 עברא לכב רתויב םילודגה ויהש םינאוביה רפסמו םיירשפא 18 ךותמ וז הצובקב םינאובי
 יכ אצמנ בכרה ילכ לש ללוכה םרפסמ חותינב .המאתהב םיינשו השולש היה םינשה
 2019 - 2014 םינשב םילודגה םינאוביה תעברא תצובקב וללכנ םינאובי 18-מ השימח
 16 חולמ תוארל ןתינ .2019 - 2014 םינשה לכב וז הצובקב ויה םכותמ השולשו

 לש ללוכה םרפסמ חותינבו תוירחסמ תוינוכמ תיירוגטקב ,םיבשומ העבש תיירוגטקבש
היה ,2019 - 2014 םינשה ששב םיירשפאה בכרה ילכ ינאובי תששמ דחא קר ,בכרה ילכ
 תוינוכמ תיירוגטקב .םינשה לכב רתויב לודגה היה אוהו ,וז הפוקתב רתויב לודגה
 םינשה רפסמו ,רתויב םילודגה ויה םינאובי ינש תונטק תוינוכמ תיירוגטקבו תויתחפשמ
 .המאתהב םינש שמחו עברא היה וז הצובקב ללכנ רתויב לודגה ןאוביה ןהבש
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 חתנ ןיב סחיה ןהבש תובר םינשב תובר בכר ילכ תוירוגטק תומייקש 17 חולמ תוארל ןתינ
 ינשה ןאוביה לש קושה חתנל האוושהב רתויו 50% היה רתויב לודגה ןאוביה לש קושה
 ינשה ןאוביה לש קושה חתנ ןיבל רתויב לודגה ןאוביה לש קושה חתנ ןיב סחיה .ולדוגב
 בוריקב 2.4-ו 5.1 ,4.5 ,2.6 ,4.5 יפ :תוירחסמ תוינוכמב יתועמשמ ןפואב הובג היה ולדוגב
 בוריקב 1.6-ו 2.6 ,2.7 ,4.5 ,1.9 ,1.5 יפ :טרופס תוינוכמב ;המאתהב 2019 - 2015 םינשב
 בוריקב 1.6-ו 2.9 ,2.9 ,2.6 יפ :םיבשומ העבש תוינוכמב ;המאתהב 2019 - 2014 םינשב
 םינשב בוריקב 1.9 יפו ,1.6 יפ ,3.0 יפ :םילהנמ תוינוכמב ;המאתהב 2017 - 2014 םינשב

 2019-ו 2015 םינשב בוריקב 1.5 יפו 1.6 יפ :יאנפ תוינוכמב ;המאתהב 2019 – 2017
 .המאתהב 2019-ו 2014 םינשב בוריקב 1.7 יפו 1.6 יפ :תונטק תוינוכמבו המאתהב

 יחתנב תויתדונתל םידדמ תניחבב יכ תורחתה תושר ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 קושה חתנל רתויב לודגה ןאוביה לש קושה חתנ ןיב רעפה תניחבבו םינאוביה לש קושה
 קלחב שוקיבה דצמ ןוסירה לע העפשהל תורשפא הלוע ולדוגב ינשה ןאוביה לש
 ףופכב הלא תוירוגטקמ קלחב קוש חוכ לש ומויקל ליבוהל הלוכיש בכרה ילכ תוירוגטקמ
 .יטנוולר קוש תרדגהל

 םינוש םיחותינ תועצמאב ןוחבל ךישמהל תורחתה תושרל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .יטנוולר קוש תרדגהו הניחב רחאל בכרה ילכ תוירוגטקמ קלחב קוש חוכ םייק םא

 תוירוגטקב תוימלוגה תויולעבו ןוריחמה יריחמב םייונישה חותינ 
 תונושה

 ם"עמ ינפל ןוריחמה ריחמב םייונישה תא גיצה הנידמה רקבמ דרשמ לש לדומה ,ליעל רומאכ
 דדמו שפ לש םיריחמה דדמ :םילבוקמ םיריחמ ידדמ ינש יפל תימלוגה תולעב םייונישה תאו

 13 ואבייש תובקוע םייתנשב םיהז בכר ילכ וללכנ םיריחמה ידדמ בושיחב .רפסל לש םיריחמה
 .םירישיה בכרה ינאובי

 תימלוגה תולעבו עצוממה ןוריחמה ריחמב םייוניש לש תפסונ הקידב עציב הנידמה רקבמ דרשמ
 בכר ילכ יצחו ןוילימכ( 2019 - 2014 םינשב םייטרפה בכרה ילכ לכ תא הללכ איהו ,תעצוממה
 השולשו רישי אוביב בכר ילכ ואבייש גניסיל תורבח הז ללכב ,םירישיה בכרה ינאובי 15 ואבייש
 םיעפשומ תימלוגה תולעבו ןוריחמה ריחמב הנשל הנשמ םייונישה ןכל .)םילודג םיפיקע םינאובי
 תואצותה ןיב םילדבה ונכתיי ןכלו ,בכרה ילכ לש גוסהו בֵּכְרֶהה ןוגכ םיפסונ םימרוגמ םג
 .20 םישרתב תועיפומ הקידבה תואצות .תונושה תוקידבב
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 תימלוגה תולעבו ם"עמ ינפל עצוממה ןוריחמה ריחמב םייוניש :20 םישרת
 )2019 - 2014( בכרה ילכ תוירוגטק יפל בכרל תעצוממה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמו םיסימה תושר ינותנ יפ לע
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 תולעב םייונישה ןיבל ם"עמ ינפל ןוריחמה ריחמב םייונישה ןיב המאתהה תא גיצמ 20 םישרת
 תולעבו ם"עמ ינפל ןוריחמה יריחמב םייונישב םילדבהה תא גיצמ 20 םישרת ,ןכ ומכ .תימלוגה
 )ז קלח( תויתחפשמה תוינוכמבו )ב קלח( הרקויה תוינוכמב .בכרה ילכ תוירוגטק ןיב תימלוגה
 0.6%-כ לשו 2.1%-כ לש תימלוגה תולעב הנותמ תרבטצמ הדירי 2019 - 2014 םינשב הלח
-כבו 7.4%-כב הלע אוהו ,ןוריחמה ריחמב הדיריב יוטיב ידיל האב אל וז הדירי םלוא ,המאתהב

  .המאתהב 5.6%

 תונטקה תוירחסמה תוינוכמה לש ,)ג קלח 20 םישרת( םילהנמה תוינוכמ לש תימלוגה תולעה
 - 2014 םינשב רבטצמב הלדג )ח קלח 20 םישרת( טרופסה תוינוכמ לשו )ו קלח 20 םישרת(

 רועישב הלע ם"עמ ינפל ןוריחמה ריחמ םלוא ,המאתהב 23.3%-כבו 7.1%-כב ,5.9%-כב 2019
-כבו תונטקה תוירחסמה תוינוכמב 15.5%-כב ,םילהנמה תוינוכמ תיירוגטקב 9%-כב ,רתוי לודג

  .טרופסה תוינוכמ תיירוגטקב 29.2%

 )ד קלח 20 םישרת( יאנפה תוינוכמ ,)א קלח 20 םישרת( םיבשומ העבש תוינוכמ תוירוגטקב
 לודיגה רועישמ רתוי לודג רועישב תימלוגה תולעה התלע )ה קלח 20 םישרת( תונטקה תוינוכמהו

  .ןוריחמה ריחמב

 תולעהו ,15.3%-כב הלע וז הפוקתב וקדבנש בכרה ילכ ללכ לש עצוממה ןוריחמה ריחמ
  .13.7%-כב התלע תימלוגה

 תולעבו ןוריחמה יריחמב םייונישב םילדבה התלעה הנידמה רקבמ דרשמ לש הקידבה
 הלא םילדבה םג .2019 - 2014 םינשב בכרה ילכ לש תולבוקמה תוירוגטקב תימלוגה
 הנידמה רקבמ דרשמ .תונושה תוירוגטקב תויתורחתה תמרב םילדבה לע דמלל םילוכי

 ףנעב תויתורחתה תמר תא ןוחבל םאובב יכ הרובחתה דרשמלו תורחתה תושרל ץילממ
 םיפסונ םימוחתב תולבוקמה בכרה ילכ תוירוגטקב תויתורחתה תמר תא ונחבי םה ,בכרה
 .תוימלוגה תויולעבו םיבכרה יריחמב םייונישה ,תויחוורה תמר םהבו ,תויזוכירל

 תויתורחתה תמר לע םינותנ לש םוסרפו חותינ
 בכרה ףנעב
 תא בייחל )2012 ראורבפמ הלש חודב( הצילמה בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה
 ריבעהל )הנשב תוינוכמ 1,000-מ רתוי םיאביימה( םילודגה בכרה ינאובי תאו גניסילה תורבח
 םיללוכה םינותנו םייפסכ תוחוד ,השירד יפ לע ,הרובחתה דרשמב םיריחמה לע הנוממל
 יטנוולר ןותנ לכו םיריחמ ,תויומכ ,םיפלח ,תוינוכמ( םירזגמ יפל םתוליעפ ףקיה לש טוריפ
 ורבעוי םייפסכה תוחודה .)טרפל ןוכנל הנוממה אצמי רשא ףנעב תויתורחתה תניחבל
 םוי 21 ךותב הנוממל ורבעוי םיפסונה םינותנה .הנש לכב ץרמב 31-מ רחואי אל הנוממל
 לע חוד ינויב 30 דע רוביצל םסרפי הרובחתה דרשמב םיריחמה לע הנוממה .ותשירד דעוממ
 הריקס הנוממה םסרפי ןכ ומכ .וב םימסחו םילשכ לעו וב תויתורחתה תמר לע ,ףנעה תוליעפ
 תניעט יקפס ,םיכסומ ,הרכשה ,גניסיל ,םיפלח( םהלש םיעטקמהו הנשמה יקוש יבגל המוד
 תוידוסה לע רשפאה לככ ןגמה ןפואבו םיפנעה תמרב ךרעיי חודה .)ב"ויכו ילמשח בכר
 הנוממה תוכמסב ,קפס רסה ןעמל ,יכ הריהבה הדעוה .ןאוביו ןאובי לכ לש תירחסמה
 עייסל יושעה ןותנ לכו תוחנה ירועיש ,הריכמ ינותנ ,םירזגמל הקולח ,םייפסכ תוחוד שורדל
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 הנגהלו בחרה רוביצה ןעמל עדימ סיסב םיקהל ורשפאי הלא לכ .תויתורחתה תמר חותינב
 .ירוביצה סרטניאה לע

 לש הרסהלו יוהיזל עייסי לארשיב בכרה ףנע לע עדימה זוכיר יכ ןיוצ הצלמהל רבסהה ירבדב
 תדימ לע דומעל רדסאמל עייסל יושע אוה ןכ ומכ .קושב ריחמ יתוויעל הנעמ תניחבלו םילשכ
 םימסרפתמה תוחודה .וב תויתורחתה לע תוצלמהה לש העפשהה תדימ לעו ףנעב תורחתה
 ןוגכ - הנשמה יקושב תורחתה רופישל ושמשיו "תירחסמה תוידוסה" ןורקע תא ורפי אל רוביצל
 .התרבגהלו - םיכסומו םיפלח

 ףנעב תורחתה תרבגהל הדעווה תצלמה תא םשייל ידרשמ-ןיבה תווצה ץילמה 2012 לירפאב
 םיטרופמ תוחודו םינותנ שקבל תורשפאה תא הרובחתה דרשמל קינעהל - ךכמ רתוי ףאו בכרה
 תאזו ,ףנעה תריקס ךרוצל שרדנה עדימה לכ תא םיקפסמ םניא רשא םייפסכה תוחודהמ רתוי

 ץלמוה דוע .)]רבעב םייקסע םילבגהל תושרה[ תורחתה תושרב גוהנש יפכ( דרשמה יכרוצ יפל
 התועצמאב רשא ףנעה לש הריקס ןיכהל ול עייסי רשא עדימ לכ שורדל יאשר היהי דרשמה יכ
 וטקניי דרשמה תושירדל הנעיי אל רשא ןאובי דגנ .וב תויתורחתה לע עיפשהל רשפא היהי

 ףנעה תא ןכסל לולע ףנע לש הריקסב עדימ יכ שיגדה תווצה .)תוברע טוליח ןוגכ( תויצקנס
 ןוחבל שרדנ םוסרפה תעב ןכל .ךפהל אלו םיריחמ םואיתל ילכ שמשל לוכי ףאו הבר הדימב
 יתוריש יושיר קוחל ףיעס תפסוה :הלא םושיי יכרד לע ץילמה ידרשמ-ןיבה תווצה .אשונה תא
 יושע רשא רמוח לכ ןאובי לכמ שורדל רדסאמל רשפאי רשא ןאוביה ןמ תושירדב קסועה בכר
 הבוחל המודב ,עבק ךרד אלו ךרוצה יפ לע תאזו ,ףנעה תריקס תוחוד לש הנכהב ול עייסל
 קוח - םדוקה ומשב( תורחתה קוחל )ב(46 ףיעסב עיפומש יפכ .תועידי תריסמל העובקה
 ןיבמ ךכל ךימסה אוהש ימ וא ,הנוממה לש ותשירד יפל ,בייח םדא לכ" :)םייקסעה םילבגהה
 הנוממה תעדלש תודועתה ראשו ,םיסקנפה ,םיכמסמה ,תועידיה תא רוסמל ,הנידמה ידבוע
 ."הז קוח לש ועוציב תא לקהל וא חיטבהל םהב שי

 עוציב םשלו ותשירד יפל ,להנמל רוסמי ןוישיר לעב" :יכ עבוק בכר יתוריש יושיר קוחל 16 ףיעס
 הז ללכבו ,הרובעת רצומ וא בכר לע םיטרפ תוברל ,תוריש ןתמ לע חוויד ,הז קוח יפל תוארוהה
 וא בכר לש קווישהו רחסה ,אוביה יכרד ,הניקת תושירדל המאתה ,תוכיא ,תומכ ןיינעל םיטרפ
 דבוע ,להנמה ;הז קוח יפל תוארוהה עוציב םשל שורדה רחא טרפ לכו ,הרובעתה רצומ לש
 השעי אלו רומאכ עדימ הלגי אל הז ףיעס יפל רסמנש עדימ וידיל עיגהש ,םמעטמ ימ וא דרשמה
 ."טפשמ תיב וצ יפל וא הז קוח יפל תוארוהה עוציב םשל אלא ,שומיש וב

 ,2014 ץרמב תסנכב רשואש ,)זאד םייקסעה םילבגהה קוח( תורחתה קוחל 15 'סמ ןוקיתב
 יכ עבקנ )א( א44 ףיעסב .םינוש םיפנעב תורחתה תמר יבגל תוקידב אשונב א44 ףיעס ףסונ
 םמויק תניחב תוברל ,םינוש קשמ יפנעב תורחתה תמר יבגל תוקידב ךורעל יאשר הנוממה"

 לש תוקמונמה תונקסמה תא רוסמל אוה יאשר ןכו ,תורחתל םימסחו תורחתב םילשכ לש
 ףנעבו ,רצואה רשלו ותוירחא םוחתב אוה הקידבה אשונש רשל ויתוצלמה תאו ויתוקידב
 ףיעסב ."ףוג ותוא שארב דמועש ימל םג - רחא ףוג לש ותוירחא םוחתב איה ןיד יפל ותרדסהש
 תרחא ךרד לכבו טנרטניאה רתאב ויתוקידב תונקסמ תא םסרפי הנוממה" יכ עבקנ )ב( א44
 ."ןוכנל אצמיש

 תורחתה םודיקל קוחה - ןלהל( 2013-ד"עשתה ,תויזוכירה םוצמצלו תורחתה םודיקל קוחב
 ףיעסב .תויוכז תאצקהב תיפנע תויתורחת ילוקישב :ג ןמיס ב קרפ קסוע ,)תויזוכירה םוצמצלו
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 הנפי ,תויוכזה תמישרב הלולכה ]105[תוכז תוצקהל שקבמה רדסאמ" :יכ עבקנ הז קוחל )א(12
 שוביג תעב ,)ב(11 ףיעס יפל תוצעייתה םשל ,םיקומינ ףוריצב ,בתכב ,תורחתה לע הנוממל
 יכ עבקנ )1()א(12 ףיעסב ."...רשפאה לככ םדקומ רחא בלשב וא רומאכ האצקהל םיאנתה
 ,ןכ ומכ .םימי 30 היהת רדסאמל ץעייל ותנווכב םא תורחתה לע הנוממה עידוי הבש הפוקתה
 90 לע הלעת אל תורחתה לע הנוממה לש ותעד תווח ןתמל הפוקתה יכ עבקנ )2()א(12 ףיעסב
 .)1( הקספב רומאכ העדוהה תריסמ םוימ םימי

 לע הנוממה רבס םא יכ תויזוכירה םוצמצלו תורחתה םודיקל קוחל 13 ףיעסב עבקנ ןכ ומכ
 לולכל יאשר היהי אוה ,תורחתה לע תיתועמשמ העפשה תויהל היושע תוכז תאצקהל יכ תורחתה
 ,עידוהש רחאל תאזו ;)ב(11 ףיעס יפל ומיע תוצעייתהב תובייחה תויוכזה תמישרב תוכזה תא
 רשפאל ידכ ,ןכ תושעל ותנווכ לע ,רומאכ תוכזה תאצקה לע ןיד יפל הנוממה רדסאמל ,בתכב
 יכ ,עבקנ דוע .רדסאמה תאז שקיב םא ,םימי 30 ךותב ,בתכב ותדמע תא איצמהל רדסאמל
 .תורחתה תושר לש תתשרמה רתאבו תומושרב ומסרופי הלש ןוכדע לכו תויוכזה תמישר

 ידי לע העבקנש יפכ ,תורחתה לע הנוממה םע תוצעייתהב תובייחה תויוכזה תמישרב 43 טרפ
 ,המישרב רומאה יפ לע .םיבכר אובי אוה ,קוחל 13 ףיעס יפל ותוכמס חוכמ תורחתה לע הנוממה
 יושיר קוחל 41 ףיעס יפל ירחסמ ןאובי ןוישיר שרדנ ויבגלש תוליעפה םוחת" איה הז ןיינעל תוכזה
 ןוישירל תושקב )1( :ןלהלדכ תושקב טעמל ,2016-ו"עשתה ,בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש
 ןיוצש וא ןיבוט תלבוהל דעוימו הנבנ ,ןנכות רשא ךמתנ וא רורג( O גוסמ הירוגטקמ בכר אוביל
 ידיבו ,וב טלושה ידיב ,וידיב ןיאש שקבמל ןתינש ןוישירל תושקב )2( ;)הדובע בכרכ ונוישירב
 תימוקמ רוצי תוליעפ וידיב ןיאו תשקובמה הירוגטקב ףסונ ןוישיר וב טלושה ידי לע טלשנ
 ,הרובעתה תונקתל )א(א271 ףיעסב היונמה הירוגטק -'הירוגטק' ,הז טרפב .וז הירוגטקב
 'הטילש' ;הרובעתה תונקתל )א(95ףיעסב ותרדגהכ 'ילועפת בכר' תוברל ,1961-א"כשתה
 ."ןיפיקעב וא ןירשימב ,1969-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב התרדגהכ

 בכרה ףגא יכ ןיוצ 2019 ראורבפמ תורחתה תושר יגיצנל הרובחתה דרשמ יגיצנ ןיב ןוידה םוכיסב
 הרובעתה ירצומ םוחתבו שדחה בכרה םוחתב תורחתה תמר תא קודבל ןיינועמ הרובחתה דרשמב
 יושיר קוח הרובחתה דרשמ יגיצנ ירבדל יכו ,תונורתפ תייוותה םשלו םהב םילשכה רותיא ךרוצל
 .ףנעב תורחתה תמר לש הקידב ךורעל םימיאתמ םילכ הרובחתה דרשמל קינעמ וניא בכר יתוריש
 ףא ידדצ-דח קוש חוכ ליעפהל בכרה ינאובי לע םילקמה ףנעב םינייפאמ שי בכרה ףגא תעדל
 תלבגומ תורחתה תמרל הפיקמ הקידב ךורעל בכרה ףגא לש ותלוכי .הרואכל לודג םרפסמש
 שדח בכר יריחמ ןוגכ הקידבל םיינויח םינותנ בכר ינאובימ שורדל םילכ קינעמ וניא קוחהש רחאמ
 ךמתסמה עדימה בולישו ,בר ןויסינ רבטצה בכרה ףגאב ,תאז םע .םיחוורה חתמ לע םינותנו לעופב
 ליחמ בכר יושיר קוחל 45 ףיעס .התדובעל םורתלו הל עייסל יושע תורחתה תושר תקידבב וילע
 םשרנ דוע .2013106-ד"עשתה תויזוכירה םוצמצלו תורחתה םודיק קוחל 'ב קרפל 'ג ןמיס תוארוה תא

 
 ;"יתועמשמ רועישב הקזחה וא הזוח ,ןוישיר"כ תוכז הרדגוה תויזוכירה םוצמצלו תורחתה םודיקל קוחל 2 ףיעסב  105

 תוליעפ םוחתל שרדנה ןוישיר תוברל ,2 ףיעסב התרדגהכ" -''ג ןמיס ןיינעל "תוכז" תרדגה הבחרוה קוחל 10 ףיעסבו
 םילעופה רפסמ ,הילע לחה ןידה וא ילכלכה הכרע ,תוכזה לש העבט תמחמש דבלבו ,תינויח תיתשת םוחת וניאש
 ."לבגומ תיצקומ איה ויבגלש ףנעב

 ףנעב תויתורחתה ילוקישב קסוע ,2013-ד"עשתה ,תויזוכירה םוצמצלו תורחתה םודיקל קוחב 'ב קרפל ג ןמיס  106
 - 12 ףיעס ;תויוכז תאצקהב תויתורחת ילוקיש - 11 ףיעס ;תורדגה - 10 ףיעס :הלא םיפיעס ללוכו תויוכז תאצקהב
 ילוקיש - 14 ףיעס ;תויוכזה תמישר - 13 ףיעס ;הנוממה תדובעו ותעד תווח תלבקל תורחתה לע הנוממל היינפ
 .תויתלשממה תורבחה קוח יפל םיכילהב תיפנע תויתורחת
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 אובי תונוישיר תאצקה ינפל תורחתה לע הנוממה םע ץעייתהל ןיינועמ בכרה ףגא יכ םוכיסב
 ירצומו בכרה ףנע אשונל הבר תובישח תסחיימ תורחתה תושר יכ בתכנ ןוידה םוכיסב .םינאוביל
 הרובחתה דרשמ םע הלועפ ףתשל חמשת תושרה יכ ןיוצ .ותוא ןוחבל תניינועמ איהו הרובעתה
 הקלחמה םע תוצעייתה רחאל )ויהי םא( תויטפשמה תולבגמל ףופכ ,בכרה ףנע תקידבב
 הלועפ ינוויכ םיאבה םייעובשב ןחבת תורחתה תושר יכ ןיוצ ןוידה םוכיסב .תושרה לש תיטפשמה
 לא האצי אלש םינותנה תשירד לש הטויט בכרה ינאוביל ריבעי בכרה ףגא יכ רמאנ .בכרה ףנעב
 ךמסמב בכרה ףנע תקידבל ותעצה תא תורחתה תושרל ריבעי בכרה ףגא יכ עבקנ ןכ ומכ .לעופה
 .התבוגת תא לבקל ידכ תרגסמ

 תושרל ריבעה הרובחתה דרשמ יכ הנידמה רקבמ דרשמ ינפל הרובחתה דרשמ ןייצ 2020 ץרמב
 .לעופה לא האצי אל השירדה םלוא ,בכרה ינאוביל םינותנה תשירד תא 2019 ראורבפב תורחתה

 ךימסהל 2012 תנשב וצילמה ידרשמ-ןיבה תווצהו בכרה ףנעב תורחתה תרבגהל הדעווה
 תמר תקידבל ושמשיש םינותנו עדימ רוסמל בכרה ינאובימ שורדל הרובחתה דרשמ תא
 לש תירחסמה תוידוסה תרימש לע הדפקה ךות ,רוביצל ומסרופיו ףנעב תויתורחתה
 ילעבמ םינותנ שורדל תוכמס הרובחתה דרשמל קינעמ בכר יתוריש יושיר קוח .םינאוביה
 תא ליחמ קוחל 45 ףיעסו ,16 ףיעסב טרופמכ ,בכרה ינאובי םללכב ,קוחה יפל ןוישיר
 לע ,2013-ד"עשתה ,תויזוכירה םוצמצלו תורחתה םודיקל קוחל 'ב קרפל 'ג ןמיס תוארוה
 תויתורחתה םודיק לש םילוקיש תליקש רבדב הארוהה ןהבו - בכר אובי ןוישיר ןתמ
  .תורחתה לע הנוממה םע תוצעייתהב ,ןוישיר ןתמ ינפל רדסאמה ידי לע תיפנעה

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

 בכרה ףנעב תויתורחתה תמר תניחבל הנידמה רקבמ דרשמ עציבש הפיקמה הקידבה
 ,םילבוקמ תויזוכיר ידדמ תועצמאב ןכו םינותנ ירגאמ חותינ תועצמאב 2019 - 2014 םינשב
 םינמיס לע רומאכ העיבצה ,תרוקיבה חוד תרגסמב וחתופש םיפסונ םילדומו תויחוור ידדמ
 ףנעב ההובג תויחוור לש המויק לעו םייטרפ בכר ילכ אוביב תויתורחתה תמרב תויעבל
 דוביע לש תובישחה לע םידיעמ הקידבה יאצממ .וקדבנש םירחא םיפנעל האוושהב בכרה
  .ףנעב תויתורחתה תמר חותינ לשו ףנעה ינותנ

 םודיק ןעמל םיבר םיבאשמ העיקשמ תושרה" :יכ 2021 ילוימ התבושתב הנייצ תורחתה תושר
 ףותישב םיבר םירושימב תלעופ תושרה .טרפב בכרה םוחתבו ללכב הרובחתה ףנעב תורחתה
 היצמאמ תא תזכרמ תושרה .ביחרהלו ךישמהל חמשת איה ותוא ,הרובחתה דרשמ םע הלועפ
 בכרה אובי םוחת יכ רמול ךירצו רתויב ברה יתורחתה רופישה תא םיכירצמש הרובחתה ימוחתב
 דועו תוגגז ,בכרל תוריש ,בכרל ףוליח יקלח ןוגכ םימוחת .המישרה שארב יוצמ וניא יטרפה
 דוע ."תורחתה תושר לש תויופידעה ירדס םג םינבנ ךכל םאתהבו רתוי הבר תוסחייתה םישרוד
 תושקב תורשע תושרה הנחב ,דבלב הנורחאה הנשה ךלהמב" :יכ התבושתב תושרה הנייצ
 תעד תווח הקינעהו ,תויתורחת תולאש תוררועמ ןכותמ תושקב עברא יכ האצמו אובי תונוישירל
 תונוישיר תקנעה םרט הב ץעוויהל הבוחה תא הרובחתה דרשמ לומ הדדיח תושרה .ןניינעב
 סחיב לוחתש ךכ ,תויזוכירה קוחל 13 ףיעס יפל הנוממה תמסרפמש תויוכזה תמישר תא הדקימו
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 לטנ רוציל אלש תנמ לע תאז .תיפנעה תויתורחתה םודיק לש תולאש ררועל םייושעש תונוישירל
 תנמ לעו תויתורחת תויגוס תולעמ ןניאש תוביסנב תונוישיר םישקבמש םינאובי לע ירוטלוגר
 ."ףנעל םירחתמ תסינכ לע לקהל

 המילשה אל תושרה ןורחאה רושעב יכ תורחתה תושר ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תושרה העציבש תוקידבה יאצממ יכו ,בכרה ףנעב תורחתה תמר לש הפיקמ הקידב עוציב
  .רוביצל ומסרופ אלו יפוס ךמסמל ללכל ושבוג אל 2012 תנשב

 םתוליעפ תא םאתל הרובחתה דרשמלו תורחתה תושרל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ילכ ינאובימ םיחוויד תלבקל לועפלו םהמ דחא לכ לש םיכרצה לש הנבהו חותינ רחאל
 םוסרפ תא ןוחבלו םעפל םעפמ ףנעב תויתורחתה תמר לש חותינ עוציב ךרוצל בכרה
 תירחסמה תוידוסה תרימש לע הדפקה ךות ,םייתפוקת תוחודב רוביצל םיחותינה ירקיע
 .בכרה ילכ ינאובי לש

 ראורבפב[ השיגפ התוא זאמ" :יכ הנידמה רקבמ דרשמל תורחתה תושר הבישה 2021 רבמבונב
 םיבכרל סחיבו ןכ ומכ ...הרובעת ירצומל םיעגונה םירקחמ תרדסב תורחתה תושר החתפ ]2019

 אובי תונוישיר תאצקה לע הרובחתה דרשמל ףטוש ןפואב תצעיימ תורחתה תושר ,םישדח
 םיבכר אוביב תורחת םודיקל תלעופ ףא תושרה ...הלאכ תונוישיר שודיח לע ןכו םיבכרל
 ...הרובחתה דרשמ ידי לע םסרופמה 'הקוזחת דדמ' םודיקב תוברועמ הז ללכבו ,םיפסונ םיקיפאב
 ישוקמ האצותכ סכממ רוטפ לבקל םיריעזו םיליבקמ בכר ינאובי תייעבב לופיטב תברועמ ןכו

 קוחל א44 ףיעס יפל קוש רקחמב חותפל אלש טלחוה ...תאז םע דחי .רוקמ תדועת תגשהב
 חסונל המוד חסונב םינותנ תושירד ואצוה אל הז ללכבו בכרה אובי םוחת לע תילכלכה תורחתה
 תושירד איצוהל הנוממה תא ךימסמ קוחהש ןייצל בושח( הרובחתה דרשמ ריבעהש אמגודל
 היבאשמו היצמאמ תא דקמל הרחב תושרה .)רומאכ קוש רקחמ תכירע בגא קר ולא ןיעמ
 םיקיפאב בכרה אובי םוחתב תלעופ ליבקמבשכ ,הרובעתה ירצומ ףנעב הז בלשב םיירקחמה
 םינותנש ...]חודה תטויטמ[ םשורה הלוע דוע" :יכ תורחתה תושר הבישה דוע ."רומאכ םירחא
 וא הדיקפתמ הז ןיא ,םלוא .הרובחתה דרשמ תא שמשל םירומא םינותנ תשירדב ולבקתהש
 תא ריבעהל הרטמב םייטרפ םימרוגל םינותנ תושירד איצוהל תורחתה תושר לש התוכמסמ
 ."םייתפוקת תוחוד תכירע ךרוצל שומיש וב השעיש תנמ לע רחא רוטלוגרל ןהמ לבקתהש עדימה

 דרשמל הנותנה תוכמסה בכר יתוריש יושיר קוח י"פע" :יכ ותבושתב ןייצ הרובחתה דרשמ
 ךרוצל ,תולעו ריחמ ינותנ תשירד ללוכ הניא ,עדימו םינותנ בכר ינאובימ לבקלו שורדל הרובחתה
 .ולא םינותנ שורדל תוכמס תמייק תורחתה תושרל קר םויהל ןוכנ .קושב תורחתה תומר חותינ
 וכותב ןגעמו 16 ףיעס לש ןוקית רתיה ןיב ללוכש תישאר הקיקח ןוקית לש ךילה םדקמ דרשמה
 ."תורחתה תמר תניחב ךרוצל םינותנ ללוכ םינותנ תונוישיר ילעבמ שקבל תורשפא

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

  – ישילש רעש

 בכרה ילכ קושב ,גניסילה ףנעב תויתורחתה
 בכר ילכ תשיכרל יארשאבו םישמושמה

 הרכשהו הרכחה - גניסילה קושב תויתורחתה
 םיבר םידבוע םידגאמה םילודג םינוגראל ,תיבה יקשמל םישדח בכר ילכ םיקוושמ בכרה ינאובי

 הרכחה תורבחלו ,הלאכ םידוגיאב רבח וניאש ןכרצל םתולעמ הבר הדימב םיתחפומ םיריחמב
 אשמ לוהינ( חוקימה תלוכיו היינקה תלוכי יפ לע עבקנ החנהה רועיש .)הרכשהו גניסיל תורבח(
 תואקסעה םוחת תא תוביחרמ הרכשההו הרכחהה תורבח תונורחאה םינשב .הצובק לכב )ןתמו

 ןכמ רחאלו ,תואנוטיסב םישדח בכר ילכ םינאוביהמ תושכור ןה ."רטמוליק ספא" םשב תורכומה
 ןומימ תועצמאב ןה ,107לודג ןומימ רועישבו תחפומ ריחמב "הנושאר די"מ בכרכ םתוא תורכומ
 .תינומימ הרכחה תועצמאב ןהו )םימולשת תסירפ( ליגר

 גניסילה תורבח לש קושה חוכ
 תויחוורב לודיג

 המצעתה איהו ,הזע תורחת תררוש גניסילה ףנעב ,2012 רבמטפסמ 'א ץועיי תרבח חוד יפ לע
 תונידמב לבוקמל המוד וב תויזוכירה תמרו ,םיבר םירחתמ םילעופ ףנעב .תונורחאה םינשב
 תורחתה יכ םידיעמו תונוש תונידמב םיריחמל האוושהב םיכומנ לארשיב גניסילה יריחמ .תונוש
 גניסילה תורבח תולבקמש תוחנהה תיברמ "תרבעה"ל הליבומ גניסילה תורבח ןיב תיביסרגאה
 תוחוקלל םג הלא תוחנה ריבעהל גניסילה תורבח ולחה הנורחאל .יקסעה חוקלה לא םינאוביהמ
 תויחוור יכ 'א ץועיי תרבח חודב ןיוצ דוע .יטרפ גניסיל לש םישדח םילדומ תרגסמב תאזו ,םייטרפ
 םימרוגה ללכל תיסחי בר חוכ גניסילה תורבחל .תונורחאה םינשב הבר הדימב תקחשנ תורבחה
 םיפלחה ינאובימו םיכסומהמ ,בכרה ינאובימ לודג היינק חוכמ תונהנ ןה :בכרה ףנעב םירחאה
 בכרה עטקמב .הלא םיעטקמב תיקסעה תוליעפה לע יתוהמ ןפואב תועיפשמו םהיקפסו

 ורבע שיבכל םתיילע םוימש הנושארה דיה יבכר עציה לע תוטלוש גניסילה תורבח ,שמושמה
 .קושה יריחמ לע ךכב תועיפשמו ,םינש שולשמ רתוי אל

 תורבח ןוגכ םילודג בכר ייצל רקיעב ורכמנ םינאוביה לש בכר ילכמ תיצחמכ תונורחאה םינשב
 בכרה ילכ תריכמ לש קושה חתנב םייונישה תא םיגיצמ 21 םישרתו 18 חול .הרכשההו גניסילה
 תאו יטרפה קושב בכרה ילכ רפסמב הלחש הדיריה תא ןכו 2019 - 2016 םינשב חוקלה גוס יפל
 .ידסומה קושב היילעה

 
 .יארשאב תנמוממ תולעה לכ םיתיעלו ,יארשאב תנמוממ בכרה תשיכר תולע בור  107
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 2019 - 2016 ,חוקלה גוס יפל בכר ילכ תוריכמ :18 חול

 הנשה

 תורבח גניסיל וא הרכשה תורבח םייטרפ תוחוקל

 ילכ לכ ךס
 בכרה

 ילכ רפסמ
 בכרה

 רועיש
 תוריסמה

 ילכ רפסמ
 תוריסמה רועיש בכרה

 ילכ רפסמ
 בכרה

 רועיש
 תוריסמה

2016 155,757 53.4% 68,100 23.3% 67,802 23.2% 291,659 

2017 152,784 53.0% 65,006 22.6% 70,392 24.4% 288,182 

2018 137,883 50.9% 65,560 24.2% 67,302 24.9% 270,745 

2019 127,972 49.0% 69,422 26.6% 63,858 24.4% 261,252 

 .הנידמה רקבמ דוביעב ,הרובחתה דרשמ ינותנ יפ לע

  ,חוקלה גוס יפל בכר ילכ תוריכמ לש קושה חתנב םייונישה :21 םישרת
2016 - 2019  

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמ ינותנ יפ לע
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 תנשב 53.4%-כמ דרי םייטרפ תוחוקלל ורכמנש בכרה ילכ רועיש יכ םיארמ םישרתהו חולה
 תנשב 23.3%-כמ הלע גניסיל תורבחל ורכמנש בכרה ילכ רועיש יכ ,2019 תנשב 49%-כל 2016
 גניסילב תוקסוע ןניאש( תורבחל ורכמנש בכרה ילכ רועיש םג יכו ,2019 תנשב 26.6%-כל 2016

 .2019 תנשב 24.4%-כל 2016 תנשב 23.2%-כמ הלע )הרכשהו

 הזע תורחת הלהנתה הקידבל ומדקש םינשב יכ ןיוצ 2012 תנשמ 'א ץועיי תרבח חודב ,רומאכ
 גניסילה תורבח לש תויחוורב םייונישה תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ .הרכשההו גניסילה םוחתב
 הקידבה תואצות .ףנעב תויתורחתה תמרל ןָּמַסכ 2019 - 2015 םינשב תולודגה תוירוביצה
  .22 םישרתב תועיפומ

 גניסילה תורבח עברא ,רוזחמל תיסחי עצוממה חוורה רועיש :22 םישרת
 2019 - 2015 ,*תוירוביצה

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תוירוביצה גניסילה תורבח עברא לש םייפסכ תוחוד יפ לע
 ירזגמה חוורה .בכר ילכ לש רישי ןאובי םג איהש תחא גניסיל תרבח ןהמ ,תוירוביצ גניסיל תורבח עברא  *

 .קווישהו הריכמה תואצוה יוכינב ימלוגה חוורה אוה תורבחה בורב
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 23.3%-כמ( םישדח בכר ילכ תשיכרב גניסילה תורבח לש ןקלח לדג תונורחאה םינשב
-כמ( יטרפה קושל ורכמנש בכרה ילכ רועיש דרי ,)2019 תנשב 26.6%-כל 2016 תנשב

 תויחוורה ידדמב רכינ רועישב לודיג םשרנו )2019 תנשב 49.0%-כל 2016 תנשב 53.4%
 הלע רוזחמהמ סמ ינפל ןהלש חוורה רועיש .תולודג תוירוביצ גניסיל תורבח עברא לש
 רזגמ לש חוורה רועיש .158%-כ לש לודיג - 2019 תנשב 4.9%-כל 2015 תנשב 1.9%-כמ
 תויחוורב לודיגה .2019 תנשב 9.8%-כל 2015 תנשב 8.2%-כמ לדג הלא תורבחב גניסילה
 תויתורחתה תמרב הדירי לעו ןהלש קושה חוכ תוקזחתה לע עיבצהל יושע גניסילה תורבח
  .הז קושב

 איה תושרה ,תילכלכה תורחתה קוחב ןויעמ הלועש יפכ" :יכ התבושתב הנייצ תורחתה תושר
 לע ןתפיכאו תילכלכה תורחתה קוח תוארוה םויק לע תיארחא איה ךכ ךותבו ,יללכ רוטלוגר
 יפנע רוטלוגרל ילוא ,תויטנוולר תושרה לא ונפוהש תוצלמהה ןמ תובר ...קשמה יפנע ללכ
 תכרעמ עובקלו וחוקיפ תחתש קושה רחא ףטוש ןפואב בוקעל ודיקפתש ,]הרובחתה דרשמ[
 ."קוש ותוא יבגל תיפיצפסה תויחמומה לעב אוהו ,הז קושב תומרונ

 גניסיל תורבח לש ןתואצמיהמ ףנעב םרגנה תוויעל רע" :אוה יכ ותבושתב ןייצ הרובחתה דרשמ
 גניסילה תורבח יכ ריעהל שקבמ םלוא ,הז קושב תורחתה תמר רחא בקעמב ךרוצלו ,תולודג
 .קוחה יפ לע להנמה תויוכמסל תופופכ ןניאו ,בכרל םיתוריש יושיר קוח לש וחוכמ תוניישורמ ןניא
 ."הז קושב תויתורחתה תמר רוטינ ךרוצל תורחתה תושר תוליעפל תובישח תמייק ...ךכיפל

 הלועפ ףותישב לועפל הרובחתה דרשמלו תורחתה תושרל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ןוחבלו םילבוקמ םידדמ תועצמאב ףנעב תויתורחתה תמר רחא םעפל םעפמ בוקעלו
 .גניסילה ףנעב תורחתה םודיקל שרדנה תדימב םיעצמא תטיקנ

 םינאוביה דצמ ריחמ תומר לע הרימש

 ריחמ ןיב םילדבה שי ,2012 ראורבפמ בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חוד יפ לע
 ימינפ ךמסמ לש הטויט יפ לע יכ ןיוצי .ידסומה ןכרצל וריחמ ןיבלו יטרפה ןכרצל בכרה תריכמ
 קושל בכרה יריחמ ,"יללכ - בכרה ילכ אובי םוחת" אשונב 2012 תנשמ תורחתה תושר לש רחא
 ןכרצה יכ הדעווה חודב ןיוצ דוע .ידסומה חוקלל ריחמהמ 10%-כ דע 5%-כב רתוי םיהובג יטרפה
 ייצ ,הלשממה םינהנ םהמש םיריחמהמ הבר הדימב הובג רשא אלמ ןוריחמ ריחמ םלשמ יטרפה
 ,יתורחת קושב עבקנ היהש ףדועהמ תרכינ הדימב ךומנ ןכרצה ףדוע ןכל .גניסילה תורבחו בכר
 השכרש בכרה ילכש רחאמ .בכר ילכ ייצו גניסילה תורבח םימלשמש םיריחמה חווטב רמולכ
 ,קושב םייווש יפל יארשאה יקפסל םידבעושמ םהו רז ןוהב ובורב ןמומש סכנ םה גניסילה תרבח
 עיפשהל ידכ םיהובג ןוריחמ יריחמ לע רומשל גניסילה תורבח דצמו בכרה ייצ דצמ ץחל רצונ
  .גניסילה תורבח יסכנ לש ךרעב הדירי עונמל ידכו םרובעב בכרה ילכ יאלמ לש טרגה יכרע לע

 תותתואמ גניסילה תורבח יכ ןיוצ 2012 ראורבפמ בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חודב
  .בכרה תריכמ תעב ןהלש ידיתעה חוורה עגפיי אמש ןכרצל וריחמ תא ותיחפי לבל םינאוביל

 בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חוד תובקעב בתכנש ,תורחתה תושר לש ימינפ חודב
 תשרופמ ץחל תלעפהל תויאר ואצמנ אל ופסאנש םיכמסמב יכ ןיוצ ,ידרשמ-ןיבה תווצה חודו
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 םיבוג םהש ריחמה תא דירוהלמ םעיתרהל ידכ בכרה ינאובי לע בכרה תרכחה תורבח דצמ
 םייקש הנעטה תא ףסה לע לוספל ןתינ אל תאז תורמל יכ ןיוצ ,תאז םע .םייטרפה תוחוקלהמ
 תורבחש ןכתיי ,םייטרפ תוחוקלמ הבוג אוהש ריחמה תא דירומ ןאובי םא ,רמולכ .עמתשמ ץחל
 ותוא עיתריש ןפואב ונממ תושיכרה תא םצמצל - אדירג תוגהנתהב ביגהל תולוכי גניסילה
 .וזכ ריחמ תדרוהמ עמתשמב

 םירכמנה בכר ילכ לש ןוריחמה יריחמב םייונישב םילדבה שי םא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 םשל .םייטרפה םינכרצל םירכמנה בכרה ילכ לש ןוריחמה יריחמב םייונישה ןיבל גניסיל תורבחל
 תובקוע םייתנשב )םיהז םגד דוקו רצות דוק( םיהז בכר ילכ לש ןוריחמ יריחמב םייונישה וקדבנ ךכ
 .יטרפה קושל ורכמנש בכרה ילכ ןיבל גניסילה תורבחל ורכמנש בכרה ילכ ןיב הדרפה ךות
 .19 חולב תוגצומ הקידבה תואצות

 םהלש ןוריחמה ריחמש גניסילה קושבו יטרפה קושב בכרה ילכ רפסמ :19 חול
 2019 - 2014 ,םינש ידמצ יפ לע ,הלע וא הנתשה אל ,דרי

2019 - 20182018 - 20172017 - 20162016 - 20152015 - 2014 םינשה

 גניסיל יטרפ גניסיל יטרפ גניסיל יטרפ גניסיל יטרפ גניסיל יטרפ קושה

 בכרה ילכ רפסמ

 798 6,941 11,871 15,524 4,956 17,689 47,239 88,859 2,413 13,548 ןוריחמה ריחמב הדירי

 35,070 73,087 63,058 132,193 39,281 110,818 15,819 42,162 34,181 65,086 יוניש אלל ןוריחמה ריחמ

 30,055 77,661 11,227 29,467 42,369 65,514 5,216 15,366 50,145 77,684 ןוריחמה ריחמב היילע

 65,923 157,689 86,156 177,184 86,606 194,021 68,274 146,387 86,739 156,318 כ"הס

 תוגלפתה

 1.2% 4.4% 13.8% 8.8% 5.7% 9.1% 69.2% 60.7% 2.8% 8.7% ןוריחמה ריחמב הדירי

 53.2% 46.3% 73.2% 74.6% 45.4% 57.1% 23.2% 28.8% 39.4% 41.6% יוניש אלל ןוריחמה ריחמ

 45.6% 49.2% 13.0% 16.6% 48.9% 33.8% 7.6% 10.5% 57.8% 49.7% ןוריחמה ריחמב היילע

 יוניש אלל ןוריחמה ריחמ
 ריחמב היילע וא
 ןוריחמה

91.3% 97.2%39.3%30.8%90.9%94.3%91.2%86.2%95.6%98.8%

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמו םיסימה תושר ינותנ יפ לע
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 ריחמב יוניש לח אל - 2016 - 2015 םינשב טעמל - םינשה ידמצ בורבש הארמ 19 חול
 קושל ורכמנש בכרה ילכב ןה ,תוילע וב ומשרנ וא וקדבנש בכרה ילכ בור לש ןוריחמה
  .יטרפה קושל ורכמנש בכרה ילכב ןהו גניסילה

 ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חוד לש ךמסמב ולעוהש תונעטב םיכמות הקידבה יאצממ
 םינאוביל תותתואמ גניסילה תורבחש ןכתיי ןהיפלו ,תורחתה תושר לש ימינפ ךמסמבו בכרה
  .ותריכמ תעב ןהלש ידיתעה חוורה עגפיי אמש ןכרצל בכרה ריחמ תא ותיחפי לבל

