
 

 51 

 יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי חוליפ
הלכלכה יפנע יפל יסנניפ-אלה  

 
 ןמרלק ןייעמו ירהד לעי

 
 

 ריצקת
 
 יפקיה לש םיפרצמ תבשחמו יארשאה קושב תוליעפה לע םינותנ תכרעמ תלהנמ לארשי קנבב הקיטסיטטסלו עדימל הביטחה
 ,תיסנניפה תכרעמה תוביציב הכימתה תניחבמ ,וידיקפת יולימב לארשי קנב תא םישמשמ ולא םינותנ .ילארשיה קשמב בוחה
 םשארבו םינוש םיחוליפב םיבר םינותנ םכותב םיבלשמ הלא םיפרצמ .קשמב החימצב הכימתהו קושב םינוכיסה רוטינ
 בכרומה ,יסנניפ-אלה יקסעה רזגמה .יארשאה ןתינ םתועצמאבש םייסנניפה םירישכמהו ,םיוולה םירזגמה ,םיוולמה םירזגמה
 חוליפ תועצמאב הז רזגמ לש בוחה לע יפרצמה עדימה תבחרה .קשמב יזכרמה הוולה אוה ,תויקסעה תוילארשיה תורבחהמ
 .וב תויוחתפתהה לש הקימעמ הניחב תרשפאמ הלכלכה יפנע יפל ובוח תרתי
 
 הכשלה לש הלכלכה יפנע גוויס יפל יסנניפ-אלה יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי לש חוליפה ןפוא תא תראתמ וז הדובע
 ךות חוליפל תויזכרמה תוטישה תא הריבסמ ,עדימה תורוקמו םינותנה תרגסמ תא הגיצמ הדובעה .הקיטסיטטסל תיזכרמה
 םירצות ןווגמ תועצמאב םינותנב םיירקיעה םישומישה תא המיגדמ ןכו ,םירגתאלו תויגוסל תוסחייתה
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 הדובעה תורטמו היצביטומ ,עקר .1
 
 ,קשמה תניחבמ םימיאתמה תומוקמל םייפסכה תורוקמה לש האצקה רשפאמ אוהש ךכ ידי לע החימצל םרות ללכושמ יארשא קוש
 תכרעמה תוביציב הכימתה תניחבמ רקיעב ,לארשי קנב לש וידיקפת יולימ ךרוצל .םינוכיסה לש ןוכנ רוחמת ךות ,תופיצרבו תוליעיב
 םינותנ תכרעמ קנבה לש הקיטסיטטסלו עדימל הביטחה תלהנמ ,קשמב החימצב הכימתהו קושב םינוכיסה רוטינ ,תיסנניפה
  .קשמב בוחה יפקיה לש םיפרצמ תבשחמו
 
 – םיוולה םירזגמה ;קשמב יארשאה ינתונ תודסומהו םיפוגה – םיוולמה םירזגמה :םה יארשאה קוש לש םיירקיעה םידממה תשולש
 רזגמה' :ןלהל( יסנניפ-אלה יקסעה רזגמה .יארשאה ןתינ םתועצמאבש םייסנניפה םירישכמהו ;קשמב יארשא םילטונה םיפוגה
 ידי לע ,הז רזגמ לש בוחה לע יפרצמה עדימה תבחרה .קשמב יזכרמה הוולה אוה ,תויקסעה תוילארשיה תורבחהמ בכרומה ,)'יקסעה
 הז חוליפ תיסנניפה תוביציה לש טביהב .וב תויוחתפתהה לש רתוי הקימעמ הניחב תרשפאמ ,הלכלכה יפנע יפל ובוח תרתי חוליפ
 ;ףנע ותואל םינושה םיוולמה לש הפישחמ תעבונה תוירושיקה תניחב ;ןרוטינו םינושה םיפנעל םיוולמה תופישח רחא בקעמ :רשפאמ
  .קשמב יארשאה תאצקה לש רתוי הבוט הנבהו םינושה םיפנעה לש ןומימה יצורע יופימ ;םהירחא בקעמו םיפנוממ םיפנע יוהיז
 
 יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי חוליפ תא לארשי קנב לש הקיטסיטטסלו עדימל הביטחב םיבשחמ הבש ךרדה תא תראתמ וז הדובע
 ,עדימה תורוקמו םינותנה תרגסמ תא הגיצמ הדובעה .)'ס"מלה' :ןלהל( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש הלכלכה יפנע גוויס יפל
 תועצמאב םינותנב םיירקיעה םישומישה תא המיגדמ ןכו ,םירגתאלו תויגוסל תוסחייתה ךות חוליפל תויזכרמה תוטישה תא הריבסמ
   .םירצות ןווגמ

 

