
 

1 
 

 ינפל םידרחה תיבה יקשמ תולהנתה
 הנורוקה רבשמ תובקעבו

 

 ךאלמ דעלג ,ןודרוג לאירבג ,לטנוול תימע

 

 2021 רבמטפס

 

  



 

2 
 

 םיניינע ןכות
 3 ............................................................................................................................. המדקה

 4 ............................................................................................................... רקחמה תטיש

 5 ................................................................................................................. רקחמה תיצמת

 7 .................................... תוסנכהו תואצוה ,הנורוקה םורט םיידרחה תיבה יקשמ בצמ - 'א קרפ

 8 ................................................................. )2018-2014( לארשיב תיבה יקשמ ללכ תוסנכה

 8 ............................................................................................... םינושימח יפל תוסנכה

 10 ........................................................................ תורחא תוצובק תמועל םידרח תוסנכה

 13 ....................................................................................................... תיבה קשמ תואצוה

 14 .................................................................................................. תכורצת לע תואצוה

 16 ........................................................................................................... הבוח ימולשת

 16 ....................................................................................... םירחא תיב יקשמל תורבעה

 18 ......................................... 2014-2018 ינותנל )2014( בגר לש םינותנה ןיב האוושה :1 הבית

 19 ................................................... תילמרופ יתלבהו תילמרופה ,תילכלכה תולהנתהה - 'ב קרפ

 20 ........................................................................................................... העקשהו ןוכסיח

 21 ........................................................................................................ תוריד לע תולעב

 24 .......................................................................... תידרחה הרבחב תוריד תשיכר יסופד

 32 .............................................................. םידרח לצא תוסנכהל תואצוה ןיב רעפה תורוקמ

 33 ............................................................................................................... יפסכ ןזאמ

 38 .................................................................................. םיילכלכ םיישקו תובוח ,םיסכנ

 39 ................................................................................................................... םיח"מג

 41 ................................................................................................. הביתכב - קרפה םוכיס

 42 ..................................................................................... םירוגמל תוריד תשיכר :2 הבית

 44 .............................................................. םיידרחה תיבה יקשמ לע הנורוקה תעפשה - 'ג קרפ

 44 ........................................................................................................ תיב יקשמ תוסנכה

 46 ....................................................................................................... הדובעמ תוסנכה

 51 ....................................................................................... תוכימתו תואבצקמ תוסנכה

 52 ........................................................................................................... ןוהמ תוסנכה

 52 ....................................................................................................... תיבה קשמ תואצוה

 53 .............................................................. העקשההו ןוכסחה ,תובוחה לע הנורוקה תעפשה

 54 ............................................. חווט תוכורא תועפשה תמועל ידיימה חווטב רבשמה תעפשה



 

3 
 

 55 ........................................................................ )דיפל-טנב תלשממ( 36-ה לארשי תלשממ

 56 ................................................................................................................ קרפה םוכיס

 57 .................................................................................................................. רקחמה םוכיס

 59 ........................................................................................................................... תורוקמ

 

 המדקה

 ורקאמה תעפשה לשב דוחייב ,תוטלחה ילבקמו םירקוח תובר הקיסעמ םידרח תקוסעת תייגוס

 ,ידרחה רזגמב םיכומנה הקוסעתה ירועישב םיקסוע םיבר םירקחמ .ילארשיה קשמה לע הלש

 ,לירקו ץב( הרשכהה תמרבו ידרחה רזגמב הקוסעתה תוכיאב םיקסוע םירחאו םירבג ברקב דוחייב

 םיקסוע דבלב םיטעמ םירקחמ .)2018 ,'חאו ריסק ;2016 ,ןמרכיזו ןהכ ,ךאלמ ;2009 ,ןיול ;2019

  .)2014 ,בגר( ינועה תייגוס םע תידרחה תודדומתהבו וז היגוסל תידרחה טבמה תדוקנב

 תקוסעת ןיב תוינידמבו רקחמב תחוורה הקולחה וניה םוחתב קוסיעה טועימל םייוטיבה דחא

 םישנלו םירבגל הנושה דועייה תסיפת ןניה הנחבאל תוביסה .תוידרח םישנ תקוסעת ןיבל םירבג

 תיב ליגמ לחה תוידרח םישנלו םירבגל הנוש תיעוצקמו תידומיל הרשכה םג תרזגנ הנממש תוידרח

 ימוחתבו הקוסעתה ירועישב םיטלובה םירעפה ןה ולא םילדבה לש האצותה .ידוסיה רפסה

 רשקהב הקוסעתה תייגוס תא האור ונניא ןיחבמה טבמה םלוא .תוידרח םישנו םירבג ןיב הקוסעתה

  .תיבה קשמ – תידרחה הרבחב ללכ ךרדב ןחבנ אוה ובש

 תומדקתמ םהיתושנ רשאכו םיאושנ םה רשאכ בורל תשחרתמ ,םידרח םירבג לש הדובעל האיציה

 םידרחה םירבגה לש הדובעל האיצי תודוא הטלחהה .לעופב תודבוע רבכ וא תיעוצקמה ןתרשכהב

 לש תידיתעה וא תיחכונה הסנכהה תמרמ ,תיבה קשמ לש ילכלכה בצמה ןמ קתונמב תלבקתמ הניא

 קושל םיסחייתמ םה רשאכ םידרח לש טבמה תדוקנ .תיבה קשמ לע םילטומה תובוחה ןמו השאה

 לוכי ונניא ידרחה רזגמה רובע תוינידמ ןנכתל ןיינועמש ימ .תיבה קשמו החפשמה הניה הדובעה

    .וז טבמ תדוקנמ םלעתהל

 תונתיאה תדימבו םיידרחה תיבה יקשמ לש ילכלכה בצמב תודקמתהב הז רקחמ לש ודוחיי

 תונורחאה םינשב םידרחה תיבה יקשמ לש תילכלכה תולהנתהה תא הפממ אוה .םהלש תיסנניפה

 תדחוימ בל תמושת ןכ ומכ קינעמ רקחמה .תובוחו העקשה ,ןוכסח ,תואצוה ,תוסנכה תניחבמ

 .םיידרחה תיבה יקשמ לש ילכלכה םבצמ לע הנורוקה רבשמ לש תילכלכה העפשהל

 ?תונורחאה םינשב רדרדמ וא רפתשמ םיידרחה תיבה יקשמ לש תואצוההו תוסנכהה םרז םאה

 לש תוכלשהה ןהמו ?םימצמטצמ וא םיבחרתמ םיידרחה תיבה יקשמל שיש םיבאשמה םאה

 לע ?םיידרחה תיבה יקשמ לש םתונתיא לע הנורוקה תפגמ דוחייבו הנורחאה תעה ןמ תויוחתפתה

  .הז רקחמ תונעל שקבמ תורחאו ולא תולאש
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 תיבה יקשמ לש האצוהה יפיעסו הסנכהה תורוקמ תא םיפממ ונא רקחמה לש ןושארה קרפב

 תיתועמשמ הילע תוארל ןתינ קרפב .הנורוקה ינפלש םינשב םהב ולחש םייונישה תאו םידרחה

 ,רבעבכ ,ולא םינשב .תואצוהב הילע םג הדצלו ,2014-2018 םינשב םידרחה תיבה יקשמ תוסנכהב

  .תוסנכהה ןמ יתועמשמ ןפואב רתוי תוהובג םיידרחה תיבה יקשמ תואצוה

 ,תוריד תשיכר ,העקשה ,ןוכסח – תיבה יקשמ לש תילכלכה תולהנתהב םידקמתמ ונא ינשה קרפב

 – םייסנניפה םיח"מגב ןוידל שדקומ קרפהמ קלח .תואצוהל תוסנכה ןיב םירעפהו םיילכלכ םיישק

 הז קרפב .תיביר אלל תואוולהו תונודקיפ םידרח תיב יקשמל םיקפסמה חוור תורטמ אלל םינוגרא

 יונישו ,תוריד תשיכרל רושקש המ לכב תילכלכה תולהנתהב םייתועמשמ םייוניש םג םיראתמ ונא

 .תיתלשממה היצלוגרה תרבגהל םתוכרעיה לשבו םלדוג בקע םיח"מגה תוליעפב

 םיידרחה תיבה יקשמ תואצוהו תוסנכה לע הנורוקה רבשמ עיפשה וב ןפואב םינד ונא ישילשה קרפב

 רבשמ תפוקתבש ךכ לע םידיעמ םיאצממה .רבשמה ןמ האיציה עיפשהל היושע וב ןפואה לעו

 ןמ האצותכ תאז ,ועגפנ אלו טעמכ םידרחה תיבה יקשמ לש םייחה תמרו וטנ הסנכהה הנורוקה

 תיבה יקשמ לש תיסנניפה םתונתיא הארנה לככ העגפנ וז הפוקתב ,תאז םע .תיתנידמה הכימתה

  .םרובע השק תויהל הלולע רבשמהמ האיציהו םיידרחה

 םיספתנ םהש יפכ תידרחה הרבחה לש םיכרצה תא ןיבהל הניה תחאה .הז רקחמל תורטמ יתש

 תוהזל הניה היינש הרטמ .ידרחה תיבה קשמ לש ובצמ ונייה ,ןמצע תוידרחה םייניעב ללכ ךרדב

 )2018-2014( הנורוקה תפגמל ומדקש םינשב ןה ,םינשה ךרואל תיבה יקשמ לש םתונתיאב תומגמ

 יקשמ לש תיוושכעה בצמה תנומת יוהיז .)2021-2020( הנממ תוששואתההו הנורוקה תפוקתב ןהו

 הרבחה לש םיכרצה תנבהב תוטלחה ילבקמל עייסי תונורחאה םינשה תומגמו םיידרחה תיבה

 עייסת וז הנבה .םיידרחה תיבה יקשמ ינפב םידמועש םייוושכע םירגתא רותיאבו תידרחה

 תונורתפ תאיצמב םג ומכ םיידרחה תיבה יקשמ תולהנתהב םייופצ םייוניש תארקל תוכרעיהב

  .ולא םירגתאל םישרדנ

 רקחמה תטיש

 תיזכרמה הכשלה לש תיבה קשמ תואצוה ירקס :תורוקמ רפסממ םינותנ ונבליש רקחמב

 רקס ,2019-2020 םינשהמ ס"מל לש םדא חוכ ירקס ,2014-2018 םינשהמ )ס"מל( הקיטסיטטסל

 ,"הכלהכ רקס" ידרחה םירקסה ןוכמ ידי לע םיידרח תיב יקשמ ברקב 2018 תנשב ונכרעש ידועיי

 תפגמ תעפשה תודוא "אירקסא" ידרחה םירקסה ןוכמ ידי לע 2020 ינויב ונכרעש ףסונ ידועיי רקס

 .2007-2018 םינשהמ םיילהנמ םינותנו ,הנורוקה

 םינותנ םימייק אל םהילע םיאשונ רפסמל תדחוימ תוסחייתה השרדנ רקחמה תנכה ךלהמב

 לש תילכלכה תולהנתהב בושח דיקפת םהל( ח"מגה תודסומ תא םיללוכ הלא םיאשונ .םירדוסמ

 לש םימיוסמ םיטביהו םידרח םירבג לש תילמרופ אלה הדובעה תעפות תא ,)םידרחה תיבה יקשמ

 םימרוג םע עקר תוחיש ונכרע ךכ ךרוצל .ידרחה תיבה קשמ תולהנתה לע הנורוקה תועפשה

 1.ח"מגה תודסומ םע תורכיה םהלש עוצקמ ילעב םעו תידרחה הרבחהמ םייטנוולר

 
 ד"וע ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמב הנידמו תד ,םואלל זכרמה שאר רבעשל ,ןמדירפ יקוש ר"ד םה םינייאורמה 1

 םודיק' םוחת שאר ןייטשנטנילפ ילתפנ ברה ,םיטפשמה דרשמ ,תילכלכה הקלחמב תישאר תרזוע רבעשל ,ירסל עבשילא
 הפונת( תבת – לארשי טניו'ג ,תוינכות להנמ ,טוגניטכרט קחצי ר"ד ,”ימצעב“ תתומעב 'תידרחה הליהקב הקוסעת
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 רקחמה תיצמת

 יקשמב ןנובתהל םיבייח ונחנא תידרחה הרבחה לש תילכלכה תולהנתהה תא ןיבהל וננוצרב םא

 הסינכב תורושקה תוטלחהש ךכל איבמ תידרחה הרבחב ריעצה ןיאושינה ליג .םיידרחה תיבה

 תולהנתהה ןמ קלחכ תולבקתמ ,םירבג ברקב דוחייב ,הקוסעתל הסינכלו תיעוצקמ הרשכהל

 םע תודדומתההו ,טרפב רוידה יריחמבו ,ללכב היחמה רקויב היילעה .ולוכ תיבה קשמ לש תילכלכה

 יקשמ המכ דע קודבל ונתוא תצלאמ ,םיריעצה תיבה יקשמ לע רבעבמ רתוי םויכ תלטומש אתנכשמ

 שקבמ הז רקחמ .םיצעה קר הנורוקה רבשמש הייהת ,תיסנניפ הניחבמ םינתיא םיידרחה תיבה

 הדובע תעינמ ,הדובעל האיצי דודיע לש רשקהב תוינידמל תוכלשה םג ןהל שיש ולא תויגוס ןוחבל

  .םיח"מגה לע חוקיפו תואתנכשמ ןומימ ,תרהצומ אל

 םידרחה תיבה יקשמ תוסנכה ולע )2014-2018( הנורוקה ינפלש םינשבש םיעיבצמ רקחמה יאצממ

 הלא ןה תוידרחה םישנה .הדובעמ הסנכהב לודיג לשב רקיעב ,םידרח אל תיב יקשממ רתוי רהמ

 תוידרח םישנ לש הקוסעתה רועישב היילעב תנייפאתמ וז הפוקת ןכש וזה המגמה תא וליבוהש

 תמר םג ךכו טעמב קר הלע םידרחה םירבגה לש הקוסעתה רועיש ,ןתמועל .ןהלש הסנכהה תמרבו

 ,ח"ש 8,070-כ לע 2014-ב הדמע הדובעמ םידרחה תיבה יקשמ תסנכה ,לכה ךסב .םהלש הסנכהה

 ולע ידרח אל ידוהי תיב קשמ לש הדובעמ תוסנכהב היילעה .21% לש היילע ,₪ 9,767-כ לע 2018-בו

 תיב יקשמ לש הדובעמ תעצוממה הסנכהה הפוקתה ףוסב םג ,תאז םע .16.5%-ב הפוקת התואב

 לחה .םידרח אל םידוהי תיב יקשמ לש הדובעמ תעצוממה הסנכהה ןמ דבלב 66% לע הדמע םיידרח

 םילקש 100-כ לש היילע ךכל המאתהב םיאור ונאו ,היצילאוקל תוידרחה תוגלפמה ובש 2015 תנשמ