 עציבש הקידבה יכ תורחתה תושר ינפלו הרובחתה דרשמ ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ןה ורכמנש בכר ילכ בור לש ןוריחמה ריחמב יוניש לח אל 2019 - 2014 םינשבש הארמ
 הלא םיאצממ .הלע ןוריחמה ריחמש וא םינשה בורב םייטרפ םינכרצל ןהו גניסיל תורבחל
 חודבו בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חודב התלעוהש הנעטה תא םיקזחמ
 םיריחמה לע עיפשהל חוכ גניסילה תורבחל היפלו ,2012 תנשמ תורחתה תושר לש ימינפ
 םיעגפנה .תוימלוגה תויולעב הדירי לש הפוקתב םג םהב הדירי עונמלו בכרה ינוריחמב
 תורבח לש םינכרצה ןהו יטרפה קושב בכר ילכ םישכורה ןה ,םינכרצה םה הז קוש לשכמ
 ןוריחמה יריחמב הדיריהמ םינהנ םניא יטרפה קושב בכר ילכ םישכורה םינכרצה :גניסילה
 תורבח לש םינכרצהו ,תודרוי םינאוביה לש תוימלוגה תויולעה רשאכ םג בכרה ילכ לש
 הנתשמ וניאש תיסחי הובג ןוריחמ ריחמ יפל עבקנה הובג שומיש יווש םימלשמ גניסילה
 .םינאוביה לש תוימלוגה תויולעב הדירי הלחשכ םג

 תורבח תורכומש "מ"ק ספא" יבכרב "די םושיר"
 גניסילה
 וניה בכר ילכ יושירו םושיר" :בכר ילכ םושיר אשונב הרובחתה דרשמ לש ךירדמל םאתהב
 םיאבוימה םישדח בכר ילכ לש םושיר עצבל בכרה ינאובי תא ךימסה רשא יושירה ףגא תוירחאב
 ."בכר ןוישיר םרובע קיפנהלו ,םדי לע

 גניסילה תורבח לצא "די םושיר" לטובי יכ הצילמה בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה
 ןאוביה לע יכ ץלמוה רתיה ןיב .ורוציי םוימ םישדוח 12 ורבע אלש דבלבו שדח בכר תורכומ רשא
 .אשונב ברעתהל וילע רסאייו השכרש בכרב גניסילה תרבח שמתשת דציכ ררבל רסאיי

 תרגסמב גניסילה תרבח יפלכ יהשלכ היצקנס תלעפה וא ןאובי תוברעתה ,וז הצלמה תרגסמב
 םושרל גניסילה תרבח ביוחת םישדוח 12 ירחא .רוסא יקסע לבגהכ רדגות שדח בכר לש הריסמ
 שמושמ בכרל בשחנ ,שדח בכר וב בצמ והז" יכ ןיוצ הצלמהל רבסהה ירבדב .המש לע בכרה תא
 תוויעה תא ןקתת וז הצלמה .המש לע בכרה תא םושרל גניסילה תרבח תא בייחמה קוחה ללגב
 דוע ."ובכר תא רוכמל שקבי אוה רשאכ ןכרצב עגפת אל ךכו ,"די ריבעהל" חרכהה בקע רצונש
 ולבקיש 5% דע לש החנהה תא רוביצל ריבעהל גניסילה תורבחל רשפאת הצלמהה יכ ןיוצ
 .םינאוביב םירליד ןיעמכ תורחתהל ךכו םינאוביהמ

 תא םשייל ץילמה בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה תוצלמה םושייל ידרשמ-ןיבה תווצה
 לצא םייקש יפכ( ותריכמ דע בכרב העיסנה תא רוסאל שרדנ" יכ ןיוצ תווצה חודב .הצלמהה
 ."גניסילה תרבח םש לע םושיר וא בכרה רוציי דעוממ םישדוח 12 דע ותריכמ ןכו ,)בכר ירחוס
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 אשונה יכו יקסע לבגהכ רדגות אל גניסילה תורבח לש תוריסמב ןאוביה תוברעתה יכ ןיוצ דוע
 ןייצ הצלמהה םושיי ךרדל עגונב .םייקסע םילבגהל תושרה תעצבמש הדובעה תרגסמב ןודיי

  .גניסילה תרבח םש לע בכרה םושיר לע להונה תא ןכדעי הרובחתה דרשמ יכ תווצה

 תויתורחתה תרבגהל הדעווה חוד תובקעב בכרה ףנע אשונל השרדנ תורחתה תושר רומאכ
 תושר( תורחתה תושר לש חוד תטויטב .2012 תנשמ ידרשמ ןיבה תווצה חודו בכרה ףנעב
 - םילבגהה תושר ידי-לע שדחה בכרה ףנע תקידב אשונב 2012 תנשמ )זאד םייקסעה םילבגהה
 ןיינעל םג )זאד םייקסעה םילבגהה תושר( תורחתה תושר הסחייתה תונקסמהו םיאצממה ירקיע
 תרכחה תורבחל םינאובי ןיב תורחתב עוגפל םילולעה םירדסה אשונב קרפב ."מ"ק ספא" יבכר
 הלוכי בכר תרכחה תרבח היפל ,הרובחתה דרשמ לש השדחה הארוהה רואל" :יכ ןיוצ בכר
 תרכחה תורבח יכ ריהבהל תושרה ןוצרב ,'0' דימ שדח בכר תריכמ ידי לע ןאוביב תורחתהל
 הכלשה וז הדבועל .םינאוביב תורישי תוילאיצנטופ תורחתמל ,ךרובמ ןפואב ,וכפהי בכרה
 .בכר תרכחהל תורבח םע םהילא עיגהל היהי רתומ םינאובילש םירדסהה יגוס לע תיתועמשמ
 בכרה תרכחה תרבח תא עיתרמ ןיפיקעב וא ןירשימבש בכר תרכחה תרבחל ןאובי ןיב רדסה לכ
 קר רשכומ תויהל לוכיש ,רוסא לבוכ רדסה רדגב אהי םירחא םינאוביב וא ןאוביב תורחתהלמ
 וא ביתכמ ןאוביה ובש רדסה הז ללכב .םייקסעה םילבגהה ךרעממ שארמ רושיא תועצמאב
 תא רוכמת בכרה תרכחה תרבח םהבש םיירחסמה םיאנתה יבגל בכרה תרכחה תרבחל ץילממ
 בכרה תרכחה תרבח ןיבל ןאוביה ןיבש הקסעב םילחה םיירחסמה םיאנתה ןיב ךרוכ וא ,םיבכרה
 ."םילבוכ םירדסה הרואכל םה ,םישדח םיבכר תריכמב בכרה תרכחה תרבח לש התוליעפ ןיבל

 עובקה יאנתה םהב ,בכר לש יושירלו םושירל םיאנת ועבקנ ,1961-א"כשתה ,הרובעתה תונקתב
 םישדוח 12 ופלח םרט ןכ םא אלא ןוישיר וילע ןתניי אלו בכר םשריי אל ויפלו )3()א( 282 ףיעסב
  .)הז ףיעסב םיטרופמה םירקמה דחא וב םייקתה םא אלא( ורוציי דעוממ

 רוכמל השרומה בכר רחוס םש לע םשרנ רשא מ"ק '0' בכר" יבגל ןיוצ הרובחתה דרשמ תבושתב
 רוציה דעוממ םישדוח 12 ורבע םא קרו ךא אלא ,תולעבה ןיינמב 'די' בשחנ אל - '0' ]יכ[ םיבכר
 ."קוחב םושרה יפכ

 0" בכר ילכ רתיה ןיב תורכומה הרכשה תורבח וא רכחה תורבח שי בכרה ינאובימ קלחלש ןיוצי
  ."מ"ק

 םימשרנ השרומ בכר רחוס תושמשמש גניסילה תורבח לש םיבכר תרוקיבה םויס דעומב
 תווצהו תויתורחתה תרבגהל הדעווה תוצלמה ומשוי אל רמולכ .בכרה ןוישירב תפסונ דיכ
 .גניסילה תורבח תורכומש "מ"ק ספא" יבכרב תפסונה "דיה" םושיר לוטיבל ידרשמ-ןיבה
 בכרה ףנעב םיריחמה תומרב תוויע רצוי "מ"ק ספא" יבכר לש תונוישירב תפסונ די םושיר
 שדח בכר יכ הפוצמ היה .םישמושמה בכרה ילכ קושב ןהו םישדחה בכרה ילכ קושב ןה
  .בכרה רכומ לש ותוהזב תולת אלל )"הנושאר די"( שדחכ םשריי ןכרצל רכמנה

 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
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 םישמושמה בכרה ילכ קושב תויתורחתה
 הנוקל ןוצרמ רכומ ןיב שוקיבו עציה יפ לע להנתמה ישפוח קוש אוה םישמושמה בכרה ילכ קוש
 אצומה תדוקנ .ותעדל לבקל יושע אוהש ריחמ לכ שורדל םדא לכ לוכי בכר תריכמ תעב .ןוצרמ
 שוקיבבו עציהב יולת יפוסה הקסעה ריחמ .קושב םירכומה בכרה ינוריחמ איה ןתמו אשמב
 תיב ,הרבח ,יטרפ[ רבעב םילעבה גוס ,רבעב םילעבה רפסמ ,בכרה ליג( בכרה בצמבו רומאכ
 ובצמ ,]הרכשה זרכמ ךרד רבעב היינק ,דבועל דומצ בכר ,תירוביצ תולעב ,תינומ ,הגיהנל רפס
  .)]רוזבאה תמר ,יתנשה יושירה ןחבמ דע םישדוחה רפסמ ,רבעב תונואתו תועיגפ ,העוסנ[ ינכמה

 גצומכ רתיה ןיב ,םירחא הריכמ יגוס ללוכ םישמושמה בכרה ילכ קוש ,תימצע הריכמ לע ףסונ
  :ןלהל

 ידי לע תורישי תישענה םתריכמו בכרה ילכ תשיכר :בכר ילכה ינאובי ידי לע הריכמו השיכר
 םהש שדח בכר תוריכמ םודיק איה תירקיעה םתרטמש ,"Trade in" יעצבמ תרגסמב םינאוביה
 ריחמל ברקתמה ריחמ וא ןוריחמ ריחמ ללכ ךרדב םיעיצמ םינאוביה הלא םיעצבמב .םיאביימ
 יוושה תא םיזזקמ םהו ,ובצמ יפ לע םימוכס יוכינב ןשיה בכרה לש ויווש תרומת תאזו ןוריחמה
 .שדחה בכרה לש השיכרה תולעמ

 תרבועש בכרה תריכמל היצפוא תועצמאב תישענ :בכר ילכ ירחוס ידי לע הריכמו השיכר
 יפוסה ןכרצל רחוסהמ ןשיה בכרה תריכמ .יפוסה ןכרצל בכרה תריכמל דע רחוסה לש ותולעבל
  ."די" הפיסומ אל וז הקסע .)הפלחה תקסע( "Trade in"ה תטישב וא ,םולשתב תושעיהל הלוכי

 תושענ םתריכמו םישמושמה בכרה ילכ תשיכר :שדח בכר תריכמל תויטרפ תויונכוס
  יעצבמ הלא םינכוס םיעיצמ םינאוביה דודיעב .שדח בכר תריכמל תויונכוסה תועצמאב
"Trade in", םיגהונ םינכוסל יוציפכ ,ליעל רומאכ .ןוריחמה ריחמל בורקה ריחמב ללכ ךרדב 
 יפל וא שדחה בכרה תשיכר םוכסל םאתהב עבקנ םרועישו םיקנעמ םהילא ריבעהל םינאוביה
 .ןאוביה לש םירחא םילוקיש

 תורבחהו ילועפתה גניסילה תורבח :בכר תרכשהל תורבחו ילועפתה גניסילה תורבח
 ילכ תריכמל ףאו ןתולעבבש בכרה תריכמל ומיקהש תויתשתב תושמתשמ בכרה תרכשהל
 ."Trade in" הפלחה תואקסע רקיעב אוה הלא תוריכמ רוקמ .םיישילש םידדצמ ולבקתהש בכרה
 גניסיל םכסהב הרבחה םע רשקתה רשא חוקל לש בכר ילכ םג הלא בכר ילכ םע םינמנ םיתיעל
 .םישדח בכר ילכ ותרגסמב רכחו ילועפת

 תרבח תיינפהב :"הכלהל רומג ןדבוא"כ חוטיבה תורבח ידי לע ורדגוהש בכר ילכ תיינק
 .בכרה ךרעמ 60%-ל 50% ןיב ונוקית תולע רשא ,הנואת רחאל בכר ילכ תונקל לבוקמ חוטיב
 שי .שרגמל "הכלהל םידירש"כ בכרה תא רוכמל חוטיבה תרבח יאמש ץילממ הלא םירקמב
 .ותוא םירכומו ךסומב בכרה תא םינקתמה םישרגמ ילעב

 עונמה תוניקתל תוירחא :הלא תונורתימ הנהנ תויונכוסמ וא ןאוביהמ שמושמ בכר שכורה חוקל
 תלבק ;תרדגומ )'זארטמוליק( העוסנ דע וא םישדוח 24 דע השולש לש הפוקתל םיכוליהה תביתו

 םירקמב ;הקידב ןוכמ םעטמ הקידב חוד ףא םיתיעלו שכרנה בכרה לש הירוטסיהה לע עדימ
 לע בכרה לש תרזוח השיכרל תורשפאה תא חוקלל םיחיטבמ םילודג םירחוסו םינאובי םימיוסמ
 בכרה ןוריחמב ןיוצמהמ ךומנ היהי היינקה ריחמו ,השיכרהמ םייתנש ךלהמב ללכ ךרדב ,םהידי

 םילודג םירחוסו םינאובי ;ןווגמו לודג בכר ילכ עציה ;בכרה בצמל םאתהבו תרזוחה השיכרה םויב
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 ;םתושרבש "Trade in" תואקסעל בכרה יאלמ לע טרופמ עדימ םהבו תתשרמ ירתא םיליעפמ
 בכרה תשיכרל םיחונ ןומימ יאנת םג "Trade in" תוחוקלל םיקינעמ םימיוסמ םירחוס וא םינאובי

 ןמזה תאו ןשיה ובכר תריכמב הכורכה תואדווה-יא תא ןכרצל תכסוח םהמ השיכרהו ,שדחה
  .רתוי שדח בכר שופיחל שורדה

 םלשיש רתוי הובגה ריחמב רקיעב םיאטבתמ הלא םירחוסמ בכרה תא שכורה חוקלל תונורסחה
 יכ חינהל ןתינ .בכרה לעבמ הרישי השיכר לש הקסעב םלשמ היהש ריחמל האוושהב רחוסל
 רדסומ םוקממ בכר ריחמ ,בכרה ינוריחמ יפל יכ ןיוצי .ןוריחמה ריחממ הובג ריחמל ףאשי רחוסה
 הובג ,ליעל וטרופש םיתורישה ראשו לפוטמו ןקותמ בכר ,רתויו הנשל תוירחא לבקמ חוקלה ובש
  .ןוריחמה ריחממ

 ילכ קושב בכרה לש הירוטסיהה לע עדימ תלבקב ישוק
 םישמושמה בכרה
 לע םיעיפשמ הנואתה תעב בכרל םרגנש קזנה רועיש לעו תפטושה בכרה תקוזחת לע עדימה
 ,לודג הנואת תעב ולש קזנה רועישו יוארכ קזחות אלש בכר .ירחסמה וכרע לעו בכרה תוחיטב
 קוח יפ לע .ןרציה תוארוהל םאתהב תויעוצקמב ןקות בכרה יכ וחיטבי רשא םידעצ תטיקנ בייחמ
 בכר תריכמ קוח - ןלהל( 2008-ח"סשתה ,)תואנ יוליגלו עדימל תואכז( שמושמ בכר תריכמ
 חטבמ לכמו בכרה לפוט וא ןקות ובש ךסומ לכמ לבקל יאכז שמושמ בכר שכור ,)שמושמ
 רומשל ךסומה לע יכ הז קוח עבוק דוע .108בכרה לע םהידיב שיש עדימ לכ בכרה תא חטיבש
 עדימהש םוימ וא לופיטה וא ןוקיתה םוימ םינש עבש ךשמל וב לפוט וא ןקותש בכר לע עדימ
 ודי לע רצונ עדימהש םוימ םינש עבש ךשמל חטיבש בכר לע עדימ רומשי חטבמ יכו ;וידיל עיגה
 תואנ יוליג תבוח תלטומ ,הז קוחב ותרדגהכ 109בכרב קסוע לע ,ןכ ומכ .וידיל ועיגהש םוימ וא
 שכורל רסמנה יוליג ספוטב טרפל ביוחמ אוה התרגסמבש ,שמושמ שכר תריכמל תואקסעב
 ומרגנש תועיגפ רבדב עדימ ןכו בכרה לש םדוקה םילעבה רפסמל עגונב עדימ ,ראשה ןיב ,בכרה
 ,שמושמ בכר תריכמ קוח יפ לע .יוליגה ספוט תריסמ דעומל דע ,בכרב קסועל עודיה לככ ,בכרל
 סנקהמ העבש יפ לודגה סנק וניד תואנ יוליג ןיינעב 4 ףיעס תוארוה לע רבועה בכרב קסוע
  .1977110-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )2()א(61 ףיעסב רומאכ

 ,תונואת( בכרה ילכ לש הירוטסיהה לש רדוסמ דועית לארשיב ןיא ,'א ץועיי תרבח חוד יפ לע
 םידובעש ,תובינג ,םימדוק םילעב( ןימז וניא םייקה עדימהו ,)'וכו עונמ תפלחה ,תוקידב ,םילופיט
 דרשמ .בכרה שכורל בכרה רכומ ןיב עדימב הירטמיסאל תומרוג השעמל רשא תועפות ,)'וכו

 היהשכ בכרה ילכ לש ורבע תא קודבל ןיינועמה שכור" יכ א65 יתנש חודב ןייצ הנידמה רקבמ
 - הז ןמז קרפב לפטמה ךסומהו חטבמה היה ימ עדוי וניא רשא ,םימדוק םילעב לש םתושרב

 
 תריסמב תוכורכה תואצוהה דעב םולשת תובגל םיאשר חטבמו ךסומ ,שמושמ בכר תריכמ קוחל )ב(2 ףיעסל םאתהב  108

 .תורישה רובע םילקש הרשעכ תובוג חוטיבה תורבח יכ ןיוצי .עדימה

 .קוסיע ךרד שמושמ בכר רכומש ימ  109

  .ח"ש 204,400 -העבש יפו ,ח"ש 29,200 לע דמוע הז םוכס םויכ  110



 
 
 

|    697   | 

 

          2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד
 

....
|                                      ה   

ה
ת

ורח
וית

 ףנעב ת
 בכרה

 ךילהת - בכרה ילכ לש וילעב תועצמאב לארשיב םיכסומהו חוטיבה תורבח לכל תונפל וילע היהי
  .111"ריבס יתלב אוהש

 "Carfax" ארקנה קוש ןונגנמ תועצמאב בכרה לש הירוטסיהה לע עדימ שוכרל רשפא ב"הראב
 עדימל הנוקה תושרל דמועה עדימה ןיב רעפה םוצמצל םרות רבדהו תויטרפ תורבח ידיב להונמה
 םוקמב בכרה לש הירוטסיהה לע זכורמ עדימ לבקל ןתינ םולשת תרומת .רכומה תושרל דמועה
 לעו תושק תונואת לע ,)הרכשה/גניסיל ,הרטשמ ,תינומ( תולעבה יגוס לע עדימ הז ללכבו ,דחא
 הילגנאבו תירבה תוצראב בכר ילכ שכור" יכ א65 יתנש חודב ןייצ הנידמה רקבמ דרשמ .העוסנ
 בקע בכרה ילכל םרגנש קזנ רבדב םינותנ ח"ש 150-100-ל ךרע הווש םולשת תרומת לבקל לוכי

 וא הפרש בקע ול ומרגנש םיקזנ ;וב וחתפנש ריוא תוירכ ;בכרה ילכב הדלש תועיגפ ;הנואת
 םיכסומ ;הכלהל ןדבא וא רומג ןדבא ;שיבכהמ ודירוהל חוטיבה תרבח לש תוטלחה ;הפצה
 ולטוהש םילוקיעו םידובעש לע םיטרפ לבקל הלא תונידמב שכור יאכז ןכ ומכ .דועו םהב לפוטש
 .112"בונג זרכוהש בכר ילכ לע םינותנ ןכו םילעבה לש םתוהזו וילע תויולעה רפסמ ,בכרה ילכ לע

 לארשיב (Carfax) "בכר קית" תכרעמ שוביג םודיק ,2017 תנשמ בכרה ףנעל באה תינכות יפ לע
 תעבו בכרה תיינק תעב בכרל עגונב ךסומה לשו ןכרצה לש עדימה ירעפ תא םצמצל עייסי

 בולישל תינכות תשרדנו םייטפשמ םימסח לע תורבגתה תשרדנ באה תינכות יפ לע .וב לופיט
 לועפל שי ןכמ רחאל .יושירה ינוכמבו םיכסומב ,חוטיבה תורבחב ,יושירה תושרב םייקה עדימה
 םיקהל תינכותב ץלמוה אשונה םודיק םשל ."בכר קית" תכרעמ שוביגב םיפסונ םיפוג בולישל
 המודכו RFI וא "ארוק לוק" איצוהל ,עדימה ירגאמ תמקהל תינכות שוביגל ידרשמ-ןיב תווצ
 הבו ,הנידמה רובע תכרעמה לועפתל זרכמ איצוהל ,הז גוסמ תכרעמ תיינבל תועצה תנמזהל
 םיכסומב ,חוטיבה תורבחב ,הרובחתה דרשמב ,יושירה תושרב רתיה ןיב( םייקה עדימה בלושי
 עדימה תורוקמ לע ,בכרה לש הירוטסיהה לע שרדנה עדימה תא ראתמ 20 חול .)יושירה ינוכמבו

 .שומישב תולבגהה לעו עדימה תגשה ןפוא לע ,וניינעב

 
 'מע ,"בכר ילכ תובנג תועפותב הלשממה ידרשמו הרטשמה לופיט" ,)2014( א65 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ דרשמ  111

118. 

 .םש ,םש  112
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 ,וניינעב עדימה תורוקמ ,בכרה לש הירוטסיהה לע שרדנה עדימה :20 חול
 Carfax תכרעמ רובע וב שומישה תולבגהו עדימה תגשה ןפוא

 

 .2017 תנשמ בכרה ףנעל באה תינכות :רוקמה

 אלא ,דחא לכל שיגנ וניא ול םרגנש קזנ וא הנואתב בכרה תוברועמ רבדב עדימה ,םייקה בצמב
 םיניינועמה רחוס וא בכרה לעב .בכרה ןקות ובש ךסומלו חוטיבה תורבחל ,בכרה לעבל קר
 בכרה לש ורבע תא םיפשוח דימת אלו יטרפה קושב העצהה תא םימסרפמ בכרה תא רוכמל
 בכרה תוניקת תקידבל תוירחאה השעמלש ןאכמ .הנואתב ברועמ היה בכרהש הדבועה תאו

 דימת אלו ,םישמושמה בכרה ילכ ירחוס לצנל םייושע הזה עדימה רסוח תא .הנוקה לע תלטומ
 לש בכרה ילכ לע הז עדימ לבקל ןתינ אל תאז םע .בכרב ושענ םילופיט וליא הנוקל םילגמ םה
 וא חוטיבה תורבח תועצמאב םיחטובמ םניאש לודג בכר יצ לש וא גניסילה וא הרכשהה תורבח
  .חוטיבה תרבחל םניינעב העיבת השגוה אל ךא הנואתב םיברועמ ויהש בכר ילכ לש

 ועיגהש םיכמסמו תונולתו 2019 תנשב תונכרצל תילארשיה הצעומל ועיגהש תונולת יפ לע
 לע האלמ בצמ תנומת הנוקה גישמ דימת אל 2021-ו 2017 ,2016 םינשב הנידמה רקבמ דרשמל
 ןכרצה םיתיעל .םיניקת אל בכר ילכ תריכמ םשל תאז םילצנמה םירכומ שיו ,ותיינק ךרוצל בכרה
 תוארוהל דוגינב ףאו ,ךכ לע תעדל אלב יואר אל ןפואב ץפושו השק הנואתב קוזינש בכר שכור
 וזו ,חוטיבה תרבחל הנופ שכורה רשאכ היעבה הלגתמ םיתיעל .שמושמ בכר תריכמ קוח לש
 .רבעב ול םרגנש דבכ קזנ לשב ובכר תא חטבת אל יכ ול העידומ

 ידיב להונמ רגאמה .בכרה יחטובמ ושיגהש תועיבת לע עדימ רגאמ תוקיזחמ חוטיבה תורבח
 ןיגב חוטיבה תורבח ומלישש םימולשת לע ,בכרה לש הירוטסיהה לע עדימ ללוכו הקילס זכרמ
 הז עדימ .תובינג ןיגבו ךרע תדירי תוברל םיחטובמ בכר ילכל ומרגנש שוכר יקזנ לש תועיבת
  .דבלב בכרה לעבלו חוטיבה תורבחל שיגנ

הגבלות לשימוש אופן השגת המידע מקור מידע המידע הנדרש סוג מידע

אין לרוב מידע קיים, נדרש להכניס 
למערכת.

• חברות ביטוח
• משטרה

•  רשם משכונות במשרד המשפטים

מצב בעלות הרכב - שיעבוד, גניבה וכו׳  קניין הרכב

אין המידע קיים אצל יבואני רכב 
ומוסכים מורשים.

מוסך כללי יידרש ברישום המידע 
בפרוטוקול אחיד.

• חברות ביטוח
• מוסכים

• שמאי רכב
• יבואני רכב

• גורמי הביטחון )משטרה, מכבי אש(

• תאונות/נזקים )כריות אוויר, נזק לשלדה וכד׳(
• קריאת שירות ע״י היצרן

• קריאת מד מרחק
• אבדן כהלכה

• טיפולים שוטפים

תקלות ברכב 
וטיפולים

אין חובת הדיווח ע״י מתקין החלק 
החלופי )לרוב המוסך(.

• מוסכים
• חברות ביטוח

• איזה חלקים הוחלפו?
• ע״י מי?

חלקי חילוף 
 after לרבות(

)market

אין תיעוד כל הרכבים שמגיעים 
לבדיקת רישוי ורישום התקלות.

• מכוני רישוי
• ניידות בטיחות

• תאריכי בדיקת הרכב
• רישום סיבות לכשל בבדיקה

מבחנים שנתיים

אין כיום אין רישום של מידע זה, 
נדרש לבקש מידע ממתקיני 

המערכות.

• מתקיני החלפים • מערכות בטיחות
• מערכות אוטונומיות

 After מערכות
Market

המידע ניתן רק 
לבעל הרכב

המידע נמצא במערכת. משרד הרישוי • שנת רכישה
• אופן השימוש )בעלות, ליסינג(

• משך זמן בעלות

העברת בעלות
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 ליבומ בכרה תיירוטסיה לע שרדנה עדימל תינכרצ תושיגנ רדעיה ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
 תשיכר לע תויוגש תוטלחה תלבקל ליבוהל הלוכיש ,עדימ תלבקל ןכרצה תויוכזל תועדומ-יאל
 ראשה ןיב ,תויטפשמ תועיבת תשגהב ךרוצ רצייל ףאו ולש הירוטסיהה לע אלמ עדימ אלל בכר
 ויתויוכזל ןכרצה לש שארמ תועדומ ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל .השיכרה ךילהב היעטה בקע
 ענמיהלו תלכשומ הטלחה לבקל ול תרשפאמ התייה בכרה תיירוטסיה לע עדימ תלבקל
 ,שפנ תמגועב םיכורכה( םייטפשמ םיכילהב חותפל ןכמ רחאל שרדנ היה ןניגבש תויועטמ
 06-41805113 א"תב םולשה טפשמ תיב לש וניד קספב ,המגודל .)ןמז תעקשהבו תויפסכ תויולעב
 בצמב היה ותנעטלש בכר גיצה רשא רחוס דגנ בכר ישכור ושיגהש העיבת טפשמה תיב לביק
 ןיא יכ עבקנ ."הכלהל רומג ןדבוא" זרכוה בכרה יכ ררבתה לעופבש ףא ,תונואת אללו ןיוצמ
 תייעטהל ותוירחאמ עבתנה תא רוטפל ידכ בכרל הקידב ועציב אל םיעבותהש הדבועב
 לש ובצמ המ עדי אל יכ )רכומה( קסועה לש ותנעטב ןומא תתל םוקמ היה וליא םגו ,םיעבותה
 ,עדימה תא קודבל לוכי היה אוה ןכש ,תוירחאמ ותוא רוטפל ידכ ךכב ןיא ,רכמש בכרה
  .תוזיזפו םייניע תמיצע םושמ התייה ותוגהנתהבו

 לש יפסכה ךרעהמ קזנה רועישל םאתהב בכרל קזנ לש תוירוגטק שולש גיצמ ןלהל 21 חול
 ןובשח לע ןקותמ בכרה ;ןוקיתל בכרכ רדגומ וכרעמ 50% דע אוה וקזנ רועישש בכר .בכרה
 לע הלוע ותולעמ קזנה רועיש רשאכ "רומג ןדבוא" רדגומ בכר .וילעבל רזחומו חוטיבה תרבח

 רדגוי בכר .יושירה דרשמב ונוישיר תא דיקפהל שיו ויפלחמ וקרפל ןתינו תבשומ הז בכר .60%
 תרבח הלא םירקמב .60%-ל 50% ןיב אוה בכרה תולעמ קזנה רועיש םא "הכלהל רומג ןדבוא"כ
 .םייפוסה םינכרצל ותוא םירכומו בכרה תא םינקתמ הלאו ,םירחוסל בכרה תא תרכומ חוטיבה
-ח"נשתה ,)תובינג תעינמ( םישמושמ בכר יקלחב תולועפ םושירו שומישה תלבגה קוחל 3 ףיעס

 תוכז וב ושכרו בכר לעבל חוטיב ילומגת ומלישש חוטיב תורבח לע ולוחיש תוארוה עבוק ,1998
 רשאכ ,הז ףיעסב טרופמכ ;ןיד יפ לע הארוה חוכמ וא בכרה לעב םע םכסה חוכמ תולעבל
 חוטיבה תרבח הטילחה םא וא רומג ןדבוא לש בצמב בכר לע יושירה תושרל בכר יאמש עידוה
 ןיד יפל השרומש קסעל בכרה תא חוטיבה תרבח ריבעת ,יללכ קוריפל בכרה תא ריבעהל
 תרבח רוכמת םא יכ ,עבקנ דוע .יושירה תושרל בכרה ןוישיר תא ריזחתו בכר ילכ קוריפב קוסעל
 בכרה שכורל איצמת חוטיבה תרבח )יללכ קוריפ תרטמל אלו( ןוקית םשל בכרה תא חוטיבה
 ןכו )המוש ןיכה ןכא םא( קזנה רחאל בכרה תא קדבש בכר יאמש ןיכהש בכרה תמוש לש קתוע
 לש רושיא הינפל גיציש רחאל דע בכרה שכורל וריבעת אלו בכרה ןוישיר תא התושרב קיזחת
 םא ,רומאה ףיעסה יפ לע יכ ןיוצי .בכרב ופלחוהש םיפלחה לעו בכרה ןוקית לע השרומ ךסומ
 תא תללוכה סמ תינובשח ,בכר תמוש םג ךסומה רושיאל ופרוצי ,רומאכ בכרב קלח בכרוה
 תדועת ןכו ,שמושמ וא שדח אוה םא קלח לכ יבגל ןויצ ךות בכרב ובכרוהש םיקלחה תמישר
  .הקידב

 
 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( ןייטשנורב ילארשי ידא 'נ ץיבומייח סירוב 41805-06 )ופי-ביבא לת( א"ת םולש  113

25.11.09(.  
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 בכרב לופיטה ןפואו בכרה ילכל קזנה תוירוגטק :21 חול

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמ ינותנ יפ לע 

 חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקתל ןוקית םסרופ 2.6.21-ב יכ התבושתב הנייצ ןוהה קוש תושר
 )ב(6 ףיעס ןקות ,רתיה ןיב ,114ןוקיתה תרגסמב .1986-ו"משתה ,)יטרפ בכר חוטיבל הזוח יאנת(
 הכלהל רומג ןדבוא לש בצמב אוה בכר יכ העיבקש ןפואב הנושארה תפסותב תינקתה הסילופל
 םגה יפסכ יוציפ לבקמ חטובמה םהבש םיבצמ עונמל תנמ לע תאזו ,חטובמה תמכסהב היהת
  .60%-ל 50% ןיב אוה קזנה רועישש ףא ןקותי ובכר יכ ןיינועמ אוהש

 בכרה תוחיטב לע עיפשהל הלולע םהב רחסו השק ןפואב וקוזינש בכר ילכ םוקיש לש וז העפות
 רומג ןדבוא" ורדגוהש רחאל חוטיבה תורבחמ םינקנש בכרה ילכ יבגל טרפב ,רוביצה םולש לעו

 הלא בכר ילכ םיתיעל .היוארה תוחיטבה תמר תא םלוה וניא ןוקיתהו ,ןוקיתל םיחלשנו "הכלהל

 
 םויב ףקותל וסנכייש חוטיב יזוח לע ולוחי ןהו ,3.9.21 םוימ הלא תונקת לש ןתליחת יכ עבקנ תונקתל ןוקיתב יכ ןיוצי  114

 .וירחאל וא הליחתה

 "אובדן גמור" 
)טוטאל לוס(

"אובדן גמור להלכה" רכב לתיקון

נזק בשיעור של מעל 
ל- 60% משווי הרכב.

חברת הביטוח מפצה 
את בעלי הרכב בתשלום 

מלא בשווי הרכב.

הרכב מפורק ונמכר 
לחלפים.

נזק בשיעור של 
 60% - 50%
 משווי הרכב.

נזק בשיעור של עד 50% 
משווי הרכב.

הרכב לא מתוקן, בעליו 
מקבל מחברת הביטוח 

תשלום בגובה שווי הרכב.

שמאי קובע נזק מועט.

הרכב נמכר לסוחרים והם 
מתקנים אותו ומחזירים 

אותו לכביש.

הרכב מתוקן על חשבון 
חברת הביטוח ומוחזר 

לבעליו.
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 ייוקיללו קזנה רועישל ,הנואתה תורקל ללכ רע וניא הנוקהו ,םנוקית רחאל ןכרצל םירכמנ
 .בכרב תוחיטבה

 םישמושמו םיבונג םיקלחב שומיש תועצמאב השענ הלא בכר ילכ ןוקית רשאכ טרפב תאז
 רקבמ חודב .הזע לבחו ןורמוש ,הדוהי יחטשב םייוצמ בורל רשאו םישרומ םניאש םינקתמב
 ירבדל" :ןיוצ בכר תובינג תעפותב הלשממה ידרשמו הרטשמה לופיט אשונב א65 הנידמה
 - ןלהל( םיפלחל ברה שוקיבה אוה בכרה ילכ תובנגל םייזכרמה םימרוגה דחא ,הרטשמה
 יחטשל םירבעומ םיבנגנה בכרה ילכמ 70%-כ .תונואתב ועגפנש בכר ילכ רובע םילוז )םיפלח
 .115"קוריפל )םיחטשה וא פ"שרה תוירחאבש םיחטשה - ןלהל( תיניטסלפה תיחרזאה תוירחאה
 תורוסא תיניטסלפה תיחרזאה תוירחאה יחטשב ןוקיתל בכר ילכ לש הרבעה וא הריסמ יכ ןיוצי

  .1998-ח"נשתה ,)תובינג תעינמ( םישמושמ בכר יקלחב תולועפ םושירו שומישה תלבגה קוח יפל

 ןוישירב םושרל שיש העבק 2011 רבמצדמ בכר יאמשל הרובחתה דרשמ לש 22 'סמ להונ תארוה
 תליחתב לטוב הז להונ םלוא ,חוטיב תרבח ידי לע ןקות אל קזנהו רכמנ קוזינה בכרה יכ בכרה
 םיכרד תנואתב ברועמ היה בכרה יכ ןיוצמ אל בכרה ןוישירבו ,ורושיא רחאל ךומס ,2012 תנש
 תא קמינ הרובחתה דרשמ" יכ א65 יתנש חודב ריעה הנידמה רקבמ דרשמ .116ץפושו השק
 םיחרזאמ לביקש תובר תונולת בקע ,עדימה תופיקשב ךרוצב ]22 'סמ להונ תוארוה[ וז ותטלחה
 י"ע זרכוהש רחאל םקושש בכרב רבודמ יכ םהל ררבתה דבעידבו שמושמ בכר ושכרש םימימת
 בכר רחוסל קוזינה ובצמב רכמנו ןקות אל בכרהש וא/ו 'הכלהל רומג ןדבוא'ב בכרכ ויחטבמ
 רקבמ דרשמ ןייצ דוע ."עורגה הרקמב ותוחיטבו בוטה הרקמב בכרה לש וכרע תושק עגפנ וניגב
 הכלהל ןדבאכ ובצמ תרדגה ידכ דע הנואתב בכר ילכל םרגנש קזנ" יכ א65 יתנש חודב הנידמה
 רבדב עדימ .וכרעבו בכרה ילכ תוניקתב ,וב םיעסונה תוחיטבב עוגפל לולע רשא רכינ קזנ אוה
 לבקל בכרה ילכ לש ילאיצנטופ שכורל רשפאל תנמ לע ,ללכה תלחנ היהיש בושח הזכ קזנ
 לש רוביצל םתשגנה-יא תא הרמוחב האור" אוה יכו ,"אלמ עדימ סיסב לע תלכשומ הטלחה
 םישכור לש םתוחיטב תא ןכסל לולע רבדה ןכש ,בכר ילכ ורבעש תונואתל עגונב םינותנה
 םיניירבעל ץירמת םושמ שי רומאכ עדימ רדעיהב ,ךכ לע ףסונ .ךרדב םישמתשמו םימימת
 הרובחתה דרשמ לע הנידמה רקבמ דרשמ תעדל .םילק םיחוור גישהל ידכ ,םישכור תועטהל
 ויהש בכרה ילכ לש םרבע רבדב רוביצל םישיגנו םינימז ,םינימא עדימ ירגאמ רתלאל םיקהל
 הטלחה לבקל םישכורה לש םתלוכי תא חיטבהל ידכ תאז לכ .הכלהל רומג ןדבוא לש בצמב
 .117"שמושמ בכר ילכ תשיכר ינפל תלכשומ

 הנש ןב בכר לש ןוקית הגיצמ איהו ,םיאמשה דוגיא ידי לע הלכלכה תדעוול הגצוה 1 הנומת
 תחטבמה לש ץוחה יאמש תמישרמ יאמש" :ןיוצ םיאמשה דוגיא לש תגצמב .השק הנואת רחאל
 .בכרה לש וכרעמ 55.2% רועישב וניה ימלוג קזנה יכ עבקו קזנ תמוש ול ךרע ,בכרה תא קדב
 .התולעבל רבע בכרהו חטובמה תא התציפש תחטבמה ידי לע 'הכלהל רומג ןדבוא' זרכוה בכרה
 ."םכסהב תחטבמה הרושק ותיא שרגמל רכמנ בכרה

 
 'מע ,"בכר ילכ תובנג תועפותב הלשממה ידרשמו הרטשמה לופיט" ,)2014( א65 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ דרשמ  115

81. 

  .118 - 116 'מע ,םש  116

 .120 ,118 - 117 'מע ,םש  117
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 בכר ילכ שרגמל רכמנו "הכלהל רומג ןדבוא" זרכוהש בכר :1 הנומת

 ןוקיתה ינפל .א

 1-א   

 
 
 
 3-א                                              2-א 
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 ןוקיתה בלשב .ב

 1-ב    

 
 

 3-ב                                            2-ב

 

 .םיאמשה דוגיא תובידאב תונומתה

 תאו ןרציה תוארוה תא תדגונ ןוקיתה ךרדש תוארל ןתינ 3-בו 2-ב ,1-ב תונומתב ,1 הנומתב
 לש ירוחאה וקלח יכ תוארמ תונומתהו םיאמשה דוגיא לש תגצמה .הרובחתה דרשמ תויחנה
 ךותירב רבוח גגב ירוחאה קלחה .רחא שמושמ בכר לש ירוחא קלח בכרוה ומוקמבו ,ךתחנ בכרה
 עצמאב בכרה תא הספת לארשי תרטשמ לש "רגתא" תדיחי .קוזיחה תורוקלו בכרמה תפצרל
  .ונוקית

 קדבש בכרה יאמש לש תעדה תווחב .הנואת רחאל ןקותש בכרל תפסונ המגוד הגיצמ 2 הנומת
 ימדקה שוגפה :ןוקיתה ךילהב םיבר םייוקיל ואצמנ 2019 רבמטפסב ותשיכר רחאל בכרה תא
 שוגפב ימינפה רשגב םיקלח םירסח ,רסחו רובש ונממ רכינ קלחו ינלשר ןפואב ןקות בכרה לש
 .דועו םוקע בכרה לש ינמיה ימדקה הלתמה ,ףופיכ אצמנ בכרה לש הדלשה-תתב ,ימדקה
 קחרמ םיללוכה ,ןוקיתה רחאל בכרב םייתוחיטבה םימגפהמ קלח תושיחממ ןלהל תונומתה
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 םוקמב ראשנ ילאמשה ןרסה - ההז הניא 118ןפואה תעיפשו ןימיל לאמש ןיב ליבקמ וניאש םינרס
 .מ"ס 7-ב רוחאל טסוה ינמיה וליאו

 ותשיכר רחאל בכרב ולגתהש םייתוחיטב םימגפ :2 הנומת

 .םיאמשה דוגיא תובידאב תונומתה

 בכרה לש )הנואתה רחאל השענש םדוקה ןוקיתל( תפסונה ןוקיתה תולע תא ךירעה בכרה יאמש
 ןוקית ךרוצל בכרה קוריפ רחאל יכ ןכתייש עבקו )ם"עמ ללוכ( ח"ש 73,586-כב 2 הנומתב גצומה
 ךסב בכרה יוושמ 49.5%-כ לש תיללכ ךרע תדירי הלח יכ עבק יאמשה .םיפסונ םיקזנ וב ולגתי

 .ח"ש 84,645 לש ללוכ

 בכרה תוחיטב לע עיפשמ אוהו ,הבר תובישח לעב עדימ אוה בכרל םרגנש קזנה רועיש
 יכ וחיטבי רשא םידעצ תטיקנ בייחמ לודג ולש קזנה רועישש בכר .ירחסמה וכרע לעו

 ילכ לע חוקיפה תרבגה תא רשפאל ידכ .ןרציה תוארוהל םאתהב תויעוצקמב ןקות בכרה
 לע אלמ עדימ לבקל בושח ,)ורכמיי אלו שיבכל ולעי אלש תנמ לע( תושק וקוזינש בכר
 תמקה תובישח תורמל .ושכורל םא תלכשומ הטלחה לבקל בכרה שכורל רשפאלו קזנה
 ףנעל באה תינכותב אשונה תרדסהל תוצלמהו בכר ילכ תיירוטסיה אשונב עדימ רגאמ
 .רגאמה תמקה תא רידסה אל הרובחתה דרשמ תרוקיבה תכירע דעומב ,בכרה

 
 הז םיליבקמ םניא םילגלגהש ןפואב גימצה לש ןוילעה קלחה ןיבל ןותחתה קלחה ןיב תרצונה תיווז איה ןפוא תעיפש  118

 .הזל
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 דמעוהש עדימה ןיבל בכרה ילכ ירכומ תושרל דמועש עדימה ןיב רעפה תא םצמצל ידכ
 תא רידסהלו םדקל הרובחתה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ ,םישכורה תושרל
 Carfax-ה לדומל המודב ,בכרל עגונה עדימה לכ זכורי ובש ינוציח עדימ רגאמ לש ותמקה
 לבקל ולכוי םישכורהו ,בכר ילכ לע םיטרפ יתודידי ןפואב רוביצל שיגני רגאמה .ב"הראב
 בכרה לש הירוטסיהה לע יזכרמ עדימ רגאמ .בכרה תא שוכרל םא תלכשומ הטלחהה
 בלשב בושחו בחרנ עדימ םינוקל קפסלו היעטה ישעמל תורשפאה תא תיחפהל יושע
 ילכב םילופיטו םינוקית םצמצל תלוכי הז יזכרמ עדימ רגאמל ,ןכ לע רתי .בכרה תשיכר
 יכסומ( קוחל דוגינבו םישרומ םניאש םיכסומב "הכלהל רומג ןדבוא" ורדגוהש בכר
  .)תיניטסלפה תושרה יחטשב םיכסומו 119הכרדמ

 תעינמל םיכרד ןוחבל ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש תושרל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 יוושמ 60% דע 50% רועישב קזנ( "הכלהל רומג ןדבוא" לש ףיעסה לוצינל תורשפאה
 םיתיעלו תושק תונואתב םיברועמ ויהש בכר ילכש ךכל בכרה יחוטיב תוסילופב )בכרה
 לש םתוחיטבב העיגפל לאיצנטופ ךכב םולגש רחאמ שיבכל ורזחי שרדנכ אלש םינקותמ
 .ךרדה ישמתשמו םיגהנה

 שי ותדמע יפל יכ 2021 ילוימ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ לארשיב חוטיבה תורבח דוגיא
 גיצי הז רגאמ יכו ,בכרה לעבל קר אלו ילאיצנטופ הנוק לכל בכרה לש חוטיבה רבע תא רוסמל
 זכרמ תועצמאב ,יזכרמ רגאמ ומיקה חוטיבה תורבח .וב תועיגפהו בכרב ועצובש םינוקיתה תא
 תאזו בכרה לש יחוטיבה ורבע יבגל זכורמ ילטיגיד עדימ לבקל ןתינ ותועצמאבש ,ןהלש הקילסה
 םצמוצמ יחכונה וחסונב שמושמ בכר קוח יכ הבושתב ןיוצ דוע .)התליאשל ח"ש 10( הכומנ תולעב
 ,בכר שכרש ימל קר אלא ,רוביצה ללכ ינפב החותפ הניא וחוכמ עדימ לבקל תואכזה ןכש ,תיסחי

 חוכמ לעופש ימל םג רשפאמ הקילסה זכרמ םנמוא .ותולעבב יוצמ רבכ בכרהש ימל רמולכ
 רגאמה תא חותפל ידכ ךכב ןיא ןיידע ךא ,רומאה עדימה תא לבקל בכרה לעב תאמ האשרה
 .םייתוחיטב םימעטמ תוברל ,םינוש םימעטמ ונתעדל תושעל היה יוארש יפכ ,רוביצה ללכל

 רשאב עדימה ירעפ םע דדומתהל ךרדה" ,התדמע יפל יכ התבושתב הנייצ ןוהה קוש תושר
 תושרה ...בחרה רוביצל בכרה לש הירוטסיהה תודוא עדימה תשגנה תועצמאב איה הלא םיבכרל
 היהי ןתינ ונממ רגאמ לש ומויקו ןקתמה ךסומה ידי לע לעופב עצובש ןוקיתה לע חוויד יכ הרובס
 םינכוסמ םיבכר תיילע לש םיבצמ תעינמל רתוי ףא םורתל לוכי יבמופ ןפואב הז עדימ תא לבקל
 ןוקיתה ןיבל חוטיבה הרקמ תורק תעב יאמש עיבצה וילע קזנה ןיב האוושה רשפאלו שיבכל
 Car Fax-ה לדומל המודב ינוציח עדימ רגאמ םיקהל רקבמה תצלמהל םאתהב( לעופב עצובש
 .")ב"הראב םייקה