 תיגולודותמה תרגסמה .2
 
  םינותנה תרגסמ .א
 
  1.םינוש םיחוליפב םינותנ לש בר רפסמ םכותב םיבלשמ ילארשיה קשמה לש בוחה יפרצמ
  .תואוולההו ח"גאה תורתימ בכרומ בוחה .םיוולה םירזגמהו םיוולמה םירזגמה יפל בוחה יפקיה תא תוארל ןתינ 1 חולב
 
  

_______________________________ 
 תורדסלו .2015 יטסיטטס טבמ םוסרפה לש ינשה וקלחב " לארשיב יארשאה ינותנ תכרעמ" ואר קשמב יארשאה יפרצמ לש בושיחה תטיש טוריפל 1
 .לארשי קנב רתאב הקיטסיטטסה ףד ואר םינותנה

 2019 יטסיטטס טבמ ,לארשי קנב
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 םיוולה םירזגמהו םיוולמה םירזגמה יפל בוחה תורתי :1 חול
 

תורתיה  
ח"ש ידראילימב  

0192/930/0  

םיוולה םירזגמה   

 רזגמה
יקסעה  

 הלשממה
 תויושרהו
תוימוקמה  

 יקשמ
תיבה  

 ךס
בוחה  

 םירזגמה
םיוולמה  

םיקנבה  584  89 515 0621,  

 םיפוגה
םיידסומה  

196 515 31 742 

 תורבח
 יסיטרכ
יארשאה  

3  23 26 

ץוח יבשות  164 115  279 

הלשממה    12 12 

 יקשמ
 תיבה
*םירחאהו  

123 118  224  

 
בוחה ךס  944 838 581 3632,  

 

  .תויקסעה תורבחהו תונמאנה תונרק ,תיבה יקשמ*
 
 אוה יקסעה רזגמה .ח"ש ןוילירט 2.4-כ לע הדמע 2019 תנש לש ישילשה עיברה ףוסל ןוכנ קשמב בוחה ךס תרתי יכ דמלמ הז חול
 ןניאש תויקסעה תוילארשיה תורבחה תא ללוכ הז רזגמ .ח"ש ידראילימ 944-כ לע הדמע הז עיבר ךוסב ובוח תרתיו ,יזכרמה הוולה
 לש יפנעה חוליפב תדקמתמ הדובעה .םיידסומ םיפוגו יארשא יסיטרכ תורבח ,םיקנב ןניא רמולכ הוולמה יסנניפה רזגמל תוכייתשמ
  .יקסעה רזגמה לש בוחה תא תוביכרמה תורבחה
 
  ילכלכה יפנעה גוויסה .ב
 
 .םהילע חווידלו םינותנה ףוסיאל הדיחא תרגסמ רשפאמו ,תוקסוע ןה וב ילכלכה ףנעה יפל תורבחה לכ לש זוכיר הווהמ יפנעה גוויסה
  .הכורא הפוקת ךרואל םינותנה לש חותינו האוושה גוויסה רשפאמ ןכ
 
 גוויסה .ם"ואה תוצלמה יפ לעו )SNA( תימואלה תואנובשחה יללכ יפ לע תילכלכ תוליעפב תוקסועה תורבחה תא תגווסמ ס"מלה
 יולת גוויסה תונורקע םושיי תאז םע דחי .תומוד תוילכלכ תויוליעפל ועבקנש תונורקע יפל תוילכלכ תויוליעפ לש ןווגמ רידגמ דיחאה
  .גווסמה תושרל דמועה עדימב
 
 תויתואב םינמוסמה ,םירדס 21 הליכמ ,רדס ,הנושארה המרה :ןמקלדכ יכרריה הנבמב תוכורע דיחאה גוויסה לש טוריפה תומר
 תומר .ףנע-תת איה ,רתויב תטרופמה ,תיעיברהו ;הנשמ ףנע איה תישילשה המרה ;ישאר ףנע איה היינשה המרה ;)A–U( תויניטל
 תונושארה תורפסה שולש  – םיבנע לודיג – 0121 ףנעה-תתב ,המגודל ,ךכ .המאתהב ,תורפס עברא דע םייתשב תונמוסמ ולא
 – 01 ישארה ףנעה תא תוגציימ תונושארה תורפסה יתש ןכותמ ;םייתנש-בר םילובי לודיג  : 012 הנשמה ףנע תא תוגציימ לאמשמ
 .2גידו רועיי ,תואלקח אוהש ,A רדסב ללכנ 01 ישארה ףנעהו ;םייחמצ םילודיג
 
  .ןמצע תורבחלו רוביצל םסרופמ וניאש ,יוסח עדימ אוה ס"מלה ידי לע תורבחה לש יפנעה גוויסה