 היילעה תמועל החינז וז ךא ,תובישיה ביצקתבו םידלי תואבצקב תויתלשממה תוכימתב םג

    .הדובעמ תוסנכהב

 ןפואב תוהובג וראשנ עצוממבש ,םידרחה תיבה יקשמ תואצוהב לודיג םג וולתה תוסנכהב לודיגל

 םירבג השיש לכמ דחא ,רקחמה יפ לע .שדוחב םילקש 3,300-כ לש שרפה – תוסנכהה ןמ יבקע

 תוסנכהה תמר ךכ לשבו )"רוחשב"( םיירקיעה הדובעה יאליגב רהצומ אל ןפואב םידבוע םידרח

 הדבועה ןמ עבונ תוסנכהה תערל רעפל ףסונ רבסה .ס"מלה ירקסב תרהצומה וזמ ההובג תילאירה

 רתוי תיתועמשמ איצוהל םיטונש ,םיריעצ תיב יקשמ לש הובג זוכיר ונשי תידרחה הרבחבש

  .םייחה ךשמהב תוסנכהב לודיגל הייפיצ ךות ,םהיתוסנכהמ

 תיבה יקשמ לש העקשההו ןוכסחה יסופדב םייוניש ולח תונורחאה םינשבש םיאצומ ונחנא ,ןכ ומכ

 הלע םימדוק םירקחמב .םתולעבב הרידל עיגהל םיריעצ תוגוזל רשפאל םינווכמ םלוכש ,םידרחה

 אתנכשמ ימולשתב ,תולוז תוריד תשיכרב םידרחה תיבה יקשמ םידקמתמ וז הרטמל עיגהל ידכש

 תורידה יריחמ :ןתוליעימ תודבאמ הלא תויגטרטסאש ךכל תויודע ונאצמ .תובוח תלדגהבו םיכומנ

 יריחמ תיילעמ רתוי לודג בצקב ,םירימאמו םיכלוה םידרחה תיבה יקשמ לש אתנכשמה ימולשתו

 םולשת .תמצמטצמ הרידה ןובשח לע תובוחה תלדגהו םיאפוק הריד לע תולעבה ירועיש ,רוידה

 רתוי הובג אוהו שדוחב םילקש 1,383 לע דמוע ידרח קשמ לש עצוממה ישדוחה אתנכשמה

 40% לש היילעב רבודמ .שדוחב םילקש 1,219 לע דמעש ידרח אל ידוהי תיב קשמ לש םולשתהמ

 םילקש 981 ידרחה תיבה קשמ לש אתנכשמה םולשת היה זא ,2014 תמועל וזה האצוהה הבוגב

 
 ןוגראב ילכלכ ץעוי ,ןמטוג לארשי ברה ,רצואה דרשמב ישארה יטפשמה ץעויה רבעשל ,סירב לאוי ד"וע ,)הקוסעתב
 .הלכלכל תימואלה הצעומב ןלכלכ ,קינפוז םהרבא ,םיח"מגה ןוגרא להנמו "הליסמ"
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 ינותנ יפל ,וז הפוקתב ,האוושה םשל .םידרח אל םידוהי תיב יקשמ תמועל םג ךומנ היהו ,שדוחב

 םיעצוממה אתנכשמה ימולשתב היילעל הביסה ,דבלב 17%-כב תורידה יריחמ דדמ רקייתה ,ס"מל

 45%-ל 40%-מ אתנכשמ םימלשמה םידרחה תיבה יקשמ רועישב הילע קר אל התייה םידרחה לש

 .שדוחב םילקש 3,100-ל שדוחב םילקש 2,450-מ ,םהלש עצוממה אתנכשמה הבוגב הילע םג אלא

 הרבחב הגהנש םינש תכורא המרונב יונישמ עבונ אתנכשמה ימולשת ףקיהב היילעה ןמ קלח

 רכינ רועיש .םיאושינה ןמזב םהידליל הרידה לע םולשתה רקיע תא םינמממ םירוה היפל תידרחה

 םהידליל הריד תיינקב ףתתשהל ישוק לע םויכ חוודמ ןיאושינה ליגב םידליל םידרחה םירוההמ

 םולשתל דעו תיצחממ םויה םימלשמ םיריעצה תוגוזה בור ,ךכמ האצותכ .רבעב גוהנ היהש ןפואב

  .הרידה תשיכר תולע לש אלמ

 תונוכסחה ודמע 2018-ב :תונוכסחל האוושהב םיהובג תובוח לע םיעיבצמ םיפסונ םינותנ

 ,םילקש יפלא 453-כ לש עצוממ בוח תמועל םילקש יפלא 56-כ לע ידרח תיב קשמ לש םיעצוממה

 םיידרחה תיבה יקשמ לש תובוחה רקיע .ותוא ריזחהל ידכ ושדקוה תישדוחה הסנכההמ 21%-כש

 הנקב הלוע וז תובוח תקולח .)7%( םיח"מגה םיאצמנ בר קחרמבו כ"חא קרו ,)73%( םיקנבל םניה

 םיח"מגה לש רבעמ םע ןכ ומכו םיקנבה ידי לע תונתינה תואתנכשמה ףקיהב היילעה םע דחא

 .םיח"מגה קוחל תוכרעיה ךותמ םג ראשה ןיב ,רתוי רדוסמ םיפסכ לוהינל םיינוניבהו םילודגה

 ,הנורוקה רבשמב דואמ טעמ העגפנ םידרחה תיבה יקשמ לש וטנ הסנכההש תורמל יכ ונאצמ ,ףוסבל

 רזגמב הלטבאה ירועיש .םיקנעמו הלטבא ימד לש הבידנ תוינידמ תוכזב קר רשפאתה רבדה ךא

 ןהו המצע הנורוקה תפוקתב ןה ,תידרח אלה תידוהיה הייסולכואל תיסחי םיהובג ויה ידרחה

 אל םידוהי לש הקוסעתה רועיש דמע 2021 תנש לש ןושארה ןועברב םא ,ךכ .םירגסה ןמ האיציב

 רבשמ .דבלב 85% לע דמע אוה םידרח ברקב ,הנורוקה ינפלש הפוקתה ןמ 90%-כ לע םידרח

 תנשב ןואפיק לח םהלש םיפסכה רוזחמבש םיח"מגה רובע שממ לש רגתא הוויה םג הנורוקה

 .רבשמה

 יקשמש ךכ לע םיעיבצמ ונא .הנורוקה רחאלש הפוקתל דיתע ינפ הפוצה טבמב םייתסמ הז ךמסמ

 הרזח רדעיה לשב תאזו ,רבשמה ינפלש וזל המודה תוסנכהה תמרל עיגהל םישקתמ םיידרחה תיבה

 תלשממש הדבועה וניה םיידרחה תיבה יקשמ לש םחתפל דמועה ףסונ רגתא .הדובעה קושל האלמ

 רזגמב הכימתה תא הליבגה איה םירקמ המכבו תידרח תוגיצנ תללוכ הנניא תיחכונה לארשי

 הטלחהה .םהבש םיריעצה דוחייב ,םיידרחה תיבה יקשמ לע יפסכה לועה תא דיבכי הז בצמ .ידרחה

 רתוי םיבר םיריעצ םירבגש ךכל איבהל אופא היושע 21 ליגל יאבצ תורישמ רוטפה ליג תא דירוהל

 לשב ןהו ךכל תיקוחה תלוכיה לשב ןה ,רתוי ריעצ ליגב הקוסעתו תיעוצקמ הרשכהל ואצי רבעבמ

  .םילדגה הסנרפה יכרצ
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 ,הנורוקה םורט םיידרחה תיבה יקשמ בצמ - 'א קרפ

 תוסנכהו תואצוה

 ינשב תודקמתה ךות ,הנורוקה רבשמ ינפל םידרחה תיבה יקשמ בצמ תא םיגיצמ ונא הז קרפב

 תומגמ םילעמ םיאצממה .תיבה קשמ תואצוהו תוסנכה – םייח תמרו החוור לש םיבושח םינייפאמ

 תיבה יקשמ לש תללוכה םייחה תמרב תיתועמשמ הילע הלח 2014-2018 םינשב ,תחאה .תוירקיע

 הסנכהב הילעב רקיעב אוה וז הילע לש הרוקמ 2.תואצוהה דצב ןהו תוסנכהה דצב ןה ,םידרחה

 הדובעמ תוסנכהב רופישמ קלחכ ןהו םידרחה לש הקוסעתה ירועישב היילעמ האצותכ ןה ,הדובעמ

 םידרח אל םידוהי ןיבל םידרח ןיב תוסנכהב םירעפה ,היינשה .לארשיב הדובעה קוש ללכב

 וליאו ,ידרח אל ידוהי תיב קשמ תסנכהמ 61%-כ ידרח תיב קשמ תסנכה התייה 2014-ב .ומצמטצה

 .הנממ זוחא 66%-כ התייה רבכ איה 2018-ב

 סחייתמו ,)2014( בגר לש אוה םיידרחה תיבה יקשמ תוסנכהו תואצוה לש ןורחאה טרופמה רקחמה

-2018 םינשה .2018 ינותנ – הנורוקה םורט רתויב םיינכדעה םינותנה ואבוי הז קרפב .2011 ינותנל

 ,תילכלכ החימצ לש םינש ויה )20143 תנשמ בגר לש ורקחמו( הז רקחמ סחייתמ םהילא 0112

 הקוסעתה תמר לשו לארשיב תיבה יקשמ לש תעצוממה םייחה תמרב ףוצר רופישב ונייפאתהש

 יקשמ לע םג וחספ אל הלא םירופיש .)2019 ,ימואל חוטיבל דסומה( תוסנכה ירעפ םוצמצבו ,קשמב

  .םידרחה תיבה

 םידרח בולישל תיבקע תיתלשממ תוינידמ לש הרישי האצותכ וללוחתה םייונישה ןמ קלח

 תא ,2003 תנשב םידליה תואבצקב יטמרדה ץוציקה תא תונמל ןתינ ולא םידעצב .הקוסעתב

-2014 םינשה ןיב ,םיבלש המכב( 24 ליגל 35 ליגמ םידרח םירבג רובע רוטפה ליגב תיבקעה הדרוהה

 רזגמל הקוסעתהו ןווכהה יזכרמ תחיתפ תאו )ילילש הסנכה סמ( הקוסעת קנעמ תלעפה תא ,)2009

 רחאלו םישנה לש הקוסעתה ירועיש ולע הליחת .)2016 ,ןמרכיזו ןהכ ,ךאלמ( םינש ןתואב ידרחה

 ראשה ןיב ,רושעה עצמאב המצע תא תוצמל הלחה הקוסעתב רופישה תמגמ .םירבגה לש םג ןכמ

 לוטיבלו תובישיה ביצקת תלדגהל הלעפ )2015 תנשמ לחה( תיעיברה והינתנ תלשממש ךכמ האצותכ

 2019-2015 םינשה ןיב .רבגה תקוסעתב םוי תונועמב החנה תיינתה ומכ הקוסעתל םיצירמת

  ודמע םידרח םירבג לש הקוסעתה ירועיש ךא תוידרח םישנ לש הקוסעתה ירועיש תולעל וכישמה

  .)2020 ,רנהכו ךאלמ( הפוקתה ךרוא לכל םוקמב

 רופיש םהבו תידרחה הרבחה ךותב וללוחתהש םיכילהתמ םג תילכלכה החימצה תא קתנל ןתינ אל

 תידרח הייסולכואו ידרח םייניב דמעמ תוססבתהו תימדקאהו תיעוצקמה הרשכהה תוכיאב

-ב ידרחה רזגמב םיימדקאה םיראתה ילבקמ רפסמ הלע 2019-2015 םינשב .)2020 ,רנהכ( תינרדומ

 תודמולה תוידרחה םישנה רועישב 44% לש היילע 2014-2019 םינשה ןיב הלח ךכב אצויכ .374%

 הקוסעתב םידרח בולישל ,הארנש יפכ .)2020 ,רנהכו ךאלמ( הסדנהה ימוחתב תיעוצקמ הרשכה

 .תיבה קשמ תוסנכה בכרה לע תיתועמשמ העפשה התייה תימדקאהו תיעוצקמה הרשכהה רופישלו

 
 תרדגהב יוניש לשב תואדווב תאז עובקל ישוק םייק ךא ,2011 תנשמ לחה ,רתוי בחר םינש חווטב םג התפצנ וז היילע 2

 .קרפה ףוסב 1 הביתב דרפנ ןויד ואר .םינשה תצורמב םירקסב ידרח
 םיעצבמ רשאכ ךכ לע תעדה תא תתל שיו ,ונינפל םידמועה םינותנב הרדגההמ הנוש )2014( בגר ידי לע םידרחה תרדגה 3

 .1 הביתבו תמדוק הרעהב םג ואר ,2011 זאמ תומגמ לע תואוושה
  .ט"עשת תנשבו ה"עשת תנשב םיימדקא םיראת ילבקמ ילבקמ תודוא ס"מלה לש תרושקתל תועדוה ואר 4
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 )2018-2014( לארשיב תיבה יקשמ ללכ תוסנכה

 תואבצקו ,5ןוהמ ,למג תופוקו היסנפמ ,הדובעמ תועיגמ לארשיב תיבה יקשמ לש תופטוש תוסנכה

 תונרק ןוידפ וניה ,ףטוש וניאש ,ףסונ הסנכה רוקמ .6םירחא םיפוגו הלשממה ןמ תוכימתו

 ינש טעמכ 2018-ב הוויהו תיבה קשמ תסנכהב יזכרמה ביכרמה הניה הדובעמ הסנכה .תומלתשה

-ב תיבה קשמ תסנכהמ תישישכ התייהש ,ןוהמ הסנכהה אוה ותובישחב ינשה רוקמה .הנממ שילש

2018.  