 םע הדובע ןכו תידרשמ םינפ הדובע תמייקתמ הלא םימיב" :יכ ותבושתב ןייצ הרובחתה דרשמ
 תונחבנ .ב"הראבו הפוריאב השענש המל המודב בכר תיירוטסיה רגאמ תמקהל עגונב ,ץוח ימרוג
 ןורתפ עיצהל יטרפה רזגמל רשפאל תלוכיהו םיירטנולוו םיחוויד ןכו הקיקח ינוקית לש תויצפואה
 ךרוצל )תחא הרבח וישכעל ןוכנ( גניסיל תרבח םע טולייפ עצובמ ,ליבקמב .הז םוחתב יקסע
 םינחוב ונא ,ןכ ומכ .דועו חוקלה לש תוטלחהה תלבק לע עדימה תעפשה ,ןתינש עדימה תניחב
 תאו ,בוג הטאד לש םימוסרפב ןיידע םסרופמ אל רשא ,ףסונ עדימ תפסוה ףטוש ןפואב
 ."רוביצה ללכל ומסרפל תורשפאה

 
 .בוחרב בכרה ןוקית  119
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 םישמושמה בכרה ילכ קושב בכר ןוריחמ
 .עציהלו שוקיבל םאתהב םינושה בכרה ילכ לש קושה יריחמ תא ףקשל םירומא בכרה ינוריחמ
 תורבחו חוטיב תורבח ,םיקנב םג .םישמושמה בכרה ילכ קושב ץופנ הלא םינוריחמב שומיש
 םיקינעמ םהש תואוולהה תאו חוטיבה יאנת תא ססבל ידכ ןוריחמב םישמתשמ בכר ןומימ
 ילכ קושב םימגדה לכלו בכרה ינותנש לכל תישענ ןוריחמה ריחמ תעיבק .בכרה תואקסעב
 לכל ןוריחמה ריחמ .םינאוביה ידיב םיעבקנ םישדחה בכר ילכ יריחמ רשאכ ,םישמושמה בכרה
 וא יסיסבה ןוריחמה ריחממ תותחפהל םיליבומה םידחא םיטביה לולקש רחאל עבקנ םגד
 ישיא אוביב בכר ,הלשממ ,הרכשה ,גניסיל תולעבב( תיטרפ תולעבב וניאש בכר :וילע תופסוהל
 .דועו בכרה לש המושרה העוסנה ;בכרה ןותנש ;הנואת רחאל בכר ;)דועו

 ינש .תויתלשממה תויושרה חוקיפב םניאש םייטרפ בכר ינוריחמ יפ לע קושה להנתמ םויכ
 ,םיידסומ םיפוג ,םיקנב( ידסומה רזגמה .קחצי יול ןוריחמו 2 די :חוור שומישב םייוצמ םינוריחמ
 ינשב שמתשמ יטרפה רזגמהו ,קחצי יול ןוריחמב שמתשמ )גניסיל תורבח ,חוטיב תורבח
  .םינוריחמה

 .םילדבהה תא גיצמ ןלהל 22 חול .2 דיבש הלאמ םינוש קחצי יול ןוריחמב םיניוצמה םיריחמה

 2 די ןוריחמל קחצי יול ןוריחמ ןיב האוושה :22 חול

 קחצי יול 2 די

 ריחמה בשוחמ םהיפלש םינותנה  םינותנה ףוסיא
 םהבו ,תורוקמ לולכממ םילבקתמ
 תועדוממ םינותנ ,םייבמופ םיחוויד
 םישנא לש םיחווידו רתאב תומסרופמ
  .םייטרפ

 תואמשה םוחתמ עוצקמ ישנא לש םתעד תא ףקשמ
 םינותנ ןכו ,םינוש םירטמרפ ללוכה ןוריחמ ושביגש
 לע עצוממה ריחמה לע בכרה קושב בכר ירחוס יחווידמ
  .רכמנש בכרה םגד יפ

 םישמתשמה
 ןוריחמב

 ,חוטיבה תורבח ,םיקנב( םייקסע םיפוגו יטרפה קושה .יטרפה קושה
 .)גניסיל תורבח ,םיאמש

 יוציפה בישחתו חוטיבה תיימרפ תעיבק תעב רקיעב ,ןכ .אל בייחמ
 .חטובמל

 רובע םולשת
 שומישה
  ןוריחמב

 היה 2020 ראוניב( שרוד לכל תרכמנ ןוריחמה תרבוח  .ןיא
 .)ח"ש 55 ןכרצל ריחמה

 תועפשה
 תוינוציח
 לש תוירשפא
 םוחתב םיפוג
 בכרה

 ןיא רתאב תומסרפמה תורבחל
 תעיבק לע העפשה תלוכי הרואכל
הריכמה ריחמש רחאמ ריחמה הבוג
 .יטרפה קושב םיחרזא ידי לע חוודמ

 תריכממ ןהו ןוריחמה תריכממ ןה הרבחה תוסנכה
 תוקסועה תורבחל רקיעב ,ןוריחמב םוסרפ יחטש
 תעיבק לע םיצחל ליעפהל תורשפא הנומט ךכב .םוחתב
 .*וב םייוניש לעו ריחמה

 רקבמ דרשמ דוביעב ,בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חודו 2 די רתאו קחצי יול ןוריחמ ינותנ יפ לע
 .הנידמה
 .)ןלהל ואר( בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חוד יפל  *
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 יריחמ יכ היתונקסמב בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל תירוביצה הדעווה הנייצ 2012 ראורבפב
 ירבדל .םהיתוביסנו םייונישה יבגל תואנ יוליג אלב הלאמ הלא םינוש םינוריחמב בכרה ילכ
 ירחסמ ןויד חתפתי ,בכרה ריחמב םייתוהמ םיוניש םישחרתמ רשאכ עֵדי רוביצהש יואר" ,הדעווה
 תושמושמה יריחמב םייטנסרטניא םימרוג לש תוברעתה לע חקפל עייסל רבדה יושע ןכו ,ןיינעב
 לכ בייחל שי הדעווה תעדל ןכל ."םוחתב תויגוציי תועיבתל חתפ תחיתפ תוברל ,ןהימגד לע
 יריחמ ןוכדע לש הירוטסיהה תא הנשב םעפ רוביצל גיצהל לארשיב םסרופמה בכר ןוריחמ
-ןיבה תווצה .ןאוביה ןייצש יתלחתהה וריחמ תא םג גיצי ןוריחמה .תונורחאה םינשה שמחב בכרה
 בכר ילכ לע םינותנ רגאמ לש ותלעפהו ותמקה רחאל הצלמהה תא םשייל ץילמה ידרשמ
 .ורכמנש

 בכרה ילכ לש עציהה לע תוטלוש גניסילה תורבח 2012 רבמטפסמ 'א ץועיי תרבח לש חוד יפל
 .קושה יריחמ לע תועיפשמ ןה ךכבו שיבכל םתיילעמ םינש שולש ופלח םרטש הנושאר דימ
 תונידמב לבוקמהמ ךומנ ,שולש ןב בכר לש רקיעבו ,לארשיב שמושמ בכר לש תחפה רועיש
 דוחייבו בכר יצ תולעב תורבחל .תיסחי םיהובג לארשיב שמושמה בכרה יריחמ ןכלו - תונוש
 לש תוסיו תועצמאב םג ,שמושמ בכר לש הובג ךרע רמשל הנבומ סרטניא שי גניסילה תורבחל
  .םכרע תקיחשמ תוענמיהו םישמושמה בכרה ילכ עציה

 דחאה דצהמ םייטרפה בכרה ילכ ןוריחמ ,בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חוד יפ לע
 דצמו ,בכרה ילכ יריחמ תא יביטקייבוא ןפואבו הנמאנ ףקשל הרומאה םיריחמ לש המישר עיצמ
 לודג םינעמנה רפסמש לככ .וב קווישו םוסרפ ןיגב ןוריחמה ל"ומ לש תוסנכהה רוקמ אוה רחא
  .םוסרפהמ תוסנכהה תולדג ,רתוי

 םילודגה םימסרפמהש רחאמ םיסרטניא דוגינל ששח ררועל לולע רומאכ יקסעה הנבמה
 ,בכר ירחוס ,גניסיל תורבח ,חוטיב תורבח רתיה ןיב( בכרה ףנעב תורושקה תורבח םה ןוריחמב
 ילכ יריחמ לע עיפשהל סרטניא םהל שי יכ חינהל ןתינו )םיכסומו הרכשה תורבח ,בכר ינאובי

 ידכ תאז לצנל לולעו יביטקייבואו ןימא רוקמכ ספתנ יטרפה בכרה ןוריחמ .םישמושמה בכרה
 .םיטומ םיריחמ ןוגכ תויביטקייבוא אל תועיבק עובקל

 ,ימניח וב שומישה רשא 2 די רתא ןוריחמל יטנוולר וניא הז ששח יכ" התבושתב הנייצ 2 די תרבח
 תקסע עוציב רחאל םייטרפ םישנא ידי לע םיחוודמה םינותנה לע ,רתיה ןיב ,ססובמ אוהו

 ."הריכמה

 בשחה דרשמב ןימז לשממ ףגא עויסב - םיקי הרובחתה דרשמש ץילמה ידרשמ-ןיבה תווצה
 תועצמאב ץוח רוקימב םקוי רגאמה .)בכר ןוריחמ( בכרה יריחמ לש ירוביצ עדימ רגאמ - יללכה
 בתכב תפתושמ הרהצה לע ססבתי רגאמה .םיזרכמה תבוח קוח תוארוהל םאתהב השעייש ךילה
 דוע .תולעבה תרבעה דמעמב ןתנית איהו ,םהיניב בכרה תקסע ינותנ לע רכומהו הנוקה לש
 ריחמ( םינותנה תא הרובחתה דרשמ רובע לארשי ראוד תרבח ףוסאת הז דמעמב יכ ץלמוה
 םינותנה תא ףרצי אוהו ,הרובחתה דרשמב עדימ תוכרעמ ףגאל ורבעוי םינותנה .)העוסנו

 הנפ ךכ ךרוצל .יצרא תוריכמ רגאמל סיסב ושמשי הלא םינותנ .בכרה ילכ לע םיפסונה םיינכטה
 תוכרעמ ףגא לומ הדובע להונ תנכהל ןכו ןווקמ ספוט תנכהל ראודה תרבחל הרובחתה דרשמ
 תכרעמב םייוצמ םניא רשא ראודה תרבחמ ולבקתיש םינותנה םואיתל הרובחתה דרשמב עדימ
 חווידה יפ לע עדימ ןכו בכרה לש תונואת לע חוטיבה תורבחמ עדימ רגאמל ףרוצי ןכ ומכ .בכרה
 .רכומהו הנוקה לש
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 וב שומישהש יפותיש שמושמ בכר ןוריחמ תמקה לע הרובחתה דרשמ עידוה 2020 רבוטקואב
 ריחמ לע חוודל ,בכר לע תולעבה תרבעה תעב ,רכומהו הנוקה םישקבתמ 1.11.20-מ לחה .םניח
 ראודה ףינסב תולעבה תרבעה דמעמב בכרה לש תינכדעה )'זארטמוליק( העוסנה לעו הקסעה
 קרו ךא שמשי אלא והשלכ ינוציח םרוגל רבעוי אלו ימינונא ראשיי רסמייש עדימה .תתשרמב וא
 לש המקהה תפוקת רחאל .תמיוסמ הקסע םע וא םיוסמ בכר םע יוהיז אללו ןוריחמ תמקהל
 דרשמ רתאב םולשת אלל רוביצל ןימז שדחה יפותישה ןוריחמה היהי תואקסעה ינותנ ףוסיא
 בכר ילכב םדוקה שדוחב ועצובש תואקסעה לכ לש עצוממ ריחמ גיצי ןוריחמה .הרובחתה
 לארשיב שמושמה בכרה יריחמ םויכ יכ הרובחתה דרשמ לש םוסרפב ןיוצ דוע .שקובמה םגדהמ
 .לעופב םלושמה ריחמה תא גציימ דימת אלש ,דחא ןוריחמ ידי לע ידעלב טעמכ ןפואב םיעבקנ
 גציימ וניאש יטרפ ןוריחמ ךמס לע םויכ תועבקנה ,חוטיבה תוימרפ תלזוהל םורתל יושע ןוריחמה
 .קושה יריחמ תא הנמאנ

 תונימאב תלעופ קחצי יול תצובק" :2021 ילוימ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ קחצי יול
 םילוקישב קרו ךא תובשחתה ךות ,האלמה ונוצר תועיבשלו רוביצה תבוטל הנש 50-מ הלעמל
 םרוג ףא תבוטל םתייטהל ששח אלל לכהו ,הימוסרפ לכב האלמ הרשויב תטקונ ,םייעוצקמ
 ."דיתעב םג ךכ לועפל ךישמהל ונתנווכב .בכרה קושב

 תויושרה חוקיפל םינותנ םניאש םייטרפ בכר ינוריחמ יפ לע להנתמ בכרה קוש
 לש ותמקה תא 2020 רבוטקואב םדקל לחה הרובחתה דרשמ יכ הלע .תויתלשממה
  .ימניח יפותיש בכר ילכ ןוריחמ

 דרשמל ץילממו ףסונ בכר ןוריחמ לש ותמקה םודיק תא בויחב האור הנידמה רקבמ דרשמ
 ףטוש ןפואב קודבל ,רוביצל ותקשה תאו שדחה ןוריחמה תמקה תא םילשהל הרובחתה
 לש היגולודותמה תא רפשל םיכרד ןוחבלו יפותישה בכרה ןוריחמ תואצות תונמיהמ תא
 תונמיהמה תדימ תניחבל םינוירטירק שוביג - הז ללכבו ,ימניחה יפותישה בכרה ילכ ןוריחמ
 חוויד ןיב הנחבה בוליש ,םינמיהמ אל םיגירח םיחווידב לופיטל היגולודותמ ,ןוריחמה לש
 םישנא ןיב ועצובש תואקסע ןיבל )םירכומו םינוק( םייטרפ םישנא ןיב ועצובש תואקסע
 .תונוש םיבכר תוירוגטק בולישו )בכר ירחוסו גניסיל תורבח( םיידסומ םיפוגל םייטרפ

 חוטיב ןוהה קוש תושר םע הלועפ יפותיש םדקל לעפי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ דוע
 .ןימא אצמיי ןוריחמה םא חוטיבה תורבח ידי לע ןוריחמב שומישה םודיקל ןוכסיחו

 ,הרובחתה דרשמ לש יפותישה ןוריחמה קשוה םרטב" יכ התבושתב הרסמ ןוהה קוש תושר
 ןוריחמה תמאתהב ךרוצה תא ןוחבל תנמ לע הרובחתה דרשמו תושרה לש םינויד ומייקתה
 םויכ .יפותישה ןוריחמב שומישל ירוטלוגר םסח ןיא יכ אצמנ .חוטיבה םוחתב םינושה םישומישל
 םג הרובחתה דרשמ לומ םיפטוש הדובע ירשקב תאצמנ תושרה ,ותישארב אצמנ ןוריחמה
 ןוריחמהש אדוול ידכ דיתעב םג ךרוצה תדימב הרובחתה דרשמ דצל לועפל ךישמתו הז רשקהב
 םאה ןחבת תושרה ,ףסונב .םיבכרה יריחמ תא תיגולודותמו תיעוצקמ הרוצב ףקשיו ןימא היהי

 ."יתלשממה ןוריחמב שומישב ףסומ ךרע תויהל יופצ םיחטובמה רוביצל

 דרשמ לש שדח טקיורפ וניה יפותישה בכרה ןוריחמ טקיורפ" :יכ ןיוצ הרובחתה דרשמ תבושתב
 וב ,'ב בלש לע םילמע ונא ,'א בלש םסרופ וישכעל ןוכנ ,ףטוש ןפואב קדבנ ןוריחמה .הרובחתה
 ידי לע וחוודש יפכ ,שדחה בכרה יריחמ ןכו )םיהזמ םיטרפ אלל( תואקסעה ינותנ םג וגצוי
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 ןתינ ,רסח ןותנ שיו הדימבש ךכ ,םינדמואה תחסונ תא םישבגמ הלא םימיב ףסונב .םינאוביה
 םיחרזא לש םיירטנולווה םיחווידה םיברתמו ,ןמזה ףלוחש לככ יכ ןבומ ...ןדמואב ופילחהל היהי

 ןווגמל הנעמ ןתיי אוהו ,הלעת ןוריחמה לש קוידהו תונמיהמה תמר ,תמא תואקסע ינותנ לע
 ."רתוי בר םימגד

 בכר ילכ תשיכרל יארשאב תויתורחתה

 םיחוורמב ,תויבירב ,ינכרצה יארשאב םייוניש - עקר
 ןוכיסבו םייסנניפה
 ,רויד יתוריש תכירצ ירחא תיבה יקשמ לש הלדוגב היינשה האצוהה איה יטרפ בכר לע האצוהה
 בכר ילכ תשיכרל יארשאה .יארשא תליטנ תועצמאב השענ םיבר בכר ילכ תשיכר לש ןומימהו

 ףופכב ,לארשיב יארשא קפסל םיאשרה םיפוגה .רוידל אלש ינכרצה יארשאהמ קלח אוה
 יסיטרכ תורבח ,121םיידסומ םיפוג ,120םייאקנב םידיגאת :םה ,שרדנ אוה םא ךכל ןוישיר תלבקל
 ,124יארשאו ןודקיפ תודוגא ,123)םירדסומ םיפוג -ןלהל( םייאקנב-ץוח יארשא יקפס ,122יארשאה
 ילב יארשאו ןודקיפ יתוריש ינתונ ,125םייטרפ םימרוגל םייטרפ םימרוגמ יארשא םיכוותמה םיפוג
  .הלשממ תורוקממ יארשאו )םיח"מגמ יארשא( תיביר

 יקשמלו םידיחיל יארשאהו ללכב יארשאה ףקיה בחרתה תונורחאה םינשב ,ןוהה קוש תושר יפל
 הכירצב לודיגה ,ךומנה תיבירה רועיש לשב רתיה ןיב תאזו ,)ינכרצ יארשא - ןלהל( טרפב תיבה
 הז ללכבו ותוא םינתונה םיפוגה ןיב תרבוגה תורחתהו יארשאה לש ההובגה תונימזה ,תיטרפה
 םייסנניפ םיתוריש( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחב םתרדגהכ םייסנניפ םיתוריש ינתונ
 תונורתי יארשאה ינתונ ןיב תורחתה תרבגהו יארשאה עציה תלדגהל .2016-ו"עשתה ,)םירדסומ
 תוכיא רופישב ,רצומה ריחמ תדרוהב ראשה ןיב יוטיב ידיל אובל םייושעה ,יארשאה ינכרצ רוביצל
 דצב .םיבר םינכרצל תורישה תושיגנ תלדגהבו תורישה רופישב ,חוקלל ותמאתהבו רצומה
 לטונ לש ותחוורב עוגפל לולעה ,זרפומ בוח לטנ לש ומויקל ןוכיס ררועתמ הרומאה תלעותה
 .א23 םישרתב תגצומ םינורחאה םירושעה ינשב ינכרצה יארשאה תוחתפתה .126יארשאה
 .ב23 םישרתב תגצומ 2018 - 2016 םינשב רוידל אלש תיבה יקשמל יארשאה תורוקמ תוגלפתה

 .1981-א"משתה ,)יושיר( תואקנבה קוחל םאתהב יאקנב דיגאת 120

םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל םאתהב חוטיב תורבחו למג תופוק ,הייסנפ תונרק :םיללוכ םיידסומ םיפוג  121
 .2005-ה"סשתה ,)למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחלו ,1981-א"משתה ,)חוטיב(

 םיתוריש לע חוקיפה קוחבו ,1981-א"משתה ,)יושיר( תואקנבה קוחב רומאל םאתהב .קלוסכו קיפנמכ ןלעופב 122
 .2016-ו"עשתה ,)םירדסומ םייסנניפ םיתוריש( םייסנניפ

-ו"עשתה ,)םירדסומ םייסנניפ םיתוריש( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל םאתהב יארשא ןתמב םיקסועה םיפוג  123
2016. 

 םייסנניפ םיתוריש( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל םאתהב יארשאו ןודקיפ יתוריש ןתמב תקסועה הדוגא 124
 .2016-ו"עשתה ,)םירדסומ

 םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל םאתהב םירחא םייטרפ םימרוגמ תורישי יארשאב ךוויתב םיקסועה םיפוג  125
 .2016-ו"עשתה ,)םירדסומ םייסנניפ םיתוריש(

 רבמבונ ,2020 - 10 - 4 םייסנניפ םיתוריש ינותנ רזוח ,ינכרצ יארשא לוהינל תוארוה ,ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר 126
2020. 
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 ,רצותב וקלחו ינכרצה יארשאה תוחתפתה )א( ינכרצה יארשאה :23 םישרת
 אלש תיב יקשמל יארשאה תורוקמ תוגלפתה )ב( ;2019 טסוגוא - 2000 ראוני

 2018 – 2016 ,רוידל

 א םישרת

 ב םישרת

  .2020 ץרמ ,ינש חוד - יארשאה קושב תורחתה תניחבל הדעווה :רוקמה

21

שינוי זה הושפע ממדיניות הפיקוח על הבנקים. האשראימתןאתוצמצמואחריםלאפיקים

בהמשך הדרך לקשיים כלכליים לא יוצפו באשראי ועקב כך ייקלעו שלקוחות להבטיח , שנועדה

.הקמעונאיהאשראיבסיכוןעליהוהמרווחיםשחיקתהוא הושפע גם משייתכןו

מסך ספקי האשראיאשראי צרכני .א.5.ג

ספ על נתונים על היתר גם מתבסס בין מוסדיים )י אשראיקפרק זה בנקאים חוץ הגופיםכאמור,חוץ

דיווח במונחיםהמוסדרים( כי מדובר בדיווח מצומצם, לרשות שוק ההון. ראשית, נציין שדיווחו

ן, כל אחת מהחברות המדווחות. כמו כםובהתאם הניתוח שלה2018עד 2016שנתיים עבור השנים 

מהדיווחים של להבדיל פעילותה. זאת לעיקר עסקי או צרכני בהתאם לאשראי "סווגה" כחברה

חברותקיימותהחברות שדיווחו לרשות שוק ההוןמלבדושל הבנקים.ברות כרטיס האשראיח עוד

נכוןצרכניהמעמידות אשראי נתונים, אשר לכן, התמונה המוצגתלהיום אין בידינו פעילותן. אודות

להיום בלבד. נכון לנו ונגיש המדווח המידע ומשקפת את מלאה, זה אינה עם זאת הניתוחבחלק

המהותיות בשוק. למיטב ידיעתנו הן שגבי החברותכולל מידע ל

באיור לראות בהיקף האשראי הצרכני1כפי שניתן עקבית עלייה מגמת , בשנים האחרונות ישנה

ל ונכון על כ2019אוגוסטבישראל, עומד נתון מקביל של כ199-הוא לעומת 68-מיליארדי ש"ח,

נמצא במגמת האטה מסוימת,2000אוגוסטבלבד ב₪ מיליארדי זה נתון . עם זאת, קצב הגידול של

יחסי נותר בשנים האחרונות קבוע באופן לדיור בתוצר הבית שלא ואילו חלקו של החוב של משקי

. 2018מתחילת שנתירד מעט ואף

תנאים לתחרות-מבנה וריכוזיות-אשראי צרכני

המרכזיים בשוק האשראי2באיור עדיין השחקנים כי אף שהבנקים הם לראות הצרכניניתן

התקופה שבין77-ומהווים כ הצטמצם חלקם2018לדצמבר2016דצמבראחוזים ממנו, במהלך
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התפתחות החוב הצרכני, ינואר 2000 עד אוגוסט 2019

חוב משקי בית שלא לדיור (ציר ימני)חוב משקי בית שלא לדיור לתוצר 

אחוזים
מיליארדי  

ח"ש

דוחות כספיים ועיבודי בנק ישראלנתוני: מקור

23

81.52%

6.86%

3.43%
7.21%0.98%

79.34%

8.40%

2.90%

8.37%1.00%

77.47%

9.98%

2.61%

8.68%
1.25%

התפלגות מקורות האשראי למשקי בית שלא לדיור בישראל ,  
דצמבר 2016 עד דצמבר 2018

אשראי בנקאי אשראי מוסדיים
(  אשראי מכוון)הלוואות ממקורות ממשלה  *הלוואות מחברות כרטיסי אשראי

**חוץ בנקאי

2018דצמבר 

2017דצמבר 

2016דצמבר 

כולל אשראי נושא ריבית שאינו בערבות בנקים ואחרים בלבד-חברות כרטיסי האשראי * 
.על בסיס נתוני רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון-אשראי חוץ בנקאי** 

ביטוח וחיסכון, נתוני ספקי אשראי שדיווחו לרשות שוק ההון, דוחות כספייםנתוני: מקור
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 .2019127 דע 2000 םינשב הדמתהב לדג רוידל אלש תיבה יקשמל יארשאה יכ הארמ א32 םישרת
 יקשמל יארשאה תורוקמ תוגלפתהב םייונישב הוול תונורחאה םינשב ינכרצה יארשאב לודיגה
 תכרעמהמ רוידל וניאש תיב יקשמל יארשאב הדיריה תא גיצמ ב23 םישרת .רוידל אלש תיב
 םיפוג לש יארשאב לודיגה תא ,2018 תנשב 77.5%-כל 2016 תנשב 81.5%-כמ תיאקנבה
 יסיטרכ תורבח לש יארשאב לודיגה תא ,2018 תנשב 10%-כל 2016 תנשב 6.9%-כמ םיידסומ
-כמ יאקנב-ץוחה יארשאב היילעה תאו 2018 תנשב 8.7%-כל 2016 תנשב 7.2%-כמ יארשאה

  .2018128 תנשב 1.25%-כל 2016 תנשב 98%0.

 ןהו בכר ילכ תשיכרל תואוולה ןה םיללוכה םירדסומ םיפוגמ יאקנב-ץוחה ינכרצה יארשאה ינותנ
 חוטיב ןוהה קוש ףגא לע חקפמל וחוודש יפכ 2018 - 2016 םינשב תורחא תוינכרצ תואוולה
  .24 םישרתב םיגצומ ןוכסיחו

  ,םירדסומ םייאקנב-ץוח םיפוגמ ינכרצה יארשאה תרתי :24 םישרת
2016 - 2018 

 

 .2020 ץרמ ,ינש חוד - יארשאה קושב תורחתה תניחבל הדעווה :רוקמה

 
 וב המשרנ 2019 תנשבו ,םינשה בורב לודיג תמגמ המשרנ רצותל רוידל אלש תיבה יקשמל יארשאה לש סחיב םג  127

 .הדירי

 תושרל וחווידש תורבח לש םצמוצמ רפסממ ןתינה יארשא לע םיססובמו םייקלח יאקנב-ץוחה יארשאה ינותנש ןיוצי  128
 2018 תנשב יארשא ינותנ רגאמל עדימ וקפיסש תורבח המכ לש יארשאה תרתי לע םינותנ .ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש
 םינשב החימצה תמגמ םג יכ חינהל ריבס .5.3%-כ לע דמועו רתוי הובג יאקנב-ץוחה יארשאה לקשמ יכ וארה
 םניא ינכרצה יארשאב םייונישה .הז יארשא םג תנייפאמ ,עדימ שי םהיבגלש םייאקנב-ץוחה םיפוגה לש תונורחאה
 תכרעמל תונפל אלש ורחב רשא תוחוקלה רפסמב לודיג אוה יאקנב-ץוחה יארשאב לודיגה רוקמ םא ןוחבל םירשפאמ
 םהל קינעהל אלש הרחבו ההובגכ םנוכיס תמר תא הכירעה תיאקנבה תכרעמה רשא תוחוקלב אמש וא תיאקנבה
 יארשאה תוגלפתהב םייונישה בקע יארשאה קושב תורחתה תדימ לע תורישי תונקסמ ססבל ןתינ אל ,רמולכ .יארשא
  .םינושה יארשאה יקפס ןיב
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 םירדסומ םייאקנב-ץוח םיפוגמ ינכרצה יארשאב 2018 תנשב לחש לודיגה תא גיצמ 24 םישרת
 .ןוהה קוש לע חקפמל חוודש יפכ בכר ילכ תשיכרל יארשא םג ללוכה

 םייסנניפה םיחוורמבו תויבירה ירועישב םייוניש הנחב 129יארשאה קושב תורחתה תניחבל הדעווה
 תדימל םינָּמַסכ )םירדסומ םיפוגו יארשא יסיטרכ תורבח ,םיקנב( תורוקמה לכמ ינכרצה יארשאב
 ןמסכ תשחרתמ תומכב לודיג םע דבב דב חוורמב הדירי .130ינכרצה יארשאה קושב תויתורחתה
 )חוורמב ןובשחב תאבומה( ןומימה תולע לע ףסונ םרוג םייק יכ ןייצל בושח ,תאז םע .יתורחת-ורפ
 אבומ וניא יארשאה לש ןוכיסה תמר .יארשאה לש ןוכיסה תמר אוהו ,תיבירה רועיש לע עיפשמה
 תלחות ,רמולכ :הלעמ יפלכ םיטומ תויחוורה ידדמש העמשמ ןוכיסה תרבגה .חוורמב ןובשחב
 .רתוי הכומנ םהל היופצה רזחהה תלחותש רחאמ ,לעופב רתוי הכומנ יארשאה יקפס לש חוורה
 2016 םינשב ינכרצה יארשאל תורוקמה לכב תיבירה ירועיש לשו םיחוורמה לש הניחבה תואצות
 תיבירה ירועיש תא הנחב יארשאה קושב תורחתה תניחבל הדעווה .א25 םישרתב תוגצומ 2018 -
 תוגצומ הקידבה תואצותו םירדסומ םייאקנב-ץוח םיפוגב ינכרצ יארשאמ יסנניפה חוורמה תאו

 .ב25 םישרתב

  

 
-ז"עשתה ,)הקיקח ינוקית( לארשיב תואקנבה קושב תויזוכירה םוצמצלו תורחתה תרבגהל קוחה חוכמ המקוה הדעווה  129

 לש שארה יבשוי -לארשי קנבב רקחמה תביטח להנמו רצואה דרשמ לש יללכה להנמה :םה הדעווה ירבח .2017
 חקפמה ;תורחתה לע הנוממה ;ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש לע הנוממה ;רצואה דרשמב םיביצקתה לע הנוממה ;הדעווה
 קוחה תוארוה םושיי רחא בוקעל םה הדעווה לש הידיקפת .לארשי קנבב םימולשת תוכרעמ לע הנוממה ;םיקנבה לע
 תורחתה בצמ לש תויתפוקת תוקידב ךורעל ;התרבגהלו יארשאה קושב תורחתה רופישל םידעצ לע ץילמהלו רומאה
 )ד(ב11 ףיעס יפל תוכמסה תלעפה ןיינעל ץילמהל ןכו ;הז קושב תורחתה תוחתפתהב םימסח רתאלו יארשאה קושב
 ,הלשממל הדעווה שיגת התדובע תפוקתב יכ קוחב עבקנ דוע .הז קוחל )2(1 ףיעסב וחסונכ ,)יושיר( תואקנבה קוחל
 ןידהו ,היתוצלמה תאו התדובע לע ןובשחו ןיד ,םישדוח השישל תחא ,תסנכה לש הלכלכה תדעוולו םיפסכה תדעוול
 עגונב הז תרוקיב חודב רומאה יכ ןיוצי .לארשי קנב לשו רצואה דרשמ לש תתשרמה ירתאב םסרופי רומאה ןובשחו

  .2020 ץרמב םסרופש הדעווה לש ינשה חודה ךותמ חוקל ינכרצה יארשאל

 ללכ לע לחו םיסכנה תרתיב וטנ תיבירמ תוסנכהה תקולח תועצמאב בשוח יארשאה יסיטרכ תורבח רובע חוורמה  130
 תקולח תועצמאב בשוח תורדסומה יאקנב-ץוחה יארשאה תויקפס רובע חוורמה .)תינכרצו תיקסע( תורבחה תוליעפה
 .תינכרצ תוליעפב תוקסועכ וגווסש תורבח קר ןובשחב ואבוה בושיחב רשאכ ,יארשאה תרתיב וטנ תיבירמ תוסנכהה
 תעצוממה יארשאה תרתיב ינכרצ יארשא ןתמ לע חוורמה תקולח תועצמאב בשוח תיאקנבה תכרעמה רובע חוורמה
 .הפוקתה ףוסל
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 )א( ינכרצה יארשאב םייסנניפה םיחוורמהו תיבירה ירועיש :25 םישרת
 רבמצד - 2016 רבמצד ,ינכרצ יארשא לע עצוממ חוורמו תעצוממה תיבירה

 םיפוגמ ינכרצה יארשאה *חוורמו ןומימה תואצוה ,תיבירה רועיש )ב( ;2018
 2018 רבמצד - 2016 רבמצד ,םירדסומ

 

 .2020 ץרמ ,ינש חוד - יארשאה קושב תורחתה תניחבל הדעווה :רוקמה
 .יארשאה תרתיב וטנ תיבירמ תוסנכהה תקולח תועצמאב בשוח ב25 םישרתב חוורמה  *
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 יארשאל תורוקמה לכב תיבירה ירועיש לשו םיחוורמה לש הניחבה תואצותש הארמ א25 םישרת
 ינכרצה יארשאה לע תיבירה ירועיש יכ הארמ ב25 םישרת .םיביצי ויה 2018 - 2016 םינשב ינכרצה
 דב תאז .2018 תנשב 7.8%-כב ומכתסהו יוניש אלל טעמכ וראשנ תויאקנב-ץוח יארשא תורבחמ
 תויתורחתה תניחבל הדעווה .2018 תנשב 4.7%-כל 2016 תנשב 6%-כמ חוורמב הדירי םע דבב
 ןכתייש הקיסה ןכלו 131תואוולהה קית ןוכיסב לודיג לח וז הפוקתבש הנייצ יארשאה קושב
 ןָּמַס םושמ ךכב שי ,ןוכנ רבדה םא ;ונטק םיחוורמה לעופבו הלעמ יפלכ הטומ הפצנה חוורמהש
 .132יתורחת רופישל

 בכר ילכ תשיכרל יארשאב םייוניש
 תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ ,יארשאה קושב תורחתה תניחבל הדעווה תדובעל המודב
 תאו םינכרצה םימלשמש תעצוממה תיבירה תא ,בכר ילכ תשיכרל יארשאה קושב םייונישה
 בכר תשיכרל יארשאה קושב תורחתה תמרל ןמסכ בכר ילכ תשיכרל יארשאה ףנעב תויחוורה
 םלוא ,יארשאה רזחהל החוטבכ בכרה ילכ דובעשב בורל ןתינ בכר ילכ תשיכרל יארשא .יטרפ
 רועיש .ודבעשל אלב בכר ילכ תשיכרל וב שמתשהלו הרטמ לכל יארשא לוטיל םילוכי םינכרצ
 רתוי ךומנ תויהל יופצ בכרה ילכ לש דובעש תללוכה בכר ילכ תשיכרל יארשא לש תיבירה
 םרוג אוהש דובעשה לשב תאזו ,דובעש אלב הרטמ לכל ינכרצ יארשאכ ןתינה תיבירה רועישמ
 .ןוכיס תיחפמ

 תא הנידמה רקבמ דרשמ ןייצ 2019 תנשמ תירוביצה הרובחתה רבשמ לע דחוימ תרוקיב חודב
 יבכר רפסמב לודיגל םימרוגה רתי ןיב םישדח בכר ילכ תשיכרל ןומימה תויורשפאב םירופישה
 תורבחל ןהו תיבה יקשמל ןה םישדח בכר ילכ םיקוושמ בכרה ינאובי יכ ןיוצ רתיה ןיב .םיעסונה
 םינשב .שדח בכר תשיכרל םימולשתה תסירפ תועצמאב רקיעב ינכרצ יארשא םיקפסמו ,הרכחה
 ספא" םשב תורכומה תואקסעה םוחת תא תוביחרמ הרכשההו הרכחהה תורבח תונורחאה
 יכ ןיוצ דוע .תינומימ הרכחהלו )םימולשת תסירפב( ליגר ןומימל תורשפא תונקמו "רטמוליק
 הכורא הפוקתל םימולשתה תא סורפל בכרה יקוושמ םירשפאמ ךומנה תיבירה רועיש תוכזב
 .133יארשאה יסיטרכ תורבח וא םיקנבה םיקינעמש יארשאה תרגסמ לע ףסונ יארשאב תוכזלו

 תורבחמ ,תואקנבה תכרעממ רקיעב לבקתמ בכרה ילכ דובעשב בכר ילכ תשיכרל יארשאה
 יסיטרכ תורבחמו םייאקנבה םידיגאתהמ יארשאה תוחתפתה .םירדסומ םיפוגמו יארשא יסיטרכ
  .26 םישרתב תגצומ 2021 רבמטפס דע 2016 ינוימ יארשא

 
-כל 2016 תנשב 2.4%-כמ הלע תעצוממה יארשאה תרתימ םרועישש םיקפוסמה תובוחב לודיגב יוטיב ידיל אבש  131

 .2018 תנש ףוסב 4.2%

 יאקנב-ץוחה יארשאה תויקפס רובע יסנניפה חוורמה תא הבשיח יארשאה קושב תורחתה תניחבל הדעווה ,רומאכ  132
 תוסנכהה תקולח .תעצוממה יארשאה תרתיב אלו יארשאה תרתיב וטנ תיבירמ תוסנכהה תקולח תועצמאב תורדסומה
 ויה חוורמה יכרעו 2018 תנשב יסנניפה חוורמב הדיריה תא תמצמצמ התייה תעצוממה יארשאה תרתיב וטנ תיבירמ
 תנשב םירדסומ םייאקנב-ץוח םיפוגמ ינכרצה יארשאה תרתיב ברה לודיגה לשב תאזו ,רתוי םיהובג תויהל םייופצ

 .2017 ףוסב הרתיל האוושהב 2018

 קנב םג ואר .552 - 551 'מע )2019 ץרמ( תירוביצה הרובחתה רבשמ :דחוימ תרוקיב חוד ,הנידמה רקבמ דרשמ  133
 - 39 'מע ,)2017 ינוי( הנומימו בכרה קושב תוליעפה לש תיסנניפה תוביציה :1 הבית ,תיסנניפ תוביצי חוד ,לארשי

40. 
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 םידיגאתב בכרה ילכ דובעשב םייטרפ תוחוקלל יארשאה ףקיה :26 םישרת
 2021 רבמטפס - 2016 ינוי ,יארשא יסיטרכ תורבחבו םייאקנבה

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,לארשי קנב ינותנ יפ לע 

 9.3-כמ לדג םייאקנבה םידיגאתהמ בכר ילכ דובעשב יארשאה יכ הארמ 26 םישרת
 יארשאה ףוריצב .2017 רבמצדב ח"ש דראילימ 11.5-כ לש אישל 2016 ינויב ח"ש דראילימ
 .ח"ש דראילימ 13.7-כב םכתסה אוה יארשאה יסיטרכ תורבח ונתנש בכר ילכ דובעשב
 בתכמ לשב רתיה ןיב ,הדמתהב דרוי הז יארשא 2021 רבמטפס דעו 2017 רבמצדמ
 ושקבתה ובש ,םייאקנבה םידיגאתה תולהנה לא 2017 ילוימ םיקנבה לע חוקיפה
 ףנעל יארשאה ינוכיס לוהינ תא רפשל יארשאה יסיטרכ תורבחו םייאקנבה םידיגאתה
 .134בכר תשיכרל ינכרצה יארשאלו "בכרה ילכ רחסמ"

 לודיג לח תונורחאה םינשב ,יארשאה יסיטרכ תורבחו תואקנבה תכרעממ יארשאה ינותנ דצל
 םינותנ לשב תלבגומ בכרה ילכ דובעשב הז יארשא לש הקידב .יאקנב-ץוחה ינכרצה יארשאב

 
 הנעמ ונתיי יארשאה יסיטרכ תורבחבו םייאקנבה םידיגאתב תורקבהו םותיחה ילהונש אדוול שיש היחנה ללכ בתכמה  134

 יארשא לש םינוכיס חותינ עצבלו ,גניסילה תורבח טרפבו ףנעב םיוולהמ קלח לש הלועה םינוכיסה תמרל םיאתמ
 לכל ןוחבל קנבה שרדיי חותינה תואצותל םאתהב .בכר תשיכרל ינכרצה יארשאה לשו "בכרה ילכ רחסמ" ףנעל
 תשיכרל ינכרצה יארשאה תוינידמ ןוכדעבו בכרה ילכ ףנעל ירחסמה יארשאה תוינידמ ןוכדעב ךרוצה תא )א( תוחפה
 ךרוצה תא )ג( ;בכרה ילכ ףנע ןומימל םיעגונה תולבגמהו םיללכה ןוכדעבו תורקבה קודיהב ךרוצה תא )ב( ;בכר
  .)תולבוקמה הלועפה יכרדמ גרוחה ןוכיס ןובאיתל סחייתהב טרפבו( ללכב ףנעל תיתצובקה השרפהה תמאתהב
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 ןתינה יארשאה תא םיטרפמ םניא םיידסומ םיפוג לש ינכרצה יארשאה ינותנ .הז םוחתב םייקלח
 םייפסכה תוחודב םיעיפומ םירדסומ םיפוג לש יאקנב-ץוחה יארשאה ינותנו ,בכר ילכ דובעשב
 םיטרופמ םה ןיא ןכלו )רוביצל ןהלש םייפסכה תוחודה תא תומסרפמה( תוירוביצ תורבח לש
 .םייד

 ןתמל תונוישיר הקינעה תושרה תונורחאה םייתנשב" יכ ןיוצ ןוהה קוש תושר תבושתב ,ןכ ומכ
 הפוקתב ומקוהש תושדח תורבח ןקלח ,בכר ןומימב תוקסועה תורבח 14 לעמל בחרומ - יארשא
 שכרנש בכר ילכ ןומימב קר תוקסועו בכר ינאובי לש תב תורבח ןהמ רכינ קלח ,הנורחאה
 ןוכנ .תובורקה םינשה 3-4 ךלהמב ושגרוי ,הארנה יפכ הז ךלהמ תואצות ...)םא תורבח( ןאוביהמ
 ."בכר ילכ תשיכר ןומימב תוקסועש תורבח 18 לעמ תומייק הז דעומל

 םיפוג השולשב בכרה ילכ דובעשב ןתינש יאקנב-ץוחה יארשאה תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 תואצות .2019 - 2017 םינשב )גניסיל תורבח יתשו הלודג יארשא תרבח( םיירוביצ םירדסומ
  .27135 םישרתב תועיפומ הקידבה

 תויאקנב-ץוח יארשא תורבח שולש לש בכר ילכ דובעשב יארשא :27 םישרת
  ח"ש ידראילימב ,2019 - 2017 ,*תורדסומ תוירוביצ

  
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תורבחה לש םייפסכ תוחוד יפ לע
 תרתיב לודיגה תמגמ לע עיפשהל ידכ םהב ןיא םלוא ,תורבחה לש יארשאה תרתי בושיחב םילדבה שי  *

 .יארשאה
 

 הז קלחב הקידבה תואצותל סחייתהל שי תוירוביצ תויאקנב-ץוח יארשא תורבח שולשל הסחייתה הקידבהש ןוויכמ  135
 .2019 - 2017 םינשב ףנעב תורחתה תמרל תינושאר היצקידניאכ קרפה ךשמהבו

0.1 0.2
0.3 

0.4 
0.5 

0.8 

1.1 

1.7 

1.1 

1.5 

2.4 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2017 2018 2019

"

"



 
 
 

|    717   | 

 

          2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד
 

....
|                                      ה   

ה
ת

ורח
וית

 ףנעב ת
 בכרה

-ץוח יארשא תורבח שולש לש בכר ילכ דובעשב יארשאה לש לודיגה תא גיצמ 27 םישרת
 2018 תנשב ח"ש דראילימ 1.5-כל 2017 תנשב ח"ש דראילימ 1.1-כמ תוירוביצ תויאקנב
 תרבח הנתנש יארשאה יכ םישרתהמ הלוע דוע .2019 תנשב ח"ש דראילימ 2.4-כלו

 לש יארשאה ךסמ 17.3%-כ ,ח"ש דראילימ 1.7-כ היה 2019 תנשב 'א תיאקנב-ץוח יארשא
 .)26 םישרת יפל ח"ש דראילימ 9.8-כ( 2019 תנשב םייאקנבה םידיגאתה

 יכ )יארשאה תורבח דוגיא תבושת - ןלהל( 2021 ילוימ ותבושתב ןייצ יארשאה תורבח דוגיא
 העבנ םיבכר תשיכרל םייאקנב םידיגאת םניאש םיפוג םידימעמש יארשאה ףקיהב הילע"
 יארשא ינוכיס לוהינ רבדב םייאקנבה םידיגאתל םיקנבה לע חקפמה לש ותיינפ לשב הקלחב
 תשיכרל ודימעה םייאקנב םידיגאתש יארשאה ףקיה תא דירוהש המ ,םיבכר תשיכרל תואוולהב
 העבנ הקלח םלוא .וז השינל סנכיהל םייאקנב םידיגאת םניאש םיפוגל רשפאש ךלהמ ,םיבכר
 םיבכר תשיכר תבוטל רקיעב יארשא דימעהל וטנ בורל םייאקנב םידיגאת יכ הדבועה לשב םג
 בורל ומיכסה ,םייאקנב םידיגאת ןניאש יארשא תורבחש דועב ,לבגומ ןומימ ףקיהבו םישדח
 ."רתוי בחר ןומימ ףקיהב וא/ו םישמושמ םיבכר תשיכרל םג יארשא דימעהל

 תשיכרל יארשאמ תויחוורבו תיבירה ירועישב םייוניש
  בכר ילכ
 שולש לש בכרה ילכ דובעשב יארשא ןתמל תעצוממה תיבירה תא בשיח הנידמה רקבמ דרשמ
 הלא תורבחב תיבירה ינותנ .2019 - 2017 םינשב תורדסומ תוירוביצ תויאקנב-ץוח יארשא תורבח
 תשיכרל יארשא ללוכה( רוידל אלש םייטרפ םישנאל יארשאה לע עצוממה תיבירה רועישל וושוה
 םילדבה םימייק יכ ןיוצי .יארשא יסיטרכ תורבחבו םייאקנבה םידיגאתב )רחא ינכרצ יארשאו בכר
 ןתינה ינכרצ יארשא ןיבל בכרה דובעשב םייאקנב-ץוח םיפוגמ ןתינה יארשאה ןיב ןוכיסה תמרב
 הבוג לע םיעיפשמ ןוכיסה תמרב םילדבהה .יארשאה יסיטרכ תורבחמו תיאקנבה תכרעמהמ
 רתוי הכומנ ןוכיס תמרב ןייפואמ בכרה ילכ דובעשב ןתינה יארשאה ,אסיג דחמ .תיבירה
 ןוכיס" :יכ ןיוצ ןוהה קוש תושר תבושתב ,אסיג ךדיאמ .החוטב ללוכ וניאש יארשאל האוושהב
 ןתונלש ךכ ,תוחוקלה לע ול שיש יסנניפה עדימב רסוח אוה יארשא ןתונ לע שיש ףסונ יטנוולר
 קלח ,ןכ ומכ .יאקנב-ץוח יארשא ןתונל שי רשאמ רתוי בחרו שיגנ עדימ שי קנב גוסמ יארשא
 יאקנבה קושהמ יארשא ולביק רבכש רחאל קר יאקנב-ץוחה םרוגל םישגינ יארשאה ישקבממ
 .28 םישרתב םיגצומ תיבירה ינותנ .")ודי לע וחדנ וא(
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 תורבח שולשב בכרה ילכ דובעשב יארשאה לע תיבירה רועיש :28 םישרת
 אלש םייטרפ םישנאל עצוממה יארשאה לע ,תוירוביצ תויאקנב-ץוח יארשא

 2019 - 2017 ,יארשא יסיטרכ תורבח שולשבו םייאקנבה םידיגאתב רוידל

 
 יארשא יסיטרכ תורבח לש םייפסכ תוחוד יפ לעו ,)םייאקנבה םידיגאתב יארשא( לארשי קנב ינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תויאקנב-ץוח יארשא תורבח לשו
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 ילכ דובעשב יארשאה לע תיבירה יכ ןוהה קוש תושר ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 .2019 - 2017 םינשב ההובג התייה תוירוביצ תויאקנב-ץוח יארשא תורבח שולשב בכרה
 א תיאקנב-ץוח יארשא תרבחב ,א גניסיל תרבחב בכרה ילכ דובעשב תיבירה ירועיש
 רועיש תמועל תאז .המאתהב 8.1%-כו 7.8%-כ ,7.3%-כ 2019 תנשב ויה ב גניסיל תרבחבו
 5.8%-כ לש רוידל תואוולה אלל( תיב יקשמל ןתינש בוצק ןמזל יארשא לע עצוממ תיביר
 יארשאה תורבח שולש לש 136עצוממה תיבירה רועיש .)28 םישרת( םייאקנבה םידיגאתב
 - 2017-ו 2018 ,2019 םינשב 7.4%-כו 7.4%-כ ,7.8%-כ היה תוירוביצה תויאקנב-ץוחה
 המאתהב זוחאה תדוקנ 1.5-כו זוחאה תדוקנ 1.6-כ ,זוחאה תודוקנ 2.1-כב הובג רועיש
 לע תיבירהש םישרתהמ הלוע דוע .םייאקנבה םידיגאתב עצוממה תיבירה רועישמ
-ץוחה יארשאה תורבח שולש לכב היילע תמגמב הנותנ בכרה ילכ דובעשב יארשאה
 םייטרפ םישנאל יארשאה לע תיבירה רועישב תיסחי תוביצי תמועל תאז .וקדבנש תויאקנב
-כ תמועל 5.8%-כ( 2019 תנשב תצקמב דרי ףא אוהו ,םייאקנבה םידיגאתהמ רוידל אלש

 םישנאל יארשאה לע תיבירה רועישש םישרתהמ הלוע דוע .)2018-ו 2017 םינשב 5.9%
-כב 2019 תנשב םכתסהו רתויב לודגה אוה יארשאה יסיטרכ תורבח שולש לש םייטרפ

 .137עצוממב 1%9.