_______________________________ 
 תיזכרמה הכשלה לש רתאב "2011 הלכלכה יפנע לש דיחאה גוויסה" ואר גוויסה תונורקעו םגוויס ןפוא ,םיפנעה טוריפ ,גוויסה תומר לש אלמ טוריפל 2
  .הקיטסיטטסל

 הלכלכה יפנע יפל יסנניפ-אלה יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי חוליפ
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 לש םיפנעה תלבטב םימייקה םיפנעהמ דחאל תוכיושמ תויאסרובה תורבחה ובו ,ךרע תוריינל הסרובה תכרוע ףסונ יפנע גוויס
  3.הקוסיעב יתוהמ יוניש תעב תונתשהל יושעו ,הלש תינושארה הקפנהה תעב עבקנ הרבח לכ לש הגוויס .הסרובה
 
 גוויסה :תוביס המכמ תאזו 2011,4 ס"מלה לש דיחאה גוויסה לע ונססבתה הלכלכה יפנעל יקסעה רזגמה לש בוחה תורתי חוליפ םשל
 תא ןהו תוירוביצה תורבחה תא ןה תגווסמ ס"מלה ;םיימואל-ןיב םינותנל האוושה רבו ,הנידמה לש ימשרה גוויסה אוה ס"מלה לש
 הפוקת ךרואל םינותנה לש האוושה תרשפאמ ןכלו 5,ההובג הניא הז גוויסב םיגווסמה םיפנעה לש יונישה תורידת ;תויטרפה תורבחה
  .םינותנה לש רחא יפנע גוויס תורשפאמ ןניא םינותנה תורוקמב תולבגמ ;תכשוממ

 
  .רדס – הנושארה המרה יפ לע בורלו ,םינותנה תורוקמ לש תולבגמל םאתהב תחלופמ יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי
 :בוחה תרתי החלופ םהיפלש הלכלכה יפנע תא תוארל ןתינ 2 חולב

 
 '2011 ,ס"מלה לש דיחאה גוויסה' יפל יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי לש תיפנעה תוגלפתהה :2 חול

 

 ילכלכה ףנעה

30/09/2019 
 תורתיה
 ידראילימב

  ח"ש

 זוחאה
 ךסמ
 בוחה

 A( 6 1%( גידו רועיי ,תואלקח
 B( 25 3%( הביצחו היירכ
 C( 135 14%( תשורחו היישעת
 D( 44 5%( ריוא גוזימו רוטיק ,זג ,למשח תקפסא
 E( 13 1%( רוהיט יתורישו תלוספבו הפשאב לופיט ,בויב יתוריש ,םימ תקפסא
 F( 101 11%( יוניב
 G( 121 13%( רחסמ
 H( 39 4%( הנסחאו הרובחת
 I( 18 2%( לכואו החראה יתוריש ,ןולמ יתב
 J( 35 4%( תרושקתו עדימ
 K( 131 14%( םייסנניפ םיתוריש
 L( 130 14%( ן"לדנב תויוליעפ
 ,M, N, T( םירחא םייקסע םיתוריש

 S( 41 4%-מ 96 ,95

  ,O, P, Q, R, U( תוימוקמ תויושר אלל ,םייתליהקו םיירוביצ םיתוריש
 )S-מ 94

15 2% 

 9% 89 )-9( גווסמ אל
 100% 944 יקסעה רזגמה לש בוחה ךס

 
 
 :םיפנע השימחב םיזכרתמ בוחה ךסמ םישילש ינשכ .םיפנע 15-ל תחלופמ יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי יכ תוארל ןתינ הז חולמ
 ,היסנפ תונרק ,הנשמ חוטיב יתוריש ,חוטיב יתוריש ,םייסנניפ םיתורישב תוקסועה תורבח – )K( םייסנניפ םיתוריש  ;)C( תשורחו הישעת
 תויסנניפ תויושיו תונמאנ תונרק לש תויוליעפ ןכו הקזחה תורבח ןוגכ םיסכנ תקזחה לש תויוליעפ ,םייסנניפ םיתורישל הכימת יתוריש
 ן"לדנ תרכשה ,ן"לדנ לש הריכמהו היינקה ימוחתב םינכוסו םיכוותמ לש תויוליעפב תוקסועה תורבח – )L( ן"לדנב תויוליעפ ;תומוד
 היינב תויוליעפב תוקסועה תורבח – )F( יוניבו  ;)G( רחסמ  ;ן"לדנ תוקסעב ישילש דצכ דוקפתו תואמש ןוגכ ,םירחא ן"לדנ יתוריש ןתמו
 םינבמל תופסות תיינב ,םישדח םיניינבו םינבמ תיינב :תיחרזא הסדנה תודובעלו םיניינבו םינבמ תמקהל תושמשמה תודחוימו תויללכ
  .םיינמז םינבמ לש היינבו היינב ירתאב םיימורט םיניינבו םינבמ תמקה ,םימייק םינבמ לש ןוקיתו ץופיש ,םימייק
 