 ףא החימצהו ,רושע תוחפל לש הפוצר היילעב תיבה קשמ תסנכה האצמנ ,הנורוקה רבשמ דע

 לש הקלח םג .)2019 ,ימואל חוטיבל דסומה( תוכומנה תוסנכהה ילעב תיבה יקשמב הדקמתה

 תנשב 65%-ל ,)2014 ,בגר( 2011 תנשב 61%-מ :ןורחאה רושעב תופיצרב הלע הדובעמ הסנכהה

 2018-ב 16%-ל )םש( 2011-ב 19%-מ דרי הקלחש ,ןוהמ הסנכהה ןובשח לע רקיעב היה לודיגה .2018

 ןקלח םג .2018-ב 8.7%-ל 2011-ב 10%-מ ןטק ןלקשמש ,תואבצקו תוכימת ןובשח לעו ,)1 םישרת(

  .הסנכה רוקמ לכ לש ולקשמ תא ראתמ 1 םישרת .טעמ דרי תומלתשהה תונרקו תויסנפה לש

 

 תיבה קשמ תוסנכה בכרה תוגלפתה :1 םישרת

 םינושימח יפל תוסנכה

 0.3559-ל 2011 תנשב 0.3794-כמ דרי יני'ג דדמ וב ,םירעפ םוצמצ לש רושע היה ןורחאה רושעה

 ומצמטצה םינושימחה ןיב תוסנכהה ירעפש תורמל .)2019 ,ימואל חוטיבל דסומה( 2018 תנשב

 ,ןוילעה הסנכהה ןושימחב תעצוממה תישדוחה הסנכהה :םייתועמשמ וראשנ םה ,הלא םינשב

 ןושימחב תעצוממה הסנכהה ןמ רשע יפמ רתוי ,םילקש ףלא 50-מ הלעמל לע 2018-ב הדמע ,לשמל

 קר ןותחתה ןושימחבש ןמזב .הסנכהה תורוקמב םג םילדבנ םינושימחה .)2 םישרת( ןותחתה

 םינושימחה תשולשבו ,60%-כ הווהמ איה ינשה ןושימחב ,הדובעמ איה תיבה קשמ תסנכהמ תיצחמ

 
 ויה תולעבב הרידב םיררוגתמה תיב יקשמש הרידה רכש ןדמוא איהש ,"םירוגמל הריד לע תולעבמ ןיעב הסנכה" ללוכ 5

 תוריכשב וז הרידב םיררוגתמ ויה ול םהמ ךסחנ היהש הרידה רכש וא ,םתריד תא םיריכשמ ויה ול םילבקמ
 .)2014( בגר ומכ הטיש התואב ונשמתשה תומלתשהה תונרק ןוידפ תא בשחל תנמ לע 6

14

95 11
2220

13 14

4038
16
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 תורמל ,םינוילעה םינושימחב רתוי טעמ ןטק אקווד ,ןוהמ הסנכהה לקשמ .שילש ינשכ – םינוילעה

 תוחינז תומלתשה תונרקו היסנפמ תוסנכהה .תיתועמשמ הלודג הסנכהה םיטלחומ םירפסמבש

 הכופה הנומתה .םינוילעה םינושימחב תולועו ,לקשמב םגו תומכב םג ,םינותחתה םינושימחה לצא

 לע תדמועו ,ןותחתה ןושימחהמ תיב קשמ תסנכהמ עברל לעמ הווהמ איה – תואבצקמ הסנכה יבגל

 ,ישימחב בוש הלועו יעיברהו ישילשה םינושימחב רתוי טעמ הכומנ איה .שדוחב םילקש 2,550-כ

 םג םה לארשיב הסנכהה ירעפ .)2 םישרת( םידדוב םיזוחאל דרוי הסנכהה ךסמ הלש לקשמה ךא

 םיזכורמ םיברעהו םידרחה תיבה יקשממ תיצחמכ ,3 םישרתב תוארל ןתינש יפכ .םיירזגמ םירעפ

 תשולשב זכרתהל רתוי םיטונש ,םידרח אל םידוהי תמועל ,ינשה ןושימחב עברכו ,ןותחתה ןושימחב

 .םינוילעה םינושימחה

 

 םינושימח יפל תוסנכה תוגלפתה :2 םישרת

748

129

187

264

458

916

154

216

302

503
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 הייסולכוא תוצובק יפל םינושימח תוגלפתה :3 םישרת

 אוה רתויב טלובה יונישה .םינושימחה לכ ברקב תוסנכהה בכרה תיתועמשמ הנתשה ןורחאה רושעב

 תסנכהמ דבלב 43%-כ התוויה איה 2011-ב .ןותחתה ןושימחה לצא הדובעהמ הסנכהה לש הקלחב

 2018-ב 51%-ו 2014-ב 48.5%-ל הדמתהב הלע הז רועיש לבא ,)2014 ,בגר( הז ןושימחב תיבה יקשמ

-ל )2014 ,בגר( 2011-ב 54%-מ הדובעה לש הקלחב הילע הליחת התייה ינשה ןושימחב .)2 םישרת(

 םינושימחב תיבה יקשמ לש םתולת םג .)2 םישרת( 2018-ב 63%-ל תמיוסמ הדיריו ,2014-ב 65.5%

 תויהל הכישמה תומלתשה תונרקמו היסנפמ םתסנכה ךא ,הלא םינשב הנטק תואבצקב םינותחתה

  )2 םישרת( החינז

 תורחא תוצובק תמועל םידרח תוסנכה

 ,םידרח לש תוסנכהה בכרהב םייונישב םירושק םינותחתה םינושימחה תוסנכה בכרהב םייונישה

 ויה םידרחה תיבה יקשממ 58%-כ ,2011-ב .)3 םישרת( םיכומנה הסנכהה ינושימחב םיזכרתמה

 הרפתשה הנורוקה רבשמ דעו זאמ .)2014 ,בגר( ינשה ןושימחב 26%-כו ןותחתה הסנכהה ןושימחב

 2018-ב המאתהב 23%-ו 49.6%-ל תחפ םינותחתה םינושימחב םזוכירו ,םידרחה לש םייחה תמר

 .)3 םישרת(

 ,רנהכו ךאלמ( ןורחאה רושעב םהלש ישונאה ןוהבו םידרח תקוסעתב םייתועמשמ םירופיש תורמל

 תסנכה 2018-ב .הייסולכואה ראש ןיבל םידרח ןיב םייתועמשמ הסנכה ירעפ םימייק ןיידע )2020

 ,ידרח אל ידוהי תיב קשמ תסנכהמ 66%-כ םהש ,שדוחב םילקש 18,552 לע הדמע ידרח תיב קשמ

  .)2014-ב 61%-כ תמועל( שדוחב םילקש 27,953 לע הנשה התואב הדמעש

 ח"ש 9,767-כ לע 2018-בו ,ח"ש 8,070-כ לע 2014-ב הדמע הדובעמ םידרחה תיבה יקשמ תסנכה

 םג הכומנ תויהלו הדובעמ םידרח אל םידוהי תסנכהמ תיצחמכ תויהל הכישמה ךא ,)2018 יריחמ(

 םידרח אלל םידרח םידוהי ןיב םירעפה .)4 םישרת( הדובעמ םיברעה תיבה יקשמ תסנכהמ

 הריעצ תידרחה הייסולכואהש ךכמ עבונ הארנה לככ הז ךא ,רתוי וליפא םילודג היסנפמ תוסנכהב
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 יוסיכ )2020 ,רנהכו ךאלמ( תידרחה הרבחה תא תונייפאמה ,ךומנ רכשב תודובעלש ךכמו רתוי

 .רתוי ךומנ ינויסנפ

 

 הייסולכוא תצובק יפל תוסנכה בכרה תוגלפתה :4 םישרת

 תיב יקשמ לשמ תיתועמשמ תולודג תוכימתו תואבצקמ םידרחה תיבה יקשמ תוסנכה ,דגנמ

 3,577 דע 2018-בו ,שדוחב םילקש 2,892 לע ודמע ןה 2014-ב .לודגל תוכישממו ,םירחא םירזגממ

 רזגמה לש תויתועמשמ תוסנכהב אוה םירזגמה ןיב לדבההמ בושח קלח .)4 םישרת( שדוחב םילקש

 םיללוכבו תובישיב תוכימתמ עבונ ולוכ טעמכש )ימואלה חוטיבה םניאש( הלשממ ידרשממ ידרחה

 םיברע ברקב תוחינזש ,)5 םישרת( הל הצוחמו ץראב ,םירחא תיב יקשממ תורבעהמו ,)7 םישרת(

 ןיב ידרחה רזגמל תוכימתו תואבצקמ תוסנכהב ירקיעה לודיגה ,תאז םע .םידרח אל םידוהי ברקבו

 1,918-ל שדוחב םילקש 1,390-מ ולדגש ,ימואלה חוטיבה תואבצקב אקווד היה 2018-ל 2014

 םרובע ויה אל 2014-בש ,הדילה ימד תללכהמ עבונ הזה לודיגה בור .)5 םישרת( שדוחב םילקש

 ועיגה םידרח ברקב לבא ,םידרח אל םידוהיו םיברע רובע תיסחי םינטק וזה הבצקה ימוכס .םינותנ

 ,תואבצקמ הסנכהב הלודג היילעב רבודמ וז הבצק אלל םג .)6 םישרת( 2018-ב שדוחל םילקש 275-ל

 תוכנה תואבצקב ,שדוחב םילקש 434-ל םילקש 285-מ הנקזה תואבצקב הילעמ רקיעב העבנ איהו

 ודרי ,ןמזה ותואב .שדוחב םילקש 497-ל 434-מ םידליה תואבצקבו שדוחב םילקש 430-ל 348-מ

 םייוניש .)6 םישרת( דבלב שדוחב םילקש 51-ל 191-מ הסנכה תחטבה תבצקמ םידרחה תוסנכה

 ,הלא םינשב תוכנהו הנקזה תואבצק תיללכה האלעהל םקלחב םירושק תוסנכהה ליהמתב הלא

 ,הסנכה תחטבה תואבצקב תולתה תא ןיטקהלו הדובעל האיצי דדועל הדעונש תוינידמל םקלחב

 םיריעצ םה םיברעו םידרח תיב יקשמ .תידרחה הרבחה לע םירבועש םייפרגומד םייונישב םקלחבו

 תואבצקמ םהיתוסנכהו רתוי תוכומנ הנקז תואבצקמ םהיתוסנכה ןכלו ,םידלי רתוי םיללוכו ,רתוי

 םילבקמש הנקזה תואבצקב היילעה .םידרח אל םידוהי תיב יקשמ תמועל ,רתוי תוהובג םידלי

245

149 140

279

185
167
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 ןיב 3.2%-ל 2.8%-מ – תידרחה הייסולכואב הלעמו 65-ה ינב רועישב הלק היילעב הרוקמ םידרח

  .2019-ל 2015 םינשה

 הייסולכוא תצובק יפל תיב קשמל תוכימתו תואבצק :5 םישרת

 

 הייסולכוא תצובק יפל ,ימואל חוטיבמ תיב קשמל תוישדוח תואבצק :6 םישרת

 תובישי( םיינרות תודסומב הכימתה ביצקתמ העיגמ םירחא תודסוממ םידרח לש תוסנכהה רקיע

 תודסוממ הסנכהה .2014-2018 םינשב שדוחב םילקש 770-ל 739-מ התלע וז הסנכה .)םיללוכו

 .םידרח אל םידוהי לש וזל הברקתהו םידרח לצא תמיוסמ הדימב התלע ,תובישי םניאש םירחא

 .ימואלה חוטיבה םניאש תודסוממ תוסנכהה תא ראתמ 7 םישרת

 

 הייסולכוא תצובק יפל ,םירחא תודסוממ תיב קשמל תוישדוח תואבצק :7 םישרת

 הסנכהה ,םידרח אל םידוהיל םידרח ןיב היסנפ תונרקמו הדובעמ תוסנכהב םילודג םילדבה תורמל

 .)2014 ,בגר( 2011-ב בצמל המודב .)8 םישרת( םיברע לש וזמ תיתועמשמ הלודגו ,ההז רוידמ ןיעב

 ןוכנ .שדוחב םילקש 3,137-ל 2,704-מ התלע םידרח ברקב רוידמ ןיעב הסנכהה 2014-2018 םינשב

 הייסולכואה ראש לש וזל בורק ,שדוחב םילקש 153 לע דנדיווידמ םידרחה תוסנכה ודמע ,2018-ל
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 אל םידוהי לש וזמ תיתועמשמ הכומנ התייה שוכר תרכשהמ םתסנכה ,תאז תמועל .תידוהיה

 התייה 2011-ב .שדח רבד איה דנדיווידו תיבירמ הסנכהה .בכרמ ןיעב םתסנכה םג ךכו ,םידרח

 2018-ב דועב ,2014-ב םג הכומנ התייהו )2014 ,בגר( תיספא טעמכ הז םוחתב םידרח לש םתסנכה

 ןיב שוכר תרכשהמ תוסנכהב רעפה ,דגנמ .)8 םישרת( םידרח אל םידוהי לש וזל התוותשה איה

 סחייתנ .)8 םישרת( םינורחאה תבוטל )2014 ,בגר( 2011 זאמ בחרתה םידרח אלו םידרח םידוהי

 תסנכה לש קוריפ גיצמ 8 םישרת .תידרחה הרבחב ן"לדנב העקשהה תייגוסל הבחרהב ךשמהב

 .ןוהמ תיבה יקשמ

 

 הייסולכוא תצובק יפל ,ןוהמ תוסנכה :8 םישרת

 רבודמ .23%-ב םידרחה תיבה יקשמ תוסנכה ולדג  2018-2014םינשה ןיבש תוארל ןתינ םוכיסל

 וקלח .דבלב 13%-ב הלדג םתסנכהש ,םידרח אלה םידוהיה תיבה יקשמ תמועל יטמרד לודיגב

 תורוקמב הילעמ וקלחו ,תוידרח םישנ לצא דחוימב ,רכשהו הקוסעתה ירועישב הילעמ עבונ לודגה

 .ימואלה חוטיבה תואבצקו רוידמ ןיעב הסנכה דחוימב ,םיפסונ הסנכה

 תיבה קשמ תואצוה

 חוטיב( הבוח ימולשת ,7תכורצתל תואצוה :םיביכרמ העברא תוללוכ תופטושה תיבה קשמ תואצוה

 )"ןוכסיח"כ ס"מלה ידי לע תורדגומש( םיסכנ תשיכר לע תואצוה ,)הסנכה סמו תואירב סמ ,ימואל

 21,639 לע עצוממה ידרחה תיבה קשמ תואצוה ודמע 2018 תנשב .םירחא תיב יקשמל תורבעהו

 2018-2014 םינשה ןיב .ידרח אל ידוהי תיב קשמ לצא שדוחב םילקש 27,831 תמועל ,שדוחב םילקש

 ברקב םג .)67.7%-ל 69.3%-מ( תכורצתל םיידרחה תיבה יקשמ תואצוה רועישב הלק הדירי הלח

 רועיש תיברעה הרבחב .60.9%-ל 63.1%-מ םינש ןתואב הז רועישב הדירי הלח םידרח אל םידוהי

 בכרהב םייונישה תא ראתמ 9 םישרת .82.5%-כ – הברהב לודג ופקיהו ביצי רתונ תכורצתל האצוהה

 .תואצוהה

 
 בכר לעו הריד לע )ןיעב( תויפסכ אל תואצוה ללוכ 7

4
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 .תיבה קשמ תואצוה בכרה תוגלפתה :9 םישרת

 תכורצת לע תואצוה

 ךוניח ,ןוזמ ,תרושקתו הרובחת ,רויד ןניה םיירקיעה תכורצתה ימוחת תשמח ,םירזגמה לכב

 םייתועמשמ םילדבה םימייק ,תאז דצל .)10 םישרת( תיבה קשמ תקזחאו )רודיבו תוברת תוברל(