 ןוה תורוקמ סייגל םילוכי םייאקנב םידיגאת םניאש םיפוג יכ ותבושתב ןייצ יארשאה תורבח דוגיא
 בורלש ,םייאמצע תורוקמ תועצמאב וא )הסרובב ח"גא תקפנה תועצמאב( רוביצהמ לבגומ ןפואב

 
 .יארשאה תרתי יפל ללקושמ עצוממ  136

 .10.5%-כל 7.8%-כ ןיב ענ 2019 תנשב תיבירה רועישו ,םינוש יארשאה יסיטרכ תורבח ןיב תיבירה ירועיש יכ ןיוצי  137
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 תא תוושהל רשפאל שיו ,םייאקנבה םידיגאתה לש סויגה תורוקממ רתוי תוהובג תויביר םיאשונ
 םייאקנב םידיגאתש דוגיאה ןייצ דוע .םייאקנב םידיגאת םניאש םיפוגל םג יארשאה תורוקמ
 תולמעמ תוסנכהו ךרע תוריינב תוליעפמ תוסנכה ןוגכ( םהיתוחוקלמ תופסונ תוסנכה םילבקמ
 לכו דבלב האוולהה ןתממ איה ותסנכהש ,יאקנב דיגאת וניאש ףוגל דוגינב ,)ןובשח לוהינ
 .יארשאה לש תללוכה תולעב תרחמותמ תויהל הכירצ ותסנכה

 לודג יארשאה ןוכיס רתוי ךורא אוהש לככ :ןוידפל ןמזה ךשממ םג תעפשומ יארשאה לע תיבירה
 דרשמ .רתוי םיהובג תויהל םייופצ יארשאה לע תיבירה רועישו יארשאה ןוכיס תיימרפ ןכלו ,רתוי

-ץוח יארשא תרבחב בכרה ילכ דובעשב יארשאה לש ןוידפל ןמזה ךשמ תא קדב הנידמה רקבמ
 ןמזל יארשאה לש עצוממה ןותנל ןוידפל ןמזה ךשמ תא הוושהו ב גניסיל תרבחבו א תיאקנב
 .29 םישרתב תועיפומ האוושהה תואצות .םייאקנבה םידיגאתב בוצק

 תורבח יתשב בכרה ילכ דובעשב יארשאה לש ןוידפל ןמזה ךשמ :29 םישרת
 2019 - 2017 ,)ינכרצ יארשא( םייאקנבה םידיגאתבו תויאקנב-ץוח יארשא

 

 ,תויאקנב-ץוח יארשא תורבח לש םייפסכ תוחודו )םייאקנבה םידיגאתב יארשא( לארשי קנב ינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב
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 תעבונ הניא תויאקנב-ץוח יארשא תורבחב יארשאה לע תיסחי ההובגה תיבירה יכ הלע
 ךשמש הארמ 29 םישרת ןכש .יארשאה לש ןוידפל ךורא ןמז ךשמ בקע יארשא ןוכיסמ
 רצק תוירוביצה תויאקנב-ץוחה יארשאה תורבחב בכרה ילכ דובעשב יארשאה ןוידפל ןמזה
 )רוידל תואוולה אלל( תיב יקשמל יארשאה לש ןוידפל עצוממה ןמזה ךשממ רתוי

 4.8-כו םינש 3.9-כ ,םינש 2.7-כ ןוידפל ןמזה ךשמ היה 2019 תנשב .םייאקנבה םידיגאתב
 םייאקנבה םידיגאתה עצוממבו ב גניסיל תרבחב ,א תיאקנב-ץוח יארשא תרבחב םינש
 .המאתהב

 יארשא ןתממ א תיאקנב-ץוח יארשא תרבחב יסנניפה חוורמה תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 תוריכמ ירתא 1,300-מ רתוי םע הלועפ תפתשמה הלודג הרבחב רבודמ .בכרה ילכ דובעשב
 .30 םישרתב תועיפומ הקידבה תואצות .בכר

 2019 - 2018 ,א תיאקנב-ץוח יארשא תרבח לש *יסנניפה חוורמה :30 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,א תיאקנב-ץוח יארשא תרבח לש םייפסכה תוחודה ינותנ יפ לע
  .תעצוממה יארשאה תרתיב וטנ תיבירהמ תוסנכהה תקולח תועצמאב בשוח חוורמה  * 

 בכרה ילכ דובעשב יארשא ןתממ א תיאקנב-ץוחה יארשאה תרבחב חוורמה יכ הארמ 30 םישרת
 יארשאה ןוכיסב לודיג םשרנ וז הרבחב יכ ןיוצי .2019 תנשב 5.6%-כל 2018 תנשב 6.2%-כמ דרי

 םלוא ,תורחתה בצמב רופיש לע דיעהל םילוכי הלא םיאצממ .2019138 תנשב בכרה ילכ דובעשב
 

 קיתה םוכס יקלח םידובאו םיקפוסמ תובוחל תואצוהה ףקיה ותועמשמש יארשאה יקזנ רועיש תועצמאב דדמנש יפכ  138
 תנשב 1.39%-כל 2018 תנשב 1.14%-כמ לדג בכר ילכל תואוולהב יארשאה יקזנ רועיש .תיטנוולרה הפוקתב עצוממה

 .2019 תנשב 1.9%-כל 2018-ב 1.3%-כמ לדג יארשאה תרתימ םוי 90 דע רוגיפב תואוולהה רועיש םג .2019
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 ,ינכרצ יארשא ןתמב עצוממה חוורמהמ רכינ רועישב הובג ןיידע בשוחש חוורמהש ןייצל בושח
 תורבחב בכר ילכ תשיכרל יארשאה לע תיבירה רועישב היילע הלח ןכרצה תואר תדוקנמו

 .ליעל ןיוצש יפכ ,תויאקנב-ץוח יארשא

 
✰ 

 

-ץוחה יארשאב לודיג לח תונורחאה םינשב יכ התלעה הנידמה רקבמ דרשמ לש הקידבה
 יסיטרכ תורבח ונתנש יארשאבו יאקנבה יארשאב הדיריו בכרה ילכ דובעשב יאקנב
 יארשאה תורבח לש קושה חתנ תלדגה לש הלא תומגמ .בכרה ילכ דובעשב יארשאה
 תורבחמו תיאקנבה תכרעמהמ יארשאה לש קושה חתנב הדירי ןובשח לע תויאקנב-ץוחה
 ירועיש תדרוהל רמולכ ,םיריחמ תדרוהל ליבוהלו תורחת דדועל תורומא יארשא יסיטרכ
 רועישש ולעה הנידמה רקבמ דרשמ לש הקידבה יאצממ םלוא .הז יארשא לע תיבירה
 תוירוביצ תויאקנב-ץוח יארשא תורבח שולשב בכרה ילכ דובעשב יארשאה לע תיבירה
 זוחאה תודוקנ 2.1-כב( םייאקנבה םידיגאתב בוצק ןמזל יארשאהמ הברהב לודג וקדבנש
 יארשאה תורבח שולשב עצוממב 2018-ו 2017 םינשב 7.4%-כמ לדג אוה ,)2019 תנשב
 לש יארשאה ןוכיסב לודיגהמ עבונ לודיגהמ קלח תוחפלו ,2019 תנשב 7.8%-כל וקדבנש
  .יארשאה תורבח

 ןיב תורחתה תאלעהל םיאנת תריציל תלעופ ןוהה קוש תושר" :יכ ןיוצ ןוהה קוש תושר תבושתב
 םייקה ןיטינומהו יארשאה יעיצמ תומכ תא ולידגיש הרדסאו יושיר ךילהת עוציב ידי לע ראשה
 רוביצ תבוטל םיקנבל סחיב םהלש תויתורחתה תא הלעיש ןפואב )חוקיפה חוכמ( ולא םיפוגל
 ."תוחוקלה

 תעפשה תדימ תא םעפל םעפמ ןוחבל ןוהה קוש תושרל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ילכ תשיכרל יארשא ןתמב תורחתה םודיק לע תורחתה תאלעהל םיאנת תריציל התוליעפ
 לש ,בכר ילכ תשיכרל יארשאה תויזוכירב םייוניש לש הקידב תועצמאב הז ללכבו ,בכר
 .םייסנניפה םיחוורמהו םינוכיסה לשו הז יארשא לע תויבירה
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 ירועיש תאוושהל תוחוקלה דודיעו קוש רקס עוציב
 יארשאה לע תיבירה ימולשת ךסו תיבירה
 הלשממה וטקנש םיבר םידעצ וניוצ 2020 ץרממ יארשאה קושב תויתורחתה תניחבל הדעווה חודב
 טקנ םיקנבה לע חוקיפה ,ליבקמב .139יארשאה קושב תורחתה תרבגהל םינושה םירדסאמהו

 יארשאה יסיטרכ תורבחבו םייאקנבה םידיגאתב יארשאה ינוכיס לוהינ רופישל םידעצ 2017 ילויב
  .בכר תשיכרל ינכרצה יארשאלו "בכרה ילכ רחסמ" ףנעל

 ןלהל( 2016-ו"עשתה ,)םירדסומ םייסנניפ םיתוריש( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל 3 ףיעס
 ותרדגהכ( םייסנניפ םיתוריש ינתונ לע חקפמה יכ עבוק ,)םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח -
 םיניינעה תא ראשה ןיב ןובשחב איבי קוחה יפל ויתויוכמס תלעפהבו וידיקפת עוציבב )הז קוחב
 םוחתב תורחתה םודיק ,םייסנניפ םיתוריש ןתמל הביציו החוטב ,הנימא הביבס תריצי :הלאה
 תוחוקלה לש םניינע לע הרימשו הנגה ןכו ותושיגנו עדימה תופיקש תרבגה ,םייסנניפה םיתורישה
 .םניינע םודיקו םיתורישה ינתונ לש

 - 2020 רבמבונב םסרפ ,םייסנניפ םיתוריש ינתונ לע חקפמכ ועבוכב ,ןוהה קוש לע הנוממה
 תיארחאו הניקת תולהנתה תחטבהל ינכרצ יארשא לוהינל תוארוה - םיקנבה לע חקפמה ףותישב
 ןיוצ הארוהל עקרה ירבדב .140ינכרצ יארשא תוחוקל לומ ותולהנתהב םייסנניפ םיתוריש ןתונ לש
 תא ןיטקהלו ןוישירה לעב לש תויסנניפה תויוליעפב רוביצה ןומא תא קזחל הדעונ הארוהה יכ
 תחטבהל תוארוה תעיבק תועצמאב תאז .םהל םיפושח ינכרצה יארשאה תוחוקלש םינוכיסה
 תייבגלו ןוישירה לעב ידי לע יארשאה לוהינל ,ורוחמתלו יארשאה תדמעהל םיכילהה תוניקת
 לע חוקיפה קוח לש םיחנמה תונורקעה םע דחא הנקב תולוע רזוחב תוארוהה יכ ןיוצ דוע .בוחה
 קוחל 3 ףיעס תוארוה םעו ,2016-ו"עשתה ,)םירדסומ םייסנניפ םיתוריש( םייסנניפ םיתוריש
  .141רומאה

 
 יתש :יארשאה קושב תורחתל םימסח תרסהל םידעצ וניוצ 2020 ינוימ תסנכב הלכלכה תדעוול הדעווה לש תגצמב  139

 תכרעמ ,א"בש תרבחב םיקנבה לש תולעבה רועיש הנוש ,םילודגה םיקנבה ינשמ ודרפוה יארשאה יסיטרכ תורבח
 וקקחנ ,2021ראורבפ ףוסב היופצ ריוואל התיילע - בושחמ יתוריש תכשל המקוה ,לועפל הלחהו המקוה יארשא ינותנ
 התחפוה הלמעה ,תואבה םינשל תבלוצ הלמע העבקנ ,םולשת יתורישל רושקה לכב םינכרצה תונגהל םיעגונה םיקוח
 תרגסמב יארשאה יסיטרכ תורבחו םיקנבה ןיב תוסנכהה תקולחל םימכסה ועבקנ ,2020 ראוניבו 2019 ראוניב
 םישדח םיקנבמ ןוהה תושירד ותחפוה ,(p2p) םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח קקחנ ,םיסיטרכה לועפתל םימכסהה
 תורשפא הנתינ ,טנרטניאה תשרב ןושאר ןובשח תחיתפל תורשפא הנתינ ,)שדח קנב לע הליקמ הרדסא תרגסמב(
 תרגסמב חראתמ קלוס לש ותלועפו ודמעמ תרדסאל םיללכ ועבקנ ,טנרטניאה תשר תועצמאב בויח סיטרכ קיפנהל
 לע תורחתה תא דדועל ודעונש םיללכ ורדגוה ,בחר תוליעפ ףקיה לעב קלוס תוליעפל םיללכ ועבקנ ,דיגנה לש וצ
 יאקנב דיגאתל קיפנממ עדימ תרבעהל תוארוה ועבקנו ,"תיארשא" לוקוטורפל עגונב םידעצה ומלשוה ,רתי תכישמ
 .חוקלל ותגצה ךרוצל

 ןוישיר לעבלו יארשאו ןודקיפ יתוריש ןתמל ןוישיר לעבל ,יארשא ןתמל ןוישיר לעבל הנווכה ,יארשא ןתמ לש תוביסנב  140
 הנוממה ירבדל .םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל )תורדגה( 1 ףיעסב רומאכ יארשאב ךוויתל תכרעמ תלעפהל
 םיקנבה לע חוקיפהו ןוהה קוש תושר לש הדיחא הרדסה" אשונב תונותיעל העדוהב ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש לע
 וא יארשא יסיטרכ תורבח ,םיקנב םניאש יארשא ינתונ" ,"תיסנניפה תכרעמב םייטרפ םינכרצל יארשא קוויש אשונב
 שיש םוקמב טעמל .ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש תושר ידי לע תיתוביצי םיחקופמ םניא ,םיידסומ םיפוגו חוטיב תורבח
  ."תיסנניפ תוביצי יללכ םהילע ליחהל שרוד וניא קקוחמהו ,רוביצ תונודקיפ

 קרפ לש )תוחוקל יניינע לע הרימש( 3 קלחב :םירדסומ םייסנניפ םיתוריש ןיינעל דחואמה רזוחה תא הנקית הארוהה  141
 לוהינל תוארוה( 100 - 93 םיפיעס תא םהב הפיסוהו ,)םייסנניפ םיתוריש ןתמל רזוח רבדב תוארוה( ד ןמיסב ,)יללכ( 1
  .)ינכרצ יארשא
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 - "הריכמ תדוקנב יארשא תעצה" הרדגוה )דחואמה רזוחב 93 ףיעס( הארוהל תורדגהה ףיעסב
 הניאשו ,יארשא וניאש רצומ לש הרכשה וא הריכמל םחתמב תנתינש ,יארשא תדמעהל העצה"
 וז הרדגהמ גירחהל עצומ יכ ןיוצ הז ףיעסל רבסהה ירבדב ."רצומ לש הרכשה וא הריכמ בגא
 יארשא ,המגודל - יפיצפס רצומ לש הרכשה וא הריכמ ךרוצל הריכמ תודוקנב ןתינש יארשא
 ןיינועמ חוקלה הז גוסמ יארשא תעצהב יכ החנה ךותמ תאז .בכר תריכמ בגא עיצהל לבוקמש
 רזוחל )7()ב(98 ףיעסב .ול קוקז אוה ןיאש יארשא לוטייש יוכיסה ןטק ןכ לעו רצומה תשיכרב
 יארשא תעצה לע תולחה תופסונ תוארוה תוברל ,ינכרצ יארשא קווישל תוארוה ועבקנ דחואמה
 ורוקמש יארשא לע הרקבו חוקיפ םייקל ןוישיר לעב לע יכ היחנהו הריכמ תדוקנב תנתינה
 ירבדב .םינוכיס תוהזל ידכו תוחוקלה יפלכ התואנ תולהנתה חיטבהל ידכ הריכמ תודוקנב
 יארשאה לע עדימה אולמ תא לבקי חוקלה יכ אדוול הדעונ הארוהה יכ ןיוצ הז ףיעסל רבסהה
 ותואב השענש יארשא קוויש ןיבל םחתמב ירקיעה תורישה ןיב תולקב ןיחבהל ול רשפאלו עצומה
 .םחתמ

 לכ חוקלל תולגל בייח םייסנניפ םיתוריש ןתונ יכ עבוק םייסנניפ םיתוריש קוחל )א( .47 ףיעס
 םיכורכה םינוכיסה יבגלו ןתונ אוהש תורישה לש וריחמו ויאנת ,ופקיה ,ונכות יבגל יתוהמ טרפ
 יכרד תאו הלוטיבל םיאנתה תא ,הקסעה תא לטבל תורשפא שי םא חוקלל תולגל וילע .וב
 וללכייש םיטרפה תא רידסמו האוולה הזוח יבגל תויחנה עבוק דחואמה רזוחל 92 ףיעס .הלוטיב
 םלושתש תיבירה לע םיטרפ תוברל ,יארשא יתוריש ןתונ לש האוולה תקסעב חוקלל וגצויו וב
 .האוולהה ןיגב

 םימוסרפ .םיישדוח םימולשת תסירפ תועצמאב ןתינ שדח בכר ילכ תשיכרל יארשא ,רומאכ
 םיללוכה םיחונה ןומימה יאנת תא םישיגדמ בכר תשיכרל יאקנב-ץוח יארשא ינתונ לש םייקוויש
 ףנע .הובג ןומימ רועישו הכורא םימולשת תסירפ ,האוולהה רזחה לש תיסחי ךומנ ישדוח םולשת
 תועצהל הריכמ תודוקנ לש ההובג תושיגנב םג ןייפואמ בכר ילכ תשיכרל יאקנב-ץוחה יארשאה
  .142בכרה תויונכוסב יארשא

  .תויאקנב-ץוח יארשא תורבח לש םימוסרפ המכ קדב הנידמה רקבמ דרשמ

 שגד ןתינ בכר ילכ תשיכרל יארשא ןתמל תויאקנב-ץוח יארשא תורבח לש םימוסרפב יכ הלע
 100 דע םימולשת תסירפ ,ךומנ ישדוח רזחה ,100% דע הובג ןומימ רועיש :ןומימה יאנתל
 םג וניוצ תואמגודה עברא ךותמ דחא םוסרפב .ח"ש 200,000 דע הובג יארשא םוכסו םימולשת
 .תיבירה הבוג המ ןיוצ אלו תויביטקרטא תויבירהש

 
 בכר תוריכמ ירתא 1,300-מ רתוי םע הלועפ תפתשמ הרבחה יכ ןיוצ א תיאקנב-ץוח יארשא תרבח לש יפסכה חודב  142

 םייטרפ םישרגמ ילעב םעו הרכשהו גניסיל תורבח םע ,םישמושמ בכר ילכ תריכמל תותשר םע ,בכר ינאובי לש
 בכר ילכו םישדח בכר ילכ םישכורה םהיתוחוקלל הרבחה תואוולה תא םיעיצמה ,ץראה יבחרב בכר ילכ תריכמל
 .הריכמה תודוקנב
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 תודוקנ לש ההובגה תושיגנה ףוריצב בכר ילכ תשיכרל יארשאה לש םיידוחייה םינייפאמה
-ץוחה יארשאה תורבח ןיב תורחתה תא םידקממ בכרה תויונכוסב יארשא תועצהל הריכמ
 םוכסב ןכ ומכו )ישדוח רזחהו ןומימ רועיש ,םימולשתה תסירפ( ןומימה יאנתב תויאקנב
 .יארשאב ןיגב ומלושיש תיבירה ימולשת ךסבו תיבירה רועישב תוחפו יברמה יארשאה
 ןימז יארשא תלבק תועצמאב בכרה ילכ לש השיכרה תא םילשהל תלוכיה ,דועו תאז

 ןכרצל תורישה תא תרפשמ בכרה תשיכר תקסע תעצבתמ ובש םוקמה ותואבו םויה ותואב
 רועישלו ללכב ןומימה יאנתל עגונב קוש רקס עצבי ןכרצהש יוכיסה תא תמצמצמ םג ךא
 לע תיבירה רועיש יכ הלע ,רומאכ .טרפב יארשאה לע תיבירה ימולשת ךסו תיבירה
 חודב וקדבנש תוירוביצ יארשא תורבח שולשב בכרה ילכ דובעשב יאקנב-ץוחה יארשאה
 חקפמה יכ הלע דוע .םייאקנבה םידיגאתב ינכרצ יארשאל תיבירה ירועישל תיסחי הובג הז

 לש הרכשה וא הריכמ ךרוצל הריכמ תודוקנב ןתינש יארשאה תא גירחה ןוהה קוש לע
 תודוקנב יארשא תעצה" תרדגהמ בכר תריכמב עצומה יארשא ללוכה ,יפיצפס רצומ
 .ינכרצה יארשאה לוהינל תוארוה - םייסנניפ םיתוריש ינתונ רזוחב "הריכמ

 יארשא ינתונל תונוישיר 18-מ רתוי תקנעה :העציב איהש םידעצ וניוצ ןוהה קוש תושר תבושתב
 םיירקיעה םיטרפה לש האוולהה הזוחב יוליג ןיינעל תוארוה םוסרפ ;םיבכר ןומימב םיקסועה
 הוולל רשפאל ידכו ,הזוחה יפ לע הוולה לש ויתויוכזו ויתויובייחתה אולמ תנבה ךרוצל םישרדנה
 הז עטקמב יארשא ןתמ תוליעפ לע יכ הנייצ תושרה ;הזוחה תתירכ ינפל םיריחמ תאוושה עצבל
 תיברמ יארשא תולע תלבגמ ןיינעל תוארוה עבוק רשא ,1993-ג"נשתה ,ןגוה יארשא קוח םג לח
 תועבוקה ,ינכרצ יארשא לוהינל תוארוה המסרפ תושרה ;חוקלל יוליג ןיינעל תונוש תוארוהו

 אלש חיטבהל ידכ ,ןכרצה תושרל יארשא תדמעה תעב םיוולמה תונגוה לש םידיחא םיטרדנטס
 לידגהל תלעופ תושרה ;יארשאה לוהינ ךילה לכב םיינכרצ םיטביהב תוחוקלב העיגפ םייקתת
 לע לקיש תואקנבה קוחל ןוקית תטויט םודיק ידי לע רתיה ןיב ,םיוולמה לש סויגה תורוקמ תא
 5-מ תובייחתה תודועת תועצמאב בוח סויגל תורשפאה תא לידגהל יאקנב-ץוח יארשא יפוג
 תודועת היפלו הלבגמה לטובת קוחה ןוקית תרגסמבו ,ח"ש דראילימ 15-ל ח"ש דראילימ
 יפוג דועל רשפאתי ךכבו ,הלעמו Baa3 וא BBB גורידב תובייחתה תודועת ויהי וקפנויש תובייחתה
 תוארוה תרדסאל תלעופ תושרהו ;םהלש ןומימה תורוקמ תא ליזוהל םיבכרה םוחתב יארשא
 תויבירל ,תוליעפה יפקיהל עגונב בצמ תנומת תלבקב עייסי רשא יארשאה ינתונל עגונב חוויד
 .הזב אצויכו תועצוממ

 תורחתה תרבגהל םיפסונ םידעצ ןוחבל ןוהה קוש תושרל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 רבדב יארשאה ילטונ ינפב תופיקשה לע דיפקהל םללכבו בכר ילכ תשיכרל יארשאב
 קוש רקס עצבל םינכרצה דודיעל ןווקמ ילכ חותיפל ,תיבירה ירועישו האוולהה יאנת
 לע תיבירה ימולשת ךסו תיבירה ירועיש תאוושהל תוחוקלה דודיעל םיפסונ םידעצו

 .בכר ילכ תשיכרל יארשא תלבקל תואקסע תמלשה ינפל יארשאה
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

  – יעיבר רעש

 םיכסומה ףנעב ,םיפלחה ףנעב תויתורחתה
 הלא םיפנע תרדסהו תואמשה ףנעבו

  םיפלחה ףנעב תויתורחתה
 ןוקית תרגסמב םיפלחומה םיקלח )א( :תוירקיע תוצובק עבראל םיפלחב שומישה תא קלחל ןתינ
 םילופיטה תרגסמב םיפלחומה םיקלח )ב( ;בָּכְרֶמ יקלח רקיעב ,הנואת רחאל בכרה ילכ
 ,םירבצמ ,םיגימצ( םבצמלו רצומה ייח ךרואל םאתהב םילכתמ םיקלח )ג( ;בכרה ילכב םיפטושה
  .תידיימ הפלחה םיכירצמה םילוקת םיקלח )ד( ;)'וכו םיבגמ

 םיוסמ גוסמ בכר ילעבו ,םירחא בכר יגתומ לש םינאובי םע בורל איה בכרה ןאובי לש תורחתה
 באה תינכותב .םתולעבבש בכרה ילכל םיירוקמ םיפלחל רושקה לכב "םייובש" תוחוקלל םישענ
 םינאוביה ,בכרה ילכ ינרצי רובע לטובמ אל הסנכה רוקמ םה םיפלחה יכ ןיוצ בכרה ףנעל
 .בכרה ילכ תריכמ רחאל םג םיחוור קיפהל ךישמהל םינאובילו םינרציל רשפאמ אוהו ,םיכסומהו

 לש אובי לע טלחומ טעמכ ןפואב ךמסנ לארשיב םיפלחה קוש" יכ באה תינכותב ןיוצ ןכ ומכ
 אוביה רקיע .םצמוצמ םיטירפ ןווגמ ללוכו םיילושב קר םייק ימוקמ רוציי רשאכ ףוליח יקלח
 בורל םירכמנו םיקלחהמ 60%-כ לש ףקיהל םיארחאש םמצע בכרה ינאובי ידי לע עצבתמ
 יכ ןיוצ דוע ."םיחמתמ םינאובי ידי לע עצבתמ )40%-כ( אוביה ראש .םהלש תורישה יכסומב
 דוע ."םינאוביהמ 2% קר ידי לע עצבתמ אוביהמ 76%-כ רשאכ תיסחי יזוכיר אוה אוביה קוש"
 אוה םג ןייפאתמ םיפלחה קוש ,לארשיב בכרה קושב תויזוכירל המודב יכ באה תינכותמ הלוע
 םינאובי .רתוי הובג םריחמש םיירוקמ םיפלח רקיעב םיאביימה ,בכרה ינאובי לש הטילשב
 תועצמאב םייפילחתו םיירוקמ םיפלח ימצע ןפואב אבייל ןתינו ,םיפלח םה ףא םיקוושמ םיליבקמ
 תוקיזחמה תורבח רתיה ןיב ,םיפלחה ףנע לע םיעיפשמ םיפסונ םימרוג ,תאז םע .טנרטניאה תשר
 .םיאמשו םיכסומ ילעב ,חוטיב תורבח ,הרכשהו גניסיל תורבח ןוגכ לודג בכר יצ

 םימדקתמ בכר ילולכמ רצייל תרשפאמ היגולונכטה תוחתפתה יכ באה תינכותב ןיוצ ןכ ומכ
 דצל םיפלחה לש תרבוגו תכלוהה תיגולונכטה םתובכרומ .ןוקיתלו לופיטל רתוי םיכבוסמה
 םיקלחה תפלחהל ץירמת תורצויו םינוקיתה תתחפהל תוליבומ תוינוכמה לש תונימאה תוקזחתה
 הדימב רקייל הלולע לולכמה תפלחה ,תאז םע .ךסומב םנקתל םוקמב הדובע לש הכומנ תולעב
 רבד ,םילקש יפלאל עיגהל לולע םימיוסמ םיפלח לש םריחמ - הקוזחתה תויולע תא הבר
  .תושלחה תויסולכואה לע רתוי דוע דיבכמה

 םירצומ אוביב תויתורחתה תרבגהו הייחמה רקוי תתחפה" אשונב 2017 ינוימ 2754 הלשממ תטלחה
 תאזו ,ישיא אוביל םימסח תרסה לע ץילמתש יוגיה תדעו םיקהל שיש העבק "ישיא אובי תועצמאב
 ידרשממ םיגיצנ הללכ הדעווה .הכירצ ירצומב ישיא אובי ךרד היחמה רקוי תא תיחפהל הרטמב
 תוצלמהל יוגיהה תדעו השיגה 2017 רבמצדב .הרובחתה דרשמ גיצנ םהבו םייטנוולרה הלשממה
 היתוצלמה תא ,הרומאה הלשממה תטלחה חוכמ המקוהש ,ישיא אוביל םימסחה תרסה לע
 קווישה תרשרש לכ רובע לודג חוור לש רוקמ אוה םיפלחה קושש האצמ הדעווה .הלשממל
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 רשא לודג אובי קוש וניה בכרל םיפלחה ירצומ קוש" יכ הדעווה חודב ןיוצ דוע .ךסומל דעו ןאוביהמ
 .")אובי ךרע( הנשב ח"ש דראילימ הרשעכ לע ,היישעתהו הלכלכה דרשמ ינותנ יפל ,דמוע

 ,)םיישאר םינאובי - ןלהל( בכרל םיירוקמ םיפלח םיקוושמו םיאביימש םיבכרה ינאובי לע ףסונ
 ףוליח יקלח םיאביימה ,)םירחאה םינאוביה - ןלהל( בכר ינאובי םניאש בכרל םיפלח ינאובי שי

 אוביב ןה ,םייפילחת וא OEM רוקמ ימאות םישדח ףוליח יקלחו ליבקמ אוביב םיירוקמ םישדח
 םיתיעל םיקסוע בכרל םיפלח תקפסאבו אוביב םיקסועה םירחא םינאובי .ליבקמ אוביב ןהו רישי

 לש רישי אובי ,םיירוקמ םיקלח לש ליבקמ אובי - דחי םג הקפסאהו אוביה יצורע לכב תובורק
 ןאובימ תומלשהו שכר ךרוצה תדימבו םייפילחת םיקלח לש ליבקמ אובי ,םייפילחת םיקלח
 םירומא םירחא םינאובי םיאביימש םירצומה יכ ןיוצי .אביימ אוהש םיירוקמ םיפלח לש בכרה
 .הרובחתה דרשמ לש חוקיפל םינותנו םינקתב דומעל

 OEM - Original( רוקמ ימאות ,םיירוקמ - םיפלח לש םינוש םיגוס העברא םייוצמ קושב
 Manufacturer Equipment(, םישמושמ םיירוקמ םיפלחו 143םייפילחת. 

 םייושע םיירוקמה םיפלחה יקוושמ .בכרה ןרצי ךרד םיקוושמש םיפלח - םיירוקמ םיפלח 
  .ליבקמ ןאובי וא ימשר ןאובי תויהל

 בכרה ןרצי רובע רציימה ןרצי ותוא ידי לע םירצוימה םיפלח )OEM( רוקמ ימאות םיפלח 
 .בכרה ןרצי גתומ תחת אלו םיפלחה ןרצי לש גתומה תחת םירכמנ ךא

 תומריפ ןווגמ ידי לע םירצוימהו םיירוקמה םיפלחל םימיאתמה םיפלח - םייפילחת םיפלח 
 .ריחמו תוכיא לש תונוש תומרב

  .וקרופש בכר ילכ לש םיפלח - םישמושמ םיירוקמ םיפלח 

 םיפלחה םוחת ,2017 רבמצדמ ישיא אוביל םימסח תרסה לע תוצלמהל יוגיהה תדעו חוד יפ לע
 לבוקמהמ הלודג העפשהמ םינהנ בכרה ינאובי םניגבו ,םיינבמו םייתורחת םילשכמ לבוס בכרל
 םיריחמבו םיירוקמ םיפלחב שומיש לש הובג רועישב תאטבתמ וז העפשה .הז קושב תונוש תונידמב
 חתנ .61%-כב ךרעומ לארשיב םיירוקמה םיפלחה רועיש .םייפילחתו םיירוקמ םיפלח לש םיהובג

 רועישה ,לשמל( הפוריא תונידמב םיירוקמה םיפלחה לש קושה חתנמ הבר הדימב הובג הז קוש
 םיפלחה לש םיריחמה יכ אצמנ ןכ ומכ .)27% הינטירבבו 29% תפרצב ,48% אוה הינמרגב
 .םיזוחא תורשעב ףא םיתיעל ,הפוריאב לבוקמל האוושהב םיהובג לארשיב םייפילחתהו םיירוקמה
 םיפלח לש קושה חתנמ 50%-כש הדעווה האצמ םיירוקמה םיפלחה קוש לש הקולחה תניחבב
-כו ליבקמ אוביב םיירוקמה םיפלחה ינאובי ידיב 40%-כ ,םיימשרה בכרה ינאובי ידיב אוה הלא

 ."םירזחוממ" םיפלח וא ההובג תוחיכשב םירכמנה םיפלח םיאביימה םירחא םינאובי ידיב 10%

 יקלח תקפסה לש םוחתב לעופב לופונומ אוה ןאוביה ,2017 תנשמ בכרה ףנעל באה תינכות יפל
 ישיא אובי וא םיבחרנ םיפקיהב ליבקמ אובי רדעיהב .אביימ אוהש בכר ילכמ םידחאל ףוליח
 עובקל ןאוביה לוכי ןכלו ,רחא רוקממ םימיוסמ םיפלח גישהל ןתינ אל ,ינורטקלא רחס תועצמאב
 בכרה לעב לש תמיוסמ תולתמ םינהנ תורישה יכסומ יכ ןיוצ םג ךמסמב .םיהובג םיריחמ
 תא ןאוביה רובע תובגל םילוכיו רתוי םירקי םיפלח לש הריכממ םינהנ םג םה ןכלו םהיתורישב
 םיפלח רוכמל םיתפמ םיצירמת םילבקמ תורישה יכסומ ,ןכ לע רתי .יטסילופונומה ריחמה

 
 ."םיפלחב רחסו אובי ,רוציי תרדסה" קרפב ,ןלהל ואר םייפילחת םיפלח ללוכ םיפלח לש הניקתה תרדסה ןיינעל  143
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 םינכדועמ םניא ןאוביה לש ןוריחמב םימסרופמה םיריחמה .םירחא םיפלח ינפ לע םיירוקמ
 םינתונ םינאוביהש תוחנה םיפקשמ םניאש ןוריחמ יריחמ םה ללכ ךרדבו ,הקיפסמ תורידתב
 םיצמאתמ םינרציהש םשורה לבקתמ השעמל יכ בכרה ףנעל באה תינכותב ןיוצ דוע .לעופב
 טירפל הנוש ט"קמ ןתמ ןוגכ םינוש םיעצמאב דיחא האוושה סיסב תריצי לע םיישק םורעל
 ןוריחמ תא םסרפל םינרצי בויח .רחא םוקמב וריחמל תולקב ותוושהל רשפאמ וניאש ,םיוסמ
 רשפאמה ,יתורחתו ףוקש קוש תריציל יחרכה יאנת אוה האוושה-רב דיחא סיסב לע םיפלחה
 .םיפלחה יריחמ לע אלמ עדימ לבקל םינכרצל

 תושרו הרובחתה דרשמ יגיצנ תופתתשהב ,144הרובחתה דרשמב 2019 יאמב הכרענש הבישיב
 ירצומ םוחתב תיתורחת היעב תמייק" םתעדל יכ הרובחתה דרשמ יגיצנ ורסמ ,תורחתה
 הקפסאה תרשרש לכב םיטלושש םילודגה בכרה ינאובי אוה יטננימודה םרוגה רשאכ ,הרובעתה
 קיפסמ תלעופ הניא תורחתה תושר" םתעדל יכ ונייצ םה דוע ."גניסילה םוחתב תונב תורבח ללוכ
 ."הז ףנעב תורחתה םודיקל

  םיפלחה יריחמ ןיב םירעפ
 יתועמשמ ןפואב םירקי לארשיב ףוליחה יקלח" :רמאנ 2017 תנשמ בכרה ףנעל באה תינכותב
 .םיכסומה לש ילכלכה לדומה לע םיעיפשמו ןכרצה לע םילגלוגמ ולא םיריחמ .םלועל תיסחי

 תוליעפב תתוועמ םיצירמת תכרעמ םירצויו הקוזחתה תויולע תא םילעמ םיהובג םיפלח יריחמ
 םמצע םיכסומה םג רשאכ םיהובגה םיריחמה רומיש ןעמל םילעופ םיקזחו םיבר םיפוג .ךסומה
 דדועל היושע איהו ,בושח תוינידמ דעי איה קושב הרובעת ירצומ יריחמ תלזוה .ךכב םיניינועמ
 תלזוה .לופיטה יפואו םוקמ תריחבב ריחמב רקיעב בשחתהל הייטנה תא תיחפהל ןכרצה תא
 תוגהנתה רשפאל היושע ,הדובעה תוכיאב העיגפ אלל לופיטה תולע תא ליזותש הרובעת ירצומ
 ינפ לע רתוי םייעוצקמ םיכסומב לפטל ןכרצה לש היצביטומה תא ריבגתש רתוי הנוכנ תינכרצ
 ,םיירוקמה םיפלחה לש הובגה םריחמ אוה היעבה רקיע יכ תינכותב ןיוצ דוע ."רתוי םילוז םיכסומ
 .ל"וחב םיקפסה םע בכרה ינאובי לש תוידעלבה ימכסה לשב תאזו

 הרובחתה דרשמב העונת ריכב ל"כנמס ןייצ 2017145 רבוטקואב תסנכב הלכלכה תדעו תבישיב
 תוחנה" שי יכו ,םיפלחה לש תיתימאה תולעה תא םיפקשמ םניא םיימשרה םיפלחה ינוריחמ יכ
  ."80% דע וא ,70% ,60% לש םיזוחאל עיגהל תולוכיש ,הלאכו גניסיל תורבחל ,בכרה ייצל

 םוחתהמ עוצקמ ימרוגמ הנידמה רקבמ דרשמ ףסאש בכר ילכ ינוקיתל תוינובשח לש תואמגוד
 בכר יצ תוקיזחמה תורבח ,גניסיל ,חוטיב תורבח( תולודג תורבח יכ תוארמ תרוקיבה ךלהמב
 .ףלחה לש ןוריחמה ריחממ 90%-ל 50% ןיב ןרועישש םיפלח ןיגב תוחנהל תוכוז )דועו לודג
 הדיחיל וריחמש ,םיוסמ גתומ לש ימדק ןגמ יכ םשרנ תוינובשחה תחאב :תואמגוד המכ ןלהל

 רבמבונמ תפסונ תינובשחמ .89% רועישב החנה - ח"ש 274-ב חוטיבה תרבחל רכמנ ,ח"ש 2,491
 רצומ ,לשמל( 70%-ל 45% ןיב ןרועישש תוחנה הלביק תמיוסמ חוטיב תרבח יכ הלוע 2019

 תופסונ תוינובשחמ ;)ם"עמ ינפל ח"ש 190.5 ב רכמנ ם"עמ ינפל ח"ש 635 אוה הדיחיל וריחמש
-ב חוטיבה תרבחל רכמנ ח"ש 4,420 ותולעש רצומ( 72% לש רועישב החנה הלבקתה יכ הלוע

 
 טנרטניאה רתאב םסרפל ירחסמ ןאובי לע הלחש הבוחה תא רידסמה ,קוחל 58 ףיעס חוכמ תונקתה אשונב הבישי  144

 .ןאובי לש תוריש ךסומ םע תורשקתהל םיאנתה תא ולש

 ןוישיר לעב לעש עדימ( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת" ,הלכלכה תדעו תבישימ 587 'סמ לוקוטורפ  145
 .24.10.17 ,"2017–ז"עשתה ,)טנרטניאב םסרפל הרובעת ירצומב רחס
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 ןיב םירועישב תוחנה חוטיבה הרבח הלביק 2019 רבמצדמ תינובשחב ;)ם"עמ ינפל ח"ש 1,237.5
 לש החנהב רכמנ אוהו ,ם"עמ ינפל ח"ש 745 התייה ימדק ןגמ תולע( קלחה תולעמ 80%-ל 55%
 .)ם"עמ ינפל ח"ש 149-ב 80%

 םיפלחב םיריחמ ירעפ וגצוה ,146תוירקב םולשה טפשמ תיבב לבקתהש ןיד קספב המגודל
 ירעפ ולגתה םהבש םיפלח גיצמ 23 חול .הנואתב ברועמ היהש םיוסמ גתוממ בכר ןוקיתל
 .)חוטיבה תרבח םעטמ( תעבתנה יאמשו עבותה יאמש וגיצהש םיריחמ

 םיאמש ןיב םיריחמ ירעפ ולגתה םהבש םיפלח :23 חול

 ביכרה רואית
 יאמש יפל ריחמה

 עבותה
 תעבתנה יאמש יפל ריחמה

 )חוטיבה תרבח םעטמ(
 םיאמשה ןיב רעפה

 םיזוחאב

 352 4,075 18,401 ירוחא ןגמ

 217 1,258 3,992 ירוחא ןגמ רליופס

 217 1,893 6,000 ימינפ ירוחא ןגמ

 58 1,867 2,958 ילאמש ירוחא סנפ

 60 1,867 2,985 ינמי ירוחא סנפ

 36 343 467 ןעטמ את הסכמ לקינ

 358 1,200 5,500 ירוחא ןפוד חפ

 41 1,914 2,700  ירוחא ךוליה תרקב ינשייח

 232 82 272 ירוחא ןגמ יכמות ינש

 1,468 1,200 18,816 ימדק ןגמ

 101 423 849 לירג

 1,318 268 3,800 ימדק למס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ד"הספמ םינותנ יפ לע

 יפלאבו םיזוחא תואמב ,םיזוחא תורשעב םילודג תעבותה יאמש גיצהש םיריחמה יכ הלוע חולהמ
 ןגמ לש ותולע תעבותה יאמש יפ לע ,המגודל .תעבתנה יאמש גיצהש םיפלחה יריחממ םיזוחא
 ,4.5 יפמ רתוי לש רעפ - תעבתנה יאמש תכרעה יפל 4,075 תמועל ,ח"ש 18,401 התייה ירוחא
 לש ותכרעהמ 15 יפמ רתוי - ח"ש 1,200 תולע תמועל ח"ש 18,816 התייה ימדק ןגמ לש ותולעו

  .ח"ש יפלאב המכתסה םירחא םיבר םיקלח לש םתולע םגו ,תעבתנה יאמש

 .מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ 'נ חאבר 19306-11-17 א"ת  146
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 שי יכ עבק עבותה יאמשש ךכמ עבונ םיקלחה יריחמב יתועמשמה רעפה יכ ןיוצ ןידה קספב
 ריחמל םאתהב עבק םריחמ תא רשא ,םיירוקמ ףוליח יקלחב שומיש סיסב לע קזנה תא ךירעהל
 סיסב לע ףילחהל שיש םיקלחה ריחמ תא עבק תעבתנה יאמשש דועב ,בכרה ןאובימ םתשיכר
 .ליבקמ אוביב ףוליח יקלח יריחמ

 ינאובי ואבייש םיפלח לשו ישארה ןאוביה אביימש םיפלח לש םיריחמ קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 םיריחס בכר ימגד המכב םהיניב םירעפה תאו )םירחא םינאובי - ןלהל( בכר ינאובי םניאש םיפלח
 יתשב הדקמתה הקידבה .147םיפלח לוהינל הנכותב שומיש תועצמאב 2020 - 2016 םרוציי תונשש
 כ"הסב .ףטוש לופיטל םיקלחו ,הנואת תעב םיעגפנה בכרה תפטעמ ירצומ - תוירקיע תוירוגטק
 .24 חולב םיגצומוקדבנש םיפלחה .148םיפלח 144 וקדבנ