_______________________________ 
 ואר יפנעה גוויסה לש ןוכדעה ידעומ לע טרופמ עדימו תוימוחת-בר תורבח לש יפנעה גוויסה תעיבק תונורקע ,םיפנעה-תת ,םיפנעה לש אלמ טוריפל 3
 .ע"ינל הסרובה רתאב םסרופמה ,'תויאסרובה תורבחה לש יפנעה גוויסה להונ'
 .קשמב תוילכלכה תויוליעפב ולחש םייטנוולרה םייונישה תא אטבמו – 1993 הלכלכה יפנע - םדוקה דיחאה גוויסה תא ףילחמ הז גוויס 4
 .קשמב תויוליעפב ולחש םיבחר םיינבמ םייונישל יוטיב תתל ךרוצ הלועשכ תאזו ,ןתינש לככ תוקוחר םיתיעל גוויסה תא תונשל תלדתשמ ס"מלה 5

 2019 יטסיטטס טבמ ,לארשי קנב
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 םינותנה תורוקמ .ג
 
 יפנעה חוליפה ,ליעל ןיוצש יפכ .םינווגמו םיבר תורוקמ לע ססבתמ יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי לש יפנעה חוליפל םינדמואה בושיח
 לכ םניא הז ףיעסב םיטרופמה תורוקמה ןכ לעו ,הקיטסיטטסלו עדימל הביטחב םיבשוחמה יארשאה יפרצמל םילשמ עדימ אוה
 .דבלב יפנעה גוויסל םישמשמה ולא קר אלא ,לארשיב יארשאה יפרצמ בושיחל םישמשמה תורוקמה
 

 'קשמה יפנע יפל רוביצל ללוכה יארשאה ןוכיס תקולח לע דחואמ ינועבר חוד' – םיקנבה לע חוקיפל תואקנבה תכרעמ יחוויד .1
 םיחקלנ םיקנבל בוחה חוליפל םישמשמה םינותנה .ס"מלה לש יפנעה גוויסה יפל םייפרצמ םינותנ ללוכ חודה 6.)831 הארוה(
  .ח"גאו תובוח –  ינזאמ יארשא ןוכיס – לארשיב םיוולה תוליעפ תא זכרמה חולמ

 יסיטרכב תוליעפ ןיגב םיבייח רואיב" ,)680 ,670 תוארוה( רוביצל יפסכ חוד – םיקנבה לע חוקיפל יארשאה יסיטרכ תורבח יחוויד .2
  ."יארשא

9-14- םיידסומ םיפוג' רזוחה יפ לע דדובה סכנה תמרב םיידסומה םיפוגה תועקשה לע ינועבר חוד –  םיידסומה םיפוגה ימוסרפ .3
 םיידסומה םיפוגה תוקזחה םה בוחה חוליפל םישמשמה םינותנה .'דדובה סכנה תמרב םיידסומה םיפוגה יסכנ תמישר ,2015

 ,לארשי קנבל חוודמ וניא ולא םיפוג םינתונש תורישיה תואוולהה לש יפנעה גוויסה הז בלשב .לארשיב תורחסנה תורבח לש ח"גאב
 .'גווסמ אל' ףנעב תוללכנ ןה ןכ לעו

  .א"תב ע"ינל הסרובב תורחסנה תוילארשיה תורבחה לש ח"גאה ינותנל רוקמה – א"תב ע"ינל הסרובה .4
 קנבל תוילארשיה תויקסעה תורבחה לש םירישי םיחוויד לע ססבתמ – ל"וח לומ קשמה לש תובייחתההו םיסכנה תבצמ חוד .5

   .תימוקמה תואקנבה תכרעמ תועצמאב םיפיקע םיחוויד לע ןכו 7ץוח יבשות לומ ןתוליעפ לע לארשי
 תוקזחהו םיילארשי םיריחס ע"ינב ץוח יבשות לש תוקזחה לע לארשי קנבל םירחא םייסנניפה םיכוותמה לשו םיקנבה לש םיחוויד .6

 .ל"וחב םיריחס ע"ינב לארשי יבשות לש
  .הלכלכה יפנעל ןגוויסלו תוולה תוילארשיה תורבחה יוהיזל שמשמה רוקמה – ס"מלה לש יפנעה גוויסה .7
 יארשאה יפרצמ לש םינוש םיחוליפ םיללוכה ,הקיטסיטטסלו עדימל הביטחב םיבשוחמה םינותנ– יארשאה יפרצמ תכרעמ ינותנ .8