 לע איה תירקיעה האצוהה םידוהי לצא .םינוש תויופידע ירדס לע םיעיבצמה ףיעס לכ תובישחב

 דחוימב םילדבנ םידרח .התובישחב תישילשה האצוהב קר רבודמ םיברע לצאש דועב ,רויד

 תיבה קשמ יגוסל האוושהב ,תרושקתו הרובחת לע הכומנה םתאצוהבו ךוניח לע ההובגה םתאצוהב

 2011-ב תוירקיעה תוצובקל תוהז 2014-ו 2018 לש תכורצתה תוצובק שמח .)10 םישרת( םירחאה

 לע האצוהה תא הפקע םידרח ברקב ךוניח לע האצוהה .םייוניש ולח ןתובישחב ךא ,)2014 ,בגר(

 אל םידרח אל םידוהי לצאש דועב ,רויד לע האצוהל קר הינשו ,רתוי ההובג התייה 2011-בש ,ןוזמ

 .)2014 ,בגר( תוירקיעה תכורצתה תוצובק שמח לש רדסב יוניש לח

 יתועמשמ לודיג היה ןהבש תכורצתה תוצובקב תפקתשמ תידרחה הרבחב הכירצה יסופדב םייוניש

-מ ,תישימחמ הלעמלב טוהיר לע םידרחה תיבה יקשמ תאצוה הלדג 2014-2018 םינשב .תואצוהב

 הרובחת לעו ,םילקש 803-ל םילקש 636-מ ,עברמ רתויב תואירב לע ,שדוחב םילקש 593-ל 492

 םידרח אל םידוהי תיב יקשמ לצא .םילקש 1,646-ל םילקש 1,272-מ ,שילש טעמכב תרושקתו

 ,הרובחתב המוד לודיג היה םיברע תיב יקשמ לצאו ,הברהב ןותמ היה הלא םימוחתב לודיגה

 תקזחאו ,רודיבו ךוניח ,דוגיב לע םג .)10 םישרת( טוהיר לע תואצוהב הדירי דצל ,תואירבו תרושקת

 .םירחאה תיבה יקשמ לצא תוחינז תוילע וא תודירי תמועל ,תיתועמשמ םידרחה תואצוה ולע תיבה

 .םירחא תיב יקשמ תמועל רתוי הובג בצקב םידרחה תואצוה ולע רויד לע תואצוהה םוחתב םג

 לצא רשאכ ,תיבה יקשמ לכ לצא תיתועמשמ ולע םירחא ןוזמ יגוס לעו תוקריו תוריפ לע תואצוהה

 ןמ קלח .תוקריו תוריפ לע האצוהב התייה היילעה רקיע )םידרח אלו םידרח( םידוהי תיב יקשמ

 םיריחמה םהב הכירצ תוצובקב לבא ,םיריחמ תוילע םג םיפקשמ ,רויד ומכ ,תואצוהב םילודיגה

 .)םירצומה תוכיאב וא( תכרצנה תומכב הילעב רבודמ ,דוגיב ומכ ,ודרי וליפא וא ,הלא םינשב ולע אל

 תושפנה רפסממ םג עפשומ ךא ,)2016 ,רינש( םייחה תמרל בוט דדמ אוה תכורצת לע תואצוהה הבוג

 יפל תואצוה םינחוב רשאכ .םירחא תיב יקשמ תמועל תיתועמשמ לודג םידרח לצאש ,תיב יקשמב

 תיתועמשמ תוכומנ ןה םידרחה לש םייחה תמרו תכורצתה יכ םיאצומ )11 םישרת( תינקת שפנ
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 לע תכורצתה 2018-ב הדמע ידרח תיב קשמב .םיברע לש וזמ הכומנו ,םידרח אל םידוהי לש הלאמ

 לש םיחנומב .םידרח אל תיב יקשמ לצא םילקש 7,028 תמועל שדוחב תינקת שפנל םילקש 4,331

 .רתוי וליפא הובג היה םידרח לצא תכורצתה תוצובקמ קלחב לודיגה בצק ,תינקת שפנל תכורצת

 373-מ ,40%-מ הלעמלב 2014-2018 םינשב הלדג תינקת שפנל תרושקתו הרובחת לע האצוהה ,ךכ

 םישרת( 20%-מ הלעמלב ולדג תינקת שפנל תיבה תקזחא לעו רויד לע תואצוההו ,םילקש 527-ל

 ,תיבה יקשמ יגוס ראש לש וזמ הכומנ הראשנ םידרח לש שפנל תכורצתה תמר ,תוילעה תורמל .)11

 .)2014 ,בגר( 2011-ב היהש יפכ

 

 הייסולכוא תצובק יפל תכורצת לע תיב יקשמ תואצוה תוגלפתה :10 םישרת
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 תינקת שפנל ,הייסולכוא תצובק יפל תכורצת לע תיב יקשמ תואצוה תוגלפתה :11 םישרת

 הבוח ימולשת

 לודיגה תורמל תאזו ,םידרח אל םידוהי לש הלאמ תיתועמשמ םיכומנ םידרח לש הבוחה ימולשת

 תנשב דמע וטורב הסנכהה ךותמ הבוחה ימולשת רועיש .ןורחאה רושעב םידרח תסנכהו תקוסעתב

 םע .םידרח אל םידוהי ברקב 24.5% תמועל תאז ,וטורב תוסנכהה ןמ 15.6% לע םידרח ברקב 2018

 14.5%-מ( םידרח לצא הבוחה ימולשת רועישב הלק היילע הלח 2018-2014 םינשה ןיב ,תאז

 תיברעה היסולכואה ברקב הדירי תמועל תאז ,)24.5%-ל 23.5%מ( םידרח אל םידוהי לצאו )15.6%ל

 הבוח ימולשת לע םיברעו םידרח תיב יקשמ תואצוה ,םיטלחומ םירפסמב םג .)14%-ל 16.1%-מ(

 הסנכהב םילדבהה תא םאות הז אצממו ,)12 םישרת( םידרח אל םידוהי לש הלאמ הברהב תוכומנ

 םידרחה תופתתשה לע עודיה תאו לארשיב גוהנה הילע יביסרגורפה יוסימה תא ,)4 םישרת( הדובעמ

  .)2020 ,רנהכו ךאלמ( סמה לטנב

 וליאו ,2018-ב םילקש 712-ל 2014-ב שדוחל םילקש 472-מ ולע הסנכה סמ לע םידרחה תואצוה

 483-ל 418-מו םילקש 330-ל 283-מ ,רתוי יטיא בצקב ולע תואירב סמו ימואל חוטיב לע תואצוהה

 .המאתהב םילקש

 

 הייסולכוא תצובק יפל ,תיב קשמ לש םיישדוח הבוח ימולשת :12 םישרת

 םירחא תיב יקשמל תורבעה

 יקשמל תורבעה .הל הצוחמו לארשיב תיב יקשמל תורבעהל תוקלחתמ םירחא תיב יקשמל תורבעה

 תונתמ ןוגכ ,תויפסכ תונתמו ,תונוזמ ,םירחאלו החפשמל יפסכ עויס רתיה ןיב תוללוכ תיב

 המ ,םידרח אל תיב יקשממ תוחפ םיריבעמ םידרח תיב יקשמ .)2014 ,בגר( םייתחפשמ םיעוריאל

 דואמ ולדג 2018-ל 2014 ןיב ,תאז םע .)13 םישרת( רתוי הכומנה םתסנכהב בשחתהב ינויגהש

 תאז .שדוחב םילקש 276-ל 166-מ ,ץראב םירחא תיב יקשמל םידרח תיב יקשמ לש תורבעהה

23.5 14.5 16.1 24.5 15.6 14.0
Share of Gross Income 

367

117
147

446

152 158

23.5% 14.5% 16.1% 24.5% 15.6% 14.0% 
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 תורבעהה .םיברע לצא יתועמשמ לודיגו םידרח אל םידוהי לצא םידדוב םילקש לש יוניש תמועל

 .)2014 ,בגר( םימדוק םיאצממל המודב ,)13 םישרת( תיבה יקשמ לכ רובע תוחינז ל"וחב תיב יקשמל

 ברקב 2014-2018 םינשב הלע תיבה קשמ לש וטנ תיפסכה הסנכהה ךותמ תורבעהה ללכ רועיש

 3.1%-מ דרי רועישה םידרח אל םידוהי תיב יקשמ לצאש דועב ,2.2%-ל 1.6%-מ םידרח תיב יקשמ

 8.)13 םישרת( 3.6% רועישה ראשנ םיברע לצא .2.7%-ל

 

 הייסולכוא תצובק יפל ,תיב יקשמל תורבעה :13 םישרת

 קרפה םוכיס

 החימצמ קלחכ ,םהייח תמר התלעו םידרחה תיבה יקשמ תואצוהו תוסנכה ולדג תונורחאה םינשב

 תיבה יקשמ תוסנכהב לודיגה רקיע .םינותחתה הסנכהה ינושימחב הדקמתהש קשמב תיללכ

 תורמל .הדובעמ תוסנכהה הבוגב ןהו הקוסעתה ירועישב ןה ,הדובעמ הסנכהב היילעמ עבנ םיידרחה

 לש הלאמ תיתועמשמ םינוש וראשנ םידרח תיב יקשמ לש האצוההו הסנכהה יסופד ,הלא םייוניש

 םידרח אלה םידוהיה תיבה יקשממ רתוי םיכמתסמ םיידרחה תיבה יקשמ .םידרח אל תיב יקשמ

  .ולא םינשב תיבה יקשמ תוסנכהמ 19.5% לש רועישב ביצי רתונ ןלקשמו תואבצקמ תוסנכה לע

 .םידרח אל םידוהי תיבה יקשמ לש הזמ ויביכרמב הנוש םיידרחה תיבה יקשמ לש תואצוהה חוליפ

 תיב יקשממ רתוי ההובג התיה םיידרחה תיבה יקשמ ברקב 2018 תנשב יאנפו ךוניחל האצוהה ,ךכ

 11%( תרושקתו הרובחת לע האצוהב רתוי הכומנו )המאתהב 11%-ו 15.5%( םידרח אל םידוהי

 לש היילע ולא םינשב הלח תרושקתהו הרובחתה םוחתב אקווד ,תאז םע .)המאתהב 20.5% תמועל

 ולא םימוחתב םייחה תמרב יוניש תפקשמ וז היילע .םיידרחה תיבה יקשמ תואצוהב 30%-כ

 
 םג ,םידרח אל םידוהיו םיברע תיב יקשמל האוושהב םינוגראו תודסומל םורתל רתוי םיברמ םג םידרחה תיבה יקשמ 8
 לע םידרחה תיבה יקשמ תמורת הדמע 2018-ב ,תואצוהה רקס ינותנ יפל .םתסנכהל תיסחי םגו םיטלחומ םירפסמב

 .םיברע תיב יקשמ תמורתמ שמח יפ טעמכו םידרח אל םידוהי תיב יקשמ לש תומורתהמ םייתש יפ ,שדוחב םילקש 191
 םירחא תיב יקשמ לש םתמורת .שדוחב םילקש 340 לע הדמע תישדוחה םתמורת זא ,2014 תמועל הדיריב םרובע רבודמ
 אל םידרחש ןייצל שי .םידרח תיב יקשמל האוושהב הכומנ הרתונ ךא ,וז הפוקתב התלע אקווד תודסומלו םינוגראל
 רקסה ינותנ ינפל .רתוי הובג ףקיהב םינוגראו תודסוממ עויס םילבקמ םג אלא רתוי םיהובג םיפקיהב םימרות קר
 הקדצ תודסוממ יפסכ עויס ולביקש תיבה יקשממ 46%-כ ,2018-ב תיבה יקשממ דבלב 7%-כ וויה םהש תורמל ,יתרבחה
 םג הלע ,םידרחה תיבה יקשמ לש םייחה תמר תיילע םע דבב דב ,2014-2018 םינשבש תוארל םג ןיינעמ .םידרח ויה
 .46%-ל 44%-מ ,עויס םילבקמה תיבה יקשמ ןיבמ םידרחה תיבה יקשמ רועיש

3. 3.1. 3.2. 2.
Share of Net Money Income 3.1% 1.6% 3.6% 3.6% 2.7% 2.2% 
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 םישמתשמה ולאבו ,יטרפ בכר םיקיזחמה םיידרחה תיבה יקשמ רועישב היילעב תאטבתמש

 ושחרתה תופסונ תוטלוב תוילע .)2020 ,רנהכו ךאלמ( טנרטניאבו םיבשחמב ,תינורטקלא תרושקתב

 לש ותוססבתהל יוטיב ךכב תוארל אופא לכונ רתוי בחר ןבומב .טוהיר לעו תואירב לע תואצוהב

   .)2020 ,רנהכ( ידרחה רזגמל הכירצה תוברת תרידחלו ידרח םייניב דמעמ

 

 2014-2018 ינותנל )2014( בגר לש םינותנה ןיב האוושה :1 הבית

 לע םינותנה ןיב תוושהל ןתינ םאה ןיבהל ידכ םידרח יוהיזל הנשיה הטישב שמתשנ וז הביתב

 אדוול ונתוא הכירצמ וז האוושה .2014-2018 ינותנ ןיבל )2014( בגר לש 2011-מ תואצוהו תוסנכה

 תיבה יקשמב ונדקמתה ,ךכ ךרוצל .היטה רציש ןפואב םינשה םע התחפ אל הנשיה הטישה תונימאש

 תיבה קשמ ינבמ דחא תוחפל( הנשיה – םהילע תוטישה יתשב ונשמתשהו ,2014-ב ומגדנש םידוהיה

 :הלבטב תונותנ תואצותה .)תימצע הרדגה( השדחהו )היזיוולט תיבב ןיאו הבישיב דמל

    New strategy   
    Not-Haredi Haredi Total 

Old 
Strategy 

Not-
Haredi 6,478 193 6,670 
Haredi 28 275 303 

  Total 6,506 467 6,973 
 

 ,9.2%( השדחה הטישב םג םידרח-אלכ והוז 28 ,הנשיה הטישב םידרחכ והוזש תיב יקשמ 303 ךותמ

 יקשמ 467 ךותמ .)"רחא" 2.1%-ו "ברועמ םייח חרוא" 0.2% ,"םייתד" םמצע ורידגה 6.1% םכותמ

 םיאצוי םא .)41.2%( הנשיה הטישב םידרח אלכ והוז 193 ,השדחה הטישב םידרחכ והוזש תיב

 שי הנשיה הטישלש קיסהל ןתינ ,רתוי הנוכנה איה ימצע יוהיז לש השדחה הטישהש החנה תדוקנמ

 לש דואמ הובג רועישו )םידרחכ תועטב והוזש םידרח אל( false positives לש תיסחי ךומנ רועיש

false negative )הש םירעשמ ונא .)םידרח אלכ תועטב והוזש םידרח-false positives הלא םה 