 הנידמה רקבמ דרשמ קדבש םיפלח :24 חול

 קלחה גוס

 הנואת רחאל םיפלחומה םיקלח

  ירוחא שוגפ + ימדק שוגפ•

 )לאמש( + )ןימי( תוימדק םייפנכ•

 )לאמש( + )ןימי( ישאר ימדק סנפ•

 )לאמש( + )ןימי( ירוחא סנפ•

 עונמ הסכמ•

  םיננצמ•

 ןגזמ הבעמ•

 )לאמש( + )ןימי( ימדק שוגפ יכמות•

 )לאמש( + )ןימי( ירוחא שוגפ יכמות•

  ןעטמה את תלד•

 )לאמש( + )ןימי( תימדק דצ תלד•

 )לאמש( + )ןימי( תירוחא דצ תלד•

 )לאמש( +)ןימי( דצ תוארמ•

 םיפטוש םילופיטב םיפלחומה םיקלח

ריווא עונמ ןנסמ•

 ןגזמ ןנסמ•

 ןמש ןנסמ•

 )ירוחא + ימדק( םלב תוחלצ•

 )ירוחא + ימדק( םלב תודיפר•

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיפלח לוהינל הרבח לש םיפלחה יריחמ רגאמ ינותנ יפ לע

 .םירחא םינאובי המכ לש םיריחמו ישאר ןאובי ריחמ םגדנ וקדבנש םיפלחה 144-מ ףלח לכל
 קלח לש וריחמ ןיבל ירוקמ קלח לש ישארה ןאוביה ריחמ ןיב םירעפ םיגצומ 32-ו 31 םימישרתב
 ןכ ומכ .)31 םישרת( םירחאה םינאוביה ןיבמ רתויב ךומנה ריחמב רחא ןאובימ יפילחת וא ירוקמ

 .הנואתמ קזנה תכרעה תעב םיאמשה םירזענ הבש םיפלח יריחמ טוטיצל תשמשמה הנכות  147

 לשו ירוקמ ףלח לש םיריחמ לע עדימ שי םהיבגל רשא םיפלח וללכנ יפוסה חותינבו ,םיפלח תואמ הללכ הקידבה  148
 .ישיא אוביב לארשיל ואבייל ןתינו יפילחת ףלח
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 רחא ןאובימ יפילחת וא ירוקמ קלח ןיבל ישאר ןאובימ ירוקמ קלח ןיב םיריחמה ירעפ םיגצומ
 ,תוחיכש יפל תוגלפתהב םיגצומ םירעפה .)32 םישרת( םירחאה םינאוביה ןיבמ הובגה ריחמב
 .)םיזוחאב( תרבטצמ תוחיכש לש יכפוהו )םיזוחאב( תרבטצמ תוחיכש

 םיפלחה יריחמ ןיבל ישאר ןאובימ םיפלחה יריחמ ןיב םירעפה :31 םישרת
 ,)א םישרת( תרבטצמ תוחיכשו תוחיכש ,רתויב ךומנה ריחמב רחא ןאובימ

  2020 - 2016 ,)ב םישרת( תרבטצמ תוחיכש לש יכפוה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיפלח לוהינל הרבח לש םיפלחה יריחמ רגאמ ינותנ יפ לע
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 םירעפ ואצמנ יכ תורחתה תושר ינפלו הרובחתה דרשמ ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ריחמ תמועל ישאר ןאובימ ףלח ריחמ לש הקידבב םיבר םיפלח לש םיריחמה ןיב םילודג
 וקדבנש םיפלח 144-מ )39%-כ( 56-ב יכ הארמ )א(31 םישרת .רחא ןאובימ לוזה ףלחה
 היה םיפלחהמ )17%-כ( 25-ב ;50%-ל 0% ןיב םיריחמה רעפ היה 2020 - 2016 םינשב
 ןיב היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ )13%-כ( 19-ב ;100% ןיבל 50% ןיב םיריחמה רעפ

 .200%-ל 150% ןיב םיריחמה רעפ היה םיפלחהמ )12%-כ( 17-בו ,150% ןיבל 100%
 םיפלחהמ 43%-ב ;50%-מ לודג רעפה היה םיפלחהמ 60%-ב יכ הלוע )ב(31 םישרתמ
 ףלחה ריחממ רתויו םיינש יפ רקי ישארה ןאוביהמ ףלחה ריחמ( 100%-מ לודג רעפה היה
 18%-ב ;150%-מ לודג רעפה היה וקדבנש םיפלחהמ 30%-ב ;)רחאה אובימ רתויב לוזה
 היה םיפלחהמ 13%-ב ;)רתויו השולש יפ לש רעפ( 200%-מ לודג היה רעפה םיפלחהמ
 העברא יפ לש רעפ( 300%-מ לודג רעפה היה םיפלחהמ 7%-ב ;250%-מ לודג רעפה
 לודג רעפה היה םיפלחהמ )1%( דחאבו 350%-מ לודג רעפה היה םיפלחהמ 6%-ב ;)רתויו

  .)רתויו השימח יפ לש רעפ( 400%-מ

מתוך 144 חלקי חילוף שנבדקו

99% מהחלפים
מחיר החלף מהיבואן הראשי יקר יותר ממחיר החלף הזול ביותר מיבוא אחר

43%
מהחלפים

18%
מהחלפים

7%
מהחלפים

1%
מהחלפים

 מחיר החלף
מהיבואן הראשי

פי 2
ויותר ממחיר החלף הזול

ביותר מיבוא אחר

 מחיר החלף
מהיבואן הראשי

פי 3
ויותר ממחיר החלף הזול

ביותר מיבוא אחר

 מחיר החלף
מהיבואן הראשי

פי 4
ויותר ממחיר החלף הזול

ביותר מיבוא אחר

מחיר החלף
מהיבואן הראשי

פי 5
ויותר ממחיר החלף הזול 

ביותר מיבוא אחר
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 ןאובימ םיפלח יריחמ ןיבל ישאר ןאובימ םיפלח יריחמ ןיב םירעפ :32 םישרת
 לש יכפוה ,)א םישרת( תרבטצמ תוחיכשו תוחיכש ,רתויב הובגה ריחמב רחא

 2020 – 2016 ,)ב םישרת( תרבטצמ תוחיכש

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ףוליח יקלח לוהינל הרבח לש ףוליח יקלח יריחמ רגאמ ינותנ יפ לע
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 ןיבל רתויב םירקיה םירחא םינאובימ םיפלחה יריחמ ןיב רעפה םצמטצמ יכ הארמ )א(32 םישרת
-ב ;50%-ל 0% ןיב םיריחמה רעפ היה )60%-כ( םיפלח 87-ב .ישארה ןאוביהמ םיפלחה יריחמ

 ןיב םיריחמה רעפ היה )7%-כ( םיפלח 10-ב ;100%-ל 50% ןיב רעפה היה )13%-כ( םיפלח 19
 הארמ )ב(32 םישרת .םיטעמ םיפלח לש םיריחמב ואצמנ רתוי םילודגה םירעפהו ,150%-ל 100%

 ןאובי ריחמ ןיב האוושהב 43% תמועל( םיפלחהמ 14% ואצמנ 100%-מ הובגה םיריחמ רעפבש
 םירעפ תוגלפתה תקידב לש היאצממ .)םירחאה םינאוביהמ רתויב לוזה ףלחה ריחמ ןיבל ישאר
 .25 חולב םיגצומ םיריחמ ירעפ לש רתוי םימצמוצמ םיחווטב

 ןאובימ םיפלח יריחמ ןיבל ישאר ןאובימ םיפלח יריחמ ןיב םירעפ :25 חול
 רתויב רקיה ריחמב רחא

 100%-מ רתוי 100% דע 50% 50% דע 25% 25% דע 10% 10% דע ריחמב רעפה

 14% 13% 19% 18% 36% םיפלחה רועיש

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב םיפלח לוהינל הרבח לש םיפלח יריחמ רגאמ ינותנ יפ לע

 ןיב האוושה יכ תורחתה תושר ינפלו הרובחתה דרשמ ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
-כב רתויב הובגה ריחמב רחא ןאובימ םיפלח יריחמ ןיבל ישארה ןאוביהמ םיפלח יריחמ

 םיפלחהמ 46%-בו ,25% דע היה רעפה יכ התלעה )םיפלחהמ תיצחמכ( םיפלחהמ 54%
םיפלח לש רתויב םיהובגה םיריחמה ןיב םילודג םירעפ שי ,רמולכ .25%-מ רתוי רעפה היה
 .רחא אובימ םיפלח לש רתויב םיכומנה םיריחמה ןיבל רחא אובימ

 ,םיפלח לש םירחא םינאוביל דוגינב יכ 2021 ילוימ ותבושתב ןייצ לארשיב בכרה ינאובי דוגיא
 םיפלחה תולע תא רקיימה רבד ,ףוליח יקלח יגוס לכ לש יאלמ קיזחהל ביוחמ ישארה ןאוביה
 תפסונ תולע םהילע תתתשומו הכומנ תורידתב םירכמנ םקלחש ,םילודג םיאלמ תקזחה ללגב
 .ןומימ תואצוה בקע

 )ףוליח קלח ינאובי דוגיא תבושת - ןלהל( ףוליחה יקלח ינאובי דוגיא ןייצ 2021 ילוימ ותבושתב
 אוביהו םייפילחתה םיקלחה קוש תובישח לע טלחהב םידיעמ ח"ודה יאצממ לעה תמרב" יכ
 םא ןיב - הרובעת ירצומ לש ליבקמ אובי לש וחוכב" יכ ותבושתב דוגיאה ףיסוה דוע ."ליבקמה
 םינאוביה ידי לע םירכמנה הרובעת ירצומ יריחמ תויולע תא ןסרל ,םייפילחת םהש וא םיירוקמ םה
 לכ תבוטל ,קשמב תויזוכיר םצמצלו תורחתה תא לידגהל ,)בכרה ינאובי ללכ ךרדב( םירישיה
 ."םינכרצה יגוס

 יפל לארשיב םיירוקמה םיפלחה רועיש ,ףוליחה יקלח יריחמב םירעפה תורמל יכ ןיוצי דוע
 הדימב הובג הז קוש חתנ .61%-כב ךרעומ הרובחתה דרשמ לש בכרה ףנעל באה תינכות
 אוה קושה חתנ הינמרגב ,לשמל( הפוריא תונידמב םיירוקמ םיפלח לש קושה חתנמ הבר

  .)27% הינטירבבו 29% תפרצב ,48%
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 .90%-כל דע םיעיגמה םיהובג םירועישב תוחנהל תוכוז תולודג תורבח יכ אצמנ דוע
  .קושה יריחמ תא םיפקשמ םניא םיפלחה לש ןוריחמה יריחמ ,רמולכ

 המכמ םיפלחה רובע ריחמ תועצה לבקל ןתינש הדבועה יכ ותבושתב רסמ בכרה ינאובי דוגיא
 הביסהש ירה רישיה ןאוביהמ םישכרנ ולא םיפלח םא יכ תדמלמ קר תחא הנועבו תעב םינאובי

 .ןאוביל םייקש קוש חוכ וא חרכה ,תופולח רדעיה אלו ןכרצה תפדעה איה ךכל

 יקלח םוחתב םיפיקמ םירקחמ השולש" העציב איה יכ ןיוצ 2021 ילוימ תורחתה תושר תבושתב
 תופולח םהב ועצוהו ,םוחתב םייתועמשמ םייתורחת םילשכ לע םיעיבצמ רשא ,םיבכרל ףוליחה
 םירקחמה דחא יאצממ לש הטויט .הרובחתה דרשמ םע ףותישב םדקל םילעופ ונא ןתוא ,ןורתפל
 וז הדובע יכ תורחתה תושר הנכדע 2021 רבמבונב ."2020 רבמבונב רוביצה תורעהל המסרופ
 יכ 2021 ילוימ תורחתה תושר תבושתב ןיוצ דוע .]149[2021 ילויב רוביצל המסרופו המייתסה
 לכות ןתריקחש ,תורורב רקחמ תולאשב דקמתהל תושרה הדיפקה ולא קוש ירקחמ תרגסמב"
 תוליעומו תוישעמ תוצלמה שבגל רשפאתו םיבכרל ףוליחה יקלח יקווש לע שדח עדימ בינהל
 ."תורחתה רופישל

 אובי לע חוקיפה לעייתה ,בכר יתוריש יושיר קוח תקיקח זאמ" :יכ ןיוצ הרובחתה דרשמ תבושתב
 הלע תוכמסומה תודבעמה רפסמ .תוכמסומה תודבעמל בכרה ףגאמ רבעוהו הרובעת ירצומ
 ,ןכ ומכ .םינאוביה תבוטל ןהיניב תורחתה תא ריבגמש המ ,תודבעמ 5-ל קוחה תקיקח זאמ
 תוחיטב לע תוכלשה םהל ןיאש םירצומה ףקיה תא הריבגמ רשא הרובעת ירצומ תוינידמ השבוג
 תורישל טולייפב הרובחתה דרשמ אצוי הלא םימיב ןכ ומכ .ישפוח אוביב םירתומ רשא ,בכרה
 ,הובג גרודי לוז ולש לסהש בכר םגד .הרובעת ירצומ לס תולע יפל בכר ימגד גורידל ,רוביצה
 תא ץרמתיו םולשת אלל בחרה רוביצל ףשחיי גורידה .רקי הרובעת ירצומ לסש בכר םגד תמועל
 תויתורחת רוצינ ךכ י"עו הובג גורידב תוכזל ידכ הרובעתה ירצומ יריחמ תא ליזוהל בכרה ינאובי

 ."םיפלחה ינוריחמ לע עיפשת רשא הרובעת ירצומ םוחתב

 םיפלחה ףנעב תויתורחתה תרבגהל ולעפי תורחתה תושרו הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 עוציב תא םילשת תורחתה תושר יכ ץלמומ .ףנעב םיריחמה תדירי ידיל איבהל ידכ
 .רוביצל םירקחמה יאצמממ תא םסרפתו םוחתב םירקחמה

 ןכרצל םיהובג םיפלח יריחמ לש תויועמשמה
 :ןלהל גצומכ ,םימוחת המכב ןכרצב םיעגופ םיפלח לש םיהובג םיריחמ

 וא הלקת בקע בכרה ןוקיתל האצוהה תא הלעמ םיפלח לש הובג ריחמ :בכרה תקוזחת 
 בכרה ילכ ילעב ,םיפלחה לש הובגה םריחמ לשב .חוטיבה לש יוסיכב תללכנ הניאש הנואת
 בכרב לופיט ןוגכ םירחא םיצורעל םינופ ךכ םשלו תויולעה תא ןיטקהל םיכרד םישפחמ
 קוחל דוגינב תיניטסלפה תיחרזאה תוירחאה יחטשב בכרב לופיט ,םישרומ יתלב םיכסומב
 ,1998-ח"נשתה ,)תובינג תעינמ( םישמושמ בכר יקלחב תולועפ םושירו שומישה תלבגה
  .םייתוכיא אלו םילוז םיפלחב שומישו

 
 .)26.7.2021( תינכרצ תועדומו רוחמת -םיבכרל ףוליח יקלח  149
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 לש קושה חוכ תא הריבגמה ,םישמושמ בכר ילכ ינפ לע םישדח בכר ילכ תפדעה 
 תדדועמ םינשי בכר ילכ לש ההובג הקוזחת תולע :בכר ילכ אוביב םירישיה םינאוביה
 ינאובי לש םחוכ תא תקזחמ וז העפות .שדח בכר תונקלו ותוא רוכמל שמושמ בכר ילעב
  .םישדח בכר ילכל שוקיבה תרבגה לשב םירישיה בכרה

 ףיקמה חוטיבה תא תורחמתמ חוטיבה תורבח :בכרה חוטיבל הימרפה םולשת תלדגה 
 תולע .הנואתב עגפנש בכרה לש היופצה ןוקיתה תולע יפ לע רתיה ןיב 'ג דצ חוטיב תאו

 לככ .בכרה ןוקיתל ושרדייש םיפלחה ריחממ תעפשומ הנואת בקע בכרה לש ןוקיתה
 דוגיא לש בתכמב .חוטיבה תרבחל תמלושמה הימרפה הלוע רתוי םיהובג םיפלחה יריחמש
 הלעמ םינש המכ הז יכ ןיוצ זאד הרובחתה דרשמ ל"כנמל 2015 רבוטקואמ חוטיבה תורבח
 ירקיעה םרוגה אוהש ,בכרל םיפלחה קושב לשכה תא הרובחתה דרשמ ינפל דוגיאה
 .חוטיבה תיימרפב םיהובגה םיריחמל

 םתולע לשב - )רומג ןדבואו "הכלהל רומג ןדבוא"( ךרוצל אלש שיבכהמ בכר ילכ תרסה 
 ךרעות הנואת רחאל בכרה ילכ לש ןוקיתה תולע יכ תוריבסה תרבוג םיפלחה לש ההובגה
 ןדבואכ וא הכלהל רומג ןדבואכ רדגוי בכרהו ,ויוושמ 50% לע הלועה רועישב יאמשה ידיב
 רתוול םילעבה תא ץלאמ הז בצמ .עגפית אל ותוחיטבו ונוקית רחאל ןיקת היהי םא ףא רומג
 יווש רזחהל רבעמ תופסונ תואצוהל םיתיעל תמרוגה הלועפ ,רחא בכר תונקלו בכרה לע
 .150חוטיבה תרבחמ בכרה

 םיפלח לש םיהובג םיריחמ - :בכר ילכמ םיפלח תבינגלו בכר ילכ תבינגל ץירמת 
 רקבמ חודב .םילוז םיפלחכ םהיקלח תריכמו םקוריפ ךרוצל בכר ילכ תבינג דדועל םילולע
 םימרוגה דחא ,הרטשמה ירבדל" יכ הנידמה רקבמ דרשמ ןייצ 2014 תנשמ הנידמה
 ועגפנש בכר ילכ רובע םילוז ]...[ םיפלחל ברה שוקיבה אוה בכר ילכ תובנגל םייזכרמה
 .151"תונואתב

 וטורב ריחמ
 ימלוגה קזנה בושיחב ,2015 ינוימ בכרה יאמשל הרובחתה דרשמ לש תויעוצקמה תויחנהה יפל
 אלל ,םינוריחמב םתולע יפ לע םיפלחה יריחמ תא עובקל יאמשה לע הנואתב עגפנה בכר לש
 םוסרפ םוחתב לארשיב תולעופ תוירקיע תורבח יתש .ב"ויכו תולמע ,תוחנה ,םייוכיז יבישחת לכ
 לש )תוחנה אלל וטורב ריחמ( ןוריחמה יריחמ תא םיקוושמהמ תולבקמ ןה .םיפלחה ינוריחמ
 הלא םינותנב םיירקיעה םישמתשמה .םולשת תרומת שרוד לכל עדימה תא תומסרפמו םיפלחה
 םוחתב עוצקמ ילעבו )ותולע תא וא הנואת רחאל קזנה רועיש תא עובקל ידכ( בכרה יאמש םה
 .םיכסומ ילעב םהבו

 םסרפי הרובעת ירצומב רחסל ןוישיר לעב יכ עבקנ בכר יתוריש יושיר קוחל )א( 125 ףיעסב
 יתוחיטב יוקיל לע העדוה רחא קסוע לש טנרטניאה רתא תועצמאב וא ולש טנרטניאה רתאב
 הרובעתה ירצומלו וילא עגונב עדימ ןכו ;קוחל 122 ףיעסב רומאכ ,קוושמ אוהש הרובעת רצומב
 רש עבקש יפכ לוכהו ,ןכרצל הרובעתה רצומ לש ללוכה ריחמה תא הז ללכבו ,קוושמ אוהש

 
 .שכרנה בכרה תקידב לע תואצוהה תאו בכרה תשיכרב עקשומה ןמזה ךרע תא רתיה ןיב תוללוכ הלא תואצוה  150

 'מע ,"בכר תובנג תעפותב הלשממה ידרשמו הרטשמה לופיט" קרפב ,)2014( א65 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ דרשמ  151
81. 
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 עומישל הרובחתה דרשמ םסרפ 2018 ראוניב .תסנכה לש הלכלכה תדעו רושיאב ,הרובחתה
 .קוחל )2()א(125 ףיעס ףקותמ תונקת תטויט לש תואסרג יתש ירוביצ

 ןיב םישקבמ תועצומה תונקתהו בכר יתוריש יושיר קוח יכ ןיוצ תונקתה תוטויטל רבסהה ירבדב
-ג"משתה ,)םהב רחסהו הרובעת ירצומ רוציי( םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה וצ תא ףילחהל רתיה

 תא תוטרופמו תונכדועמ הנשמ תקיקחבו הקיקחב עובקלו וחוכמ ורדסוהש םילהנה תאו ,1982
 ביחרהל הפיאש ךותמ תאז .םהב רחסלו םהלש אוביל ,הרובעת ירצומ רוצייל תועגונה תוארוהה
 בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה תונקסמל םאתהב הלא םיקוושב תויתורחתה תא
 ןוישיר לעב ,עצומה חסונב תונקתה תטויט יפ לע .2012 תנשמ ידרשמ-ןיבה תווצה תוצלמהלו

 אוהש הרובעתה ירצומ לש טוריפ ולש טנרטניאה רתאב גיצהל שרדיי הרובעת ירצומב רחסל
 ,םיינורטקלא תונויליג לש טמרופב לוכהו - םיפסונ םיטרפו ןכרצל ללוכה םריחמ תא ,רכומ
 ירצומ יריחמ ןיב האוושה ךרוצל טנרטניאה רתאמ םינותנה תא תולדל םיישילש םידדצל רשפאיש
 תחוור תאו הז קושב תורחתה תא ריבגהל איה הרטמה .םינוש רחס תונוישיר ילעב לצא הרובעתה
 עבקנש רדסהל המוד ירוטוטטס רדסה תצמאמ עצומה חסונב הנקתה יכ ןיוצ דוע .םינכרצה
 התואל ודעונש ,2014-ה"עשתה ,)םיריחמ תופיקש( ןוזמה ףנעב תורחתה םודיק תונקת תרגסמב
 .תובייחתמה תומאתהב ,הרטמ

 תועצמאב םיפלחה יריחמ לע עדימל רוביצה תושיגנ תא רפשל רתיה ןיב הדעונ תונקתה תטויט
 היושע איה ,טנרטניאב הרובעת ירצומב רחסל ןוישיר לעב ידי לע םירומאה םיטרפה םוסרפ
 לכל םיעצוממה םיריחמה לש תופיקש רשפאלו וטורב ריחמב שומישבש םיתוויעה תא םצמצל
 .)גניסיל תורבחכו תורבחכ םיידסומ םיפוגו םינכרצ ,חוטיב תורבח ,םיכסומ( ףנעב םימרוגה

  .הנקתוה אל קוחל )2()א(125 ףיעס חוכמ הנקתה תרוקיבה תכירע דעומב יכ הלוע

 הנקתה םודיקל עגונב 2021 ראוניב הרובחתה דרשמ םע הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש רוריבב
 לש תויודגנתה ולבקתה תונקתל ירוביצה עומישה ךילה תרגסמב יכ הרובחתה דרשמ גיצנ ןייצ
 ןבוה יכ רבסוה דוע .רצואה דרשממו תורחתה תושרמ הכימת הנתינ אל םגו ףנעב םימרוגה לכ
 םואיתל המרופטלפ שמשת הנקתהש שושחל םוקמ שיו ,הנקתה תא םשייל ינכט ישוק םייקש
 יושיר קוחל 125 ףיעס יונישל תונויער שבגמ ןיידע הרובחתה דרשמ יכ גיצנה ןייצ דוע .םיריחמ
 .תישאר הקיקחב בכר יתוריש

 ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושרב שוכר יחוטיב תקלחמ להנמל חוטיבה תורבח דוגיא לש בתכמב
 בכר יאמשל תושדח תוארוה אשונב 2019 רבמבונמ הרובחתה דרשמב הלכלכה ףגא תלהנמלו

 ,וטורב יריחמב בשחתהל םיאמשל הארוהה תא לטבל שי יכ רמאנ ,ףלח לש ריחמ תעיבק ןיינעב
 יכ בתכנ דוע .םיבר םירזגמב חוורה יפלו יסיסב ןחבמ יפל ףלחה ריחמ תא עובקל םהל תורוהלו

 תרגסמב םיפלחה לכ לע תולבקמ ןהש תוחנהה לע עדימ רגאמל רוסמל תונכומ חוטיבה תורבח
 .רדסהה יכסומ

 ,בכר יתוריש יושיר קוח תקיקח דעוממ םינש עבראכ ףולחב - תרוקיבה תכירע דעומב
 יריחמ לע עדימל רוביצה תושיגנ תבחרה ןיינעב ותוליעפ םילשה אל הרובחתה דרשמ
 רשפאלו וטורב ריחמב שומישבש םיתוויעה םוצמצל םורתל היושעש ךרדב ,םיפלחה
 ,םיכסומ( ףנעב םימרוגה לכל םירכמנה םיפלחה לש םיעצוממה םיריחמל עגונב תופיקש
 .)גניסיל תורבחכו תורבחכ םיידסומ םיפוגו םינכרצ ,חוטיב תורבח
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 קוש תושר ,תורחתה תושר ףותישב ןוחבל הרובחתה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 לש הרדסהה תמלשהל לועפלו םיפלחה קושב םילשכל תונורתפ רצואה דרשמו ןוהה
 יריחמב שומישבש םיתוויעה תרדסאלו ללכב םיפלחה יריחמ לע עדימל תושיגנה לולכש
 ןוריחמה יריחמ תא אלו קושה יריחמ תא ופקשי םיפלחה יריחמש ידכ תאז .טרפב וטורב
 .קושה ריחממ רתוי םיהובג םהש םירהצומה

 ףגא ,תורחתה תושר םע ףותישב הלא םימיב תלעופ תושרה" :יכ ןיוצ ןוהה קוש תושר תבושתב
 שי היפל בכרה יאמשל הארוהה תא ופילחיש תונורתפ םודיקל הרובחתה דרשמו םיביצקתה
 ."קושה יריחמ תא רתוי ןוכנ ופקשיש םיריחמב שומיש ושעיו וטורבה יריחמב שמתשהל

 דרשמ דצל הבישח יתווצב תפתתשמ הנדועו הפתוש תושרה" :יכ ןיוצ תורחתה תושר תבושתב
 םינוש םייתורחת םילשכל תונורתפ שוביגל םילעופה ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושרו הרובחתה
 תושרה תא ןה תודירטמ רשא תויתוהמה תויתורחתה תויגוסה ןיב .תואמשהו םיפלחה ימוחתב
 ןיבל ףוליח יקלחל )וטורב( ןוריחמה יריחמ ןיב םיריחמה רעפ אוה הז תווצב היפתוש תא ןהו

 ,וז היגוסל םינוש תונורתפ תאיצמל ףתושמה תווצה לעופ ךכשמ .לעופב םיבגנה םהיריחמ
 ."םינוש םושיי יבלשב םיאצמנה

 תסנכה לש הלכלכה תדעווב רשאל םימעפ המכ הסינ אוה יכ ותבושתב ןייצ הרובחתה דרשמ
 ידרשמו םינאובי לש תויודגנתה לשב תאזו ,החלצה אלל ךא ,קוחל 125 ףיעס חוכמ תונקת
 הכירצ הרובעת ירצומ לש םיריחמ ינותנ תשגנה יכ איה הרובחתה דרשמ תדמע .םירחא הלשממ
 שמתשמל תויתודידי תויצקילפא םוזיל תימזיה תיקסעה הליהקה תא שמשיש ןפואב עצבתהל
 וניבהל לוכי וניאש בכרומו בר עדימב בחרה רוביצה תפצה .בכרה םלועב איקב וניאש טוידהה
 קוחל 125 ףיעס ןוקית ןחבי הרובחת דרשמ ,רומאה רואל .םוחתב תורחתה רופישל איבת אל
 .הרובעת ירצומ לס גוריד לש טולייפ יאצממל םאתהב

 

 םיריחמ .בכרה ילכ לש יתוחיטב דוקפתל חתפמ יאנת םה יתורחת ריחמב םייתוכיא םיפלח
 ,םינוקית תייחדל הביס םתויה לשב ףנעה לש ודוקפת לע םיעיפשמ םיפלח לש םיהובג
 לש תובינגה תעפות ףקיה תלדגהלו שיבכהמ בכר ילכ תרסהל ,חוטיבה תוימרפ תלדגהל
 ןגוה ריחמב םייתוכיא םיפלח .םישדח בכר ילכ תיינקל ץירמת םושמ ףא ךכב שי .בכר ילכ
 רתי .םתוחיטב תאו םישיבכב םיענה בכרה ילכ לש תוניקתה תא ריבגהל םייושע ריבסו

 לש הקוזחתה תולעב הדיריה לשב ןה תואצוהב ןוכסיחמ ונהיי בכרה ילכ ילעב ,ןכ לע
 יריחמ לש הברה העפשהה בקע .חוטיבה תוימרפב תירשפאה הדיריה לשב ןהו בכרה
 תורחתה תושרלו הרובחתה דרשמל הנידמה רקבמ דרשמ ץילממ ,ףנעה לכ לע םיפלחה
 תיברמה תוליעיב דוקפת ידיל ואיבהל ידכ ףוליחה יקלח ףנעב תורחת םודיקל לועפל
  .בכרה ילכ ילעב ןעמל
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 םיפלח לש ישיא אובי
 ישיא אוביל ישאר אובי ןיב םיפלח יריחמב םירעפ

 ירתא תועצמאב ישיא אוביבו ישאר אוביב םיירוקמ םיפלח יריחמ קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 2019-ו 2017 ,2016 רוציי תונשמ םיריחס בכר ימגד המכב םהיניב םירעפה תאו טנרטניאה
 .ףוליח יקלח םירכומה טנרטניאה ירתא תועצמאבו םיפלח לוהינל הנכותב שומיש תועצמאב
 הנואת תעב םיעגפנה בכרה תפטעמ ירצומ :תוירקיע תוירוגטק יתשב הדקמתה םיפלחה תקידב
 ילעב ףוליח יקלח( האוושה ינב ףוליח יקלח 56 ואצמנ כ"הסב .ףטוש לופיטל םישרדנה םיפלחו

 28 .בכר ילכ תוריכמב םיליבומ בכר יגתומב )לארשיל םתוא אבייל ןתינש ההז יגולטק רפסמ
 חולב וגצוה וקדבנש םיפלחה .ףטוש לופיטל םיפלח 28-ו ,הנואתב םיפלחומה םיפלח םה םיפלח

  .ליעל 24

 טנרטניאה רתאב ישיא אוביב וריחמו ישאר ןאובי ריחמ םגדנ וקדבנש םיפלחה 56-מ דחא לכל
 אוביב םיפלחה לכ .וניגב םיסימה תולע תאו לארשיל הלבוהה תולע תא ,ףלחה תולע תא ללוכה
 ישאר ןאובי ריחמ ןיב םיריחמב םירעפה חותינ .(Brand New) םישדח םיפלח םה וקדבנש ישיא
 םיקלחלו )םיפלח 28( תונואתב םיפלחומה תפטעמ יקלחל דרפנב עצוב ישיא אובי ןיבל
 ןאוביה ריחמ ןיב םיריחמה ירעפ תא גיצמ 33 םישרת .)םיפלח 28( םיפטוש םילופיטב םיפלחומה
 34 םישרתבו ,םיפטוש םילופיטב םיפלחומה ףוליח יקלח רובע ישיא אוביב ריחמה ןיבל ישארה
 יפל תוגלפתהב םיגצומ םירעפה .תונואתב םיפלחומה תפטעמ יקלח רובע םירעפה םיגצומ
 .)םיזוחאב( תרבטצמה תוחיכשה לש יכפוהו )םיזוחאב( תרבטצמ תוחיכש ,תוחיכש
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 יקלח ןיב םיריחמ ירעפ ,םיפטוש םילופיטב םיפלחומה ףוליח יקלח :33 םישרת
 תוחיכשו תוחיכש ,ישיא אובימ ףוליח יקלח ןיבל ישאר ןאובימ ףוליח

 ,)ב םישרת( תרבטצמ תוחיכש לש יכפוה ,)א םישרת( תרבטצמ
 2016 - 2017, 2019 

 יקלח לע סמ ירועיש( םיסימה תושר ,ףוליח יקלח לוהינל הרבח לש ףוליח יקלח יריחמ רגאמ ינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תתשרמהו )ישיא אוביב ףוליח
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25%
מהחלפים

4%
מהחלפים

 מתוך 28 חלקי חילוף שנבדקו
המוחלפים בטיפולים שוטפים

 מחיר החלף
מהיבואן הראשי

פי 2
 ויותר ממחיר החלף

ביבוא אישי

מחיר החלף 
מהיבואן הראשי 

פי 3
ויותר ממחיר החלף

ביבוא אישי

71% מהחלפים
מחיר החלף מהיבואן הראשי יקר ממחיר החלף ביבוא אישי
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 ףוליח יקלח ןיב םיריחמ ירעפ ,תונואתב םיפלחומה תפטעמ יקלח :34 םישרת
 תרבטצמ תוחיכשו תוחיכש ,ישיא אובימ ףוליח יקלח ןיבל ישאר ןאובימ
 2019 ,2016-0172 ,)ב םישרת( תרבטצמ תוחיכש לש יכפוה ,)א םישרת(

 יקלח לע סמ ירועיש( םיסימה תושר ,ףוליח יקלח לוהינל הרבח לש ףוליח יקלח יריחמ רגאמ ינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תתשרמהו )ישיא אוביב ףוליח
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 ףוליח יקלח םימייק יכ תורחתה תושרו הרובחתה דרשמ ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ןיבל ישאר ןאובימ קלחה ריחמ ןיב םיהובג םיריחמ ירעפ םע םיפטוש םילופיטב םיפלחומה
  .ישיא אוביב קלחה ריחמ

 ףלחה ריחמ םיפלחהמ 71%-כב וקדבנש םיפלח 28 ךותמ יכ 33 םישרתמ תוארל ןתינ
-כ( 6-ב .ישאר ןאובימ ףלחה ריחממ רתוי לוז ,םיסימו הלבוה תולע ללוכה ,ישיא אוביב

 םיריחמה רעפ םיפלחהמ )25%-כ( 7-ב ,50%-ל דע עיגה םיריחמה רעפ םיפלחהמ )21%
 רתויו םיינש יפ היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ 25%-ב .)א33 םישרת( 100%-ל 50% ןיב היה
 .)ב33 םישרת( רתויו השולש יפ היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ 4%-בו )100%-מ רתוי(

 ןיב םיהובג םיריחמ ירעפ ואצמנ תונואתב םיפלחומה תפטעמ יקלח תקידבב םג ,ןכ ומכ
  .ישיא אוביב קלחה תולע ןיבל ישאר ןאובימ קלחה תולע

 ,ישיא אוביב ףלחה ריחמ וקדבנש םיפלחה 28-מ 93%-כב יכ 34 םישרתמ תוארל ןתינ
 םיפלחהמ )25%( 7-ב .ישאר ןאובימ ףלחה ריחממ רתוי לוז ,םיסימו הלבוה תולע ללוכ
 ןיב היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ )18%-כ( 5-ב .100%-ל 50% ןיב היה םיריחמה רעפ

 רתוי( רתויו םיינש יפ היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ 61%-ב .)א34 םישרת( 150%-ל 100%
 21%-ב ,)200%-מ רתוי( רתויו השולש יפ היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ 36%-ב ,)100%-מ
 יפ היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ 14%-ב ,רתויו העברא יפ היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ
  .)ב34 םישרת( רתויו העבש יפ היה םיריחמה רעפ םיפלחהמ 4%-בו ,רתויו השיש

 תרבגהל םידעצ ןוחבל תורחתה תושרלו הרובחתה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 לש ישיא אובי דודיעל םידעצ לוקשל ץלמומ רתיה ןיב .ףוליחה יקלח ףנעב תויתורחתה
  .תתשרמה תועצמאב ףוליח יקלח
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  םיפלחב רחסו םיפלח אובי ,םיפלח רוציי תרדסה
 דחוימ אובי רושיאל השירדה תא לטבל 2012 ראורבפב הצילמה תויתורחתה תרבגהל הדעווה
 רסאיי רשא םיפלח לש "הרוחש המישר"ב ףלחות וז השירד הדעווה חודב רומאכ .םיפלחל
 הניקתה לע ססבתת המישרה .)דבלב םייתוחיטב( םימיוסמ םיאנתב ודמעי ןכ םא אלא םאבייל
 .וז המישרב עיפומ וניאש ףלח לכ אבייל רתומ .בכרה גוסל המאתהב תינקירמאה וא תיפוריאה
 הצילמה דוע .1.7.12-מ רחואי אל הנושארה המישרה תא םסרפי הרובחתה דרשמ יכ ץלמוה
 .בכרה תוחיטבל םירושק םניאש םיפלח אוביל ןוישיר ןתמל ףסה תושירד תא לטבל הדעווה
 ם"עמב קסוע רפסמ ,הרבחה לע תולעבה ,הרבחה םש :דבלב הלא תושירדב קפתסי חקפמה
 תונקת רפי רשא ןאובי לש אוביה ןוישיר ללשיי .רצומל םייטנוולרה םינקתב דומעל תויובייחתהו

 דרשמב( "בָּכְרֶמ יקלח" לש םייקה להונה תא לטבל הדעווה הצילמה דוע .ויתויוברע וטלוחיו הלא
  .בכרה תפטעמ יקלח לש אוביה תא ליבגמ הדעווה תעדל רשא )הרובחתה

12. ליד קטע 441: )מתחת לתרשים 31(

מתוך 28 חלקי חילוף שנבדקו המוחלפים בתאונות

61%
מהחלפים שנבדקו

93% מהחלפים שנבדקו
מחיר החלף מהיבואן הראשי יקר יותר ממחיר החלף ביבוא אישי

 מחיר החלף
מיבואן ראשי

פי 2
 ויותר ממחיר החלף

ביבוא אישי

36%
מהחלפים שנבדקו

 מחיר החלף
מיבואן ראשי

פי 3
 ויותר ממחיר החלף

ביבוא אישי

14%
מהחלפים שנבדקו

 מחיר החלף
מיבואן ראשי

פי 6
 ויותר ממחיר החלף

ביבוא אישי

4%
מהחלפים שנבדקו

 מחיר החלף
מיבואן ראשי

פי 7
 ויותר ממחיר החלף

ביבוא אישי

21%
מהחלפים שנבדקו

 מחיר החלף
מיבואן ראשי

פי 4
 ויותר ממחיר החלף

ביבוא אישי



 
 
 

|    745   | 

 

          2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד
 

....
|                                      ה   

ה
ת

ורח
וית

 ףנעב ת
 בכרה

 תוחיטב ינקת לע הרימש ךות םיפלחה קושב םימסחה תרסה יכ ןיוצ תוצלמהל רבסהה ירבדב
 תמישר ,ןכ לע רתי .הז ינשמ קושב םיפלחה עציה תאו תויתורחתה תא ריבגהל היושע םירימחמ
 םיחוטב ול םיעצומה םיפלחה םא קודבל םינכרצה רוביצ לע לקת םאבייל רוסאש םיפלח
 הוולנה דויצה קושבו םיפלחה קושב םינאוביה לש םכרדמ םימסח תרסה .שומישל םירשואמו

 .םיריחמה תדרוהל עייסתו םיפלחה קושב תורחתה תא לידגת בכרל

 דרשמ יכ ןיוצ תווצה חודב .תוצלמהה תא םשייל 2012 לירפאב ץילמה ידרשמ-ןיבה תווצה
 אלכ וא תויתוחיטב אלכ תורדגומה בכרל תוכרעמ לשו םיפלח לש ישפוח אובי רשאי הרובחתה
 ורשואי תוכרעמה ראש .תינקירמא וא תיפוריא הניקת ןהיבגל ןיאש הלאככ וא םייתביבס
 לש ןתוציחנ רשואת םא םיילארשי םינקת לע וא תינקירמאה וא תיפוריאה הניקתה לע ססבתהב
 .תכמסומה הדבעמה ידי לע רשואתש יאנתבו רומאל רבעמ בחרות המישרה .הלא תוכרעמ
 ףסה תושירדב ןה תולקה ולוחי ךכל םאתהבו ,תוכרעמה ללכל םויכ תומייקה תושירדה ונחביי

 דוע .םמצע םיפלחל ןהו תוחיטבל םייטנוולר םניאש םיפלח אוביל תונוישיר ןתמל םיפלח ןאוביל
 ןוכמ לומ לעופ רבכ הרובחתה דרשמו ,לטוב בָּכְרֶמ יקלח להונ יכ ידרשמ-ןיבה תווצה חודב ןיוצ
 .לגר יכלוה לש הניקתל םימיאתמה םישדח בכר ילכל בָּכְרֶמ יקלחל תושירד עובקל םינקתה

 ,םיפלחה רוציי תא רידסהל ודעונש םיפיעס ועבקנ 2016 ינויב קקחנש בכר יתוריש יושיר קוחב
 םגד אובי - 109 ףיעס ;הרובעת ירצומ רוציל ןוישיר - 98 ףיעס םהב ,רחסה תאו םהלש אוביה תא
 ירצומב רחסל ןוישיר - 117 ףיעס ;םישמושמ הרובעת ירצומ אובי - 114 ףיעס ;הרובעת רצומ
 תנקתה .הרובעת ירצומב רחסל ןוישיר לעב ידי לע הרובעת ירצומ ןומיס - 121 ףיעס ןכו ;הרובעת
 םיתוריש יושיר תונקת - 2018 ינויב זאד הרובחתה רש ידיב התשענ הלא םיפיעס ףקותמ תונקת
 .2018-ח"עשתה ,)םהב רחסהו םאובי ,הרובעת ירצומ רוציי( בכרה ףנעב תועוצקמו

 - 102 ףיעס :םה םיפלחה לש רחסהו אוביה ,רוצייה תא רידסהל ודעונש קוחב םיפסונ םיפיעס
 רוטפ - 115 ףיעס ;םיירוקמ הרובעת ירצומ אובי - 113 ףיעס ;הרובעת ירצומ רוצייב יתוחיטב יוקיל
 גייס - 116 ףיעס ;הרובעת ירצומ אוביל ןוישיר תלבקל וא הרובעת ירצומ אוביל םיאנת םויקמ
 123 ףיעס ;הרובעת ירצומב רחסל ןוישיר לעב - הרובעת ירצומל תוירחא - 119 ףיעס ;הלוחתל
  .הרובעת ירצומב רחסל ןוישיר ילעב - םינכרצ תונולתב לופיט -

  .הלא םיפיעס ףקותמ תונקתה ונקתוה םרט תרוקיבה תכירע דעומב יכ הלע

 יושיר תונקתל ןוקיתה תטויט יכ הנידמה רקבמ דרשמ תא הרובחתה דרשמ ןכדע 2021 ץרמב
 ,2018-ח"עשתה,)םהב רחסהו םאובי ,הרובעת ירצומ רוציי( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש
 יושיר קוח יכ ןיוצ תונקתה תטויטל רבסהה ירבדב .הלכלכה רש םע תוצעוויה ךילהב הנותנ

 ףילחהל רתיה ןיב םישקבמ תועצומה תונקתהו ,2016-ו"עשתה ,בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש
 תאו ,1982-ג"משתה ,)םהב רחסהו הרובעת ירצומ רוציי( םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה וצ תא
 .וחוכמ ורדסוהש םילהנה

 עובקל ודעונ תורכזנה תונקתהו קוחה יכ תונקתל ןוקיתה תטויטל רבסהה ירבדב ןיוצ דוע
 ירצומ לש רחסו אובי ,רוצייל תועגונה תוארוהה תא תוטרופמו תונכדועמ הנשמ תקיקחבו הקיקחב
 הדעווה תונקסמל םאתהב הלא םיקוושב תויתורחתה תא ביחרהל הפיאש ךותמ תאז .הרובעת
 ירבדב רומאכ .2012 תנשמ ידרשמ-ןיבה תווצה תוצלמהלו בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל
 25,000-כ לש רחסו אובי ,רוציי ורשואי תועצומה תונקתה יפ לע ,תונקתל ןוקיתה תטויטל רבסהה
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 הרובעת ירצומ לש םיגוס 80-כ לש רחסהו אוביה ,רוצייה ורדסוי תאז דצל ךא ,הרובעת ירצומ
 לע םיעיפשמה םירצומל תיסחי םג .תונוש תונידמב יתרדסא חוקיפל םינותנה םירצומ םהש
 םירצומ וליא ריהבהל עצומ ,המגודל .תוינטרפ תולבגה לש גרדמ תונקתה תוטקונ בכרה תוחיטב
 הז גרדמ רשאכ .םישדח םניא םא וא םיירוקמ םניא םא םהב רוחסל רשואי אלו ץראל ואבוי אל
 אוביה קוש ללוכ - הרובעתה ירצומ קושב תויתורחת דדועתש תיברמ הלקה ידיל איבהל שקבמ
  .תשרדנה תוחיטבה תמרב עוגפל אלב - ישיאה

 הרובעת ירצומ לש רחסלו אוביל ,רוצייל תוינידמ ךמסמ םסרפ הרובחתה דרשמ יכ ןיוצי הז ןיינעב
 קווישבו אוביב ,רוצייב הבוחה תושירד תאו הרדסאה תוינידמ תא הוותמה ,2020 ראוניב ןכדועש
 תעיבקבו הרובעתה ירצומ גוויסב ךרוצה תא הריבסמ הארוהה .לארשיב הרובעת ירצומ לש
 תאו אוביה תויורשפא תא תטרפמ הארוהה .דועו ןומיס תושירד ,דועית תושירד ,ןקת תושירד
 תא ,)הרובחתה דרשמ( תושרה יפלכ ןאוביה תויובייחתה תא ןכו תונושה אוביה תורגסמ
 תודבעמ וא תושרה תוליעפמש הרקבהו חוקיפה תונורקע תאו תוחוקלה יפלכ ןאוביה תויוביוחמ
 ךא ,הרובעתה ירצומ ללכ לע הלח להונה תארוה .הארוהה תא ףוכאל ידכ בכרל תוכמסומ
 חוקיפב ,ןקת תושירדב הדימע תבייחמה תידוחייו הנטק םירצומ תצובקב רקיעב תדקמתמ
 .הקודה הרקבבו

 םרט - בכר יתוריש יושיר קוח תקיקח דעוממ םינש עבראכ - תרוקיבה תכירע דעומב
 אוביה ,רוצייה תא רידסהל ודעונש תונקתה לכ תנקתה תא הרובחתה דרשמ םילשה
 .קוחה ףקותמ םיפלח לש רחסהו

 ודעונש תונקתה לכ לש ןתנקתה תמלשה םודיקל לעפי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 ירצומ קושב תורחתה םודיק םשל תאזו ,םיפלח לש רחסהו אוביה ,רוצייה תא רידסהל
 םוחתב קושה ילשכ תא םצמצל ידכו תשרדנה תוחיטבה תמרב עוגפל אלב הרובעתה
 .םיפלחה

 םיכסומה ףנע תרדסה

 עקר
 ףיעסו ,םיכסומ לש םייעוצקמ םילהנמו םיכסומ יושירב קסוע בכר יתוריש יושיר קוחל 'ח קרפ

 תנשל 152םיכסומה דוגיא ינותנ יפ לע .ךסומ תלעפהל ןוישיר תלבקל םיאנתה תא טרפמ 127
 .)םישרומ םיכסומ - ןלהל( הרובחתה דרשמ לש ןוישירב םילעופ םיכסומ 5,600-מ רתוי ,2017