  .םירישכמו םיוולמ יפל יקסעה רזגמה לש בוחה ינותנ םה חוליפל םישמשמה םינותנה .קשמב
 

  חוליפל תויזכרמ תוטיש .ד
 
 םיבושיח תכרוע הקיטסיטטסלו עדימל הביטחה הלכלכה יפנע יפל יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי חוליפ ינדמוא תא קיפהל ידכ
 וא הוולמה רזגמה תיווז תא םיראתמ םקלח – םינווגמ עדימה תורוקמו ליאוה .ליעל וטרופש תורוקמהמ לבקתמה עדימל םידוביעו
 ןכו ,םינושה םירישכמה תועצמאב םיוולמה לש םירשקה תפמ תא בשחל רשפאמ םבוליש – יסנניפה רישכמה תיווז תא םקלחו ,הוולה
 .ףיקע וא רישי עדימ ןיא םהיבגלש םיחוליפ דומאל
 
 עדימל הביטחל םינימזה םיינטרפ םינותנב שומישה תפדעה :םה הב םיחנמה תונורקעהש הרודס הטיש התנבנ וז היצרגטניא ךרוצל
 וא םירישי םיחוויד ןיא םהבש תומוקמב םינדמואבו תויראשב שומיש ;ינטרפ עדימ ןיא רשאכ םייפרצמ םינותנב שומיש ;הקיטסיטטסלו
   .םיפיקע
 
 ךרע( םאתומה בוקנה ןכרעב ח"גאה תורתי לע בסנ ובושיחו ,יקסעה רזגמל הוולמה רזגמהו יסנניפה רישכמה תמרב אוה חוליפה
 .םיוולמה ירפסב יארשא ידספהל השרפהה תורתי יוכינ ינפל תואוולהה תורתי לעו )בוח ךורעיש ,"הריבצ"ה
 
 .םהיניב היצרגטניאה תא ראתמו יפנעה חוליפה תדימאל םישמשמה םינותנה תורוקמ תא םכסמ 3 חול

 
 
 

_______________________________ 
  .ינזאמ-ץוחהו ינזאמה יארשאה ןוכיס לע םינותנל תסחייתמ הארוהה 6
 .םירלוד ןוילימ 20 לעמ ל"וחב םידקפומה םייסנניפ םיסכנ תרתי וא/ו םירלוד ןוילימ 50 לעמ יתנש תוריכמ רוזחמ תולעב תורבח לע הלח חווידה תבוח 7
 .םירלוד ןוילימ 5-מ הובגה םוכסב ל"וחב ע"ינ וקיפנהש תוילארשי תורבח חווידב תובייח ןכ ומכ
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 ידראילימב בוחה תורתיו יקסעה רזגמה לש יפנעה חוליפה ןדמוא בושיחל םישמשמה םינותנה תורוקמ :3 חול
 30/09/2019 ,ח"ש

 
םירישכמה  

 
םיוולמה  

ץראב תוריחס ח"גא  
₪ 'מ 205  

ל"וחב תוריחס ח"גא  
₪ 'מ 52  

תואוולה  
₪ 'מ 876  

 אל ח"גא
תוריחס  

₪ 'מ 27  

םיידסומה םיפוגה  
  

  ₪ 'מ 196

 םיפוגה ימוסרפ
)3 רוקמ( םיידסומה  

₪ 'מ 80  

 לשו םיקנבה לש םיחוויד
 םייסנניפה םיכוותמה

)6 רוקמ( םירחא  
₪ 'מ 4  

גווסמ אל  
₪ 'מ 58  

 תוריינל הסרובה
 רוקמ( א"תב ךרע

4(  
₪ 'מ 27  

םיקנבה  
 

  ₪ 'מ 584

 תכרעמ יחוויד
)1 רוקמ( תואקנבה  

₪ 'מ 2  

 לשו םיקנבה לש םיחוויד
 םייסנניפה םיכוותמה

)6 רוקמ( םירחא  
₪ 'מ 0.1  

 תכרעמ יחוויד
)1 רוקמ( תואקנבה  

₪ 'מ 645  

 

יארשאה יסיטרכ תורבח  
 

  ₪ 'מ 3
  

 תורבח יחוויד
 יארשאה יסיטרכ

)2 רוקמ(  
₪ 'מ 3  

 

ץוח יבשות  
 

  ₪ 'מ 164

 לשו םיקנבה לש םיחוויד
 םייסנניפה םיכוותמה

)6 רוקמ( םירחא  
₪ 'מ 2  

תיראשכ בשוחמ  
₪ 'מ 19  

 םיסכנה תבצמ חוד
 לש תובייחתההו
 ל"וח לומ קשמה

)5 רוקמ(  
₪ 'מ 431  

 