 היזיוולט םלצא היהת אלש ריבסש ,"ינרותה רוביצה" וא )םיל"דרח( "םיימואל םידרח" םינוכמש

 false-הש םג םירעשמ ונא .םידרח םמצע םירידגמ אקווד ואלש לבא ,תובישי ידימלת םלצא ויהישו

negatives היזיוולט םהל שיו הבישיב ודמלו םידרח םמצע תא םירידגמש( םיינרדומ םידרח םה 

 ךרד ןיא .)םידרחכ םמצע תא םירידגמ ןיידע לבא הבישיב ודמל אלו ןכתייש( הבושת ילעב וא )תיבב

 ,בגר לש םינותנל תואוושה םע םיריהז תויהל ונטלחה ,הלא םיאצממ רואל .הלא תורעשה ןוחבל

  .םיילוש תורעהב םתוא ונראשה םיתיעלו
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 תילמרופ יתלבהו תילמרופה ,תילכלכה תולהנתהה - 'ב קרפ

 דקמתהלו םיידרחה תיבה יקשמ לש ילכלכה םבצמ תודוא הנומתה תא םילשהל שקבמ הז קרפ

 ןהו ,ןוכסיחה "םרז"ב ןה ןודנ הז קרפב .תובוחהו םיסכנה ןזאמבו תורידה תשיכרו ןוכסיחה יסופדב

 – תילמרופ-אלה הלכלכב ןודי קרפה ךכל ףסונב .ןמז ינפ לע ורבטצהש תובוחהו םיסכנה יאלמב

 םירקסה תרבח תועצמאב רקס ונכרע וז היגוס רוריב ךרוצל ."רוחש"ב הדובעו םייסנניפ םיח"מג

 הכז הז רקוס ףוג .תוידרח תוינפלט ידי לע עצובו תידרחה הרבחל םאתוהש "הכלהכ רקס" תידרחה

 ןניאש תולהנתהו הקוסעת םג ןוחבל ונל רשפא ךכבו םידרחה םירקסנה דצמ ןומא לש ההובג המרל

 תולוע ,ס"מלה ינותנ ףוריצב ,ולא םינותנמ .ס"מלה ירקסב םידרחה םילאשנה ידי לע תוחוודמ

 :תוניינעמ תואצות רפסמ

 םידרח ןהב תויגטרטסאהש ךכ לע םיעיבצמ ס"מלה לש תואצוהה רקסמ םיינכדע םיאצממ ,תישאר

 תא תמאות הניאש ן"לדנב העקשהלו תוריד לע הובגה תולעבה רועיש רומישל רבעב ושמתשה

 תיב יקשמ ולכי דוע םדוקה רושעה עצמאב .תונורחאה םינשב תויביטקפא תוחפ ושענ ,תוסנכהה

 .)2014 ,בגר( םיכומנ אתנכשמ ימולשתו תובוח תלדגה תרזעב תוריד שוכרל םמצע לע לקהל םידרח

 אל םידוהי תיב יקשמש הלא לע ולע אתנכשמה ימולשתו רצע תובוחה לודיג ,2018 תנשל ןוכנ ךא

 .)2020 ,ןודרוגו בגר( רתוי תולוז תורידב םידרח לש דוקימה תורמל תאז ,םימלשמ םידרח

 לש תובוחה ףקיה לע הכלהכ רקס יאצממ ףוריצב אתנכשמה תובוחב לודיגה תודוא םינותנה ןמ

 אמייק ירב םניאש תובוח לש המוגע הנומת תרייטצמ ,םתרזחהב םיישקהו םידרחה תיבה יקשמ

 .הנורוקה רבשמ ינפל דוע

 םינוש םימרז לש תילכלכה תולהנתהבו )תואצוהו תוסנכה( םייחה תמרב םילדבהה יופימ ,תינש

 תולעבה רועישמו רתויב ההובגה םייחה תמרמ םינהנ םיאטיל םידרחש הלעמ תידרחה הרבחב

 רשאכ ,רתויב םיכומנה תולעבה רועישו םייחה תמרמ םידרפסה םידרחה ,תוריד לע רתויב הובגה

 םרזה .הקוסעתל סחיב וניה םיידרחה םימרזה ןיב ףסונ בושח לדבה .םידיסחה םיאצמנ ךוותב

 ידיסחה םרזב .ההובג םישנ תקוסעתבו הכומנ םירבג תקוסעתב םינייפאתמ ידרפסה םרזהו יאטילה

 םיכומנ םישנה לש הקוסעתה ירועישו תיסחי םיהובג םירבגה לש הקוסעתה ירועיש תאז תמועל

 ןוימדה .םינושה םינימה ןיב הקוסעתה ירועישב רעפ טעמכ הז םרזב ןיא ךכמ האצותכו תיסחי

 םרזה יגיהנמ ופאש םינורחאה םירושעבש ךכל רושק םידרפס ןיבל םיאטיל ןיב הקוסעתה יסופדב

 םרזב ,תאז תמועל .)2004 ,ופול( דומילה ןפואבו םייחה חרואב יאטילה םרזל תומדיהל ידרפסה

   .תוחפ החיכש םינש ךורא הרות דומילל הנווכהה ,ידיסחה
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 העקשהו ןוכסיח

 ימרז לע םינותנ ליכמו ,ןוכסיח יקיפאל ריבעמ תיבה קשמש םיפסככ ןוכסח רידגמ תואצוהה רקס

 ןיב שרפהה – ןוכסח לעכ ללכ ךרדב םיבשוח ונא הילע הרדגההמ הנוש וז הרדגה 9.דבלב ןוכסח

 .תואצוהל תוסנכה ןיב רעפה תא קודבנ רשאכ ךשמהב וז הרדגהל רוזחנ .תוסנכהל תואצוה

 םילקש 4,232-כ לע ידרח אל ידוהי תיב קשמ לש ןוכסחה ךס 2014 תנשב דמע ,תואצוהה רקס יפ לע

 לדג 2018 תנש דע .שדוחב םילקש 3,381-כ לע דמע ידרח תיב קשמ לש ןוכסחה ךס וליאו ,שדוחב

 לדג םיידרחה תיבה יקשמ לש ןוכסחה .םילקש 4,957-ל ידרח אלה תיבה קשמ לש ןוכסיחה הגרדהב

 תיבה קשמ תסנכהש הזב בשחתהב  .שדוחב םילקש 3,884-ל 2018 תנשב עיגהו רתוי יתדונת ןפואב

 ןטק רעפב רבודמ ,ידרח אל ידוהי תיב קשמ לש וזמ דבלב שילש ינש לע הנש התואב הדמע ידרחה

 טלוב הז רעפ .)2018-ב ןהו 2014-ב ןה ידרח אלהמ 80%-כ לע דמע ידרחה תיבה קשמ ןוכסח( תיסחי

  .םיברעה תיבה יקשמ לש הברהב ךומנה ןוכסחל הז תא םיוושמ רשאכ דחוימב

 2,590 לע הדמע 2018 תנשבש ,ן"לדנב העקשהב אוה םידרח אלל םידרח תיב יקשמ ןיב ירקיעה רעפה

 םינש תמועל טלוב הזה לדבהה .םידרח לצא םילקש 1,465 לעו םידרח אל לצא שדוחב םילקש

 םילקש 2,300-ה תוביבס לע הדמעו תיבה יקשמ ןיב המוד התייה ן"לדנב העקשהה ,2014-ב .תומדוק

 תיסחי תובורק וראשנ ןה ,זאמ תיבה יקשמ ללכב העקשהה הבוגב תודיריו תוילע תורמל 10.שדוחב

 יקשמ לש ן"לדנב תעצוממה העקשהה יתועמשמ ןפואב התחפ 2018-בש דע ,2015-2017 םינשב םג

 תיב יקשמבש ,)םיילושה תרעהב רבסה ואר( רחאה ןוכסחה תרזגב אוה ףסונ לדבה .םידרח תיב

 2018-ב ךפה  2014-ב שדוחל םילקש -252 לע דמעש ילילש ןוכסח .2014 תנשב ילילש היה םידרח

 רחאה ןוכסחה ראשנ ,תאז תמועל םידרח אל םידוהי לצא 11.שדוחב םילקש 449 לש יבויח ןוכסחל

 .הלא תורדגה יפל ןוכסחב תומגמה תא ראתמ א14 םישרת .ילילש

 תונוכסח ךס לע רקיעב םינותנ וב שיו ימצע חוויד לע ססובמ הכלהכ רקס ,תואצוהה רקסמ הנושב

 .תונוכסח שי םידרחה תיבה יקשממ )36.6%( שילשל לעמ טעמ קר .ןוכסיח ימרז לע תוחפו ,תובוחו

 תיבה יקשממ עברל בורק םישמתשמ וב ,קנבב ןוכסיח וניה תיבה יקשמ לש יזכרמה ןוכסיחה קיפא

 למג תופוקו  ,)10%( םיח"מג םה ,םיקנבל סחיב םיינשמ ךא ,םיפסונ ןוכסיח יקיפא ינש .םיידרחה

 ,החפשמ יבורק לצא םייתועמשמ תונוכסח םיקיזחמה תיבה יקשמ רועיש .)8%( תומלתשה תונרקו

 יפלא 56-כ לע דמע םיקיפאה לכב חוודש עצוממה ןוכסחה לכ ךס .חינז אוה ,ןמוזמב וא ,םירבח

 .ידרחה תיבה יקשמ לצא תונוכסחה םיזכורמ ןכיה הארמ ב14 םישרת 12.דבלב םילקש

 
 ,למג תופוקל םימולשת ללוכה ,יסנניפ ןוכסיח :ס"מלה לש תואצוהה רקסב ןוכסיח יקיפא לש תוירוגטק שולש ןנשי 9

 חוטיבל תוימרפ םולשת םג לבא ,ךוראו ינוניב חווטל יפסכ ןוכסיח לש המוד גוס לכו םילהנמ חוטיב ,תומלתשה תונרק
 לע םינותנ( תמייק הריד רופיש לע האצוהו םירוגמל הריד תיינק תללוכה ,ן"לדנב העקשה ;תואתנכשמ ןועריפו םייח
 ,תינוכמ תשיכר םיסנכנ הילא הירוגטק – "רחא" ;)תונודנה םינשה רובע םינימז םניא םירוגמל הניאש הריד תשיכר
 .םימוד אמייק ינב םיסכנו בכר ילכ ,םיטיהר תיינקו תריכממ יפסכה שרפהה ןכו הריד ןובשח לע תובוח תעונת
 םייוניש לשב תיתייעב וז האוושה ךא ,)2014 ,בגר( ההובג רתוי טעמ התייה םידרח לש ן"לדנב העקשהה 2011-ב 10
 .)1 הבית ואר( רקסב םידרחה תרדגהב
 .)2014 ,בגר( 2011-ב הברהב ילילש היה הז ןוכסח 11
 .םילקש יפלא 119-כ אוה תונוכסח םהל שיש תיב יקשמ לצא עצוממה .תונוכסח םהל ןיאש תיב יקשמ תוברל 12
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 תואצוה רקס יפל א14

 

 13הכלהכ רקס יפל ב14

 הכלהכ רקס תמועל תואצוה רקס – ןוכסיח יגוס יפל ישדוח ןוכסיח :14 םישרת

 תוריד לע תולעב

 הריד לע םהלש תולעבה ירועיש ,םידרח אל םידוהי לש וזמ הכומנ ן"לדנב םידרחה תעקשהש תורמל

 דמע )הלעמו 18 ינב רובע( תולעבה רועיש םידרח אל םידוהי לצא דועבש תוארל ןתינ .רתוי םיהובג

 
 .דחא ןוכסיח קיפאמ רתויב םישמתשמה םיבישמ שיש הדבועה לשב 36.6% לע הלוע תוירוגטקה ףוריצ 13
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 2018-ב .רתוי םילודג םירעפה םיריעצ םיאליגב .67.4% לע דמע אוה םידרח לצא ,65.4% לע 2018-ב

 לעו 40-59 יאליגב 72.4% לע ,40 ליגל תחתמ םידרח אל םיריעצ רובע 35.8% לע תולעבה רועיש דמע

 .המאתהב ,82.4%-ו 76.8% ,55.9% לע הלא םירועיש ודמע םידרחה ברקב ,+60 ינב לצא 80.5%

 הדירי לש איה תיללכה המגמה .רתוי וליפא םיהובג הריד לע תולעבה ירועיש םיברע תיב יקשמ לצא

 .)18-39( םיריעצה םיאליגב דוחייב ,2014 תמועל תיבה יקשמ יגוס לכב תולעבה ירועישב הלק

  .תואצוהה רקס יפל הריד לע תולעבה רועיש תא םיגיצמ ב15-ו א15 םימישרת

 םיאושינל ךומס הריד תשיכר לש המרונה ,םיריעצ ברקב תוריד לע תולעבה רועישב הדיריה תורמל

 ןמ קלחכ השרתשה םירוהה ידי לע ריעצה גוזל הריד תיינק לש גהונה .ידרחה רזגמב תחוור ןיידע

 דומילב םידימתמ הב םיריעצה םיכרבאהש "םידמול תרבח"כ תידרחה הרבחה תא רצבל ץמאמה

 גוזל הסנרפ רוקמ רדעה לשב תאז הריד תיינקב םירוהה תכימת השרדנ הז םירבד בצמב .הרותה

 לבוקמ ,תיאטיל הרבחב דוחייב ,םיבר םירקמב .)1991 ,ןמדירפ( הדובעל השאה תאיצי דבלמ ריעצה

 םע  .)2014 ,ןמרכיז( שקובמ ךודישב רבודמ רשאכ דוחייב ,הלכה ירוה לע וניה םולשתה לוע רקיעש

 תורוקמל סחיב ןה ,וז המרונב םילטובמ אל םייוניש ולח תונורחאה םינשב ,ןלהל הארנש יפכ ,תאז

 תויולע ןומימב ריעצה גוזה לש וקלחב לפונה ילכלכה לטנל רשאב ןהו הרידה תשיכר לש ןומימה

 .הרידה

 ,תואצוהה רקסבמ רתוי ךומנ 40 ליגל תחתמ םידרח לש תולעבה רועיש הכלהכ רקס יאצממ יפ לע

 הכלהכ רקסב יללכה תולעבה רועיש ,תאז םע .רתוי הובג הז ליג לעמ םידרח לש תולעבה רועיש דועב

 רועיש םע ידרחה םרזהש םילעמ הכלהכ רקס יאצממ .67%-כ – תואצוהה רקסבש הזל המוד

 ,םידיסחה ברקב .תוריד ילעב םה תיבה יקשממ 71%-ל ובו יאטילה םרזה אוה רתויב הובגה תולעבה

 ךומנה תולעבה רועיש םידרפס םידרחלו ,שילש-ינש ךרעב אוה תולעבה רועיש םירחאו ד"בח ללוכ