 םכסה לע םתיא םתח ןאוביהש םיכסומ וא בכרה ןאובי יכסומ :הלא םיגוסל םיקלחנ םיכסומה
 ךסומ ;)תוריש ךסומ וא ןאובי ךסומ ,יזכרמ ךסומ - ןלהל( אביימ אוהש בכר ילכל תוריש ןתמל
 םע םכסה לע ומתחש םיכסומ( רדסה יכסומ ;בכר ילכ לש םימגד המכב החמתמה החמומ
 תופתתשהה ימדב החנה הנקמה רדסה ךסומב הנואת רחאל בכרה ןוקיתו חוטיבה תורבח
 םהילע םיפסונ .בכרה יגוס לכב לופיטב םיחמתמה םייללכ םיכסומ ;)חטובמה לש תימצעה

 
 .הרובחתהו בכרה תקוזחת יתורש ףנע לש גיציה ןוגרא  152
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 םיכסומה .קוחל דוגינב ,הרובחתה דרשמ לש ןוישיר אלב םילעופה םישרומ יתלב םיכסומ
  .םיכסומה דוגיאב םירבח םבורו ,שיא 40,000-מ רתוי םיקיסעמ םישרומה

 תללוכ בכרה ילכ לש הקוזחתה עטקמב תויתורחתה ,2012 תנשמ 'א ץועיי תרבח לש חודה יפ לע
 תא דדועל םהל תרשפאמה תויטננימודמ םינהנ בכרה ינאובי )א( :םילשכו םינוכיס לש ןווגמ
 עדימל השיג םייאמצעה םיכסומהמ עונמל תעב הבו ןאוביה יכסומב םבכרב לפטל םינכרצה
 תוכיא טרדנטס רדעיהב תנייפאתמ ןכרצל םיכסומה ןיב תולהנתהה )ב( ;םייעוצקמ דויצלו
 םישרומ יתלבה םיכסומה )ג( ;ןכרצה דצמ עדימו עדי רדעיהבו ,ךסומה דצמ תופיקש רסוחבו
 ,הביבסה תא תנכסמ ,תוחיטב ינוכיסל תמרוג העפותהו )הז םוחתב תיביטקפא הפיכא ןיאו( םיבר
  .ולוכ םיכסומה עטקמ לש תיתורחתה תלוכיב תעגופו קשמל יפסכ דספה ידיל האיבמ

 םימסח לשב תלבגומ םיכסומה ףנעב תורחתה ,2017 תנשמ בכרה ףנעל באה תינכות יפל
 ,תורישה ןתונ תושרבש עדימה ןיבל ןכרצה תושרל דמועה עדימה ןיב םירעפ שי :םימיוסמ
 המרה )א( :תוביס המכמ תעבונ םייללכה םיכסומה ןיבל תורישה יכסומ ןיב תלבגומה תורחתהו

 יכסומ ךכיפל .םייללכה םיכסומל תיסחי ההובג )הללכהב( תורישה יכסומ לש תיעוצקמה
 יכסומ קר רשא םילופיטל םיקוקזה בכר ילכב ןכו םישדח בכר ילכב בור יפ לע םילפטמ תורישה
 תקוזחתל ינויחה ינכטה עדימל תקפסמ תושיגנ ןיא םייללכה םיכסומל )ב( ;קפסל םילוכי ןאוביה
 רפסמ יכ בכרה ףנעל באה תינכותב ןיוצ דוע .ןרציה ידיב וא ןאוביה ידיב יוצמ הז עדימו ,בכרה
 ףא תלבגומ הז םע הז םהלש תורחתה ןכלו ,ללכ ךרדב לבגומ תורישה יכסומו ןאוביה יכסומ
 רתוי הובג ריחמ תובגל םילוכי תורישה יכסומו ןאוביה יכסומ ,תלבגומה תורחתה לשב .איה
 תורחא תונידמל האוושהב םג - םיבר לארשיב םייללכה םיכסומה ,תאז םע .הדובע תעש רובעב
 םיכסומ םע םג םירחתמ םייללכה םיכסומה .תיסחי הובג תורישה ינתונ לש עציהה ךכיפלו -
 תמרב ךא ,תיסחי לוז תוריש םה ףא םיקפסמ רשא ,הרובחתה דרשמ ידי לע םישרומ יתלב
 הכומנ םייללכה םיכסומה לש תויחוורה תמר ,תורישה ינתונ לש םיוביר לשב .הנתשמ תויעוצקמ
 יכסומ םיבוגש ריחמה תמועל יאדווב ,הדובע תעשל ריחמה תא דירוהל םיצלאנ םהו ,תיסחי

 תיסחי דואמ הכומנ יתוכיא םדא חוכ ךושמל םייללכה םיכסומה לש םתלוכי ךכ םושמ .ןאוביה
 .םינאוביה יכסומ לש םתלוכיל

 םייוניש .153תונורחאה םינשב םיצאומ םייגולונכט םייוניש ולח ףנעב ,בכרה ףנעל באה תינכות יפל
 םייונישה .ידימת ןוכדעל םיכסומה םישרדנ ןכלו ,בכרה ילכ תקוזחתב תוכרעיה םיבייחמ הלא
 םיבייחמו םיכסומה ףנעב םדאה חוכל םילודג םייעוצקמ םירגתא םיביצמ היגולונכטב םיפוכתה
 ,ןכ לע רתי .היגולונכטה תוחתפתהל תורישה תא םיאתהל ידכ תורידת תויעוצקמ תורשכה
 בכרה ןרציב וא ןאוביב ךסומה לעב לש תולתה תא רתיה ןיב תקזחמ היגולונכטה תוחתפתה
 תובכרומ .בכרב לפטל ןתינ אל םהידעלבש דויצה תאו עדיה תא ףטוש ןפואב ול קפסמה
 עדימ לבקל םיכסומה ילעב לכ תא םיבייחמ בכרה תקוזחתב בשחמה לש ודיקפתו היגולונכטה
 יכסומל םייללכה םיכסומה ןיב םילדבהה תא המיצעמ וז תולת .םינרציהמ וא םינאוביהמ בר
 .תשרדנה תיעוצקמה הרשכהלו עדימל תושיגנ ילעב םהש ,תורישה

 
 ןוגכ בכרה ילכל תויפולח תוענה :הלא םימוחתב רקיעב םיאטבתמ תונורחאה םינשב היגולונכטב םייזכרמה םייונישה  153

 .בכרה ילכ לש םתונימא תרבגה ;בכרה ילכ בושחמ ;'וכו סוחד יעבט זג ,תידירביה ,תילמשח הענה
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 תוריש ךסומ םע ירחסמ ןאובי לש תורשקתהל םיאנת
 תמישר םסרפי ןאובי לכ יכ ץילמה 2012 ראורבפמ בכרה ףנעב תורחתה תרבגהל תווצה חוד
 ךסומכ הרכה לבקל םישקבמה םישרומ םיכסוממ ויתושירד לש הלפמ יתלבו תינויווש םינוירטירק
 תושירדב דומעיש ךסומ לכ .הרובחתה דרשמ רושיאל רבעות איהו ,)השרומ תוריש זכרמ( השרומ
 דרשמ רושיאב אלא לטובת אל הרכההו ,ןאוביה לש השרומ תוריש זכרמ לש דמעמ רתלאל לבקי

 םיכסומה םוחתב תויתורחתה תא ריבגת וז המישר יכ ןיוצ הצלמהל רבסהה ירבדב .הרובחתה
  .םיפלחה םוחתב יטסילופונומה םחוכ תא לצנל םינאוביה לש םתלוכי תא םצמצתו

 תא 2012 לירפאב ץמיא תויתורחתה תרבגהל הדעווה תוצלמה םושייל ידרשמ-ןיבה תווצה
 ולש טנרטניאה רתאב םסרפל ןאוביה תא בייחל שי יכ רובס תווצה יכ רתיה ןיב ןייצו הצלמהה
 .השרומ ךסוממ תושירדב הדימע ךרוצל םינוירטירקה תא ןכו םישרומה תורישה יזכרמ תמישר תא
 ךכל םאתהב .)קקחייש( בכר יתוריש קוח ןוכדע תועצמאב הצלמהה תא םשייל ץילמה תווצה
 םינרציה לש תושירדה תא םסרפל בכרה ינאובי תא בייחיש להונ הרובחתה דרשמ םסרפי

 .ןאוביה םעטמ השרומ ךסומ לש דמעמ לבקל ידכ םיאנתב הדימעל

 רתאב םסרפי ירחסמ ןאובי יכ )א(58 ףיעסב עבקנ 2016 ינויב קקחנש בכר יתוריש יושיר קוחב
 רש ;ןאוביה לש תוריש ךסומ שמשיש ידכ ךסומ םע תורשקתהל םיאנתה תא ולש טנרטניאה
 ,םמוסרפ ןיינעלו רומאכ םיאנתה ןיינעל תוארוה עובקל יאשר ,הלכלכה תדעו רושיאב ,הרובחתה
 .הרומאה תורשקתהה לוטיב ןפוא יבגל תוארוה ולוחי ןהבש תודחוימ תוביסנ ןכו

 רשל )םיכסומה דוגיא - ןלהל( לארשיב םיכסומה דוגיא ל"כנמו ר"וי לש 2016 רבמצדמ םבתכמב
 )א(58 - ו 53 םיפיעס - בכר יתוריש יושיר קוח חוכמ תונקתה תנקתה ךילה אשונב זאד הרובחתה
 קוחל )א(58 ףיעס ףקותמ תונקת תטויט הרובחתה דרשמ םסרפ 2016 רבמצדב יכ ןיוצ ,קוחל
 תרטמ תא המלה אלשמ" 27.9.16-ב ןוידב הנושארה הטויטה תא התחד הלכלכה תדעווש רחאל
 היינשה הטויטה םג םהירבדל ,בתכמב רומאכ ."םפקועל ןויסינ המליג ףאו קקוחמה תנווכו קוחה
 דוע ."תורחתל םימסח תבצהו םיקזחה תטילש ךשמה טעמל ,רוביצל הרושב התיא האיבמ אל"
 רידסהל דעונש ףיעס( קוחל 53 ףיעסל תונקת ןיקתמ אל הרובחתה דרשמ יכ םבתכמב ונעט
 תמשגה ךרוצל קוחב רתויב בושח וניהש" )154תוריש ךסומ לע ירחסמ ןאובי לש תולעבה תא
 ותוא תכפוהו ותוא תלכסמ הז ףיעסל תונקתה תנקתה יא" יכו ,"תורחתל קושה תחיתפ תורטמ
 םתנעטל ,בתכמב טרופמכ ."קקוחמה תנווכו ךתנווכ התייה וז אל יכ הקזחו ,התמ תואל וטקפ הד
 תונקת רדעיה םע דחי )א(58 ףיעסל עצומה תונקתה חסונ לש בולישה ,דוגיאה ל"כנמו ר"וי לש
 ,בכרה קושב המרופר עצבל הנווכה לע תורהצהלו קוחה תורטמל טלחומ רוקיע הווהמ 53 ףיעסל
 הרובחתה דרשמ לש תיעוצקמה הרדשל הרוי רשה יכ שקובמ ןכ לעו ,םיריחמ ליזוהלו חקפל
 רשפאמהו קוחה תורטמ םע דחא הנקב הלועה ןקותמ תונקת חסונ שיגהלו שדחמ הבישח עצבל
 .תורחתל קושה תחיתפ - תירקיעה ותילכת תמשגה ךות ושומימ תא

 ןיוצ 2017 ילוימ זאד הלכלכה תדעו ר"ויל הרובחתה דרשמב העונת ריכב ל"כנמס לש בתכמב
 ץבוקמ דרשמה עיצהש הנקתה האצוה 27.9.16-ב הלכלכה תדעווב ךרענש ןוידה ךלהמב יכ
 דוע .הלש חסונל םיכסומה דוגיא לש תודגנתה בקע רתיה ןיב ,חסונ ןוקית ךרוצל אוביה תונקת
 קוחל 58 ףיעס יפל הנקתה לש ןקותמ חסונ ירוביצ עומישל דרשמה ץיפה 20.12.16-ב יכ ןיוצ
 אבוהש תונקתל ןוקיתה חסונמ ףוסבל טמשוה הז ןקותמ חסונ .אוביה תונקתל ןוקית תרגסמב

 
 ."תוריש ךסומב ירחסמ ןאובי לש תולעב לע הלבגה" קרפב ןלהל ואר  154



 
 
 

|    749   | 

 

          2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד
 

....
|                                      ה   

ה
ת

ורח
וית

 ףנעב ת
 בכרה

 עצוהש חסונה יכ הסרגש םיטפשמה דרשמ לש ותדמע בקע רתיה ןיב ,הלכלכה תדעו רושיאל
  .קוחב ךימסמה ףיעסה רדגמ גרוח

 םעטמ םינוקיתו תורעה זאד הרובחתה רשל םיכסומה דוגיא ל"כנמו ר"וי לש םבתכמב וטרופ דוע
 המויק רבדב תקולחמ התייה אל בתכמב רומאה יפ לע .עצומה תונקתה חסונל םיכסומה דוגיא
 אצמש ןורתפה רשאכ בכרה ינאוביל תורישה יכסומ ןיב תולתה יסחיב הרומח תויתייעב לש
 ךסומ תויהל הסינכ ימסח תרסה -קוחל )א(58 ףיעס :ללוכ ,יושירה קוחב םלוגמכ ,קקוחמה
 תתחפהל לעופב תושמשמו "ידמ תושקונ "הדימה תומא" יכ אצמנש רחאל" ,ןאובי לש תוריש
 אצמנש רחאל" ךסומל ןאובי ןיב תורשקתהה ןכות תרדסה ;ולידגהל םוקמב תשרה יכסומ רפסמ
 םינאוביה תלבגה ;"ןאוביה - םהב קזחה דצה תבוטל לילעב םיטומו םיינוקרד לעופב םיזוחה יכ
 ולבס ח"ש ינוילימ ועיקשהש םיבר םיכסומ יכ אצמנש רחאל" ךסומ םע תורשקתהה קותינב
 תומכ תלבגה ,קוחל 53 ףיעסב ,ןכו ;"םירצק ןמז יקרפ ךותבו הביס אלל תורשקתה ילוטיבמ
 םינייכזב םירחתמ ,םיכסומ םיחתופ םמצע םינאוביה יכ אצמנש רחאל" םינאובי תולעבב םיכסומה
  ."תורחתב םילבחמו םייטרפה

 םינמנה םיכסומה ברקב ץיפהל בכרה ינאובי ולעפ תונקת ומסרופש ינפל ,בתכמב ןעטנה יפ לע
 הנולת ושיגה ךכ לעו - תורשקתה הזוח לש דיחא שדח חסונ םהלש ןאוביה יכסומ תשר םע
 .הרובחתה דרשמל

 הזוח לש שדחה חסונה יכ ןיוצ 2016 ףוסמ בכרה ינאוביל הרובחתה דרשמ לש בתכמב
 ינאובי ושקבתה בתכמב .קוחה חור םעו קקוחמה תנווכ םע דחא הנקב הלוע וניא תורשקתהה
 אשונב תונקת לש ןמוסרפ דעומל דע תאזו תוידדצ-דחה תולועפה תא רתלאל קיספהל בכרה
 .הז אשונב ושע רשא תא לטבלו ,קוחה לש וחוכמ

 58 ףיעס חוכמ הנקת לש ףסונ חסונ ירוביצ עומישל הרובחתה דרשמ םסרפ 2019 ראורבפב
 ןיינעל תוארוה ללוכה ,תונקתל א8 ףיעס ףיסוהל עיצה דרשמה .155בכר יתוריש יושיר קוחל
 לוטיב ןפוא תאו ךכל םיאנתה םוסרפ תא ,תוריש ךסומ םע ןאובי לש תורשקתהל םיאנת
 .תורשקתהה

 עגונב תורחתה תושר םעטמ םיגיצנ ןיבל הרובחתה דרשממ םיגיצנ ןיב ןויד ךרענ 2019 יאמב
 םוכיסב .עומישל המסרופש 58 ףיעס חוכמ הנקתה חסונ אשונב תורחתה תושר לש תורעהל
 ןיינעל לשמל ,תילכלכה תורחתה קוחל תפפוח הנקתה יכ תורחתה תושר יגיצנ וריעה ןוידה
 חוכ ול שיש םרוג לכל הבחרוה תורחתה קוחב לופונומ תרדגה .םילופונומ לע תולחש תוארוה
 ,תומכ תוחנהל עגונב הארוה ןוגכ תורתוימ תוארוה הנקתב שי יכ תורחתה תושר הסרג ןכל .קוש
 ,תורחתב העיגפ חיכוהל השק יכ ןיוצ דוע .תילכלכה תורחתה קוחב קפתסהל יאדכ יכ הריעהו
 תורחתב העיגפ התייה םא עובקל ואובב הרובחתה דרשמ תא תכבסמ הנקתל הז יוטיב תסנכהו

 קוסעל םוקמ שי םתעדל יכ ופיסוה תורחתה תושר יגיצנ .ךכל םימיאתמה םילכה ודיב ויהיש אלב
 ןפואב םיפיקעהו םירישיה םינאוביה לכב אלו ,בר קוש חוכ ילעב םינאוביב וא םילודג םינאוביב קר
 .ףרוג

 ירצומ םוחתב תיתורחת היעב תמייקש העדב הרובחתה דרשמ" יכ ונייצ הרובחתה דרשמ יגיצנ
 הקפסאה תרשרש לכב םיטלושש םילודגה בכרה ינאובי אוה יטננימודה םרוגה רשאכ ,הרובעתה

 
-ט"עשתה ,)ןוקית( ,)תורגאו ישיא אוביב ךווית ,וקווישו בכר אובי( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת תטויט  155
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 ףנעב תורחת םודיק איה בכר יתוריש יושיר קוח תורטממ תחא .גניסילה םוחתב תונב תורבח ללוכ
 םודיקל יד תלעופ הניא תורחתה תושר םתעדל יכ הרובחתה דרשמ יגיצנ ונייצ דוע ."בכרה
 לע עיפשהל לוכי ןאוביהש רחאמ "יובש" ךסומ אוה ןאובי לש תוריש ךסומ יכ ;הז ףנעב תורחתה
 םיסנמ בכר ינאוביש העודי העפות תמייק" יכו ;דבלב ונממ םיירוקמ הרובעת ירצומ שוכרל ךסומה
 תוריש יכסומ םדקל הסנמ הרובחתה דרשמ ."םתולעבב םיכסומ םיקהלו תוריש יכסוממ רטפיהל
 תוריש ךסומ לש ותורשפאב שי ןיידעו ,תורחתה תא ביחרהל ידכ בכרה ינאובי תולעבב םניאש
 ןאובי לש וחוכמ תיחפהל הדעונ הנקתה .םייפילחת הרובעת ירצומ שוכרל ןאובי םע רשקתמה
 קפסמ אוהש םיירוקמה הרובעתה ירצומ לש םריחמב רושקה לכב רתיה ןיב ,ךסומה לומ בכרה
 תורישה יכסומל רשפאל - םירבדה רתי ןיב - הרובחתה דרשמ הסנמ וז הנקת תועצמאב .ול
 םינאובימ וא םירחא םינאובימ הרובעת ירצומ תשיכרב רתוי בר הלועפ שפוח ןאובי םע ורשקתהש
 דקמתהל הצילממ תורחתה תושר יכ ןיוצ ןוידה םוכיסב .םיפילחתב שמתשהל וא םיליבקמ
 לבקי הרובחתה דרשמ יכו ,"תורחתב העיגפ" חסונב םוקמב םינאובי לש תוינטרפ תוקיטקרפב
 .רוסאל ןתינ תושרה תעדלש תוקיטקרפל תורחתה תושרמ העצה הכרבב

 ביכרמ םיווהמ םהלש תורישה יכסומ יכ 2021 רבמצדמ תפסונ הבושתב ןייצ בכרה ינאובי דוגיא
 םצמוצמ םינאובי תולעבב תורישה יכסומ רפסמ יכו ,םינאוביה לש חוקלל תורישה ךרעמב יזכרמ
 .רתויב

 ףיעס חוכמ הנקתה תטויט יכ הנידמה רקבמ דרשמ ינפל הרובחתה דרשמ ןייצ 2021 ראוניב
 חסונ שוביגו תורחתה תושר םע םינוידה םויס תארקל דמוע דרשמהו עומישל המסרופ )א(58
 .ףסונ עומישל הנקתה תטויט תא םסרפל ךרוצ היהי הז חסונ םוסרפ רחאלש ןכתיי יכ ןיוצ .יפוס

 םילשה םרט ,בכר יתוריש יושיר קוח תקיקח דעוממ םינש עבראכ ,תרוקיבה תכירע דעומב
 הז ףיעס .קוחל )א(58 ףיעס ףקותמ תונקתל םכסומ חסונ לש שוביג הרובחתה דרשמ
 ךסומ םע ותורשקתהל םיאנתה תא ולש טנרטניאה רתאב םסרפי ירחסמ ןאוביש עבוק
 יאשר היהי הדעווה רושיאב הרובחתה רש יכו ,ןאוביה לש תוריש ךסומ שמשיש ידכ תוריש
 ולוחי ןהבש תודחוימ תוביסנ ןכו םמוסרפ ןיינעלו רומאכ םיאנתה ןיינעל תוארוה עובקל
 לשכ תא םצמצל ידכ שי ךכבו ;הרומאה תורשקתהה לוטיב ןפוא יבגל עבקיש תוארוה
 תובר תויעבל םרג תונקתה חסונ שוביגב בוכיעהש אצמנ דוע .םיכסומה ףנעב קושה
 ,תורשקתה יזוח תכירע תניחבמ תוברל םיכסומ םע בכרה ינאובי לש תורשקתהה תרדסאב
 .קוחה חור םעו קקוחמה תנווכ םע דחא הנקב םילוע םניא הרובחתה דרשמ יפלש

 תושר םע 58 ףיעס חוכמ תונקתה חסונ תא םכיס אוה יכ ותבושתב רסמ הרובחתה דרשמ
 ךילה עצוביש ינפל ףסונ ירוביצ עומיש לש םוסרפ שרדנ יכו ,RIA ךילה תא םילשהו תורחתה
  .תונקתה תקיקח

 קוחל )א(58 ףיעס חוכמ תונקתה שוביג תמלשה םודיקל לעפי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ
 תורחתה תא לידגהל ידכ תאזו ,תוריש ךסומ םע ירחסמ ןאובי תורשקתהל םיאנת ןיינעב
 .םיכסומה ףנעב
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 תוריש ךסומב ירחסמ ןאובי לש תולעב לע הלבגה
 רישי בכר ןאוביל רַתּוי אל יכ ץילמה 2012 ראורבפמ בכרה ףנעב תורחתה תרבגהל תווצה חוד
 תוריש זכרמ שמשי הז ךסומ .דחא ךסוממ רתויב )ןיפיקעב וא ןירשימב( תוקזחה לעב תויהל
 תרבגהל הדעווה תוצלמה םושייל ידרשמ-ןיבה תווצה .אביימ אוהש בכרה ילכ רובע הכרדהו

 .2012 לירפאב הצלמהה תא ץמיא תויתורחתה

 תוביסנ עובקל יאשר ,הדעווה רושיאב ,הרובחתה רש יכ עבקנ בכר יתוריש יושיר קוחל 53 ףיעסב
 אביימ אוהש בכרה ירצותב לפטמה דחא תוריש ךסוממ רתוי םיקהל ירחסמ ןאובי ביוחי ןהבש
 דבלבו ,תמיוסמ הפנב ,ולש תוריש ךסומ שמשיש ידכ רומאכ דחא ךסוממ רתוי םע רשקתהל וא
 דחא ךסוממ רתוי וב הטילש לעב אוהש דיגאת תולעבב וא ותולעבב היהי אל הפנ התואבש
 הז ףיעס יפל תונקתב יכ ,ףיעסב עבקנ דוע .רשה עבקש יפכ םיכסומ המכמ רתוי וא רומאכ
 .156רומאכ ותבוחמ ירחסמ ןאוביל רוטפ ןתמל תוביסנ םג עובקל רשה יאשר

 אל הרובחתה דרשמ יכ ןיוצ 2016 רבמצדמ זאד הרובחתה רשל םיכסומה דוגיא ר"וי לש בתכמב
 תגשה ךרוצל שרדנה ,קוחב רתויב בושח ףיעס וירבדל אוהש ,קוחל 53 ףיעסל תונקת ןיקתה
  .תורחתל קושה תחיתפ לש הרטמה

 תונקתל עגונב זאד הלכלכה תדעו ר"ויל הרובחתה דרשמב העונת ריכב ל"כנמס בתכ 2017 ילויב
 טבמ תדוקנמ אשונה תא הנחבש הדובע םילשה הרובחתה דרשמש רחאל יכ קוחל 53 ףיעס יפל
 ןייצ דוע .הז ףיעס חוכמ תונקתל ןכדועמ חסונ ירוביצ עומישל דרשמה ץיפה 2017 ינויב ,תילכלכ
 השגהל תונקתה תטויט חסונ תא )2017 ילוי( הלא םימיב ןיכמ דרשמה יכ בתכמב ל"כנמסה
 .הלכלכה תדעו רושיאל

 חוכמ תונקת לש םכסומ חסונ שבגל הרובחתה דרשמ םייס אל תרוקיבה תכירע דעומב
 ידכ וב שיש ,תוריש ךסומב ירחסמ ןאובי לש תולעב לע הלבגה וניינעש קוחל 53 ףיעס
 .םיכסומה ףנעב קושה לשכ תא םצמצל

 תקיקח יכ אצמנ קוחב חסונמש יפכ ףיעסה תניחב רחאל יכ ותבושתב רסמ הרובחתה דרשמ
 יכ הנעטב חסונל תויודגנתה םג ומכ ,ההובג תיעוצקמ תובכרומ לשב המישי הנניא וחוכמ תונקת
 ,תורחתה תושר םע ףותישב ,הלא םימיב ןחוב דרשמה .תיתדימ הניא בכרה ינאוביב העיגפה
 .יתדימו טושפ ,םישי היהיש ,ףיעסל רחא חסונ

 תוכמס אוה 53 ףיעס לש וניינע" יכ 2021 רבמצדמ תפסונ הבושתב הנייצ תורחתה תושר
 ...וז תולעב תלבגה לע אלו בכר ילכ ןאובי תולעבב םיפסונ םיכסומ תחיתפ לע תורוהל
 ילכ ןאובי תלבגהב ךרוצה תלאש לע םיכשוממ םינויד ומייק הרובחתה דרשמו תורחתה תושר
 םע הקידב תורחתה תושר הכרע ,הלא םינויד תרגסמב .תוריש יכסומ לש םילעב תויהל בכר
 םיכסומה ללכ ךותמ ןאובי תולעבב םייוצמה םיכסומה רועיש תא הנחבו םינוש בכר ילכ ינאובי

 בכר ינאובי 'תוטלתשהל' תרבוג המגמ הנשי םאה הלאשה תא םג ומכ ,ןאובי ותוא לש םישרומה
 םה בכרה ילכ ינאובי ,ללככ יכ התלעה ונתקידב .םמע םירושקה ןאוביה ישרומ יכסומ תשר לע
 תמגמל היצקידניא םוש האצמנ אלו ,תשרה יכסומ ךס ךותמ דבלב םידדוב םיזוחא לש םילעב

 
 .1948-ח"שתה ,טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפל 3 ףיעס יפל העבקנש הפנ - "הפנ" ,הז ףיעסב  156
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 הקיטקרפ האצמנ אל יכ ,ןאכמ .םישרומה םיכסומב בכרה ילכ ינאובי לש תויולעבה רועישב לודיג
 .םיכסומ לע בכרה ינאובי לש תולעבה תלבגה תמגוד ינוציק דעצ תטיקנ הכירצמה תיתייעב
 ןכו תונוש תוחישב ונודנ ףאו השיגפב טרופמ ןפואב הרובחתה דרשמל ורסמנ הלא םיאצממ
 תושרה הריהבה וז תובתכתהב ...םינורחאה םישדוחה ינפ לע תשרפנה ל"אוד תובתכתהב
 יכסומב בכר לכ ינאובי לש תולעבה תא ליבגהל תיתורחת הקדצה ןיא יכ הרובחתה דרשמל
 דרשמ תלאשל הנעמבו ,ןכ ומכ .בכר יתוריש קוחל 53 ףיעס לש יחכונה חסונה ןוקית ךרד תוריש
 ונוקית ףלח םייקה וחסונב ףיעסה לוטיבל דגנתת אל תושרה יכ רסמנ ,ןיינעב הרובחתה
  .")רוקמב השגדהה(

 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

  יעוצקמ עדימ תרבעה
 הדעווה הצילמה ,םיכסומב ןוקיתהו םיפלחה קוש לש הרדסה ןיינעב היתוצלמה תרגסמב
 ילכ לכב לפטל םישרומה םיכסומה ללכל רשפאל בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל תירוביצה
 וא/ו הרשכה וא/ו תיעוצקמ תורפס ריבעהל םירישי םינאובי בויח תועצמאב לארשיב םיענה בכרה
 וחוקיפל ןותנ היהיש דיחא ריחמב לוכהו ,ךכב ץופחיש ךסומ לכל ב"ויכ לכו הכרדה וא/ו ינכט דויצ
 םיימשר םיכסומ יכ ןיוצ הצלמהל רבסהה ירבדב .הרובחתה דרשמב םיריחמה לע הנוממה לש
 רחא ךסומ לכ ידיל בכרב לופיטל שורדה לכו דויצה ,עדיה תרבעהו ,יתורחת םסח רדגב םה
 לכב החטבב ובכרב לפטל רוחבל לכוי חוקלהש םושמ םיכסומה ןיב תויתורחתה תא ריבגת
 .רחביש ךסומ

 :םיכסומ לש םיגוס המכ רידגיש לדומ תועצמאב הצלמהה תא םשייל ץילמה ידרשמ-ןיבה תווצה
 רשא ךסומו בכרה ןאובי לש תוריש ךסומ ,יללכ ןפואב הרובחתה דרשמ םעטמ השרומ ךסומ
 ךסומ יכ ,ץלמוה דוע .ןרציה לש תושירדה לכב אל ךא הרובחתה דרשמ לש תושירדב דומעי

 תורפסה תאו דויצה תא לבקל יאכז היהי םיוסמ םגדב לפטל הרובחתה דרשמ םעטמ השרויש
 .דויצהו רמוחה םהידיב רשא םייעוצקמ םיקפסמ וא בכרה ןרצימ תיעוצקמה

 תשקבל רוסמי ,ריעז ןאובי טעמל ,בכר קוושמ" :עבקנ בכר יתוריש יושיר קוחל )א( 80 ףיעסב
 רשה עבקש רחא םרוג וא דומיל דסומ ,החמומ ךסומ תלעפהל וא ךסומ תלעפהל ןוישיר לעב
 שרדנה ,השרומ ןכוס וא ץוח תנידמב בכרה ןרצי ול ריבעהש עדימ ,)לפטמ םרוג - הז ףיעסב(
 לע עדימו ינכט עדימ תוברל ,רציימ וא אביימ בכרה קוושמש רצותמ בכרב הקוזחתו לופיט םשל
 רשפאי ,ריעז ןאובי טעמל ,בכר קוושמ" יכ עבקנ קוחל )ב(80 ףיעסב ."עוצקמ ילעב תרשכהו דויצ
 ללכבו ,םירחא םילכו דויצה ,הכרדהה ,ינכטה עדימה לכ תא לבקל תאז שקבמה לפטמ םרוגל
 בכרה ןרצימ לביקש ,רציימ וא אביימ אוהש רצותמ בכר קזחתלו לפטל ידכ םישרדנה ,הנכות הז

  ."]157[השרומ ןכוסמ וא ץוח תנידמב

 
 יפל ןתייש תורישה דעב ריבס םולשת שורדל בכר קוושממ עונמל ףיעסה תארוהב ןיא יכ ןיוצ קוחל )ג(80 ףיעסב  157

 וא ,הז ףיעס יפל רסמש עדימב השענש שומישה יבגל תוירחא בכרה קוושמ לע ליטהל ,)ב( וא )א( םינטק םיפיעס
 .הנשי םא ,דויצהו עדימה יבגל ןיד לכ יפל םירצויה תוכזמ עורגל
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 ותרדגה יפ לע( להנמל םיטרפ תריסמו חוויד תריסמל ןוישיר לעב תבוחב קסועה ,קוחל 16 ףיעסב
 םשלו ותשירד יפל ,להנמל רוסמי ןוישיר לעב" יכ עבקנ ,)הרובחתה דרשמב העונת ל"כנמס - קוחב
 ללכבו ,הרובעת רצומ וא בכר לע םיטרפ תוברל ,תוריש ןתמ לע חוויד הז קוח יפל תוארוהה עוציב
 וא בכר לש קווישהו רחסה ,אוביה יכרד ,הניקתה תושירדל המאתה תוכיא ,תומכ לע םיטרפ הז

 ."הז קוח יפל תוארוהה עוציב םשל שורדה רחא טרפ לכו ,הרובעתה רצומ לש

 םירישי בכר ינאובי השישל הרובחתה דרשמב חוקיפו יושיר 'א ףגא להנמ הנפ 2020 רבמבונב
 עדימ תלבקל ונפש םילפטמה םימרוגה רפסמ לע 2020 - 2019 םינשה רובע עדימ לבקל השקבב
 ךסומ וא ךסומ תלעפהל ןוישיר ילעבל הקולחב ,קוחל 80 ףיעסל םאתהב הנכותו הכרדה ,ינכט
 םולשתה תאו רומאכ עדימ ולביקש םילפטמה םימרוגה רפסמ תאו ,רחאו דומיל תודסומ ,החמומ
 םיגצומה םירישי בכר ינאובי השישל ונפש םימרוגה תואצות םוכיס .הרומתב םהמ הבגנש עצוממה
 .35 םישרתב עיפומ 2020 - 2019 םינשל הנכותו הכרדה ,ינכט עדימ םהמ ולביקו םישרתב

 םהמ *ולביקו םירישי בכר ינאובי השישל ונפש םימרוגה רפסמ :35 םישרת
 2020-ו 2019 ,הנכותו הכרדה ,ינכט עדימ

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרובחתה דרשמ ינותנ יפ לע
 ןאכמו ,םינשה לכבו םינוש םיאשונב עדימ לבקל הנפ םרוג ותואש ןפואב תוינפה רפסמב תוליפכ ןכתית  *

 םישרתב ןיוצמהמ ןטק תויהל יושע לעופב םינופה רפסמש

 תוינפ 54 ועצוב 2020-ו 2019 םינשב יכ הרובחתה דרשמל חווד כ"הסש 35 םישרתמ תוארל ןתינ
 ,ינכט עדימ תלבקל תוינפ 27 .םירישי בכר ינאובי השישמ יעוצקמ עדימ תלבקל םיכסומ ידי לע

 ךותמ םינאובי ינש יכ םישרתהמ הלוע דוע .הנכות תלבקל תוינפ 11-ו הכרדה תלבקל תוינפ 16
 םינאוביה יחווידמ הלוע דוע .יעוצקמ עדימ תלבקל תוינפ םלצא ולבקתה אל יכ וחווד השיש
 13,300 לש תולע ןיבל תולע אלל עדימ ןתמ ןיב הענ עדימה ןתמ ןיגב תולע יכ הרובחתה דרשמל
 .הנשל וריא
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 דרשמל רישי ןאובי לש חוכ אב בישה 2020 רבמצדב הרובחתה דרשמ עציבש הקידבה תרגסמב
 הרובחתה דרשמ יאשר החוכמש הכמסה בכר יתוריש יושיר קוחב ואצמ אל םה יכ הרובחתה
 בייחמ קוחל 16 ףיעס יכ ןעטנ .2020 רבמבונמ דרשמה בתכמב ושקבתהש םינותנה תא שורדל
 עדימה םלוא ,הז קוח יפל תוארוהה עוציב םשל שורדה רחא טרפ לכ לע וא תוריש ןתמ לע חוויד
 להנל קוחב שרדנ וניא רישיה ןאוביה .קוחה לש ןהשלכ תוארוה עוציבל שורד וניא שקובמה
 תללוכ רישיה ןאוביה לש הרבחה יכ רמאנ דוע .תאז השוע וניאו םישקובמה םינותנה לש דועית
 ללכמ איצוהל ןיא ןכלו ,דועו םיכסומ ,םיפלח תוקלחמ ,תוריש תוקלחמ ,בכר תוביטח המכ
 םשל הכרענש הקידבה תעב הרבחב םייטנוולרה םימרוגה תעידיל ועיגה אל תוינפהש תורשפא
 .ול םיעודי ויהש םינותנה לע חוויד הרובחתה דרשמל ריבעה ןאוביה .היינפל הנעמ

 עדימה תרבעה ןיינעב תוארוהה תא רידסהל דעונ בכר יתוריש יושיר קוחל 80 ףיעס
 םינש עבראכ ףולחב יכ אצמנ תרוקיבה תכירע דעומב .םיכסומל בכרה ינאובימ יעוצקמה
 יעוצקמ עדימ תרבעה ןיינעב םינאובי השיש לומל לעפ הרובחתה דרשמ ,קוחה תקיקחמ
 27 - תוינפ 54 ועצוב 2020-ו 2019 םינשב יכ הלע לבקתהש עדימהמ יכו ,םיכסומל םדי לע
 הלוע דוע .הנכות תלבקל תוינפ 11-ו הכרדה תלבקל תוינפ 16 ,ינכט עדימ תלבקל תוינפ
  .יעוצקמ עדימ תלבקל תוינפ םלצא ולבקתה אל יכ וחווד השיש ךותמ םינאובי ינש יכ

 תעצוממה תיתנשה תוינפה תומכ יכ הרובחתה דרשמ ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תוליעפ יכ אצמנ דוע .הכומנ איה )תוינפ 27( יעוצקמ עדימ תלבקל 2020-ו 2019 םינשב
 תורשפא ללכמ איצוהל ןיא ךכיפלו םינאוביל שארמ חוויד תשירדב התוול אל דרשמה
 תרגסמב הרובחתה דרשמ ףסאש עדימהש ןכתיי ןכלו ודעות אלש תוינפ וכרענש
 אל עדימהמ קלח ןיגב ,ןכ ומכ .יקלח אוה יעוצקמ עדימ תרבעה לע חוקיפל ולש תולועפה
 םוכסל דעו ח"ש יפלאל עיגהש םולשת הבגנ םיתורישהמ קלחב ןיגבו ,ללכ םולשת הבגנ

  .וריא 13,300 לש יתנש

 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

 םירישיה בכרה ינאוביל םיכסומה תוינפמ קלחש ךכל רע אוה יכ ותבושתב רסמ הרובחתה דרשמ
 םרוגש תורשפאה תא דרשמה ןחבי ,רומאה חכונל .בתכב תודעותמ ןניאו הפ לעב תועצבתמ
 .םירקסה תא עצבי יעוצקמ

 םיכסומה תונקת
 .םיכסומ לש םייעוצקמ םילהנמו םיכסומ יושיר אשונב קסוע בכר יתוריש יושיר קוחל 'ח קרפ
 ףיעס :המגודל ,תונקת תנקתה תוכירצמ רשא תוארוה םיללוכ קוחל 'ח קרפב םיבר םיפיעס

 טולישה לדוג - )ב(130 ףיעס ;ןהילע לוחי אל )א(128 ףיעסש בכרב תולועפ יגוס ןיינעל - )ב(128
 ףיעס ;ךסומב תנתינה ריחמ תעצהב וללכייש םיפסונ םיטרפ - )א(132 ףיעס ;ךסומב בצויש

 תוניחבה ירדס תעיבק - )ב(137 ףיעס ;ךסומ לש יעוצקמ לוהינל תונוישיר יגוס תעיבק - )ב(136
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 ףיעס ;ןהילע הגשהו תוניחבה תואצות תלבק ךרד ,ךסומ לש יעוצקמ לוהינל ןוישיר תלבקל
 להנמו ךסומ תלעפהל ןוישיר לעב ובייחיש בכרב תולועפ עוציב ןיינעל תוארוה תעיבק - )ב(139

 יעוצקמ להנמ לש םוקמ אלממ ןהבש תודחוימ תוביסנ תעיבק - )ד(143 ףיעס ;ךסומ לש יעוצקמ
 יאנת ןיינעל תוארוה תעיבק - )ג(147 ףיעס ;ףיעסב םייונמה םיאנתה םויקמ רוטפ היהי ךסומ לש
 ףיעס ןכו ;ךסומ לש עוצקמ לוהינל ןוישיר תלבקל תוניחבב םינחוב לש יעוצקמ ןויסינו תורישכ

 םילהנמ ןיינעל תצעיימה הצעומה לש הינוידו התדובע ירדס רבדב תוארוה תעיבק - )ד(148
 .םיכסומ לש םייעוצקמ

 ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת תטויט תא הנושארל הרובחתה דרשמ םסרפ 2016 ילויב
 ,142 ,)ב(135 ,)ב(130 ,)ב(13 ,9 ,)ג(7 םיפיעס ףקותמ תונקת תנקתה וללכש ,)םיכסומ( בכרה

 ןה יכ ןיוצ תונקתה תטויטל רבסהה ירבדב .)םיכסומה תונקת תטויט - ןלהל( קוחל 239-ו )א(238
 תועוצקמו םיתוריש יושיר קוח םהבש םימוחת םתואב םיכסומה ףנעב קוסיעה תא רידסהל ודעונ
 .תסנכה לש הלכלכה תדעו לש הרושיא תא בייחמ ,)קוחה - ןלהל( 2016-ו"עשתה ,בכרה ףנעב
 יושיר תונקתל ליבקמבו דומצב ונקתוי הלא תונקת יכ ,תונקתה תטויטל רבסהה ירבדב בתכנ דוע
 םיכסומ לש םייעוצקמ םילהנמו םיכסומ יושירל םיאנת( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש
 םיאנתה ןניינעש ,)תונוש תוארוהו םייעוצקמ םילהנמ לש יושירל תוניחבב םינחוב תכמסהלו

 תא ףילחהל דעונ תונקתבו קוחב רדסהה .םיכסומה ףנעב םינושה תונוישירה תלבקל םישרדנה
 ,1970-ל"שתה ,)בכר ילכל םילעפמו םיכסומ( םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה וצב םייקה רדסהה
 רוביצה תורעהל המסרופ הלא תונקת תטויט ,רומאכ .וצה תמועל שממ לש םייוניש ןיא ותוהמבו

 .2020 תנשב שדחמ ומסרופ ןה ןמזה ףולח בקעו ,2016 ילויב

 תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת תטויט תא םג הנושארל הרובחתה דרשמ םסרפ 2016 ילויב
 תוניחבב םינחוב תכמסהלו םיכסומ לש םייעוצקמ םילהנמו םיכסומ יושירל םיאנת( בכרה ףנעב
 םיפיעס יפל םיפיעס יפל תונקת תנקתה תללוכה ,)תונוש תוארוהו םייעוצקמ םילהנמ לש יושירל

 תונקת תטויט - ןלהל( קוחל 239-ו )ג(147 ,)ד(-ו )ג(143 ,)ב(139 ,137 ,136 ,)א(135 ,129 ,127 ,19
 ףנעב קוסיעה תרדסה ןניינע הלא תונקת יכ ןיוצ תונקתה תטויטל רבסהה ירבדב .)םיכסומ יושיר
 תא בייחמ וניא בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר קוח םהבש םימוחת םתואב םיכסומה
 יושיר תונקתל ליבקמבו דומצב ונקתוי הלא תונקת יכו ,תסנכה לש הלכלכה תדעו לש הרושיא
 הקיתאו םיניינע דוגינ יללכ ,םידיינ םיכסומ ןניינעש ,)םיכסומ( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש
 תא ףילחהל דעונ תונקתבו קוחב רדסהה .דועו תורגא ,םיכסומה לש םייעוצקמה םילהנמל
 ,1970-ל"שתה ,)בכר ילכל םילעפמו םיכסומ( םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה וצב םייקה רדסהה
 ילויב רוביצה תורעהל המסרופ הלא תונקת תטויט .וצה תמועל שממ לש םייוניש ןיא ותוהמבו

 .2020 תנשב בוש ומסרופ ןה ןמזה ףולח בקע יכ ןיוצו ,2016

 תונקתל עגונב זאד הלכלכה תדעו ר"ויל הרובחתה דרשמב העונת ריכב ל"כנמס בתכ 2017 ילויב
 ףנעב הרדסאה תושירד לכ תא שדחמ תורידסמ רשא תופנע תונקתב רבודמ יכ ,םיכסומה
 תונקתה יכ ל"כנמסה ןייצ דוע .םיכסומה לש םייעוצקמה םילהנמהמ תושירדה תוברל םיכסומה
 דרשמב חסונה תקלחמ רושיאל ןתרבעה תארקל דרשמב םייפוס הדובע יבלשב תויוצמ
  .םיטפשמה

  .הלכלכה תדעוול הרבעוה תונקתה תטויט יכ הרובחתה דרשמ ןייצ 2021 ץרמב
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 םייעוצקמה םילהנמהו םיכסומה יושיר אשונ תא רידסמ 2016 ינוימ בכר יתוריש יושיר קוח
 רשא - קוחב ועבקנש תוארוהה םושיי ךרוצל תובר תונקת תנקתה ךירצמו םיכסומה לש
 אצמנ .הלכלכה רש םע תוצעוויה וא תסנכה לש הלכלכה תדעו לש רושיא תונועט ןקלח
 קוחה תקיקח דעוממ םינש עבראכ ךשמנ הרובחתה דרשמ ידי לע תונקתה שוביג יכ
 הרובחתה דרשמ ריבעה תרוקיבה תכירע דעומבו ,2016 תנשב תונקתה תטויט םוסרפמו

  .הלכלכה תדעו רושיאל םיכסומה תונקת תא

 ןוניכ םע ךא ,הדעוה רושיאל תוניתממ םיכסומה תונקת" :יכ ותבושתב רסמ הרובחתה דרשמ
 ."םישדחה םירשה םע תוצעוויהה יכילה שודיחב ךרוצ ונשי ,השדחה הלשממה

 .תונקתה תנקתהל ךילהה םודיקל לעפי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ

✰ 

 םיאנת :םיכסומה ףנעב םיאבה םיאשונב יכ התלעה הנידמה רקבמ דרשמ לש הקידבה
 ירחסמ ןאובי לש תולעב לע הלבגה ,תוריש ךסומ םע ירחסמ ןאובי לש תורשקתהל
 לש םייעוצקמה םילהנמהו םיכסומה יושיר תרדסהו יעוצקמ עדימ תרבעה ,תוריש ךסומב
 ךילהה תא הרובחתה דרשמ םילשה םרט ,הנשמ תקיקחב הרדסה םיכירצמה םיכסומה
 ןיבל הרובחתה דרשמ ןיב םירעפמ ועבנ םיבוכיעהמ קלח .תונקתה תנקתהל שרדנה
  .תונקתה תוטויט חסונל םירושקה םייטפשמ םיאשונב תורחתה תושרו םיטפשמה דרשמ