םירחאהו תיבה יקשמ  
 

  ₪ 'מ 231
תיראשכ בשוחמ  

₪ 'מ 211  

 לשו םיקנבה לש םיחוויד
 םייסנניפה םיכוותמה

)6 רוקמ( םירחא  
₪ 'מ 2  

  

)ןווכומ( הלשממה  
 

  ₪ 'מ 0.3

גווסמ אל    
₪ 'מ 0.3  

 

לוכה ךס  
 

  ₪ 'מ 449

 ךרע תוריינל הסרובה
)4 רוקמ( א"תב  

 
₪ 'מ 205  

 םיסכנה תבצמ חוד
 קשמה לש תובייחתההו

)5 רוקמ( ל"וח לומ  
₪ 'מ 52  

 
 יפרצמ תכרעמ
)8 רוקמ( יארשאה  

 
₪ 'מ 27  

 
  .עדימב רוסחמ ללגב וא קושה הנבמ ללגב תאזו ,םייטנבלרה הוולמהו רישכמה תועצמאב בוח תרתי ןיא יכ ועמשמ קיר את*

 
 :םיירקיעה םינדמואהו םיבושיחה ןפוא טוריפ ןלהל
 

 :יקסעה רזגמל םיקנבהמ תואוולהה לש יפנע חוליפ .1
   .תואוולה תועצמאב הלוכ טעמכ ,םיקנבל איה יקסעה רזגמה לש בוחה ךסמ תיצחמכ
  .םיפנע יפל יקסעה רזגמל םיקנבה תואוולה לש םינדמואה םיבשוחמ םהמו ,)1 רוקמ( תואקנבה תכרעמ יחוויד אוה הז ןותנל רוקמה
 .תכרעמה לש תיגולודותמה תרגסמל םינותנה תא םיאתהל ידכ )8 רוקמ( םייפרצמה םינותנה לע םילחומ ולא םינדמוא
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 :)םיקיזחמה( םיוולמה םירזגמה יפל יקסעה רזגמה ידי לע וקפנוהו ץראב תורחסנש ח"גאה לש יפנע חוליפ .2

 תורחסנה תורבח ח"גאב םהיתוקזחה לע םינותנ םיחקלנ )3 רוקמ( םיידסומה םיפוגה ימוסרפמ – םיידסומה םיפוגה תוקזחה •
 ח"גאה לש תויוגלפתה םיבשחמ ונא ,)7 רוקמ( ס"מלה לש יפנעה גוויסל הבלצה תועצמאב ,ולא םינותנמ .תרגיאה תמרב ץראב
 .םיפנע יפל
  .)8 רוקמ( יקסעה רזגמה לש ח"גאב םיידסומה םיפוגה תוקזחה לש םייפרצמה םינותנה לע תולחומ ולא תויוגלפתה

 םיכוותמהו םיקנבה םיחוודמ ןהילע רשא ץוח יבשות ידיבש ח"גאה תוכייתשמ םהילאש םיפנעה תא םיהזמ – ץוח יבשות תוקזחה •
 .ליעל גצומה ,םיידסומה םיפוגה תוקזחה לש הזל המוד בושיח ךרענו ,)6 רוקמ( םירחאה םייסנניפה

  .)8 ףיעס( תואוולהה ףיעסב ראותש בושיחל ההז חוליפה ןפוא – םיקנבה תוקזחה •
 יקסעה רזגמה קיפנהש ח"גאב םירחאהו תיבה יקשמ לש תוקזחהה לע םירישי םינותנ ןיאש ןוויכ – םירחאהו תיב יקשמ תוקזחה •

 יקסעה רזגמה ידי לע הקפנוהש ח"גאה ךס תרתי תא םיחלפמ )4 רוקמ( הסרובה ינותנ תרזעב :ןמקלדכ יתיראש בושיח ךרענ
  .םירחאה םיוולמה לש תוקזחהה תוכונמ ףנע לכ לש הרתיהמו ,םיפנעל ץראב

 
    יפנעה חוליפב םיירקיע םירגתא .ה
 
  :םהבש םייזכרמה הלאו ,םינוש םירגתא םיכורכ הלכלכה יפנע יפל יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי חוליפל םינדמואה יבושיחב
 יפל רוביצל ללוכה יארשאה ןוכיס תקולח לע דחואמ ינועבר חוד – תואקנבה תכרעממ םילבקתמה םינותנהמ םיעבונה םירגתא •

  :)831 הארוה( קשמ יפנע
 ףנעה ,המגודל ,ךכ .דרפנב םתוא חלפל ןתינ אל ןכלו ,חווידה תארוה יפ לע ,םיצבוקמ םהמ קלחש םיפנע ללוכ חודה הנבמ •