  .62% – רתויב

 ירועיש תא גיצמ ד15 םישרתו תוריד לע תולעבל סחיב הכלהכ רקס ינותנ תא גיצמ ג15 םישרת

 .םימרז יפל תולעבה
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 תואצוה רקס א15

 

 

 ליג יפל ,תואצוה רקס ב15
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 ליג יפל הכלהכ רקס ג15

 

 

 םרז יפל הכלהכ רקס ד15

 הריד לע תולעב ירועיש :15 םישרת

 תידרחה הרבחב תוריד תשיכר יסופד

-2014-ב .תושדח תוריד תשיכרב העקשהב הנותמ הילע הלח ן"לדנב תידרחה העקשהב םוצמצה דצל

 םג .2017-2018 םינשב םילקש 1,682-ל התלעו ,שדוחב םילקש 1,410 לע וז העקשה הדמע 2015

 ,םידרח אל םידוהי לצא .538-ל םילקש 337-מ ,םינש ןתואב טעמ התלע תורידה רופישב העקשהה

-2014 םינשב 1,501-מ – רתוי הלודג התייה תושדח תוריד תשיכרב העקשהב היילעה ,תאז תמועל
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 םיארמ ונא 16 םישרתב 2018-2017.14 םינשב 2,153-ל ,םידרח תיב יקשממ הברהב הנוש אל ,2015

 .העקשה יפיעס יפל ן"לדנב העקשהה תא

 

 תואצוה רקס ינותנ – העקשה יפיעס יפל ן"לדנב תישדוח העקשה :16 םישרת

 םידרח ברקב 15.תורידה ישכור רועישב הדיריל המגרות אל םידרחה לצא ן"לדנב העקשהב הדיריה

2007- םינשה ךרואל הדמתהב הלע םירוגמל הריד ושכרש תיבה יקשמ רועיש ,םידרפסו 16םיאטיל

-2011 םינשב טעמל( וז הפוקת בור ךלהמב הדירי זאו 2014 דע הילע התייה םידיסח לצא .2018

 לעב ההוזמה םרזה .יאטילה םרזהמ תיב יקשמ ברקב היה רתויב הובגה השיכרה רועיש )2014

 תיבה יקשממ שילשכ ,הכלהכ רקס יפל .ידרפסה םרזה אוה רתויב םיכומנה השיכרה ירועיש

 .םיילהנמה םינותנה ןמ תיתועמשמ הובגש רועיש ,2008-2018 לש רושעב הריד םמצעל ונק םידרחה

 ונק וא רויד םירפשמ ויה םטועימו ,הנושאר הרידכו םירוגמ יכרצל התוא ונק הריד ונקש ימ בור

 תא גיצמ ב17 םישרתו הרידה תשיכר ירועישב תומגמה תא גיצמ א17 םישרת  .העקשהל הריד

 .הכלהכ רקסב הרידה תשיכרל ונתינש תוביסה

 
 ,לשמל .תיבה יקשמ ברקב ן"לדנב תישדוחה העקשהב ההובגה תויתדונתה איה םיעצוממ םיגיצמ ונאש ךכל הביסה 14
 896-ל 2015-ב החנצ איה .שדוחב םילקש 1,924 לע םידרח תיב יקשמ לצא תוריד תשיכרב העקשהה הדמע 2014 תנשב
 .2018-ב םילקש 999-ל דע הדריו 2017-ב שדוחב םילקש 2,365-ל דע בוש התלע ,םילקש
 הריד תשיכרב דקמתהל תנמ לע 50 ליגל תחתמ תיב יקשמ לצא השיכרה יסופדל הליבקמ הקידב םישוע ונא 2 הביתב 15
 .יתועמשמ ןפואב תונוש ןניא תואצותה ךא ,םירוגמל
 .םייאטיל תודסומל םהידלי תא וחלשש םידרפס תוברל 16
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 םיילהנמ םינותנ ,םרז יפל תוריד ושכרש תיבה יקשמ רועיש א17

 

 הכלהכ רקס ינותנ ,היצביטומו 2008-2018 םינשב הריד תשיכר ב17

 םינותנל תואצוה רקס ינותנ ןיב בוליש – הנותנ הנשב הריד ונקש תיב יקשמ זוחא :17 םישרת

 תמועל )תואצוהה רקסמ תיבה יקשמ תומכ םע בולישב ילהנמה רגאמהמ תושיכרה תומכ( םיילהנמ

 הכלהכ רקס ינותנ

 ףונימ
 תסנכהל תיסחי ההובג תויהל הכישממ איה ,ן"לדנב םידרח תיב יקשמ תעקשהב הדיריה תורמל

 םידרח לש וזל ,עצוממב ,הבורק םתסנכהש ,םיברע תיב יקשמ ,האוושה םשל .הלא תיב יקשמ

 יקשמ – ףונימ אוה דחא ירשפא רבסה ?תאז ריבסהל ןתינ דציכ .תוחפ הברה םיעיקשמ )4 םישרת(

 תונוכנ תא קודבל ןתינ .תועקשהה תא ןממל תנמ לע רתוי םילודג תובוחל םיסנכנ םידרחה תיבה

 ."רחאה ןוכסח"ב םיביכרה דחא ,תיבה קשמ לש "הריד ןובשח לע תובוחה תעונת" יפל רבסהה

 ,רמולכ( תילילש תובוח תעונת הארנ םא .םילדגו םיכלוה תובוח לע העיבצמ תילילש תובוח תעונת
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 יקשמש ךכל הייאר היהת וז ,םירחא תיב יקשמ תמועל ,םידרח לצא גירח ןפואב )תובוחב לודיג

 תנשב בצמה היה ןכא הז .ן"לדנב העקשהה תא ןממל תנמ לע םמצע תא םיפנממ םידרחה תיבה

 םינשב .םירחא תיב יקשמ לשמ רתוי תיתועמשמ םידרח תיב יקשמ לש תובוחה ולדג הב ,2014

 אקווד תובוחה 2018-בש דע ,םצמטצהו ךלה םידרח תיב יקשמ תובוחב לודיגה ןכמ רחאלש

 לע עיבצמש המ( תילילש הרתונ םידרח אל תיב יקשמ לש תובוחה תעונת ,תאז תמועל 17.ומצמטצה

 תיבה יקשמ תונורחאה םינשבש איה הלא םיאצממ תועמשמ 18.המצמטצה םא םג ,)תובוחב לודיג

 ןוכסיחה טוריפ תא גיצמ 18 םישרת .תוריד תונקל ידכ םמצע תא ףנמל םיטונ תוחפ םידרחה

 .רחאה ישדוחה

 

 תואצוה רקס ינותנ – רחא ישדוח ןוכסיח :18 םישרת

 אתנכשמ ימולשת
 ימולשתב לדבה וניה םתסנכהל תיסחי ן"לדנב םידרח לש ההובגה העקשהל ףסונ ירשפא רבסה

 םולשת וניה יסנניפה ןוכסחה לש ירקיעה ביכרמה ,םידרח אלו םידרח םידוהי רובע .אתנכשמה

 דמע 2018-ב .םיחינז ויה םהלש אתנכשמה ימולשתש ,םיברע תיב יקשמ תמועל תאז .אתנכשמה

 םולשתה רשאמ רתוי ,שדוחב םילקש 1,383 לע ידרח קשמ לש עצוממה ישדוחה אתנכשמה םולשת

 האצוהה הבוגב 40% לש היילעב רבודמ .שדוחב םילקש 1,219 לע דמעש ידרח אל ידוהי תיב קשמ לש

 ךומנ היהו ,שדוחב םילקש 981 ידרחה תיבה קשמ לש אתנכשמה םולשת היה זא ,2014 תמועל וזה

 דדמ רקייתה ,ס"מל ינותנ יפל ,וז הפוקתב ,האוושה םשל 19.םידרח אל םידוהי תיב יקשמ תמועל םג

 המגמה .דבלב 5%-ב ולע םידרח אל םידוהי לש אתנכשמה ימולשתו ,דבלב 17%-כב תורידה יריחמ

 
 יקשמ תובוח זא ,2011-ב בצמה תמועל םג יתועמשמ יוניש והז ךא ,)1 הבית ואר( קיודמב תוושהל ישוק םנמא םייק 17
 .)2014 ,בגר( רחא תיב קשמ לכ לש הזמ תיתועמשמ ריהמ בצקב ולדג ידרחה תיבה
 גירחו יתועמשמ ןפואב תובוח ומצמצ תיבה יקשמ לכ הכלהמב ,2015 תנש ללכה ןמ תאצוי 18
 )2014 ,בגר( ול המדש ,2011-ב בצמה תמועלו 19
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 אל התייה םידרחה לש םיעצוממה אתנכשמה ימולשתב היילעל הביסה 20.תיבקע הניה וז היילע לש

 הבוגב הילע םג אלא 45%-ל 39.9%-מ אתנכשמ םימלשמה םידרחה תיבה יקשמ רועישב הילע קר

 יקשמ רועיש ,םתמועל .שדוחב םילקש 3,077-ל שדוחב םילקש 2,459-מ ,םהלש עצוממה אתנכשמה

 יריחמ דדמ םג ומכ אתנכשמה לדוגו ,תוביצי לע רמש אתנכשמ וחקלש םידרח אלה םידוהיה תיבה

 יסנניפה ןוכסחה יביכרמ תא טרפמ 19 םישרת .םידרחל האוושהב רתוי ןותמ ןפואב ולע תורידה

 .ולא םימולשת הבוגו אתנכשמה ימלשמ רועיש תא 20-21 םימישרתו תיבה יקשמ לש ישדוחה

 

 תואצוה רקס ינותנ – ישדוח יסנניפ ןוכסיח :19 םישרת

 
 תסנכהמ 6.5% ךרעב לע ודמע םה 2014-ב .ותסנכהמ רהמ רתוי ולדג םג ידרחה תיבה קשמ לש אתנכשמה ימולשת 20
 רהמ הלדג הסנכהה םידרח אל םידוהי תיב יקשמ ברקב ,האוושה םשל .7.5%-כ לע ודמע םה 2018-ב וליאו ,תיבה קשמ
 .םינש ןתואב תעצוממה הסנכההמ 4.36%-ל 4.72%-מ דרי אתנכשמה לטנו ,רתוי
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 תואצוה רקס ינותנ – התנכשמ םימלשמה םידרחה תיבה יקשמ זוחא :20 םישרת

  

 תואצוה רקס ינותנ – תעצוממ התנכשמ :21 םישרת

 ושכרנש תוריד יריחמ
 תולוז תוריד תיינק וא תובוח תסירפ ידי לע םיכומנ אתנכשמ ימולשת לע הרימשו תובוחה תלדגה

 תומודה תומרב ן"לדנב עיקשהל םידרחה תיבה יקשמ םיחילצמ ןתועצמאב תוטישל רבעב ובשחנ

 םירועיש לע רומשל ןכו ,הסנכה תמר התוא תא םהל היהתש ילבמ ,םידרח אל תיב יקשמ לש הלאל

 םינשבש רבכ וניאר ?תודבוע ןיידע הלא תוטיש םאה .)2014 ,בגר( הריד לע תולעב לש םילודג

  .תולוזה תורידה אשונ תא קודבנ תעכ .לודגל וקיספה תובוחהו ולע אתנכשמה ימולשת תונורחאה

 הייסולכואה ללכל תרכינ הדימב ולדג הריד תשיכר יריחמ ,רוידה יריחמב היילעה ןמ האצותכ

 תעצוממ הריד ריחמ .תונושה הייסולכואה תוצובק ןיב הנתשה היילעה בצק ,תאז םע .לארשיב

 הלע הז ריחמו ,םילקש יפלא 959-כ היה 2007-2010 םינשב ידרח אל ידוהי תיב קשמ ידי לע התנקנש

 תעצוממ הריד ריחמ ,תאז תמועל .63%-כ לש הילע ,2015-2018 םינשב םילקש יצחו ןוילימכל דע
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 לש היילע ,2015-2018-ב םילקש ןוילימ 1.2-ל 2007-2010ב םילקש יפלא 682-מ הלע ושכר םידרחש

 הלע ןהלש ריחמה ,רתוי תולוז תויהל וכישמה ונק םידרחש תורידהש תורמלש תוארל ןתינ .78%-כ

 ןיב תורידה יריחמב םירעפה ךכמ האצותכו ,םידרח אל םידוהי לש הלא תמועל רתוי הובג בצקב

  .ומצמטצה םידרח אלו םידרח

 רתויב הדחה היילעה תא .תורידה תשיכרב היילעה הבוגב תוידרחה תוצובקה ןיב רעפ םיהזמ ונא

-ב םילקש ןוילימ 1.14-ל 2007-2010-ב םילקש יפלא 595-מ ,םידיסח ידי לע ונקנש תוריד ומשר

 םידרפס תיב יקשמ ווח תוריד יריחמב רתוי הנותמ היילע .םייתש יפ טעמכ לש הילע ,2015-2018

 ברקב ויה ,םיטלחומ םירפסמב ,ונקנש רתויב תורקיה תורידה ,םידרח ברקב .)75%( םיאטילו )73%(

 ריחמה תא גיצמ א22 םישרת .םיאטיל םידרח לש ,רכינ רעפב ,םהירחאו ההוזמ אל םרזמ םידרח

 ברקב ןכו םידרח םימרזמ תיב יקשמ ידי לע 2007-2018 םינשה ךלהמב ושכרנש תוריד לש עצוממה

 .םידרח אל םידוהי

 .2014-2007 םינשב ונקנש תוריד תמועל טעמב הלע 2018-2015 םינשב ונקנש תורידב םירדחה רפסמ

 םידרח אל םידוהי ברקב רשאמ )םירדח 3.68-ל םירדח 3.44-מ( םידרח לצא רתוי תרכינ וז היילע

 .ושכרנש תורידה לש עצוממה םירדחה רפסמ תא גיצמ ב22 םישרת 21.)םירדח 4-ל םירדח 3.85-מ(

 ,ומצמטצה הרידה יוושו לדוגב םידרח אלל םידרח םידוהי ןיב םירעפה ,2007 זאמש םיארמ םינותנה

  .רבעבכ תולוזו תונטק ןניא רבכ הארנכ םינוק םידרחש תורידהשו

 

 תוריד יריחמ א22

 
 ,םידרפס לצא 3.48-ל םידיסחו םיאטיל לצא 3.37 ןיב ענ 2010-2007-ב םירדחה רפסמ ,םיהוזמ םימרזמ םידרח לצא 21
  .המאתהב ,םירדח 3.73-ו 3.63 ,3.59-ל הלע 2015-2018-בו
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 םירדח רפסמ ב22

 םיילהנמ םינותנ ,הייסולכוא תצובק יפל 2007-2018 םינשב ושכרנש תוריד לדוגו ריחמ :22 םישרת