 דוע ורתונ אל םיטפשמה דרשמל עודיה לככ" :יכ ןיוצ 6.7.21-מ םיטפשמה דרשמ תבושתב
 וחתפל איה )םיכסומה( הז אשונב הרדסאהו תונקתה תמלשה .ומלשוה םימואיתהו אשונב םירעפ
 ."הרובחתה דרשמ לש

 םימואיתה תא םילשהל תורחתה תושרו הרובחתה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
  .ןתנקתה תא םדקל ידכ תונקתה לש םייטפשמה םיטביהב םישרדנה

 םיכסומב תורישל תורושקה םינכרצה תויוכז םוסרפ
 םירדסה ועבקנ ,תנגוה תורחת םדקלו םיכסומב םיישארה םינאוביה לש םחוכ תא םצמצל ידכ
 םיכסומה ףנעב תורחתה רופישל תושדח תומרופר ומדוקו בכר יתוריש יושיר קוחב אשונב םינוש
 ואבוה אל ולא תויוכז יכ הלע .םינכרצה לש םהיתויוכזב קסוע ןקלחש ,הרובחתה דרשמ ידי לע
 :תואמגוד ןלהל .תיבטימה הדימב רוביצה תעידיל

 ףוליח יקלח לש דחא גוסמ רתוי רובע ריחמ תעצה תלבק

 ןיבל םיפלחה יקפס לש עדימה ןיב ןויוושה-יא אוה םיפלחה קושב םייזכרמה קושה ילשכמ דחא
 תושרבש עדימה ןיבל םינאוביה יכסומ לש עדימה ןיב ףאו ,םינכרצה תושרל דמועה עדימה
 םאובב ישממ ישוקב םילקתנ םיכסומה ילעבו ןכרצה ןכל .ןאוביה םע רדסהב אלש םיכסומה
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 ןכרצה לש תושיגנה תמרש ינפמ םינושה םיקפסהו םינרציה ןיב םיפלח לש םיריחמ תוושהל
 .הכומנ עדימל םיכסומה ילעבו

 לש תוריש זכרמ תוברל ,ךסומ לכ בייחל ץילמה בכרה ףנעב תויתורחתה תרבגהל הדעווה חוד
 תוירחאב עגפת יפילחה קלחב רוחבל חוקלה תטלחהש ילב( יפילח קלח חוקלל עיצהל ,ןאובי

 ריבגת וז ךרד יכ ןיוצ הצלמהל רבסהה ירבדב .סנק וילע לטוי ,תאז תושעלמ ענמיי םאו ,)ןרציה
-ןיבה תווצה .בכרה ילכב לופיטה תויורשפא לש עציהה תא ביחריו םיפלחה םוחתב תורחתה תא
 .הצלמהה תא ץמיא ידרשמ

 יכ עבקנ בכר יתוריש יושיר קוחל )א(131 ףיעסבו ,המשוי תויתורחתה תרבגהל הדעווה תצלמה
 תולועפ עוציב םשל הרובעת רצומ לש דחא גוסמ רתוי חוקלל עיצי ךסומ תלעפהל ןוישיר לעב
 לוכי אל םא אלא ,ריחמ תעצה ול ןתייש ינפל םירצומה יגוס ןיב םילדבהה םהמ ול ריבסיו בכרב
 132 ףיעס יפל .)קוחב רדגומכ( ריבס ץמאמב הרובעת רצומ לש דחא גוסמ רתוי גישהל היה
 תולועפה תא לולכתש ריחמ תעצה חוקלל ןתיי ךסומ תלעפהל ןוישירה לעב ,קוחל )1()א(

 םיעצומה הרובעתה ירצומ תא ,יופצה הדובעה תועש רפסמ תא ,בכרב ועצובי יכ עיצמ ךסומהש
 טוריפ תאו בכרב עצובתש הלועפלו הרובעתה רצומל תוירחאה ףקיה תא ,131 ףיעס יפל
 .םימולשתה

 ליבקמ אוביב אבוימה בכרל תוירחא ןתמ

 שדח בכרל תוירחא

 םינש שולשל ןרציה לש תוירחא ללכ ךרדב לבקמ לארשיל רישי ןאובי אביימש שדח בכר
 .ןאוביה תועצמאב להנתמ בכרה ןרצי םע רשקה .הריכמה םוימ מ"ק 100,000 דע וא עצוממב
 בכרה ןרצי ןתנש תוירחאה תא ןתיי רישי ןאובי" יכ עבוק בכר יתוריש יושיר קוחל )א(49 ףיעס
 ףיעס ,ןכ םא ."אביימ אוהש רצותמ בכר לכל רומאכ תוירחאה תא שממיו אביימ אוהש בכר לכל
 ל"וחב בכרה ןרצי ןתנש תוירחאה תא שממל לארשיל בכר ילכ לש םירישי םינאובי בייחמ הז
 ןאובי וא ףיקע ןאובי - רחא םרוג ידיב לארשיל אבוי םא םג ,םיאביימ םהש םירצותהמ בכר לכל
 בכרב םימגפ ןוגכ - תוירחאה תרגסמב תוללכנה תולועפה לכ ,ונייהד .ישיא אוביב שכרנ וא ריעז

  .רישיה ןאוביה תוירחאב ןה - )Recall( ןאוביה ידי לע תומוזי תוריש תואירקו לופיט םיבייחמה

 םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבל ורתע בכר ינאובי העברא 2018 ראוניב ,הז עקר לע ,רומאכ
 הריתעב תירקיעה תקולחמה .הרובחתה דרשמ דגנ 158םיילהנימ םיניינעל טפשמ תיבכ ותבשב
 תוירחאה שומימל קוחל )א(49 ףיעס חוכמ ישארה ןאוביה לש הבוחה םא הלאשה לע הבסנ

 רוקמה תנידמב ותשיכר םוקמב בכרל הנתינש ןרציה תוירחא ובש הרקמב םג הלח ןרציה ןתנש
 הריתעב ןד טפשמה תיב .לארשי ןניאש תומיוסמ תונידמל וא וז הנידמל קר תילאירוטירט הלבגוה
 תוליטמ קוחל )א(49 ףיעס תוארוה יכ רכינ ,תיתקיקחה ותילכתו קוחה לש ונושל רואל יכ ,קספו

 בכרה תשיכר ץראב תוירחאה םא םג לארשיב ןרציה תוירחא שומימל רישיה ןאוביה לע הבוח
 .התחדנ הריתעה ןכ לעו ,לארשי ןניאש תופסונ תונידמל וא הנידמ התואל תילאירוטירט הלבגוה

 
 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמ 'נ מ"עב סרוטומ ןוינוי 11690-01-18 )ם-י( מ"תע  158

2.10.2019(.  
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 בכרה ףנעב תויתורחתה

 ןאוביה לש תוריש ךסומב םילופיט עוציבב תוירחא ףקות תיינתה-יא

 ןתנש תוירחאה לש הפקות תא הנתי אל ףיקע ןאובי וא רישי ןאובי יכ עבוק קוחל )ג(49 ףיעס
 םיוסמ הרובעת רצומב שומישב וא ןאוביה לש תוריש ךסומב לפוטי בכרהש ךכב הז ףיעס יפל
 םדעב םולשתב אשונ ומעטמ ימ וא ןאוביהש ,תוירחאב םילולכה בכרל הקוזחת יתוריש טעמל(
 ךסומ לכב ובכרב לפטל יאשר שדח בכר לעב ,רמולכ .)תוחפל םיזוחא םיעשת לש רועישב
 ביוחמ וניא ללככ בכרה לעבו ,בכרל ןאוביה ןתנש תוירחאה לש הפקות עגפייש אלב הצריש
 .םיוסמ הרובעת רצומב שמתשהל וא ןאוביה יכסומב בכרב לפטל

  החמומ ךסומ לש ומויק

 לופיטל ךמסוהש ,םימדקתמ םיעצמאו ההובג תיעוצקמ המר לעב ךסומ אוה "החמומ ךסומ"
 ,ןאוביה ךסומל תיסחי יתורחת ריחמב יתוכיא יעוצקמ תוריש קפסל לגוסמו םיוסמ בכר גתומב
 תלבקל תואכזל םיאנתה .ןאוביה יכסומב "םייובשה" תוחוקלה תעפות לע רבגתהל ידכ תאזו
 שקבמה :םה הלאו ,בכר יתוריש יושיר קוחל 129 ףיעסב ועבקנ החמומ ךסומ תלעפהל ןוישיר
 לופיטל םימיאתמ דויצ יגוס וא דויצו תיעוצקמ תלוכי לעב אוה ,ךסומ תלעפהל ןוישיר לעב אוה
 .רשה עבקש יפכ לוכהו ,השקבה השגוה ויבגלש בכרה רצותב

 םוכיסב .םיריבס םיריחמב ןאוביה יכסומל תורחת-רב יעוצקמ םרוג שמשל דעונ החמומה ךסומה
 יוסינכ לחהש ,החמומ ךסומ טקיורפ יכ ןיוצ הרובחתה דרשמב בכרה ףגא לש 2017 תנשל יתנש
 םיכסומ השולש וחתפנו הנשה התואב בחרוה ,בכר יושיר קוחב ןגוע ךכ רחאו 2015 תנשב
 ,םיחמומ םיכסומ השיש וחתפנ 2016 תנש ךלהמב .ףגאה עבקש םיאנתב ודמע רשא םיחמומ
 םיפסונ םיכסומ האמ יכ 2017 תנשל יתנשה םוכיסב ןיוצ דוע .הרשע דוע וחתפנ 2017 תנשבו

 .החמומ ךסומ לש הרכה לבקלו טקיורפל ףרטצהל םישקבמ

 השקבב הרובחתה דרשמב בכרה ףגא להנמל 2016 רבוטקואב הנפ םיכסומה דוגיא יכ ןיוצי
  .קוחה ירקיע םוסרפל ןולע איצוהל

 תא רפשל םייושעה רוביצל תומרופרה יפיעס תא םסרפ אל הרובחתה דרשמ יכ הלע
 יקלח לש דחא גוסמ רתוי רובע ריחמ תעצה תלבק םהבו ףנעב םינכרצה תויוכז שומימ
 תוירחא תלבקל תואכז ,ליבקמ אוביב אבוימה שדח בכרל תוירחא תלבקל תואכז ,ףוליח
  .החמומ ךסומ לש ומויקו ןאוביה לש תוריש ךסומב אלש םילופיט ןיגב שדח בכרל

 םוסרפל דעומ דועבמ ךרענ דרשמב הרבסהו תורבוד ףגא" :יכ ןיוצ הרובחתה דרשמ תבושתב
 םוסרפ םע ןיתמהל טלחוה דרשמב םלוא ,אשונב בחרנ ןייפמק ןיכה ףאו בכרה ףנעב המרופרה
 תובכרומ לשב .בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר קוח לש תונקתה לכ תמלשהל דע ןייפמקה
 םינשה שולשב תובורמה תוריחבה תוכרעמ םע דחי ,ומושייל תושרדנה תונקתה יובירו ,קוחה
 בכר רוציי ,םיאמשה ,םיכסומה ימוחתב תונקתה תא םילשהל דרשמה ידיב הלע םרט ,תונורחאה
 ירצומ תודוא ןייפמק םוסרפב תאצל םוקמ ןיא יכ עבקנ ,תוראותמה תוביסנב .הרובעתה ירצומו

 ןשומימ תא רשפאיש ןפואב ,קושב השעמל הכלה ןמושיי לחהו ,תונקתה ונקתוה םרטב ,הרובעת
 ילעב תבייחמה הנקתה העבקנ אל דוע לכ ,לשמל ךכ .קוחה יפיעסב תוכורכה תומרופרה לש
 ןיידע ןתינ אל ,םיקוושמ םהש הרובעתה ירצומ יריחמ תא םסרפל הרובעת ירצומב רחס ןוישיר
 םימרוגה םע תוצעייתהבו ,רומאה סיסב לע .שארמ הרובעתה ירצומ יריחמ ןיב תוושהל
  ."תונקתה םושייל דע ןייפמקה תא תוחדל טלחוה ,העונתה להנמב םייעוצקמה



 
 
 

|    759   | 

 

          2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד
 

....
|                                      ה   

ה
ת

ורח
וית

 ףנעב ת
 בכרה

 םזיש תומרופרה לש רוביצל םוסרפ םדקל הרובחתה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 םינכרצה תויוכז שומימ תא רפשל תויושע ןהו ,תונקתה תנקתהב תויולת ןניא רשא ,דרשמה
 בכרה ינאובימ תוירחא לבקל םינכרצה לש םתוכז םוסרפ - ךכ .ףנעב תורחתל םורתלו

 אוביה תמרופר םודיקל םורתל יושע ליבקמ אוביב שכרנה שדח בכר ןיגב םיישארה
 לבקל םינכרצה לש םתוכז םוסרפ .בכרה אובי ףנעב תורחתה םודיקל םורתלו ליבקמה
 ףקות תיינתה-יא ןיינעל קוחה תוארוה ןכו םיפלח לש דחא גוסמ רתוי רובע ריחמ תעצה
 םילוכי החמומ ךסומ לש ומויקו ןאוביה לש תוריש ךסומב םילופיט ןתמב בכרל תוירחא
 .םיכסומה ףנעבו םיפלחה ףנעב תורחתה םודיקל םורתל

 ומסרפי םיכסומה ןהיפלו תוארוה תעיבק לש הרדסה ןחבי הרובחתה דרשמ יכ ץלמומ דוע
 .םינכרצה תויוכז רבדב רוביצל עדימ םהילתוכ ןיב

 ,העונתה להנמ םע םואיתב ןייפמקה תא םסרפל ותנווכב יכ ותבושתב רסמ הרובחתה דרשמ
 .לבקתיש רחאל ,יביצקתה רושיאל ףופכבו תיחכונה ביצקתה תנש ךלהמב

 םישרומ יתלב םיכסומ תוליעפ
 םיבר םיכסומ םילעופ םישרומה םיכסומה דצל יכ ןיוצ 2012 רבמטפסמ 'א ץועיי תרבח לש חודב
 ילכ ןקתמה ,השרומ ךסומ לש דבוע לשמל ,םדאב אלא ךסומב רבודמ ןיא םקלחב .ןוישיר אלל
 םלוא ,םישרומ יתלב םיכסומ 500 לע עודי הרובחתה דרשמל יכ חודהמ הלוע דוע .ותיבב בכר
 ,םייטרפ םיתבב( םישרומ יתלב בכר ינקתמ 2,000 דע 1,000 דוע שיש םיכירעמ קושב םימרוג
  .)דועו תורצחב

 לע ןוישיר אלל םילעופה םיכסומה תעפות לש התעפשה יכ 'א ץועיי תרבח לש חודב ןיוצ דוע
 תותחפומ תויולע לש תונורתימ םינהנ םישרומ יתלב םיכסומ .רתויב הרומח םיכסומה עטקמ
 הגילז .רתוי םיכומנ םיריחמ םינכרצל עיצהל םתורשפאב שי ןכלו ,ולוהינו קסעה תמקה ךרוצל
 חוקיפל םינותנ םניאש( םישרומ יתלב םיכסומל םישרומ םיכסוממ םינכרצ לש תכשמתמ
 ששח תררועמ םג אלא ,םישרומה םיכסומה לש תורחתה תלוכיב תעגופ קר אל )יביטקפא
 .הנידמל תוסנכה ןדבוא םג ךכב שי .הנכסב תוחיטבה תדמעהל ששחו םייתוכיא אל םילופיטל
 .תוקפסמ הפיכאלו תוסחייתהל הכוז הניא רשא ,בחרנ ףקיהב היעבכ תנמתסמ וז העפות

 ןיב ןייצו 2010159 תנשב םישרומ יתלבה םיכסומה לע חוקיפה תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 םיחתפנ הנש לכב ;םישרומ יתלב םיכסומ 500-כ זא ולעפ הרובחתה דרשמ תכרעהל יכ רתיה
 דרשמ יכ ריעה הנידמה רקבמ דרשמ .ןופצה רוזאב רקיעב ,הדמתהב הלוע םרפסמו םיפסונ
 םישרומ יתלבה םיכסומה 500 לע קוחה תא ףוכאל םיחקפמ ינש לש תווצ לע ליטה הרובחתה
 םייתניבו ,בר ןמז םיכשמנ םושיא יבתכ תשגה דע הרובחתה דרשמב םיכילהה .ץראה לכב
 הרובחתה דרשמ לע יכ רקבמה דרשמ ריעה דוע .לועפל םיכישממ םישרומ יתלבה םיכסומה
 תויושרה םעו הרטשמה םע הלועפ ףותישב םישרומ יתלבה םיכסומה דגנ תוצרחנב לועפל
 .רשפאה לככ העפותה תא םצמצל ידכ ךרוצה יפל תוימוקמה

 
 יושיר ינוכמ לע חוקיפ - םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמ" :קרפב ,)2011( ב61 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ דרשמ  159

 .1216 - 1214 'מע ,"םיכסומה לעו
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 תנשב הרטשמה לש ר"גתא תדיחי העציבש תורוקיבב יכ םג ןיוצ 2010 תנשמ תרוקיבה חודב
  .הלאכ םיכסומ 198 ואצמנ 2009 תנשבו ןוישיר אלל קסע ולהינש םיכסומ 318 ואצמנ 2008

 יתלב םימרוג םילעופ לארשיב הקוזחתה קושב יכ ןיוצ 2017 תנשמ בכרה ףנעל באה תינכותב
 דע לש רועישל םיתיעל העיגמ איה ףנעב םימרוג לש תוכרעה יפ לעו ,םילודג םיפקיהב םישרומ

 השעמל 160םייללכה םיכסומה :הקוזחתה ףנע תולהנתה לע תישממ העפשה וז תוליעפל .20%
  .םינאוביה לש תורישה יכסומ לומ לא תורחת יללוחמ שמשל םתלוכי תעגפנו רתוי דוע םישלחנ

 "בכרה ףגא - 2018 ןונכתו 2017 תנש םוכיס" אשונב הרובחתה דרשמב בכרה ףגא לש ךמסמב
 .26 חולב םיאבומ םינותנה .ורגסנש םישרומ יתלב םיכסומ לע םינותנ ואבוה

 2017 - 2013 ,ורגסנש םישרומ יתלב םיכסומ :26 חול

2017 2016 2015 2014 2013 

220 269 314 323 389 

 .הרובחתה דרשמ ינותנ :רוקמה

 יתלב םיכסומ 389-ל 220 ןיב ורגסנ 2017 דע 2013 םינשהמ תחא לכב יכ הלוע חולהמ
 לומל תאז .הנשל הנשמ ןטקו ךלוה םירגסנש םישרומ יתלבה םיכסומה רפסמ יכו ,םישרומ
 רתוי לש ןדמוא לומלו 2012 תנשב םישרומ יתלב םיכסומ 2,000-ל 1,000 ןיב לש ןדמואה
 .2017161 תנשב םישרומ יתלב םיכסומ 1,000-מ

 לש תוליעפ דגנ תכשמתמו הביקע ,תיביסרגא תוינידמ טוקנל ץלמוה בכרה ףנעל באה תינכותב
 םיכסומ דגנ הפיכאה תוליעפ תא ביחרהל ךישמהל ץלמוה טרפב .םוחתב םישרומ יתלב םימרוג
 םוצמצ יכ ןיוצ .םישרומ םיכסומ תרגסמב אלש הקוזחת תולועפ עוציב דגנו םישרומ יתלב
 םידבועה םיכסומל םיפסונ םישוקיב תמרזה תועצמאב םוחתל עייסת תיקוח יתלבה תוליעפה
 רובגת תועצמאב הצלמהה תא םשייל ץלמוה .הקוזחתה םוחת לע חוקיפה תא ריבגתו קוחכ
 םוגיאו ילהנמ סנק ליטהל םיחקפה תכמסה ,תיקוח יתלב תוליעפמ העתרה תריציו םיחקפה
 .דימתמ הלועפ ףותיש םשל הפיכאה יפוג ןיב םיבאשמ

 ,םתריכמ תאו שיבכל םתרזחה תא עונמלו תושק וקוזינש בכר ילכ לע חוקיפ רשפאל ידכ ,רומאכ
 .ושכורל םא תלכשומ הטלחה לבקל לכויש ידכ קזנה לע אלמ עדימ לבקי בכרה שכורש בושח
 .שיגנ וניא םישרומ יתלב םיכסומב םינקותמ וא םילפוטמה בכר ילכ לע הז עדימ הארנה לככ

  .םינאובי לש תוריש יזכרמ םניאש םישרומ םיכסומ  160

 דוגיא ינותנ יפל 5,600-מ רתוי( 2017 תנשב ןוישירב ולועפש םיכסומה רפסמ לע ססובמ .םיכסומ 1,120-מ רתוי  161
 ףנעל באה תינכותב וניוצש ףנעב םימרוג לש תוכרעה יפל םישרומ אל םיכסומ 20% לש ןדמואב לפכומ )םיכסומה
  .2017 תנשמ בכרה
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 םאתהב ,בכרה לש הקוזחתה תמרב עוגפל הלולע םישרומ יתלב םיכסומ לש םתוליעפ
 תוסנכה ןדבואל םורגל הלולע ,םיגהנה תוחיטבב עוגפל הלולע ,'א ץועיי תרבח חודל
 שוקיבה תא תיחפהלו ףנעב תנגוהה תורחתב עוגפל ,וז תוליעפ לע יוסימהמ הנידמל
 םיכסומה רפסמ דמאנ 2017 תנשל ןוכנ יכ הלע .םייללכה םיכסומב הקוזחת יתורישל
 389-ל 220 ןיב ורגסנ 2017 דע 2013 םינשב הנש לכב יכו ,רתויו 1,000-ב םישרומ יתלבה
  .םישרומ יתלב םיכסומ

-מ רתוי העציב בכרה ףגאב הפיכא תקלחמ 2020 תנשב יכ ותבושתב רסמ הרובחתה דרשמ
 םיקית ןיגב טפשמ יתבב םימעפ 23 ועיפוה הידבועו ,םישרומ יתלב םיכסומ רותיאל םירוקיב 2,600

 םיכסומ רותיאב הפיכא תקלחמ תולועפ תרגסמב יכ ףיסוה דרשמה .םישרומ יתלב םיכסומ לש
 60 ;ןוישיר ולביקו םדמעמ תא ורידסה םהמ םיכסומ 56 ,העדוה תוחוד 185 ועצוב םישרומ יתלב
 םיניתממ תוחוד 8-ו ;יפסכ םוציע תייבגל תועיבת תקלחמל ורבעוה תוחוד 48 ;ורגסנ םיכסומהמ
 תישאר הקיקח ןוקית םזוי הרובחתה דרשמ יכ ותבושתב רסמ דוע .תועיבת תקלחמ תקידבל
 .םירחא םיקוחל המודב הריגס יווצ לש םיפיעס לש ןוקית הז ללכבו

 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

 םיכסומה ףנע גותימ
 ילכ רפסמב לודיגהו ףנעב היגולונכטה תוחתפתה יכ ןיוצ 2017 תנשמ בכרה ףנעל באה תינכותב
 דוע .ףנעב עוצקמה ילעב לש המיאתמ תיעוצקמ הרשכה בייחמ םינאוביה תוליעפ ףקיהבו בכרה
 הרשכהה יפקיהב תיתועמשמ םוצמצ לח תונורחאה הנשה 15-ב" :יכ באה תינכותב ןיוצ
 לש הנרק תדיריב םג התוול וז המגמ .ןכ ינפלש םינשל סחיב הדמעמבו לארשיב תיעוצקמה
 .תוינידמה יעבוק יניעבו רוביצה יניעב יאמדקא ראות תשיכרל סחיב תיעוצקמה הרשכהה
 רבעש יעוצקמ א"כ לע ססובמ היה םעפש בכרה ילכ תקוזחת םלוע םג עגפנ ,ךכמ האצותכ
 הדימע בויח ,ליבקמב .ןמוימ אל א"כ לע רתויו רתוי ססבתמ םויכו םייתוכיאו םייעוצקמ ס"יתבב
 תולוכי לש בולישב ,תיגולונכט תומדקתה דצל בכרה ינרצי ידי לע תוהובג תויעוצקמ הדימ תומאב
 ינאובי לא תיעוצקמה הרשכהה לש לקשמה דבוכ תא טיסה ,םינאוביה לש תוהובג תוילכלכ
 הקוזחת יתוריש קפסל םהל ורשפאיש תויעוצקמ הרשכה תוינכת םשיילו שבגל ושרדנש םיבכרה
 ."תיגולונכט םימדקתמה בכרה ילכל

 יתלב םידבוע יוביר אוה םיכסומה םוחתב תויזכרמה תויעבה תחא" :יכ באה תינכותב ןיוצ ,ןכ ומכ
 םידבועה תונמוימש ךכ לע םידיעמ םיכסומ ילעב ,תיסחי הובג םידבועה עציהש דועב .םינמוימ
 תומכב תוליבומה תונידמה ןיב איה לארשי ,הייארל .ןמוימ םדא חוכב רוסחמ ונשישו הכומנ
 ךומנה ןוירפה .ךסומה ידבוע לש ךומנ ןוירפ לע זמורה ןותנ ,]162[שפנל ךסומה ידבועו םיכסומה
 ילעב םידבוע יוביר עבקמש לגעמ רצונ ךכו ןמוימ םדא חוכ לש הסינכ ענומש ,ךומנ רכשל ליבומ
 ףס תשירד לשב םג תרשפאתמ ךסומה ידבוע ברקב הכומנ ןוירפ תמר .ךסומב הכומנ הרשכה

 
 רשאכ ,דחוימב הובג תונידמה רתיל לארשי ןיב הז םוחתב רעפה .בכר ילכ 100,000 לכל םידבוע 740-כ שי לארשיב  162

 .םידבוע 338-כ לע ב"הראבו בכר ילכ 100,000-ל םידבוע 307-כ לע דמוע םיכסומה ףנעב םידבועה רפסמ ןפיב



 
 

 
 

 

 

|   762   |        

 

 בכרה ףנעב תויתורחתה

 תעגונ ךסומב הרשכהה תמרל תיקוחה השירדה .הרובחתה דרשמ דצמ הרשכהל תיסחי הכומנ
 ריחמ לע הזע תורחת רואלו ןכל .ךסומה ידבוע ראשל אלו יעוצקמה להנמה לש ותרשכהל קר
 ךושמלו םידבועה לש רכשה תמר תא תולעהל םישקתמ םיכסומה ,םייללכה םיכסומה ןיב
 תיעוצקמה הרשכהה ינונגנמ לש תיסחי השלוח .)קוח יפל ךכל םישרדנ םניאו( םינמוימ םידבוע
 לטנו ההובג תיעוצקמ המרב םדא חוכ עציה םירשפאמ םניא םיכסומה םוחתב תוברל לארשיב
 רתוי הלודג תילכלכ תלוכי ילעב ןאובי יכסומ תובר םיתיעל .םמצע םיכסומה לע לפונ הרשכהה
 תורדוסמ תורשכה תועצמאב םדאה חוכ תויונמוימ תא גרדשל םירשפאמ הבחר םיכסומ תשרו

 תאשל םילוכי םניא בורל םיללכ םיכסומ ,תאז תמועל .בכרה ןרצימ תושרדנ ףא םיתיעלש
 ."יסחי ןפואב ןמוימ תוחפ םדא חוכ םע םיראשנ ,הללכהב ןכ לעו תושרדנה הרשכהה תויולעב

 הדירי ידיל ואיביש תויגולונכט חותיפב םיבר םיצמאמ בכרה ףנעב םיעקשומ תונורחאה םינשב
 תוימואל-בר תורבחו בכר ינרצי המכ ,ןכ לע רתי .ןתמצועבו םיכרדה תונואת רפסמב שממ לש
 תויגולונכט תלחה םע ,באה תינכות יפ לע .תימונוטוא הגיהנל תומדקתמ תויגולונכט חתפל ולחה
 תאו הסנכהה תא לידגמה רבד - םינמוימו םיליכשמ םידבועל שוקיבה לדג ףנעב תושדח
  .תונמוימ אל םיידיל שוקיבב עגופו הלכשהה ילעב לש הקוסעתה

 ,הנבומ בוליש :םיכסומה ףנעב תויעוצקמ תורשכה םודיקל תוצלמה המכ ונתינ באה תינכותב
 תורשכה עוציב ;תויעוצקמה תורשכההו דומילה תוינכות שוביגב היישעתה לש עובקו יתועמשמ
 בכרמ םוחתב תוינויעו תויעוצקמ הרשכה תינכות שוביג ;םייעוצקמ םילהנמל תופטוש תויתפוקת
 ןויסינה ךשמ רוציק ;ךסומה ידבוע לכל יסיסב הבוח סרוק רבעמ בויח ;תואגימצה םוחתבו עבצו

 גוויס תכרעמ לוטיב ;םיאסדנהה לולסמב הקיטקרפ בוליש ;תואגימצ יעוצקמ להנממ שרדנה
 ילולסמ ;םינושה הרשכהה ילולסמב תידדה הרכה לע המכסה שוביג ;דבלב ןויסינ לע תססובמה
 לדומ ץומיא ;םוחתב םירומה לש יעוצקמ גורדשל תינכות שוביג ;ןוכית ידימלתל הרשכה
 .םיכסומה דוגיא ידי לע םדוקמה 163רטסיימה

 ףנעב הקוסעתהו בכרה תועוצקמל עגונב בכרה ףנעב תויזכרמה תומגמה תא םכסמה חוד יפ לע
 רפסמב תדמתמ הדירי תנמתסמ תונורחאה םינשב ,2017 רבמטפסב 164תיטרפ הרבח האיצוהש
 םידבוע ףנעב םיקסעומ יכ סרוג חודה .בכרה ףנעב תובלתשה םשל הרשכה םילבקמה םיריעצה
 ,חודה יפ לע .תיגולונכט המגמב וא בכר תמגמב תינוכית הלכשה ילעב ,40 ליגל תחתמ םיריעצ
 יטנרטניא רקס תואצותל תואמגוד המכ ןלהל .הדורי תימדתמ םילבוס בכרה ףנעב תועוצקמה
 :רוביצב בכר תוריש זכרמב הדובעה לש תויביטקרטאה תדימל עגונב הרבחה המייקש

 
 לש ןויסינו עדי לע ךמסנה תיעוצקמ הרשכה לש יתוכיא לולסמ אוה רטסיימ לולסמ בכרה ףנעל באה תינכות יפל  163

 סיסב לע ףנעב םדא חוכ לש תיתוכיא הרשכה רשפאי הז לדומ .הינמרגב םידומילה לדומ לעו תינמרגה היישעתה
 העברא ללוכו תועש 1,200 אוה עצומה לולסמה ךרוא .רצק ןמזב הליבומ בכר תמצעמ לש תויעוצקמו הארוה ינכת
 :םיירשפא םילולסמ ינשב( הירואית – הקינכמוטוא .3 ,יסיסב להנמ .2 ,)הקיטקרפו הירואית( היגוגדפ .1 :םילודומ
  .הקיטקרפ .4-ו )תוחחפו תואנוכמ

 .תופסונ תונרקו םינאוביה דוגיא ,בכרה אובי תורבח 14 לש הלועפ ףותיש .רוביצה תלעותל הרבח  164
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 .תיטרפ הרבח :רוקמה
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 .תיטרפ הרבח :רוקמה

 ןהו ףנעב םידבועה ברקב ןה ךומנ יומידמ םילבוס בכרה ףנעב תועוצקמה" :יכ ןיוצ חודב םוכיסב
 הקוסעת בכרל תורש יזכרמב הדובעב םיאור רוביצהמ 13% קר .יללכה רוביצה ברקב
 בורה .ןגוהה לומגתהו האנהה ,םוחתב עדיה תא ביחרהל תורשפאה ,ןיינעה םושמ תיביטקרטא
 ."םישנאה בורל המיאתמ הנניאש םישק םיאנתב הרוחש הדובעב רבודמש םירובס )60%(
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 תונמוימ ילעב עוצקמ ישנא לש הקסעה םיבייחמ בכרה ףנעב םייגולונכטה םירופישה
 ךרעמ ףקיה םצמטצמו ךלוה םינשה ךרואל יכ הלוע ליעל רומאהמ .ההובג המרב
 ומרג הז םוחתב קוסיעה לש הדוריה תימדתהו וז המגמ .בכרה ףנעב תיעוצקמה הרשכהה
 תוכיאבו בכרה ילכ תוחיטבב רתיה ןיב עוגפל לולע אוהו ,ןמוימ םדא חוכב רוסחמל
 לש וגותימ םודיקל םיכרד ןוחבל הרובחתה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ .תורישה
 םירגתאה חכונל וב קוסעל םידבוע לש שוקיבה תא ריבגהל ידכ םיכסומה ףנע
 תורשכהה ךרעמ גורדשל תורשפאה תא ןוחבלו תונורחאה םינשב ףנעב םייגולונכטה
  .2017 תנשמ בכרה ףנעל באה תינכות תוצלמהל םאתהב ףנעב

 בכר תואמש ףנע תרדסה

 עקר
 חיני וא םורגי אלו- שמתשי אל םדא ,1970-ל"שתה ,]שדח חסונ[ יעונמ בכר חוטיב תדוקפ יפ לע
 הסילופ בכר ותואב רחאה םדאה לש וא ולש שומישל שי םא אלא ,בכרב שמתשי רחא םדאש
 ,הבוח חוטיבל רבעמ .)הבוח חוטיב - ןלהל( הדוקפב תוטרופמה תושירדה לע הנועה ףקות תב
 .שקבמ אוהש יוסיכה גוסל םאתהב ףיקמ חוטיבב וא 'ג דצ חוטיבב ובכר תא חטבל יאשר םדא
 קוש תושר יפ לע .חוטיב ינכוס תועצמאב וא חוטיבה תורבחמ תורישי שוכרל ןתינ חוטיבה תא
 חוטיב תורבח 15 2020 תנשב ולעפ בכר חוטיב קושב חוטיבה תורבח דוגיאו ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה
 לומ ןניינע םודיקל תולעופו חוטיבה תורבח דוגיאב תודגואמ ןהמ 9 .165)שוכר( בכר חוטיב םוחתב
 םיכסומ ,בכר יאמש ,חוטיב ינכוס - םיפסונ םינקחש חוטיבה קושב םילעופ ןכ ומכ .166רדסאמה
 ,ןוהה קוש תושר תוארוה .םידגונמ םיתיעלו םינוש םיסרטניא הלא םינקחשל .בכרה ילכ ילעבו

 לומ חוטיבה תורבח לש ןתדובע ןפוא תא רתיה ןיב םירידסמ דחואמה רזוחהו ןוכסיחו חוטיב
 לופיטה תעב םיאמשה דצמ תוינפ תרסחו תיביטקייבוא תוליעפ רשפאל ידכ בכרה יאמש
 .בכר יחטובמ לש תועיבתב

 תא גיצמו ףיקמ חוטיבב ובכר תא חטיבש חטובמ ,הכלהל רומג ןדבוא תעב וא בכר תבינג תעב
 בכר לש קזנה רועיש ,תאז תמועל .בכרה ןוריחמ יפ לע םולשת לבקמ ,םישרדנה םירושיאה
 ילכ ןוקיתב ירקיעה ךרוצה .בכר יאמש לש הכרעה יפ לע עבקנ ,ןוקית ךירצמהו הנואתב עגפנש
 יאמש .קזנה םרט ובצמל ותרזחה םשל ותוחיטב תאו בכרה לש ותוניקת תא חיטבהל אוה בכרה
 וירושיכ תוכזב .ןדוקפת תאו בכרה תוכרעמ תא ריכהל רומא אוהו ,בכרה םוחתב החמומ בכרה
 קזנ לשב וא הנואת לשב ועגפנ בכרה תוכרעמ םא תוהזל תלוכי לעב תויהל רומא אוה ותויחמומו

 .בכרב רחא

 תעד תווח ןתמ ךרוצל םכסה לע תומתוח ןה םתיאש םיאמש תמישרב תוקיזחמ חוטיבה תורבח
 יאשר הנואתל עלקנש חטובמ לכ .ץוח יאמשכ םישמשמ םהו ,חטובמ הב ברועמש הנואת תעב
 תא .קוזינש בכרל תואמש עצביש ידכ חוטיבה תרבח העיצמש המישרה ךותמ יאמש רוחבל

 
-ג חול ,חוטיבה םוחתב םייתומכ םינותנ - ג קרפ ,)2020( ןוהה קוש לע הנוממה חוד ,ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש תושר  165

  .6 'מע ,4

 .2021 רבמצדל ןוכנ  166
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 לכב ח"ש 400-כ - חוטיבה תרבח תמלשמ )תואמש( קזנה תכרעה עוציב ןיגב יאמשל םולשתה
 .בכר תמוש לכ רובע עובק אוהו - תורבחה

 םיאמשה תונקת
 קוחב 'ט קרפב םיבר םיפיעס .בכרה תואמש אשונ תא רידסמ בכר יתוריש יושיר קוחל 'ט קרפ
 ןויסינו תורישכ יאנת ןיינעל תוארוה תעיבק - )ג(150 ףיעס :המגודל ,תונקת תנקתה םיכירצמ
 תוניחבה ירדס תעיבק - 151 ףיעס ;בכר תואמשל ןוישיר תלבקל תוניחבב םינחוב לש יעוצקמ
 תעיבק - 153 ףיעס ;בכר תואמשב תוחמתה ןיינעל םיללכ תעיבק - 152 ףיעס ;בכר תואמשב
 תעיבק - )ב(155 ףיעס ;בכר תואמשב החמתמו בכר יאמש לש ותדובע ןיינעל תויעוצקמ תוארוה
 תוארוה תעיבק - 156 ףיעס ;ךסומל ץוחמ תכרענה בכר תמוש לש התכירע םוקמ ןיינעל תוארוה
 תעיבק - )ב(159 ףיעס ;בכר תמוש תכירע םשל בכרל תיזיפ הקידב עוציב דעומו ןפוא ןיינעל
 תמוש תכירעב בכר יאמש לש תעדה לוקיש לע הרוסא העפשה םיווהמה םילדחמ וא םישעמ
 .בכר

 יושיר תונקת תא ,תסנכה לש הלכלכה תדעו רושיאב ,זאד הרובחתה רש ןיקתה 2018 ץרמב
-ח"עשתה ,)בכר יאמש לש תעד לוקיש לע הרוסא העפשה( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש

 ונקתוה יכ אצמנ אל תרוקיבה תכירע דעומב .בכר יתוריש יושיר קוחל )ב(159 ףיעס ףקותמ ,2018
 .קוחל 'ט קרפ ףקותמ תופסונ תונקת

 תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת תטויט תא רוביצה תורעהל הרובחתה דרשמ םסרפ 2016 ינויב
 תונקתה תטויט .)תורגאו תועוצקמ הקיתא יללכ ,םיניינע דוגינל ששח - בכר תואמש( בכרה ףנעב
 תטויט - ןלהל( בכר יתוריש יושיר קוחל 239-ו 238 ,)ב(13 םיפיעס ףקותמ תועצומ תוארוה וללכ
 ףנעב קוסיעה תרדסה ןניינע הלא תונקת יכ ןיוצ תונקתל רבסהה ירבדב .)םיאמשה תונקת
 תא בייחמ בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר קוח םהבש םיטביה םתואב בכרה תואמש
 יושיר תונקתל ליבקמבו דומצב ונקתוי הלא תונקת יכו ,תסנכה לש הלכלכה תדעו לש הרושיא
 תלבקל םישרדנה םיאנתה ןניינעש ,)בכר תואמשב קוסיע יושיר( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש
 לע חוקיפה וצב םייקה רדסהה תא ףילחהל דעונ תונקתבו קוחב רדסהה .בכר יאמש ןוישיר
 תטויט .וצה תמועל שממ לש םייוניש ןיא ותוהמבו ,1980-ם"שתה ,)בכר יאמש( םיתורישו םיכרצמ
 תנשב( בוש המסרופ איה ןמזה ףולח בקעו ,2016 ינויב רוביצה תורעהל המסרופ הלא תונקת

2021(. 

 2021-ף"שתה ,)בכר תואמשב קוסיע יושיר( בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר תונקת תטויט
 םיפיעס יפל תונקתל העצה תללוכ ,2021 ראורבפב המסרופש ,)םיאמש יושיר תונקת - ןלהל(

 עצומ רדסה הללכ אל תונקתה תטויט יכ ןיוצי .קוחל 239-ו 156 ,153 דע 151 ,)ג(150 ,)3(149 ,19
 .ךסומל ץוחמ תכרענה בכר תמוש לש התכירע םוקמ ןיינעל תוארוה תעיבק - )ב(155 ףיעס יפל
 בכרה תואמש ףנעב קוסיעה תרדסה ןניינע הלא תונקת יכ ןיוצ תונקתה תטויטל רבסהה ירבדב
 לש הרושיא תא בייחמ וניא בכרה ףנעב תועוצקמו םיתוריש יושיר קוח םהבש םיטביה םתואב
 םיתוריש יושיר תונקתל ליבקמבו דומצב ונקתוי הלא תונקת יכו ,תסנכה לש הלכלכה תדעו
 .)תורגאו תיעוצקמ הקיתא יללכ ,םיניינע דוגינל ששח - בכר תואמש( בכרה ףנעב תועוצקמו

 יכ הרובחתה דרשמ ןייצ 2021 ץרמב .רוביצה תורעהל תונקתה תטויט המסרופ 2021 ראורבפב
 .ירוביצ עומיש רחאל הקידב ךילהב תונותנ תונקתה
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 םילשה אל קוחה תקיקח דעוממ םינש עבראכ ףולחב יכ אצמנ תרוקיבה תכירע דעומב
 .םיאמשה תונקת תנקתה תא הרובחתה דרשמ

 חוקיפה יווצ ףקות תרימש ןיינעל תוארוה עבוק םויכ וחסונב בכר יתוריש יושיר קוחל 247 ףיעס
 ןפקותב ודמעי ןה ויפלו ,דרשמה לש טנרטניאה רתאב ומסרופו םחוכמ ועבקנש להונ תוארוה לעו

 ןיד יפל ולטוב וא ונוש אל דוע לכ הז קוח יפל ועבקנ וליאכ ןתוא ואריו הלוחתה םוי ברע ןחסונב
 דע ןהב םירדסומה םיניינעב הז קוח יפל ןמוקמב תוארוה ןפקותל וסנכנ אל דוע לכ וא

 לע םימעפ המכ קוחה תא ןקתל ךרוצ היה דעומב תונקתה תנקתה-יא בקע ,רומאכ .31.12.2021
 .חוקיפה יווצ לש םפקות תפוקת תא ךיראהל תנמ

 ,)בכר יאמש( םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה וצ אוה בכרה תואמש אשונ תא רידסמה חוקיפה וצ
 תלבגה ןיינעל םיפיעס םללכב ,םיפיעס 19 ללוכ וצה .)בכר יאמש וצ - ןלהל( 1980-ט"שתה
 הצעומ יונימ ;םיאמשה סקנפב םושירל השקב ןיינעל תארוה ;ךכל םישרומל בכר תואמשב קוסיע
 ;חוטיבה תרבח יפלכו וחוקל יפלכ יאמש לש תונמאנ תבוח ןיינעל תוארוה ;היתויוכמסו תצעיימ
 .דועו

 יושיר קוח תקיקח ךילה לש ומוציעב( 2015 ינויב הרובחתה דרשמ םסרפ בכר יאמש וצ לע ףסונ
 'א קרפ :םיקרפ העברא ללוכה בכרה יאמשל תויעוצקמ תויחנה ןדגוא )ול ליבקמבו בכר יתוריש
 ןיינעל ןהב ,תונוש תויעוצקמ תויחנה - 'ב קרפ ;חוקיפה יווצו הרובעתה תונקת ,קוחה תורדגה -

 בכר ,הב ללכייש שרדנהו תעד תווח/בכר תמוש ,תוחמתה יללכו םיחמתמ ןומיאל םינוירטירק
 .167תורוקמ - 'ד קרפ ;הקיתאו תוגהנתה יללכ - 'ג קרפ ;דועו ,רומג ןדבואב

 םינקתמבו דויצב ךרוצ שי בכר תמוש תכירע םשל יכ עבוק בכר יתוריש יושיר קוחל )א(155 ףיעס
 .ךסומ תלעפהל ןוישיר לעב אוהש ךסומב אלא התוא ךורעי אל בכר יאמש יכו ,ךסומב םיאצמנה
 הניאש בכר תמוש לש התכירע םוקמ ןיינעל תוארוה עובקל יאשר רשה יכ עבקנ )ב(155 ףעסב
 .ךסומל ץוחמ תכרענה ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ בכר תמוש

 ףקותמ תוארוה תללוכ הניא 2016 ינויב הרובחתה דרשמ ןיכהש תונקתה תטויט יכ הלע
 ץוחמ תכרענה בכר תמוש לש התכירע םוקמל ןיינעב תוארוה תעיבק - קוחל )ב(155 ףיעס
 תוארוה תעיבק - )ג(150 ףיעס לש הרדסה הללכ םנמוא תונקתה תטויט ןכ ומכ .ךסומל
 לשו בכר תואמשל ןוישיר תלבקל תוניחבב םינחוב לש יעוצקמ ןויסינו תורישכ יאנת ןיינעל
 םאולמב םירדסומ םניא הלא םיפיעס ךא ,בכר תואמשב תוניחבה ירדס תעיבק - 151 ףיעס
 בוכיעל םרוג תונקתה תנקתה בוכיע ךכשמו תויעוצקמה תויחנהבו בכר יאמש וצב םויכ
 .הלא םיאשונ תרדסהב

 .הרובחתה דרשמ לש םילהנלו םינקתל ,הקיקחל הינפה ללוכה קרפ  167
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 םכסומ חסונ שוביג תמלשהל לועפל הרובחתה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 רושיאל ןתאבה ךרוצל קוחב םיטרופמה םימרוגה םע תוצעוויה םויקלו םיאמשה תונקתל
 תונקתל םכסומ חסונ שוביג תמלשהל לועפל ןכו ,ןתנקתהו תסנכה לש הלכלכה תדעו
 יכ ץלמומ .ןתנקתה ךרוצל ,קוחב םיטרופמה םימרוגה םע תוצעוויה םויקו םיאמש יושיר
 םוקמ ןיינעל ,קוחל )ב(155 ףיעס יפל תוארוה םג תונקתב רידסהל לעפי הרובחתה דרשמ
 םירקמב ולוחיש םיללכה תא רידסהל ידכ ,ךסומל ץוחמ תכרענה בכר תמוש לש התכירע
 .ולא

 אשונה" יכו ,ןוהה קוש תושר םע תוצעייתהה תא םילשה אוה יכ ותבושתב רסמ הרובחתה דרשמ
 ףיסוה דרשמה .הניינעב המכסה הלבקתה םרטש ,םיאמשה תמישר לע הטלחהה טעמל ,"רוגס"
 הדוקנ טעמל .הלכלכה תדעווב ןוידל תונקתה תא הלעי אוה ,אשונב המכסה לבקתת אל םא יכ
 עומיש תובקעב ןהב וסנכוהש םילק םייוניש חכונל חסונ רושיאל קר תוניתממו תונכומ תונקתה ,וז
 .ירוביצ