    .S רדסמ 96 ,95 םיישארה םיפנעה תא ןכו T, N, M רדסמ ס"מלה יפנע תא ללוכ םיקנבה יחווידב 'םירחא םייקסע םיתוריש'
 .וירגאמב םשרנש יפכו ןהלש תירקיעה תוליעפה ףנעל םאתהב ס"מלה יפנעל תוולה תורבחה תא גווסמ קנב לכ •
 םיבשוחמה יארשאה יפרצמ לש תמייקה תיגולודותמה תרגסמל םינותנה תא םיאתהל ידכ ןכלו ,דחואמ סיסב לע אוה חודה •

   .םינדמואו תויצרופורפב שומיש השענ ,ולוס סיסב לע
 ינותנ תא ללוכ אל תואקנבה תכרעמ לש דחואמה יפנעה חודה 2019 תנש ךלהמב םיקנבהמ יארשאה יסיטרכ תורבח תדרפה זאמ •

 בשוחמ יקסעה רזגמל תונתונ יארשאה יסיטרכ תורבחש תואוולהה לש יפנעה חוליפה ןכל .ודרפוה רשא תורבחה ונתנש תואוולהה
    .םינדמוא תועצמאב

 תוכרענ םיחנומב תויבקעו תודיחאל עיגהל ידכ .םינוש םיחנומב םיחוודמ םיתיעלו עדימ תורוקמ ןווגממ םילבקתמ םינותנה •
  .תומאתה

   .רוקמה תוכרעמ לש תולבגמ ללגב תאזו 2015 רבמצדמ איה חוליפה תליחת •
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  םירחבנ םירצות תועצמאב םינותנב שומישה תמגדה .3
 

 :ןייצנ  ןכ ינפל .םיירשפא םירצות תועצמאב םיחלופמה םינותנל םישומיש רפסמ םיגדנ הז קרפב
 ךסמ 9%-כ ורועישש ,יקסעה רזגמל םיידסומה םיפוגהמ תורישיה תואוולהה אוה גווס אלש ירקיעה ביכרה – 'גווסמ אל' ףנע •

  .רסח ןדמוא אוה םיפנעהמ קלח לש בוחה ןכל .בוחה
   .5%-מ ךומנ יקסעה רזגמה לש בוחה ךסב םהמ דחא לכ לקשמש םיפנע לש ףוריצ – םירחא םיפנע •

  .זכרמ םינותנ חולב ןהו תורדסה רגאמב ןה תושגנומה תוינועברה תורדסה ,קנבה רתאב ,םכתושרל

 
  יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי ךס לש יפנע חוליפ .א

 
 

 09/2019 דע 12/2016 ,םיירקיעה םיוולה םיפנעה תשמח לש בוחה :2 ,1 םירויא
 

 
 
 הלדג ,יוניבהו ן"לדנב תויוליעפה ,םייסנניפה םיתורישה ,תשורחהו היישעתה יפנעמ תורבחה לש בוחה תרתי יכ םידמלמ 2-ו 1 םירויא
 אלל טעמכ הרתונ םלוא ,הפוקתה תיברמ ךרואל ההובג התייה םייסנניפ םיתוריש ףנעהמ תורבחה לש בוחה תרתי .ןמזה ךרואל
 איה תאז םע ,םיפנעה תשמח ןיבמ הכומנה איה יוניבה ףנעמ תורבחה לש בוחה תרתי .)0.8%-כ לש עצוממ יתנש לודיג בצק( יוניש
 השקמ תוארל גוהנ ןהבש ,ן"לדנב תויוליעפהו יוניבה יפנעמ תורבחה לש בוחה תרתי יכ ןייצנ .הנשב 11%-כ לש עצוממ בצקב התלע
 םיפנע לע הבחרהל .)יקסעה רזגמה לש בוחה ךסמ 24%-כ( ח"ש ידראילימ 231-כ לע 2019 לש ישילשה עיברה ףוסב הדמע ,תחא
   .הז קרפב ג קלח ואר ולא
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 30/09/2019 ,םיוולמה םירזגמה יפל םיירקיעה םיוולה םיפנעה תשמח לש בוחה תרתי :3 רויא
 

 
 

 םהש ,םיקנבהמ רקיעב בוח תולטונ יוניבהו רחסמה יפנעמ תורבחה יכ תדמלמ )3 רויא( םיוולמה יפל ולא םיפנע לש בוחה תוגלפתה
 לש בוחה ךסמ 51%-כ( ץוח יבשותמ רקיעב בוח תולטונ תשורחהו היישעתה ףנעמ תורבחה ןתמועל .םיפנעה ללכל םייזכרמ םיוולמ
  .)הז ףנע

 
 30/09/2019 ,ח"ש ידראילימב םיפנעו םירישכמ יפל יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי :4 רויא