 תוריד שוכרל ידכ רבעב ןהב ושמתשה םידרח תיב יקשמש תוטישהש הארנ ונלש םיאצממהמ

 אל רבכו ןכתיי זאמ ךא ,םדוקה רושעה עצמא דע ועייס הארנה לככ ןה .בוט תוחפו תוחפ תודבוע

 .קיפסמ םיבוט אתנכשמ יאנתב וא קיפסמ תולוז תוריד תונקל וא תובוחה תא דוע לידגהל ןתינ היה

 הרידה תשיכר לטנ
 םינותנהו תואצוהה ירקס תועצמאב תוהזל השקש תוריד תשיכר ןממל תורחא םיכרד תומייק םאה

 ןומימב םהידליל םיעייסמ םירוהה – ןוה לש תירוד-ןיב הרבעה ידי לע איה וזכ תחא ךרד ?םיילהנמה

 שילש ינשכ .םיאושנ םידלי םהל שיש םידרחה תיבה יקשממ 38% ובישה הכלהכ רקסב .הרידה

 רפסמ .תחא הריד תוחפל תונקל םהידליל ועייס וא םהידליל ונק ןורחאה רושעבש וחוויד םהמ

 תוריד 2.3-כ לע דמע הז רושעב ןתיינקב עייס םיאושנ םידלי םע תיב קשמש עצוממה תורידה

 םידליל תוריד תיינקב עיקשה הזכ תיב קשמש ףסכה ךסו ,)ללכ ועייס אלש םישנאה לולקשב(

 לע לפנ ולוכ וא לטנה רקיע םירקמהמ 40%-ל בורקב .םילקש ףלא 372-ב ךרעוה רושע ותוא ךלהמב

 לש לטנה ומכ תוחפל לודג היה םירוהה לש לטנה םירקמה תיצחמ טעמכבש דועב ,ןתחתמה גוזה

 םידליל ונתנש עויסה ותוא תא תתל ולכוי אל יכ וכירעה םירוההמ 23%-כ תאז םע .ןתחתמה גוזה

 תוחישב התלעש הדוקנ תמאות רקסב םירוהה תכרעה .ללכ עויס תתל ולכוי אל וא ,ואשינ רבכש

 םויכ ךא ,םמצעב םידליל הריד תונקל ולכי םירוה רבעב יכ וכירעה םינייאורמהמ קלח :ונכרעש

 גוזה ,םיוסמ זוחא םינתונ םירוהה ,הז םוקמב .םהידלי לכל תושעל תורשפא ןיא םיבר םירוהל

 םינייאורמה ןמ דחא .םירוהה ידי לע אלו םידליה ידי לע תמלושמ אתנכשמהו ,ראשה לכ תא םילשמ

-כ ינפל – םירוההמ רתוי םיבייחתמש םיריעצ תוגוז לש וז העפות הקזחתה הב הפוקתל סחייתה םג

 םינשה ךלהמב לחש יוניש לע םיעיבצמש ,ונלש םיאצממה תא המ תדימב םאות הז יותיע .םינש 5-6

 ב23 םישרתו )םילאשנה תכרעה יפל( הרידה תיינק לטנ קלחתה ךיא הארמ א23 םישרת .2014-2018

 .ונתחתה אל דועש םידליל עייסל םתלוכי תא םירוהה תכרעה תא הארמ
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 םידליל הריד תיינקב לטנה תקולח א23

 

 ידיתע עויס תכרעה ב23

 הכלהכ רקס ינותנ – ידיתע עויס תכרעהו םידליל הריד תיינקב לטנה תקולח :23 םישרת

 םידרח לצא תוסנכהל תואצוה ןיב רעפה תורוקמ

 תויהל תויושעש םיילמרופה םינותנה םע תובשייתמ ןניאש תועפות יתשב דקמתנ םיאבה םיקלחב

 ןכתיש ,תוסנכהל תואצוה ןיב םירעפה :הפוצמה לעמ ן"לדנב עיקשהל םידרחה תלוכיל הרושק

 .ילמרופ אל הוולמכ םיח"מג לע תוכמתסההו ,תחוודמ אל הסנכה וא הקוסעתמ םיעבונו

4.8
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?םכידלי לש תורידה תשיכר תולע רקיע םירקמה תיברמב "הלפנ" ,םכתכרעהל ,ימ לע

 )גוזה ינב ינש וא דחא לש( םירוהה לע רקיעב )גוזה ינב ינש וא דחא לש( םירוהה לע קר

 ןתחתמה גוזה לע רקיעב גוזהו םירוהה - הוושב הווש רתוי וא תוחפ

 עדוי אל ןתחתהש גוזה לע קר

 תונעל ברסמ
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?הריד שוכרל )ונתחתה םרטש( םכידליל עייסל דיתעב ולכות םכתכרעהל םאה

 םיאושנ רבכש םכידליל םתעייסשמ רתוי םיאושנ םידליה לכ

 ואשנ רבכש םכידליל םתעייסשמ תוחפ ואשנ רבכש םכידליל םתעייסש יפכ
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 יפסכ ןזאמ

 ,תאז םע .ילילש ולש יפסכה ןזאמהו סינכמ אוהש הממ רתוי ילארשיה תיבה קשמ איצומ ,עצוממב

 תבוטל םילקש 521-כ לע דמוע עצוממה שרפהה םידרח אלה םידוהיה תיב יקשמ לצא דועב

 – ידרח תיב קשמ לצאו םילקש 3,048-כ לש ישדוח "ןוערג"ב רבודמ יברע תיב קשמ לצא ,תואצוהה

 םיאיצומש ,םיריעצ תיב יקשמ םג םיללוכ םה ,םיעצוממ םה םינותנהש ןוויכמ .םילקש 3,292-ב

 םידומילב םיאצמנש וא ,םהלש תורכתשהה רשוכ אישל ועיגה םרטש ןוויכמ םהיתוסנכהמ רתוי

 םה םיברעו םידרח תיב יקשמ .רתוי םירגובמ תיב יקשמ דצל ,ולעי םהיתוסנכה דיתעבו ,םיימדקא

 רבסה .רעפה לכ תא ריבסמ אל הז גייס םג ךא ,עיפשמ הז םרוגש ןכתייש ךכ ,רתוי םיריעצ עצוממב

 הנעט תמייק ,טרפב םידרחה לצא .תוחוודמ אל תוסנכה רתוי שי הלא תיב יקשמלש אוה רחא

 תויפסכה תוכימתה תא לבקל ךישמהל תנמ לע )"רוחשב"( ילמרופ אל ןפואב םידבוע םיבר םירבגש

 יטועמל תורחא תובטהו הנונראב תוחנהמ תונהלו םיכרבאכו תובישי ידימלתכ םיאכז םה ןהל

 םהילע לחש ןוויכ 24 ליג ינפל דחוימב לודג הדובע לע ריהצהל םידרח םירבג לש ישוקה .הסנכה

 לע ריהצהל םידרח םירבגל לודג ישוק היה רבעב .יאבצה תורישה תייחדמ האצותכ דובעל רוסיא

 הדובע לש המרונהו ,)35-40 לע דמע 2011 תנש דע( הברהב רחואמ היה רוטפה ליגש ןוויכמ ,הדובע

 יכ ךירעה םינייאורמה דחא .רוטפה ליג תא ודירוהש רחאל םג הכישממו השרתשה תילמרופ אל

 םישנא לש העפותה המצמטצהו הבישיה לש תוליעפה תועשב םיכרבא לע חוקיפה רבגתה ,ליבקמב

 "הכלהכ רקס" תידרחה םירקסה תרבח תועצמאב ונכרעש רקסה .הלא תועש ךלהמב םידבועש

 החיש יטירסת םע תוידרח תוינפלט ידי לע עצוב רקסה .הז רעפ לע רבגתהל תנמ לע רתיה ןיב ןנכות

 הז תיבה יקשמ לש תואצוההו תוסנכהה יעצוממ תא גיצמ 24 םישרת .תידרחה הרבחל םימאתומ

 .ןהיניב שרפהה תא תוהזל תנמ לע ,הז דצל

 

 תואצוה רקס – תוסנכה לומ תואצוה ןזאמ :24 םישרת

 תילמרופ אלו תילמרופ הקוסעת
 תוסנכהה תא קיודמ ןפואב דומאל רשפאמ וניא םנמא "הכלהכ רקס" תועצמאב ונכרעש רקסה

 לש םיאצממה .ס"מלה לש םדא חוכ ירקסב תחוודמ הניאש הדובע דומאל ותלוכיב ךא ,תואצוההו

 תיתועמשמ םיהובג הקוסעתה ירועישו הדובעה חוכב תופתתשהה ירועישש םיארמ הכלהכ רקס
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 ,םידבוע םיירקיעה הדובעה יאליגב םידרחה םירבגהמ 60.7% .םדא חוכ ירקסב םיחוודמש ולאמ

 העיגמ ,םילטבומה םע דחי .2018-מ םדא חוכ רקס יפל דבלב 50.8% תמועל ,הכלהכ רקס יפל

 ,תאז תמועל 22.םדא חוכ רקסב 54% תמועל ,64.4%-ל הדובעה חוכב םידרחה םירבגה תופתתשה

 הדובעה חוכב ןהלש תופתתשהה רועישש םגה ,ההז טעמכ םירקסה ינשב םישנ לש הקוסעתה רועיש

 תואצות תא םיגיצמ ונא .הז רקסב תולטבומ לש הובג רועיש לשב תאזו םדא חוכ רקסבמ רתוי הובג

 23.א25 םישרתב וזה האוושהה

 יתנידמ רקסב םג הקוסעת לע תוריהצמ תוידרח םישנש הדבועה תא םינפוא המכב ריבסהל ןתינ

 הובג הקוסעת לע ריהצהל ץירמתה ,תישאר .ךכמ םיענמנ םיטעמ אל םידרח םירבג תאז תמועלו

 הדובעל בורל תוסנכנ םישנה ןכ ומכ .הדיל תשפוחל קנעמל תויאכז ןהש ןוויכ םישנ לצא רתוי

 הקוסעתה םיבר םירקמב םירבגה לצא תאז תמועלו הרודס תיעוצקמ הרשכה רחאל תרדוסמ

 דע דובעל םירבגל היה רוסא תובר םינש ךשמבש הדבועה .רדוסמ אלו ידדצ הסנכה רוקמכ הליחתמ

 קרש המרונ ,תרהצומ אל הדובע לש המרונ איה ףא הרצי )ליג לש תולבגמ םנשי םויכ םג( רגובמ ליג

   .עגפיהל יושע דובעל אצויש ידרח רבג לש דמעמהש הדבועה רואל תקזחתמ

 ליגב הדיריה ןמ האצותכ ןה ,םתדובע לע ריהצהל םירבג לש םג ,תויצביטומה ולע תונורחאה םינשב

 ןהכ ,ךאלמ( הכומנ הסנכה ילעבל )ילילש הסנכה סמ( הדובע קנעמ לשב ןהו יאבצ תורישמ רוטפה

 דחא ךרעבו לודג רתונ תילמרופ אלה הדובעה ףקיהש םיארמ ונלש םיאצממה םלוא .)2016 ,ןמרכיזו

 םיראותמ םיילהנמה םינותנה 24.ילמרופ אל ןפואב תאז השוע םידבועש םידרח םירבג השיש לכמ

 .ה25-ו ד25 םימישרתב

 םימרז יפל הקוסעת יסופד
 םינוש תורוקמ ךא ,תידרחה הרבחב םימרזה ןיב הקוסעתה יסופדב םייתועמשמ םילדבה םימייק

 אוה םידרפסו םיאטיל םירבג לש הקוסעתה רועיש הכלהכ רקס יפל .תונוש בצמ תונומת םיגיצמ

 הובג םידיסח םירבג לש הקוסעתה רועיש ,םתמועל .םידבוע םהמ 53%-כ קרו ,רתויב ךומנה

 רועישב תודבוע תויאטיל םישנ – הכופה טעמכ םישנ לצא הנומתה .74%-כ לע דמועו תיתועמשמ

 ,76%-כ לש רועישב תודבועש ,תוידרפס תוידרח םישנמ לודג שרפהב ,85% טעמכ ,רתויב הובגה

 םייחה תמרב םילדבנש ,םידרפסו םיאטיל םידרחל 25.תודבוע 70%-כ קר תוידיסח םישנ ברקב וליאו

 לע םירבגה לש הקוסעתה רועיש דמוע םימרזה ינשב .םימוד הקוסעת יסופד שי ,תוריד לע תולעבבו

 הכלהכ רקס ינותנ .תיתועמשמ הובג םישנה לש הקוסעתה רועיש וליאו תיצחממ רתוי טעמ

 .ג25-ו ב25 םימישרתב םיראותמ

 
 רקסבש הלאל דואמ םיבורק םיילהנמה םינותנה יפל םידרחה ללכ לש הדובעה חוכב תופתתשההו הקוסעתה ירועיש 22
 ןוכנ ,םישנ רובע תופתתשה 75.6%-ו הקוסעת 71.4%-ו ,םירבג רובע תופתתשה 53.3%-ו הקוסעת 50.9% – םדא חוכ
 ."דבוע"כ םיוסמ טרפ תרדגהב תורוקמה ןיב םילדבהו המיגד תויועטמ םיעבונ םילדבהה .2019 תנשל
 יתבשחמ ליגרת תועצמאב תאז ןחבנ ?תואצוהל תוסנכה ןיב רעפה תא ריבסהל תלגוסמ תילמרופ אלה הקוסעתה םאה 23
 רועיש יכ עגרל חיננ .לדוג רדס תתל קר אלא ,תואיצמה לש תקיודמ היצלומיס תויהל רמייתמ וניא בושיחה .רצק
 רכש םיחיוורמ םידבוע םתוא לכ יכ חיננ .ימשרה רועישהמ 10%-ב הובג היה ןכא םידרח םירבג לש יתימאה הקוסעתה
 סמו ימואל חוטיב ,היסנפ לע םייוכינ אלל( שדוחב 5,300-כ לש רכשל איבמש המ ,האלמ הרשמב םידבועו םומינימ
 הארנה לככ( תיבה יקשממ 10%-ל םימגרתימ םירבגהמ 10%ש דיגנ .)תילמרופ הרשמב רבודמ אלש ןוויכמ ,תואירב
-כב הלודג הדובעמ הסנכהה הז הרקמב .)םיירקיע הדובע יאליגב הקוסעת לע םילכתסמ ונחנאש םושמ תוחפב רבודמ