 בכר יאמש לש יתעמשמ ןיד
 םיאמש השולש ורתע ,2010168 תנשב ץ"גבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבל השגוהש הריתעב
 ,הרובחתה דרשמב הקוזחת יתורישלו בכרל ףגאה להנמ-תושרה םה ,םיבישמה תטלחה לוטיבל
 ,בכר יאמשל הקיתא יניינעל תצעיימה הצעומל הנשמ הדעוו הרובחתה רשל תצעיימה הצעומה
 לש תיזיפ הקידב אלל המוש ובתכ םירתועהש ךכ לשב תאזו ,םנוישיר תא יאנת לע תולתהל
 םיבישמה תוכמס תלעפה ךרדב םיישק ףרח ,הריתעה תא טפשמה תיב החד ,וניד קספב .בכרה
 ,הנשמה תדעוו הצעומה - ץעיימה םרוגה ןיב "הדובעה תקולח" ןיינעב רקיעב( םתטלחה ןתמב
 יתעמשמ ןיד תיב ןיעמ רצונ יכ טפשמה תיב ןייצ ,וז תרגסמב .)תושרה אוה - טילחמה םרוגה ןיבל
 לע ותעד תא ןתיי קקוחמהש יואר יכו ,ןיינעב קקוחמה לש תשרופמ הרדסה אלל םיאמשל
 .בכר יאמש לש יתעמשמה ןונגנמה לע חוקיפה אשונ תרדסה

 לש יתעמשמ ןיד אשונב קסוע ,2016 ינויב קקחנש ,בכר יתוריש יושיר קוחל 'ט קרפל 'ג ןמיס
 רש יכ עבוק 164 ףיעס .םיאמשה לש תעמשמה תוריבע אשונ תא ,רתיה ןיב ,רידסמו בכר יאמש
 ןלהל( בכר יאמש לש תעמשמ תוריבעב טילחהלו ןודל הדיקפתש תעמשמ תדעו הנמי הרובחתה
 תונמתהל רישכש ימ הנמתי הדעווה ר"וילו ,םירבח השולש תב היהת רשא ,)תעמשמ תדעו -

 ירבחל םוקמ יאלממ הנמי רשה יכ עבקנ דוע .םיטפשמה רש תעצה יפל ,םולש טפשמ תיב טפוש
 'ט קרפל 'ג ןמיס .תומושרב םסרופת תעמשמ תדעו ירבח יונימ לע העדוה יכו ,תעמשמה תדעו

 תוריבעה תא ,תעמשמה תדעו לש התדובע תא םירידסמה ,םיפסונ םיבר םיפיעס ללוכ קוחל
  .דועו תעמשמ תדעווב ןוידה ,תעמשמ תדעו ינפל םיעבותה ידיקפת ,תעמשמ תוריבע ובשחייש

 לבקל םיטפשמה דרשמל הרובחתה דרשמ הנפ - קוחה תקיקח דעוממ םייתנשכ - 2018 יאמב
 םיטפשמה תרש לש התעצה .תעמשמה תדעו ר"וי יונימל זאד םיטפשמה תרש לש התעצה תא
 זאד הרובחתה רשו ,2018 רבמטפסב הרובחתה דרשמל הרבעוה תעמשמ תדעו ר"וי יונימל זאד
  .תעמשמה תדעו תא הנימ אל

 
 רגאמב םסרופ( ,הרובחתה דרשמב הקוזחת יתורישלו בכרל ףגאה להנמ - תושרה 'נ יקסרי 6259/08 ץ"גב  168

  .)28.10.10 ,בשחוממ
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 רש תעצה תא לבקל 2020 ילויב םיטפשמה דרשמל בוש הנפ הרובחתה דרשמ יכ הלע
 רש ריבעה ,2021 ץרמב ,תרוקיבה ךלהמב יכו תעמשמ תדעו ר"וי יונימל זאד םיטפשמה
 הדעווה תא התנימ זאד הרובחתה תרשו ,הדעווה ר"וי יונימל ותצלמה תא זאד םיטפשמה
 .2021 יאמב
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 םוכיס
 ובו הנבמב ןייפאתמ בכרה ףנע .םיבר רובע תודיינתהל יזכרמ יעצמא שמשמ בכרה ילכ
 תונוש תונידמב בכר ינרצי םע םימכסה יפ לע םילעופה םיליבומ םיימוקמ םינאובי טעמ
 הטקנ ,תויזוכירה תא תיחפהלו ףנעב תויתורחתה תא ריבגהל ידכ .םתצפהלו םיבכר אוביל
 לע וצילמהו קושה תא ונחבש תודעו ומקוה :םידחא םידעצ תונורחאה םינשב הלשממה
 המדיק ףאו ולא תוצלמהמ קלח המשיי הלשממהו ,םוחתב תורחתה םודיקל םידעצ
 יושיר קוח תקיקח תא הרובחתה דרשמ םדיק תורחתה תרבגהל יזכרמ דעצכ .תומרופר
 תא םדקל ודעונש םירדסה רתיה ןיב ללוכו 2016 ינויב תסנכב לבקתהש בכר יתוריש
 .בכרה ףנעב םייתועמשמ קוש ילשכ תרוקיבה התלעה תאז תורמל .תורחתה

 םינשב בכר ילכ אוביב תויתורחתה תמרל הנידמה רקבמ דרשמ עציבש הפיקמה הקידבה
 םילדומו תויחוור ידדמ ,םילבוקמ תויזוכיר ידדמ ,םינותנ ירגאמ חותינ תועצמאב 2019 - 2014

 אוביב תויתורחתה תמרב תויעב לע דיעהל םילוכיה םיאצממ לע העיבצה םיפסונ םיילכלכ
 לש המויק לע ןכו בכר ילכ לש תובר תולבוקמ תוירוגטקבו ללכב םייטרפה בכרה ילכ
 וקדבנש םירחא םיפנעל האוושהב בכרה ףנעב יתועמשמו יבקע ןפואב ההובג תויחוור
 הדדמנ וקדבנש םירחא יפנעל האוושהב ההובג תויחוור לש תילכלכה תועמשמה .חודב
 תחא לכב ח"ש דראילימ 1.6-כל 0.8-כמ םיענה םייפסכ םיחנומב תויחוורב םישרפה ידי לע
 תוקזחתה לע עיבצהל יושע גניסילה תורבח לש תויחוורב לודיגה .2017169 - 2014 םינשהמ
 עיפשהל חוכ גניסילה תורבחל .הז קושב תויתורחתה תמרב הדירי לעו ןהלש קושה חוכ
 .תוימלוגה תויולעב הדירי לש הפוקתב םג םהב הדירי עונמלו בכרה ינוריחמב םיריחמה לע
 לע עדימל רושקה לכב םינוקל םירכומה ןיב ןויווש-יא רכינ םישמושמה בכרה ילכ קושב
 קושב .תונואתב םיברועמ ויהש בכר ילכ לע עדימ רקיעב ,בכרה ילכ לש הירוטסיהה
 בכרה ילכ דובעשב יארשאה לע תיבירה רועיש יכ אצמנ בכר ילכ תשיכרל יארשאה
 בוצק ןמזל יארשאהמ רכינ רועישב הובג וקדבנש תוירוביצ תויאקנב-ץוח יארשא תורבחב
 יארשאה ףנעב תויתורחתב היעב לע דיעהל םייושעה םינותנ - םייאקנבה םידיגאתב
 םינאוביה ןיבל םינכרצה ןיב עדימב ןויווש-יא רכינ םיפלחה קושב .בכר ילכ תשיכרל
 ןיבל ישאר אוביב םיפלח יריחמ ןיב םילודג םילדבה שיו ,םיפלחה יריחמל עגונב םיכסומהו

 םיהובג םירועישב םיפלח יריחמב תוחנהל תוכוז תולודג תורבח .רחא אוביב םהיריחמ
 בכרה ינאובי םינהנ םיכסומה ףנעב 'א ץועיי תרבח חוד יפ לע .90%-כל דע םיעיגמה
 תעב הבו ןאוביה יכסומב םבכרב לפטל םינכרצה תא דדועל םהל תרשפאמה תויטננימודמ
  .םייעוצקמ דויצלו עדימל השיג םייאמצעה םיכסומה ילעבמ עונמל

 
 )הנשב ח"ש ידראילימ 2.1-כ עצוממב( םירישיה חוורה ינאובי 12 לש 2017 - 2014 םינשב סמ ינפל חוורמ בשוח  169

 12 לש )רוזחמהמ סמ ינפל חוור רועיש( 2017 - 2014 םינשב תעצוממה םתויחוור ןיב תויחוור ירעפ לע ססבתהבו
 .)3.9%-כ דע 2%-כ( וקדבנש םירחאה םיפנעב תעצוממה תויחוורל םירישיה בכרה ינאובי
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 דעומב ךא ,2016 תנשב קקחנש בכר יתוריש יושיר קוח םודיקל לעפ הרובחתה דרשמ
 תא רוביצל םסרפל לעפ אלו קוחה ףקותמ תובר תונקת תנקתה םילשה אל אוה תרוקיבה
 יכ הלע .םיכסומה ףנעב םינכרצה תויוכז שומימ תא רפשל םייושעה המרופרה יפיעס
 לשו םינאוביה לש תועד ןווגמ לע הכמתסה תורחתה תושר םיגוזימ רושיאל היתוקידבב
 םינאוביה תומש לעו םיוסמ בכר גתומל םייפילחת םימגד תמישר לע ,עוצקמ ילעב
 שמתשהל תגהונ הניא תושרהו ,קושב םילעופה םינאוביה רפסמ לע ןכו םתוא םיאביימה
 ףנעב תויתורחתה תמר חותינל םימדקתמ םיבישחתבו םילדומב םיגוזימ תקידבב
 תויתורחתה חותינ לש הטויט הניכה תושרה .תורחא תונידמב חוקיפ תויושרב םילבוקמה
 תורחתל םירושקה םינוש םיאשונב התדמע תגצה ךרוצל 2012 תנשב בכר ילכ אוביב
 יפוס חוד ידכל הקידבה יאצממ שוביג תא המילשה אל תרוקיבה עוציב דעומב ךא ,ףנעב
 .אשונב חוד המסרפ אלו

 קודבל םהילע יכ תורחתה תושר ינפלו הרובחתה דרשמ ינפל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ןוחבלו םילבוקמ םימדקתמ םילכ תועצמאב בכרה ףנעב תויתורחתה תמר תא תוידוסיב
 םעפמ חותינ ךרוצל בכרה ילכ ינאובימ םיחוויד תלבק תרדסהל תורשפאה תאו ךרוצה תא
 ירקיע םוסרפל תורשפאה תאו ךרוצה תא ןוחבל ןכו ףנעב תויתורחתה תמר לש םעפל
 יתוריש יושיר קוח ףקותמ תונקתה תנקתה תא םילשהל הרובחתה דרשמ לע .רוביצל עדיה
 ,תויתורחתה םודיקל הז ללכבו בכרה ףנע לולכשל תורחתה תושר ףותישב לועפלו בכר
 לכב םידדצה ןיב םירעפה םוצמצ ,תופיקשה תרבגה ,ליבקמ אובי תועצמאב רתיה ןיב
 .םינכרצה תחוור תא רפשל ידכ תאז לכו - עדימל רושקה
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 תיתשת ושמישש םילדומה תואוושמ :1 חפסנ
 תרוקיבה חודב םיגצומה םיבושיחל

 ףנעב תויתורחתה תדימ תקידבל הנידמה רקבמ דרשמב וחתופש םילדומ השולש ללוכ הז חפסנ
 םיבושיחל תיתשתה ויהש םילדומה תואוושמ לש הגצה ללוכ חפסנה .םייטרפה בכרה ילכ אובי

 תואוושמה תאו םינתשמה תא גיצמ )1 לדומ - ןלהל( ןושארה לדומה .תרוקיבה חודב םיגצומה
 שמשמ 1 לדומ .םייטרפ בכר ילכ תריכממ םירישי בכר ינאובי לש ימלוגה חוורל ןדמוא בושיחל
  .3-ו 2 םילדומל תיתשתכ

 םינאוביה לש תימלוגה תולעב םייונישה בושיחל תואוושמה תאו םינתשמה תא ללוכ 2 לדומ
 םירישיה םינאוביה לש תימלוגה תולעב םייונישה "לוגלג" בושיחלו יטרפ בכר ילכ אובימ םירישיה
 םימרוגה חותינל תואוושמה תאו םינתשמה תא ללוכ 3 לדומ .םינכרצה לא בכר ילכ אובימ
 .םייטרפ בכר ילכ אובימ םינאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב םייונישל

 תמרב םילדומה תשולש לש םיבושיחה תא גיצמ ןושארה קלחה :םייזכרמ םיקלח ינש ללוכ חפסנה
 .ףנעהו ןאוביה תמרב םילדומה לש םיבושיחה תא גיצמ ינשה קלחה ;בכרה ילכ לש דיחיה םגדה

 תמרב בושיח - םגד תמרב םיבושיח :ןושאר קלח
 דיחיה בכרה
  ןאוביל ימלוגה חוורל ןדמוא בושיח - 1 לדומ
  :t הפוקתב i םגדמ בכר j ןאובי לכל
 ירחא t הפוקתב j ןאובי לש i םגדמ בכר תריכממ ח"שב ןאוביל ימלוג חוורל ןדמוא :!𝜋 רידגנ
 סמו ןומימ תויולע ,תויללכו הלהנה תואצוה ,קווישהו הריכמה תויולע ינפל( סכמו היינק סמ
 .)תורבח

(1)	𝜋𝑔 = 𝑃𝑐𝑛𝑖𝑠−𝑃𝑠𝑛𝑖𝑠−𝑇𝑎𝑥− v𝑎𝑇𝑎𝑥𝑜𝑓𝑓 
 .)ם"עמ ללוכ( ח"שב ןכרצל ןוריחמה ריחמ = %$#"𝑃 :רשאכ
 𝑃%#$% = הלבוה חוטיבו הלבוה ללוכ( ח"שב ןרציהמ השיכרה ריחמ(  

Tax = ם"עמ + סכמ + היינק סמ( בכרה רובע ןאוביה םלישש סמה ךס(. 
vaTaxoff = רורחש ךילהב ןאוביה םלישש ם"עמה ןיבל ןכרצה םלישש ם"עמה ןיב שרפהה 

 בכרה תריכמב ם"עמ לבקמו סכמהמ בכרה רורחש ךילהב ם"עמ םלשמ ןאוביה( .סכמהמ בכרה
 רבעומ אוה יכ ןאוביל חוורהמ הכונמ אוה םגש ,םהיניב שרפהה אוה vaTaxoff .ןכרצל
 .)הלשממל
 

 :ש ךכ ,ןיפילחה ירעשבו ח"טמב השיכרה ריחמב יולת ןרציהמ השיכרה ריחמ

	(2)𝑃&'(& = 𝑃&
) ∙ 𝑒𝑥 

%𝑃 :רשאכ
 .ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמ = &
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ex = ןיפילחה רעש. 

 ,היינק סמ( םינושה סמה ירועישבו ח"שב ןרציהמ השיכרה ריחמב יולת (Tax) םלושש סמה ךס
 רחאל ןרציהמ השיכרה ריחמ לע לטומ רמולכ( סמה ביכר לע םג לטומ ם"עמה .)ם"עמו סכמ
  :)היינק סמו סכמ םולשת

(3)T𝑎𝑥 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑇𝑎𝑥+𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑇𝑎𝑥+𝑣𝑎𝑇𝑎𝑥𝑠 
 :רשאכ

Tax = םלושש סמה ךס. 
customTax = םלושש סכמה ךס. 
purchTax = םלושש היינקה סמ ךס. 

svaTax = ןאוביה םלישש ם"עמה ךס. 
 :סכמהמ בכרה רורחש דעומב ןאוביה םלישש סכמה ךס

(4)	𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑛𝑇𝑎𝑥 =	𝑃𝑠𝑛𝑖𝑠 ∙ 	𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥 

 :סכמהמ בכרה רורחש דעומב ןאוביה םלישש היינקה סמ ךס

(5)	𝑝𝑢𝑟𝑐𝑇𝑎𝑥 =	𝑃𝑠𝑛𝑖𝑠 ∙ (	1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥) ∙ 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥 

 :סכמהמ בכרה רורחש דעומב ןאוביה םלישש ם"עמה ךס

(6)	𝑣𝑎𝑇𝑎𝑥𝑠 =	𝑃𝑠𝑛𝑖𝑠 ∙ (	1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥) ∙ *1+𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥+ ∙ 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥 
 :רשאכ

customtax = סכמה רועיש. 
purchtax = היינקה סמ רועיש. 
vatax = ם"עמה רועיש. 

 סמ םלושמ רמולכ ,היינקה סמ םולשתל סיסב שמשמ סכמה רועישש )5( האוושממ תוארל ןתינ
 .סכמה ביכרמ לע היינק

 םלושמ רמולכ ,ם"עמה םולשתל סיסב םישמשמ היינקה סמו סכמהש )6( האוושממ תוארל ןתינ
 .)היינק סמו סכמ( סמה ביכרמ לע ם"עמ

 סמה ביכרמ ללוכ סכמהמ בכרה רורחש דעומב ןאוביה םלישש ם"עמה רועישש תוארל ןתינ דוע
 :םייקמ

(7)
𝑣𝑎𝑇𝑎𝑥&
𝑃&'(&

= (	1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥) ∙ (1 + 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥) ∙ 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥 

 
 :לבקנו רדסנ )3( האוושמב )6(-ו ,)5( ,)4( תואוושמ תא ביצנ

(8)	𝑇𝑎𝑥 = 𝑃*+,* ∙ {𝑐𝑎𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥 + (1 + 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥) ∙ [𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥 + (1 + 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥) ∙ 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥]} 
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 ןכרצה םלישש ם"עמה ןיב שרפהה תא ןאוביה יחוורמ זזקל שי ןכרצל הריכמה בלשב ,רומאכ
 .vaTaxoff-כ רדגוה הז םוכס .סכמהמ רורחשה ךילהב ןאוביה םלישש ם"עמה ןיבל

(9)	𝑣𝑎𝑇𝑎𝑥𝑜𝑓𝑓 = 	𝑣𝑎𝑡𝑇𝑎𝑥* − 𝑣𝑎𝑇𝑎𝑥& 

 )10( האוושמב רדגומ הז םוכס .השיכרה דעומב ןכרצה םלישש ם"עמה = cvaTax רשאכ
 :ןלהל

(10)	𝑣𝑎𝑇𝑎𝑥𝑐 = 𝑃𝑐𝑛𝑖𝑠−
𝑃𝑐𝑛𝑖𝑠

1+𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥 

 
 
 
 

 :לבקנו רדסנ )1(-ב )10(-ו )9( ,)3( ,)2( תואוושמ תא ביצנ

(11)	𝜋𝑔 =
𝑃𝑐𝑛𝑖𝑠

1+ 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥−𝑃𝑠
𝑓 ∙ 𝑒𝑥 ∙ [1+ 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥+ (1+ 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥) ∙ 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥] 

 
 
 
 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡 :רידגנ = 𝑃&
) ∙ 𝑒𝑥 ∙ [1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥 + (1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥) ∙ 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥] תולע 

 .)סכמו היינק סמ ללוכ( ןאוביל תימלוג

 לש תימלוגה תולעב םייונישה "לוגלג" - 2 לדומ
 םינכרצה לא בכר ילכ אובימ םיישארה םינאוביה
 ןוריחמה ריחמב םייונישה תא ,B𝑑𝜋+D ןאוביל ימלוגה חוורה לש ןדמואב םייונישה תא בשחל ידכ

E𝑑 ם"עמ ינפל ןכרצל ,!"#$

-./0102
F תולעב םייונישה תאו (𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡) םיכרד יתשב שמתשנ. 

 )11 האוושמ( ימלוגה חוורה תאוושמב שומיש :א ךרד

 ריסחנ ,t-1 הפוקתבו t הפוקתב )11( האוושמב (!𝜋) ןאוביל ימלוגה חוורה ןדמוא תא בשחנ

 .B𝑑𝜋+D ןאוביל ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה תא לבקנו הזמ הז םתוא

E ם"עמ ינפל ןכרצל ןוריחמה ריחמ תא בשחנ ,!"#$

-./0102
F הפוקתב t הפוקתבו t-1, םתוא ריסחנ 

E𝑑 ם"עמ ינפל ןכרצל ןוריחמה ריחמב יונישה תא לבקנו הזמ הז ,!"#$

-./0102
F . 

 ןוריחמה ריחמ
 ם"עמ ינפל ןכרצל

 ללוכ ןאוביל תימלוג תולע
 )סכמו היינק סמ( סמ

 ןוריחמה ריחמ
 ח"שב ןכרצל
 )ם"עמ ללוכ(

 ןוריחמה ריחמ
 ח"שב ןכרצל
 )ם"עמ ינפל(
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 תא לבקנו הזמ הז םתוא ריסחנ ,t-1 הפוקתבו t הפוקתב (𝐶𝑜𝑠𝑡) תימלוגה תולעה תא בשחנ 
 .(𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡) תימלוגה תולעב יונישה

 :םייקמ חוורב יונישה

(12)	𝑑𝜋+ = 𝑑
𝑃*'(&

1 + 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥
− 	𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡 

 

𝑑 תא ריבענ ,!"#$

-./0102
 :לבקנו𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡	-ב )12( האוושמ ידיצ ינש תא קלחנו לאמש דצל 

(13)	
𝑑𝜋𝑔
𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡−

𝑑 𝑃𝑐𝑛𝑖𝑠
1+𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥
𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡 = −	1 

 
 :לבקנו )-1(-ב םידדצה ינש תא ליפכנ

(14)−
𝑑𝜋𝑔
𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡+

𝑑 𝑃𝑐𝑛𝑖𝑠
1+𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥
𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡 = 	1 

 :רשאכ

 − 34%
356&1

         השיכרה ריחמב( תימלוגה תולעב םייונישה ךסב ןאוביה לש וקלח רועיש לש ןדמוא =
 .)]סכמו היינק סמ[ סמה ירועישבו ןיפילחה ירעשב ,ח"טמב ןרציהמ   

 +
3 &!"#$

'()*+*,
356&1

 ריחמב( תימלוגה תולעב םייונישה ךסב ןכרצה לש וקלח רועיש לש ןדמוא =

 .)]סכמו היינק סמ[ סמה ירועישבו ןיפילחה ירעשב ,ח"טמב ןרציהמ השיכרה

 :המגוד ןלהל

 :חיננ

dCost = -14,000 ירעשב ,ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמב( תימלוגה תולעב םייונישה רמולכ 
 .ח"ש 14,000 לש הלזוהב ומכתסה )סמה ירועישבו ןיפילחה

 𝑑𝜋+ =  תימלוגה תולעב םייונישה ךסמ ןאוביל ימלוגה חוורב יונישה ןדמוא רמולכ10,500
 .ח"ש 10,500 היה

 𝑑 ,!"#$

-./0102
=  .ח"ש 3,500-ב דרי ם"עמ ינפל ןכרצל ןוריחמה ריחמ רמולכ3,500−

 :לבקנו )14( האוושמב ביצנ

 

−
10,500
−14,000

+
−3,500
−14,000

= 1 

  וא

0.75 + 0.25 = 1 

 .ןכרצל 25%-ו ןאוביל 75% :ךכ הקלוח ח"ש 14,000 לש הלזוהה ,רמולכ
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 .ותוטשפ אוה ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה תאוושמב שומיש תועצמאב 'א ךרדב בושיחב ןורתיה
 תולעה ינתשממ דחא לכב םייונישה לש העפשהה תא תמכל ןתינ אלש אוה וז השיגב ןורסיחה
 חוורה ןדמואב יונישה לע )סמה ירועישו ןיפילחה ירעש ,ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמ( םינושה
 ןדמואב יונישה לע לדומה ינתשמב םייונישהמ דחא לכ לש העפשהה תא תמכל תלוכיה .ןאוביל
 .ןלהל 3 לדומב תגצומ ימלוגה חוורה

 דחא לכב םייונישה לש העפשהה בושיח - 3 לדומ
  ןאוביל חוורה ןדמואב םייונישה לע לדומה ינתשממ
 תאוושמ תועצמאב B𝑑𝜋+D ןאוביל ימלוגה חוורה ןדמואב םייונישה בושיחל א ךרד ונגצה 2 לדומב
 חוורה ןדמואב םייונישה בושיחל ב ךרד ןלהל גיצנ 3 לדומב .)11 האוושמ( ימלוגה חוורה ןדמוא
 תרשפאמ וז ךרד .)יראניל בוריק( םלש לאיצנרפידב שומיש תועצמאב B𝑑𝜋+D ןאוביל ימלוגה
 .ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה לע לדומה ינתשמב םייונישהמ דחא לכ לש העפשהה תא בשחל
 

 )יראניל בוריק( םלש לאיצנרפידב שומיש :ב ךרד

 ריחמ )א( :םייזכרמ םינתשמ השישב יולת 11 האוושמב (-𝜋) ןאוביל ימלוגה חוורה ןדמואש וניאר
𝑃1* ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמ )ב( ;+𝑃./01* ם"עמ ללוכ ןכרצל ןוריחמה

 ןיפילחה רעש )ג( ;+2
(ex); )ד( היינקה סמ רועיש (purchtax); )ה( סכמה רועיש (customtax); )ם"עמה רועיש )ו 

(vatax). םינתשמב םייונישב תולתכ ןאוביל ימלוגה חוורה ןדמואב ןמז ינפ לע םייונישה תא גיצנ 
 .הלא

 ינתשממ דחא לכב םייונישה לש העפשהה בושיחל 170)יראניל בוריק( םלש לאיצנרפידב שמתשנ
  .ןאוביל ימלוגה חוורה ןדמואב םייונישה לע לדומה

 :םינתשמה תשש יפל +𝜋 לע םלש לאיצנרפיד עצבנ
(15)	𝑑𝜋% =

𝜕𝜋%
𝜕𝑃&'()

∙ 𝑑𝑃&'() +
𝜕𝜋%
𝜕𝑃)

" ∙ 𝑑𝑃)
" +

𝜕𝜋%
𝜕𝑒𝑥

∙ 𝑑𝑒𝑥 +
𝜕𝜋%

𝜕𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥
∙ 𝑑𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥 +

𝜕𝜋%
𝜕𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥

∙ 𝑑customtax +
𝜕𝜋%

𝜕𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥
∙ 𝑑𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥 

 
  
 
 
 
 
 

  :רשאכ

𝑑𝜋+ =  ח"שב ןאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה. 
 

 תועצמאב ןתינ - x-בו y-ב )םיריעז( םיילמיסטיניפניא םייונישל תודוה - f(x,y) היצקנופב יונישה םלש לאיצנרפידב   170
𝑑𝑓 :החסונה = &'

&(
∙ 𝑑𝑦 + &'

&)
∙ 𝑑𝑥 רשאכ df היצקנופב יונישה אוה f, &'

&(
'&-ו 

&)
 יפל f היצקנופה לש תויקלחה תורזגנה םה 

y ו- x, ו- dy ו-dx ב םיילמיסטיניפניא םייוניש םה- yבו- x. ואר: 
Robert Ellis and Denny Gulick, Calculus with Analytic Geometry, 2nd ed., New York: HBJ, 1982, pp. 749-750. 

 יונישה תעפשה
 סמ רועישב

  היינקה

 תעפשה
 יונישה
 רעשב
 ןיפילחה

 תעפשה
 יונישה
 ריחמב
 השיכרה
 ןרציהמ
 ח"טמב

 תעפשה
 יונישה
 ריחמב
 ןוריחמה

 ןכרצל
 ללוכ
 ם״עמ

 יונישה
 ןדמואב

 חוורה
 ימלוגה

 לש
 ןאוביה

 יונישה תעפשה
 סכמה רועישב

 תעפשה
 יונישה
 רועישב
 ם״עמה
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>4%
>,!"#$

  ןדמוא לע )ם"עמ ללוכ( ןכרצל ןוריחמה ריחמ לש )תילושה העפשהה( תיקלחה תרזגנה  =
 יוניש בקע ןאוביה לש חוורה ןדמוא הנתשי המכב( ח"שב ןאוביה לש ימלוגה חוורה															

 .)ם"עמ ללוכ ןכרצל ןוריחמה ריחמב תחא הדיחיב            
 

𝑑𝑃*'(& = ןכרצל ןוריחמה ריחמב יונישה )ם"עמ ללוכ(. 
 

 
>4%
>,$

 ןדמוא לע ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמ לש )תילושה העפשהה( תיקלחה תרזגנה  =  3
 בקע ןאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמוא הנתשי המכב( ח"שב ןאוביה לש ימלוגה חוורה            
 .)ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמב תחא הדיחיב יוניש            

 

 𝑑𝑃&
 .ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמב יונישה  =(
 

 
>4%
>?2

 לש ימלוגה חוורה ןדמוא לע ןיפילחה רעש לש )תילושה העפשהה( תיקלחה תרזגנה    = 
 תחא הדיחיב יוניש בקע ןאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמוא הנתשי המכב( ח"שב ןאוביה       								

 .)ןיפילחה רעשב             
 

 𝑑𝑒𝑥= ח"עשב יונישה. 
 

 
>4%

>@AB*C102
  חוורה ןדמוא לע היינקה סמ רועיש לש )תילושה העפשהה( תיקלחה תרזגנה =
       בקע ןאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמוא הנתשי המכב( ח"שב ןאוביה לש ימלוגה																						

 .)היינקה סמ רועישב תחא הדיחיב יוניש                   
 

 𝑑𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥= זוחא תודוקנב( היינקה סמ רועישב יונישה(. 
 

	 >4%
>DEFGHIGJK

  ימלוגה חוורה ןדמוא לע סכמה רועיש לש )תילושה העפשהה( תיקלחה תרזגנה  =
  יוניש בקע ןאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמוא הנתשי המכב( ח"שב ןאוביה לש                     
 .)סכמה רועישב תחא הדיחיב                     

 
 𝑑𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥= זוחא תודוקנב( סכמה רועישב יונישה(. 

>4%
>/0102
 לש ימלוגה חוורה ןדמוא לע ם"עמה רועיש לש )תילושה העפשהה( תיקלחה תרזגנה = 

 .)ם"עמב תחא הדיחיב יוניש בקע ןאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמוא הנתשי המכב( ח"שב ןאוביה              
 

 𝑑𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥= זוחא תודוקנב( ם"עמב יונישה(. 
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 :)11( האוושממ תויקלחה תורזגנה תא בשחנ

(16)
𝜕𝜋+
𝜕𝑃*'(&

=
1

1 + 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥
 

(17)
𝜕𝜋+
𝜕𝑃&

) = −𝑒𝑥 ∙ [1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥 + (1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥) ∙ 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥] 

(18)
𝜕𝜋+
𝜕𝑒𝑥

= −𝑃&
) ∙ [1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥 + (1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥) ∙ 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥] 

(19)
𝜕𝜋+

𝜕𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥
= −𝑃&

) ∙ 𝑒𝑥 ∙ (1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥) 

(20)
𝜕𝜋+

𝜕𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥
= −𝑃&

) ∙ 𝑒𝑥 ∙ (1 + 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥) 

(21)
𝜕𝜋+

𝜕𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥
= −

𝑃*'(&

(1 + 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥)L
 

 
 :לבקנו )15( האוושמב )21( - )16( תואוושמ תא ביצנ

 
 

 
 

(22)	𝑑𝜋* =
1

1 + 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥 ∙ 𝑑𝑃+
#!, − 𝑒𝑥 ∙ [1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥 + (1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥) ∙ 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥] ∙ 𝑑𝑃,

' 

 
 
 
 
 

−𝑃)
" ∙ [1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥 + (1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥) ∙ 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥] ∙ 𝑑𝑒𝑥 − 𝑃)

" ∙ 𝑒𝑥 ∙ (1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥) ∙ 𝑑𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥 
 
 
 
 

−𝑃,
' ∙ 𝑒𝑥 ∙ (1 + 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥) ∙ 𝑑𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥 −

𝑃+#!,

(1 + 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥)" ∙ 𝑑𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥 

 

 

 

 ןדמואב יונישה
 ןאוביה לש חוורה

 יונישה תעפשה
 ןוריחמה ריחמב

 ח"טמב ןרציהמ השיכרה ריחמב יונישה תעפשה ם"עמ ללוכ ןכרצל

 היינקה סמ רועישב יונישה תעפשה ןיפילחה רעשב יונישה תעפשה

 סכמה רועישב יונישה תעפשה ם"עמה רועישב יונישה תעפשה
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 :םלש לאיצנרפידב שומישה לש תונורסחהו תונורתיה

 דחא לכב םייונישה תעפשה תא תוהזל תורשפאה אוה םלש לאיצנרפידב שומישה לש ןורתיה
 לאיצנרפידב שומישב ןורסיחה .)ןאוביה לש ימלוגה חוורה ןדמוא( היצקנופה ךרע לע םינתשמהמ
 םינטק םייונישל ותמאתה אוה היצקנופה ךרעב םייונישה בושיחל )יראניל בוריק( םלש
  .תוחפ תקיודמ האצותה ,םינטק םניא םינתשמב םייונישה רשאכ ;םינתשמב )םיילמיסטיניפניא(

 בושיח ןיב תועטה רועיש תא ונבשיח םלש לאיצנרפידב שומישה תולבגמ םע דדומתהל ידכ
 ןדמואב ייונישל בוריקה ןיבל )12 האוושמ( א ךרד יפל ןאוביל חוורה ןדמואב יונישה לש קיודמ
 המגודל( ןטק תועטה רועיש םא .)22 האוושמ( ב ךרד יפל םלשה לאיצנרפידה תועצמאב חוורה
 יוהיז( םלשה לאיצנרפידב שומישב בושיחב ונלביקש ףסונה עדימב שמתשהל ןתינ ,)10%-מ ןטק
 ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה[ היצקנופה ךרע לע םינתשמהמ דחא לכב םייונישה תעפשה
 .)]ןאוביל

  :םא רמולכ

(23)	
P(22)	𝑑𝜋+ − (12)	𝑑𝜋+P

(12)	𝑑𝜋+
≤ 10% 

 

 םכתסה בויטה רחאל וראשנש בכרה ילכ לש ללוכה םרפסמ ,תרוקיבה חודב ןיוצש יפכ ,רומאכ
 .90%-מ רתויב

 בושיח - ףנעהו ןאובי תמרב םיבושיח :ינש קלח
 בכרה ילכ לכ ךס רובע
 ידכ לדומה תבחרה תא גיצנ הז קרפב .דיחיה בכרה תמרב וגצוה ליעל וניוצש 3 דע 1 םילדומ
  .ףנעהו ןאוביה תמרב םילדומה תא בשחל רשפאיש

  ףנעהו ןאוביה תמרב בושיח - 1 לדומ
 ףנעהו ןאוביה תמרב בושיחל בכרה תמרב בושיח ןיב רבעמה ןכלו ,ןמז תדוקנב בשוחמ 1 לדומ
 בכרה תשיכר תולע ,ם"עמ ינפל ןוריחמה ריחמ( הדיחיל םיילכלכה םינתשמה תלפכה תא ללוכ
 תולפכמה תואצות םוכיס תאו םגדה ותואמ בכרה ילכ רפסמב )סכמהו היינקה סמ ,ןרציהמ
 .תיתנש המרב ושענ םיבושיחה .ףנעהו ןאוביה תמרב

𝑞0 :רידגנ
 .t הפוקתב j ןאובי רכמש i םגדמ בכר ילכ רפסמ 4

,𝑞 תא ליפכנ
I סכמו היינק סמ ללוכ ,ןאוביל תימלוגה תולעבו ם"עמ ינפל ןכרצל ןוריחמה ריחמב 

 ימלוגה חוורה ןדמוא ךס תא לבקנ .ןאובי לכל םימגדה לכ רובע םכסנו ,11 האוושמב וגצוהש
 :ןלהל גצומש יפכ ןאוביל

(24)	𝜋-
4 =34

𝑃.,0/01

1 + 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥 − 𝑃1,0
2 ∙ 𝑒𝑥0 ∙ [1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥0 + (1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥0) ∙ 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥0]E ∙ 𝑞0
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!𝜋 :רשאכ
 .t הפוקתב j ןאובי לש ימלוגה חוורה ןדמוא ךס = +

n = הנשב ןאובי לכ רכמש םימגדה רפסמ t. 
𝑞,
I = םגדמ בכרה ילכ רפסמ i ןאובי רכמש j הפוקתב t.  
 רידגנ .t הפוקתב j ןאובי רכמש בכרה ילכ ךס תא ןתיי םימגדה לכ רובע הז הנתשמ םוכיס
 :ל הווש אוהו 𝑄I-כ הז הנתשמ

(25)𝑄I =?𝑞,
I

+

,JK

 

 
 ,t הפוקתל i דיחיה םגדה תמרב ליעל ורדגוה )24( האוושמב םילסלוסמה םיירגוסב םינתשמה
 ןיפילחה רעש אוה iex ,המגודל .)24( האוושמל םתוא ונפסוה ירבגלאה םושירה תוניקת ךרוצלו

 ךס ןיב שרפהה אוה j ןאובי לש ימלוגה חוורה ןדמוא ךס ,השעמל .סכמהמ i םגד רורחש דעומב
 ןפואב .בכר ילכ 𝑄I תריכממ תימלוגה תולעה ךס ןיבל בכר ילכ 𝑄I תריכממ הסנכהה ןדמוא
 :ןלהל )26( האוושמב גצומ אוה ירבגלא
 

(26)	𝜋L
I = 𝑅I − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝐶𝑜𝑠𝑡I 

 
 :םייקמו t הפוקתב j ןאובי לש הסנכהה ןדמוא ךס אוה jR :רשאכ
 

(27)𝑅a =TU
𝑃*,('(&

1 + 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥
V ∙ 𝑞(

a
'

(c-

 

 
 
jTotal Gross Cost = ןאובי לש תימלוגה תולעה ךס j הפוקתב t תמייקמו: 

(28)T𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝐶𝑜𝑠𝑡4 =3K𝑃1,0
2 ∙ 𝑒𝑥0 ∙ [1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥0 + (1 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑡𝑎𝑥0) ∙ 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑥0]L ∙ 𝑞0

4
/

067

 

 וקדבנש (m) םינאוביה לכ לש ימלוגה חוורה םוכיסמ לבקתמ ףנעב ימלוגה חוורה ןדמוא ךס
 :חודב

(29)𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝜋L = 𝑅 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝐶𝑜𝑠𝑡 =?𝜋L
I

M

IJK

 

 
 .t הפוקתב ףנעב ימלוגה חוורה ןדמוא ךס = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝜋L :רשאכ

 =	𝑅הפוקתב ףנעב הסנכהה ןדמוא ךס t. 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝐶𝑜𝑠𝑡 הפוקתב ףנעב תימלוגה תולעה ךס t. 
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 ףנעה תמרב בושיח - 2 לדומ
 תוסנכהה ןדמוא ךסב ,ףנעב ימלוגה חוורה ןדמוא ךסב םייתנשה םייונישה תא בשחנ הז בלשב
 ילכ גוז לכל הדיחיל םיכרעב םייונישה תלפכה תועצמאב ףנעב תימלוגה תולעה ךסבו ףנעב
 .ףנעב םימגדה לכ רובע תולפכמה לש המיכסו בכר ילכה רפסמב תובקוע םייתנשב םיהז בכר
 תא ונלפכה 'א הפולחב .תופולח יתשב התשענ בכרה ילכ רפסמב הדיחיל םייונישה תלפכה
 תא ונלפכה 'ב הפולחבו ,היינשה הנשה לש בכרה ילכ רפסמב ליעל הדיחיל םיכרעב םייונישה
 תרשפאמ וז היגולודותמ .הנושארה הנשה לש בכרה ילכ רפסמב ליעל הדיחיל םיכרעב םייונישה
 וז היגולודותמ .הדיחיל םייונישב דקמתהלו הנשל הנשמ בכרה ילכ רפסמב םייונישה תא לרטנל
 ןפואב םינוש םינאוביו םימגד ןיב םיאבוימה בכרה ילכ רפסמב םילדבה הנוכנ גצייל םג תרשפאמ
 בכרה ילכ רפסמב םילדבהה תא תואיכ וללקשי הנותנ הנשב ףנעה תמרב םייונישה ךסש
  .םינושה םימגדהמ םינושה םינאוביה םיאביימש

 ועפשוי אל בושיחהמ תונקסמש ךכ תואצותב תוביקע חיטבהל דעונ תופולח יתשב שומישה
 'א הפולח .תובקוע םייתנשב םיהז םימגדב בכרה ילכ רפסמב םילדבההמ יתורירש ןפואב
 שפ יפל םיריחמה דדמ תונורקע לע תססובמ )היינשה הנשב בכרה ילכ רפסמב הלפכה(

(Paasche), דדמ תונורקע לע תססובמ )הנושארה הנשב בכרה ילכ רפסמב הלפכה( 'ב הפולחו 
 ןיב םיריחמב םייונישה לש ללקושמ עצוממ אוה שפ דדמ .(Laspeyres) רפסל יפל םיריחמה
 בכרה ילכ רפסמ יפל ללקושמה )בכר ילכ( םירצומ לס לש )1P( 1 הפוקתל )2P( 2 הפוקת
 2 הפוקת ןיב םיריחמב םייונישה לש ללקושמ עצוממ אוה רפסל דדמ .2Q(171( היינשה הפוקתב
)2P( 1 הפוקת ןיבל )1P( םירצומ לס לש )הפוקתב בכרה ילכ רפסמ יפל ללקושמה )בכר ילכ 
 בכרה ילכ רפסמב לפכומה הדיחיל חוורב יונישה גצומ ןלהל )30( האוושמב .172)1Q( הנושארה
 :םימגדה לכ רובע םוכיסו שפ תונורקע יפל )2q( היינשה הנשה לש

(30)	𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝜋+(𝑃𝑎𝑎𝑠𝑐ℎ𝑒) =TU𝑑
𝑃*,('(&

1 + 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥
−	𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡(V ∙ 𝑞L,(

'

(c-

 

 
 :רשאכ
 = 𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝜋+(𝑃𝑎𝑎𝑠𝑐ℎ𝑒) שפ תונורקע יפל ףנעב ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה ךס. 

i2,q = םגדמ בכרה ילכ רפסמ i שפ תונורקע יפל( 2 הפוקתב(. 
 

 𝑑𝑃*,('(&= םגדמ בכר לש ם"עמ ללוכ ח"שב ןכרצל ןוריחמ ריחמב יוניש i. 
 

 𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡(= םגדמ בכר לש תימלוגה תולעב יוניש i. 
 

 הנשה לש בכרה ילכ רפסמב לפכומה הדיחיל חוורה ןדמואב יונישה גצומ ןלהל )31( האוושמב
 :םימגדה לכ רובע םוכיסו רפסל תונורקע יפל )1q( הנושארה

 
-𝑃-כ אטובמו  171 =

∑-!∙0!
∑-"∙0!

 .שפ לש םיריחמה דדמ אוה PP רשאכ 

𝑃1-כ אטובמו  172 =
∑-!∙0"
∑-"∙0"

 .רפסל לש םיריחמה דדמ אוה LP רשאכ 
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(31)	𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝜋+(𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑦𝑟𝑒𝑠) =TU𝑑
𝑃*,('(&

1 + 𝑣𝑎𝑡𝑎𝑥
−	𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡(V ∙ 𝑞-,(

'

(c-

 

 :רשאכ

 =	𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝜋+(𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑦𝑟𝑒𝑠) רפסל תונורקע יפל ףנעב ימלוגה חוורה ןדמואב יונישה ךס. 
 
i1,q = םגדמ בכרה ילכ רפסמ i רפסל תונורקע יפל( 1 הפוקתב(. 
 
 ךסב יונישה ןיב שרפהה אוה שפ תונורקע יפל ףנעב ימלוגה חוורה ןדמוא ךסב יונישה ,השעמל
 .הלא בכר ילכ לש תימלוגה תולעה ךסב יונישה ןיבל בכר ילכ 2Q תריכממ הסנכהה ןדמוא
 ןדמוא ךסב יונישה ןיב שרפהה אוה רפסל תונורקע יפל ףנעב ימלוגה חוורה ןדמוא ךסב יונישה
 ןפואב .הלא בכר ילכ לש תימלוגה תולעה ךסב יונישה ןיבל בכר ילכ 1Q תריכממ הסנכהה
 :ןלהל )33( -ו )32( תואוושמב םיגצומ ימלוגה חוורה ןדמואב םייונישה ירבגלא
 

(32)𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝜋+(𝑃𝑎𝑎𝑠𝑐ℎ𝑒) = 𝑑𝑅L − 𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝐶𝑜𝑠𝑡L 

(33)𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝜋+(𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑦𝑟𝑒𝑠) = 𝑑𝑅- − 𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝐶𝑜𝑠𝑡- 
 :רשאכ

1dR 2-וdR = המאתהב שפו רפסל תונורקע יפל ףנעב תוסנכהה ןדמואב יוניש. 
 
1Cost Gross dTotal 2 -וCost Gross dTotal = שפו רפסל תונורקע יפל ףנעב תימלוגה תולעב יוניש 
 .המאתהב

 :לבקנו )33( -ו )32( תואוושמ רדסנ

(34) −
𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝜋𝑔(𝑃𝑎𝑎𝑠𝑐ℎ𝑒)
𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝐶𝑜𝑠𝑡2

+
𝑑𝑅2

𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝐶𝑜𝑠𝑡2
= 1 

 

(35) −
𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝜋𝑔(𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑦𝑟𝑒𝑠)
𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝐶𝑜𝑠𝑡1

+
𝑑𝑅1

𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠	𝐶𝑜𝑠𝑡1
= 1 

 
 :רשאכ

=	− 3d610e4%(,00&*C?)
3d610e	fB6&&	56&18

  תוימלוגה תויולעב םייונישה ךסב םינאוביה לש םקלח רועיש לש ןדמוא 

 .שפ תונורקע יפל ףנעב
 

= + 3g8
3d610e	fB6&&	56&18

 תוימלוגה תויולעב םייונישה ךסב םינכרצה לש םקלח רועיש לש ןדמוא 

 .שפ תונורקע יפל ףנעב
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|                                      ה   

ה
ת
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 ףנעב ת
 בכרה

=	− 𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝜋𝑔(𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑦𝑟𝑒𝑠)
𝑑OPQRS	TUP**	VP*Q1

 תוימלוגה תויולעב םייונישה ךסב םינאוביה לש םקלח רועיש לש ןדמוא 

 .רפסל תונורקע יפל ףנעב
 

= + 𝑑𝑅1
𝑑OPQRS	TUP**	VP*Q1

 תוימלוגה תויולעב םייונישה ךסב םינכרצה לש םקלח רועיש לש ןדמוא 

 .רפסל תונורקע יפל ףנעב

 ףנעה תמרב בושיח - 3 לדומ
 ףנעה תמרב 3 לדומ תואצות בושיח .שפ תונורקע יפל חודב וגצוה ףנעה תמרב 3 לדומ תואצות
 תלפכה תועצמאב רמולכ ,ףנעה תמרב 2-ו 1 לדומ בושיחב ליעל וגצוהש תונורקעה יפל השענ
 רפסמב )22 האוושמ( דיחיה בכרה תמרב ולבקתהש םיריבסמה םינתשמהמ דחא לכב םייונישה
 .)היינשה הנשב בכרה ילכ רפסמ( שפ תונורקע יפל בכרה ילכ

 
 
 

 

  



 
 

 
 
 

 

 

 