 

 
 
  .תואוולה תועצמאב לטינ יקסעה רזגמה לש בוחה ךסמ 73%-כ
 תוריחס אל ח"גאו תואוולה תועצמאב בוח תולטונה תורבחה יכ הארמ ,םיפנעו םירישכמ יפל בוחה תוגלפתה תא ראתמה ,4 רויא
 םייסנניפה םיתורישה יפנעמ תורבח רקיעב ןה תוריחס ח"גא תועצמאב בוח תוסייגמה תורבחה ןתמועל .םינושה םיפנעה ןיב תורזופמ
  .)ןהמ תחא לכ ,תוריחסה ח"גאה ךסמ 27%-כ( ן"לדנב תויוליעפהו
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 הלכלכה יפנע יפל יסנניפ-אלה יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי חוליפ
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 יפנעה רצותל יפנעה בוחה סחי .ב
 

 31/12/20188 ,םירחבנ םיפנע ,םהיניב סחיהו יפנעה רצותה ,יפנעה בוחה תרתי :5 רויא
 

 
 
 עציה ,קושה הנבמ – םיבר םימרוגמ עפשומ סחיה .קשמה לש תיסנניפה תוביציל םיבושחה םידדמה דחא אוה רצותל בוחה סחי
 ן"לדנב תויוליעפ ףנעה לש יפנעה רצותל בוחה סחי ,5 רויאב םיגצומה םירחבנה םיפנעה ןיבמ .דועו תוירוטלוגר תולבגמ ,יארשאה
  .תרושקתו עדימ ףנעה לש אוה רתויב ךומנה סחיהו ,רתויב הובגה אוה

 
 יוניבהו ן"לדנב תויוליעפה יפנע  .ג

 
  .תילכלכה םתוליעפב םאתמ שי ןכש ,דחי יוניבה ףנע לעו ן"לדנב תויוליעפה ףנע לע לכתסהל גוהנ
  .יקסעה רזגמה לש בוחה תרתיב םקלחב ןהו קשמה לש רצותב םקלחב ןה םייתועמשמ ולא םיפנע
 

 2019 דע 2015  ,םיוולמה םירזגמה יפל יוניבהו ן"לדנב תויוליעפה יפנע לש בוחה תרתי :6 רויא
 

 

_______________________________ 
 .יפנעה רצותה לש םייקה ןורחאה ןותנה 8
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 לש בוחהמ םישילש ינשכ .תונורחאה םינשה ךרואל הלע יוניבהו ן"לדנב תויוליעפה יפנעמ תורבחה לש בוחה ךס יכ דמלמ 6 רויא
  .תורקסנה םינשב ביצי רתונש לקשמ ,םיקנבל םה ולא תורבח

 
 30/09/2019 ,םיסנניפ םירישכמ יפל יוניבהו ן"לדנב תויוליעפה יפנע לש בוחה תרתי תוגלפתה :7 רויא

 

 
 
 ךסמ 83%-כ( תואוולה תועצמאב רקיעב בוח תולטונ יוניבה ףנעמ תורבחה :םינוש ולא םיפנע לש ןומימה ינפוא יכ דומלל ןתינ 7 רויאמ
    .תוריחס ח"גא תועצמאב םג בוח תוסייגמ ן"לדנב תויוליעפה ףנעמ תורבחה וליאו ,)הז ףנע לש בוחה
 
 

 םוכיס .4
 
 תיזכרמה הכשלה לש הלכלכה יפנע גוויס יפל יסנניפ-אלה יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי לש חוליפה ןפוא תא הראית וז הדובע
 רזגמ לש בוחב תויוחתפתהה תא רתוי קימעמ ןפואב ןוחבל לארשי קנב לש תלוכיה איה ולא םינותנמ הבושח תלעות .הקיטסיטטסל
 .קשמב החימצב הכימתהו קושב םינוכיסה רוטינ ,תיסנניפה תכרעמה תוביציב הכימתה תניחבמ דחוימב ,הז
 
    .םיבושיחהו םינותנה תרגסמ לש הדיחא היגולודותמ תיינבו םיברה עדימה תורוקמ לש היצרגטניא םיכירצמ ולא םיבושיח
 
 תורשפאו ולא םינותנל החונ השיג םיטסילנאלו םירקוחל ,בחרה רוביצל םג רשפאמ לארשי קנב רתאב ףטוש ןפואב הלא םינותנ םוסרפ
     .ותוא םיביכרמה םיפנעה לשו יסנניפ-אלה יקסעה רזגמה לש בוחה לש תויוחתפתהה תניחבל
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 הלכלכה יפנע יפל יסנניפ-אלה יקסעה רזגמה לש בוחה תרתי חוליפ
 