 .רעפה לכ תא ריבסהל ידכ קיפסמ אל ךא ,יתועמשמ םוכס .םיימשרה םינותנהמ שדוחב םילקש 530
 ,םידבוע םה יכ הכלהכ רקסב וחוודי ילמרופ אל ןפואב םידבועש םידרח םירבגש הרעשהה התלע רקחמה תנכה ךלהמב 24
 רקסב וז הלאשל יללכה בוריסה זוחא .הרורב הניא וז הרעשה תונוכנ .תיבה קשמ תוסנכה לע תרקוסל חוודל וברסי ךא
 ךכמ קיסהל השק .11%-כ לע רבודמ היה םידבוע םה יכ וחווידש םיירקיעה הדובעה יאליגב םירבג ברקב .14%-כ היה
 .תורורב תונקסמ
 "ד"בח" םירדגומש םימרזמ םישנ 20-ו םירבג 20-מ תוחפ( תיסחי םינטק םירחא םימרזמ םירבגו םישנל םימגדמה 25
 .םהיבגל םינותנה תא לבגומ ןוברעב תחקל שי ןכלו )לוכה ךסב  "רחא" וא
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 דמועו ,םירבג ברקב רתויב ךומנה אוה םיאטילה לש הקוסעתה רועיש םיילהנמה םינותנה יפל םג

 םישנ ברקב .59% םידיסח לשו 50% אוה םידרפס םירבג לש הקוסעתה רועיש .דבלב 40%-כ לע

 םימרזב ימצעה חווידה ןיבל םיימשרה םינותנה ןיב רעפ אצמנ אלו טעמכ ,תאז תמועל ,תוידרח

  .םינושה

 דע הארמ םינושה םיידרחה םירזגמב םישנו םירבג לש הקוסעתה ירועיש ןיב םיאצומ ונאש רעפה

 .ידרחה רזגמה לש תילכלכה תולהנתהה תנבהל הבושח הניה תיבה קשמ לש טבמה תדוקנ המכ

 רזגמב םישנה ךכמ האצותכ .הרות דומילב תובר םינש קסוע רבגהש לבוקמ םייאטילה תיבה יקשמב

 "םידמולה תרבח" לדומ .תיבה קשמ תא קיזחהל ידכ דואמ םיהובג םירועישב דובעל תואצוי הז

 םינש ךורא הרות דומיל לש המרונה .)2017 ,ןוארב( הז רזגמב הנושארבו שארב אופא םייקתמ

 תואצויש םישנה רועיש ,ךכמ האצותכו ,הייפואב רתוי תינרמש הרבח ,ידיסחה רזגמב תוחפ תחוור

 ךכמ האצותכו( ולש הרותה דומיל יסופדב ץמיא ירבגה ידרפסה רזגמה .רתוי ךומנ וניה דובעל

 ךומנ ףקיהב תודבוע תוידרפסה םישנה ךא )2004 ,ופול( יאטילה לדומה תא )ולש הקוסעתה יסופדב

  .תויאטילה םישנה לש הזמ
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 םדא חוכ רקס ינותנ תמועל הכלהכ רקס ינותנ א25
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 םימרז יפל םישנ תקוסעת לע הכלהכ רקס ינותנ ג25

 20-מ תוחפ לש םגדמ*

  

 םימרז יפל םירבג הקוסעת לע םיילהנמ םינותנו םדא חוכ רקס ינותנ בוליש ד25
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  םימרז יפל םישנ הקוסעת לע םיילהנמ םינותנו םדא חוכ רקס ינותנ בוליש ה25

 הכלהכ רקס תמועל םיילהנמ םינותנ – ידרח םרז לכ לש הקוסעתה ירועיש :25 םישרת

 םיילכלכ םיישקו תובוח ,םיסכנ

 רקס ינותנ יפל ,ןכאו .תובוח ויהי םידרחה תיבה יקשממ םיברלש ךכל הפצנ ,הכ דע םיאצממה רואל

 ראשה( תובוח ללכ םהל ןיאש וחוויד 29%-כו תובוח םהל שיש וחוויד תיבה יקשממ 43% ,הכלהכ

 תובוח אלל תיב יקשמ ללוכ( םילקש ףלא 453-כ לע דמע תיב קשמל עצוממה בוחה .)תונעל ובריס

 רקסה ותואב חוודש תונוכסחה עצומממ הברהב לודג הז םוכס .)תונעל ובריסש תיב יקשמ ללוכ אלו

 הסנכההמ 21%-כ – שדוחב םילקש 3,900-כ לע דמע עצוממה תובוחה רזחה .םילקש ףלא 56-כ –

 הנשב ולדג תובוחהש וחוויד 35%-כ ,תובוח לע וחווידש הלא ןיבמ .תואצוהה רקס יפל תעצוממה

 ומכ .26ונתשה אל תובוחהש וחוויד 40%-כ ,ומצמטצה תובוחהש וחוויד 19%-כ דועב ,רקסל המדקש

 ובשח 51% דועב ,ישוק לכ אלל םהיתובוח תא ריזחהל ולכויש וכירעה תובוחה ילעבמ 35%-כ ,ןכ

 ריזחהל ולכוי אלש וכירעה 8%-כו ,תופסונ תואוולה תחקל וכרטצי םא םג םתוא ריזחהל ולכויש

 .27ןיעל הארנה דיתעב םהיתובוח תא

 בשחתהב המיאתמ וז האצות .םיקנבל אוה תובוחה לש יראה קלח ,הכלהכ רקסב חווידה יפל

 .םיירקיעה אתנכשמה יקפס םה םיקנבהש ךכבו תוריד תשיכר לע םידרחה תיבה יקשמ תואצוהב

 ףלא 33.5-כ לש עצוממ בוח םע ,םיח"מגה םה בוחה לדוג תניחבמ םתובישחב םיינשה םישונה

 תכרעהו םירקסה יפל יכ ונרכזה תידרחה הרבחב תורידה תשיכר יסופדל ונסחייתה רשאכ .םילקש

 ףסונב .םירוהה לע אלו םידליה לע לגלוגמ הרידה תשיכרב רתוי לודג קלח םויכ ,ונלש םינייאורמה

 התייה אתנכשמה תא םימלשמ ויה םירוהה רשאכ רבעב יכ םינייאורמהמ קלח וכירעה ,ךכל

 התוא ריזחהל רתוי םיטונ םיריעצה תוגוזה םויכו םירזחה ךרוצל םיח"מגה לע הלודג תוכמתסה

 הלוכי וז הדוקנ .)תולודג אל יכ םא( תיסחי תוביצי תוסנכה לע תוכמתסהב ,קנבה לומ םמצעב

 
 יונישה לע חוודל ובריס 6%-כ 26
 הלאשה לע תונעל ובריס 6%-כ ,הפ םג 27
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 ןדמוא תא גיצמ 35 םישרת .םיח"מגה לומו םיקנבה לומ תובוחה ינדמוא ןיב לדבהה תא ריבסהל

 .השונ יפל תובוחה

 

 הכלהכ רקס ינותנ יפל – השונ יפל תובוחה ןדמוא :25 םישרת

 ,ילמרופה תואוולהה קושל ץוחמ םימייקתמ םהש הדבועהו םישונכ םיח"מגה לש םדמעמ לשב

 .ידרחה רזגמב תומורת לע ןוידב םג ומכ ,םהב דקמתי ןלהלש קלחה

 םיח"מג

 תורטמל חוור תונווכ אלל םינוגראכ תידרחה הרבחב םילעופ )םידסח תולימג( ח"מגה תודסומ

 תיב יקשמ לש תונודקיפ םילהנמה ,"םייסנניפ"ה םיח"מגב םידקמתמ ונא הז ךמסמב .תונוש

 ,ח"מגה תפוקב םיעובק םימוכס םידיקפמ הלא תיב יקשמ 29.תיביר אלל ףסכ םהל םיוולמו 28םידרח

 205-כ םיח"מגל דיקפמ ידרחה תיבה קשמ ,"הכלהכ רקס" יפל .תואוולה תתל ידכ םהב שמתשמש

 םילודגו תונוכשל וא תומלש תוליהקל םירושק ויהי םילודג םיח"מג .עצוממב שדוחב םילקש

 םיכרצל ,םילקש ינוילימ לש ףקיהב ,רתוי תולודג תואוולהב ודקמתיו תיצראה המרב ולעפי דחוימב

 םדא ידי לע ללכ ךרדב לע להוני ,תוחפשמ רפסמ וא תסנכ תיב לש ,ןטק ח"מג .הריד תשיכר ומכ

 םג ,םיקנבל ומכ .ולש הליהקהמ םיקקזנל םילקש יפלא לש לדוג רדסב תואוולהב דקמתיו דדוב

 .םיברע ללוכה הזוח לע הוולה תא םימיתחמ תודסומה בור .םיברעו הייבג ינונגנמ םיח"מגל

 ןוכשמ שקבמ ח"מגה ובש םירקמ םג םנשיו ,ןוחטיב ק'צ םג שקבל םיטונ רתוי םילודגה םיח"מגה

 
 םה םגו ,האוולהל החטבה רובע המורת וא רבח ימד לש הרוצ תונודקיפה םישבול םיתיעל ,םינייאורמה דחא יפל 28
 ,תואוולהה ילבקמ םניא םימרותה םהב "םייפורתנליפ" לש םצמוצמ רפסמ ונשי ,תאז תמועל .ונלש ןוידל םייטנוולר
 .הז ןוידב םייטנוולר םניא ןכלו
 םע תואוולה ןתמל יתכלה ןורתפ אצמש תוריד תשיכרב עייסמה לודג ח"מגל המגוד אקווד ןתנ םינייאורמה דחא 29
 ךס לש יהשלכ "המורת" דליה לבקמ ךשמהבו ,ריעצ ליגב םהלש דליה רובע תישדוח הדקפה םיליחתמ םירוהה :תיביר
 תודקפהה ךסמ יצחכ קחומ ח"מגה ,םרדסכ םירזחה םלשמ דליה םא .הריד תונקל תנמ לע שמתשמ אוה הב תונודקיפה
 רבודמש תורמל .1.5%-כ לש יתנש רועישב )IRR( תיביטקפא תיביר תרצוי וז תוינידמ יכ ךירעה ןייאורמה .םירוהה לש
 הדבועה לשב התוא ריתהש הכלה קספב הבוגמ וז תוינידמ יכ שיגדה ןייאורמה .תיבויח ןיידע איה ,הכומנ תיבירב
 .רחא םדא לש רזחהו דחא םדאל המורתב רבודמש
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 רתוי הלודג תובישחו ימצעה ןוהלו תונוחטיבל רתוי הנטק תובישח הנשי ,םיקנבה תמועל 30.תיבה לע

 ןוההש רמול ןתינ .תישיא תורכיהל םג םינטקה תודסומבו ,הליהקב םיברעהו הוולה לש ןיטינומל

 חיטבהל םיעייסמ הב םהלש ןיטינומלו דמעמל םיסחיימ םיוולהש תובישחהו הליהקה לש יתרבחה

 חרכהב וניא םא םג ,רתוי ךומנ ןוכיסב ברע וא הוולכ בשחיי הליהקב רכומה םדא .ורזחוי תואוולהש

 31.םיעצמא לעב

 לעו רחאמ ,םתוא ףיפכהל םיצמאמ ושענ תונורחאה םינשב ךא ,היצלוגרל םינותנ ויה אל םיח"מגה

 ןוכיס לשב תאז ,ימצע ןוה יללכל תויצו ןוישיר אלל תואוולה תתל וא תונודקיפ להנל רוסא קוח יפ

 רשפאל תנמ לע הפיכא יא תארוה האצי 2009 תנשב .תוחוקלה תונודקיפ ןדבואו רתי ףונימל רבגומ

 קוח' תסנכב רבע 2019 תנשב קרו םדמעמ רדסויש דע תיקוח תוסחב לועפל ךישמהל םיח"מגל

 ,תיאקנב היצלוגרל םיפופכה "םילודג" םיח"מג ןיב לידבמ קוחה .םתוליעפ תא רידסמה 'םיח"מגה

 ,)םיקנב לשמ תוחפ ךא( רתוי הרימחמ היצלוגרל םיפופכה ,דראילימ 3 דע לש רוזחמ םע ,"םיינוניב"

 ימצע ןוה תושירדלו תיסיסב היצלוגרל םיפופכה ,םילקש ןוילימ 8 דע לש יתנש רוזחמ םע "םינטק"ו

 .2022 עצמאל התחדנ הז קוח לש ותלעפה .הלא םיחונימ יפל םיח"מגל סחייתנ ךשמהב 32.

 םילודגה םיח"מגה .קוחה םושייל םיכרענ רבכ םיח"מגה ,ונלש םינייאורמהמ קלח תומשרתה יפל

 .ןובשח יאור תקסעהו םיילטיגיד םיעצמאב םיפסכ לוהינ תוברל ,םינגרואמו םירדוסמ אליממ רבכ

 לוהינ תוטיש םאה רורב אל .רתוי תוינרדומ לוהינ תוטישל םירבוע וא ורבע םיינוניבה םיח"מגה םג

 םיח"מגהמ .ךרוצה תדימב תוביצי וא תוליזנ תויעבב לפטלו םינוכיס להנל תנמ לע תוקיפסמ הלא

 תוחפל וא ,תוכרעה שי םש םגש םיכירעמ םינייאורמ םתוא ךא ,תיסחי תוטעמ תושירדה םינטקה

 2015-מ ןמוזמב שומישה תלדגה קוחלש ןייצ םינייאורמה דחא .תומאתה עוציבב ךרוצל ,תועדומ

 םינייאורמה לש רחא קלחמ התלעש תדגונמ הנומת .תולהנתהה ןפוא לע תיתועמשמ העפשה התייה

 תוכרעה רסוחבו לוהינה ןפואו םיפסכה ףקיה לע עדימ קפסל םיח"מגה לש ןוצרה רסוחב הדקמתה

 ןעטש לודג ח"מג המגודכ איבה םינייאורמה דחא ,לשמל .םינותנה ףוסיא תניחבמ רוטלוגרה לש

 ,התוא גיצהל םיכסה אל ךא ,תיסנניפה תוליזנהו תוביציה לע תימשר תיאנובשח תעד תווח ול שיש

 םש לע םושרש קנב ןובשח ךותמ להנתמ ןיידע ךא םידבועו ןובשח יאור קיסעמה רחא לודג ח"מגו

 רבעוהש יפכ םשויי ןכא קוחהש יוכיסה יכ םיכירעמ ונלש םינייאורמה לכ .דיגאתכ אלו יטרפ םדא

 השענ רבעש חסונה םגש רחאל תאזו ,קוחה תסינכל דע רתונש ןמזב תויטילופה תוביסנב יולת

 ןוניכ .םהיכרצב תובשחתה ךותו ,ידרחה רוביצה לש םייטילופה םיגיצנהו תודסומה לש םתעפשהב

 ןכא קוחהש םייוכיסה תא הלידגמ ,תידרח תוגיצנ תללוכ הנניאש ,2021 ינויב 36-ה לארשי תלשממ

  .ודעומב םשויי

 יא רורגתש ,ידמ הדבכ היצלוגר ןיב חתמה הניה ולש םינייאורמהמ קלחמ התלעש תפסונ הדוקנ

 ןיבל ,םיח"מגב ותוא דיקפהל םוקמב "תוטלבל תחתמ ףסכ םישל" תיב יקשמ איבתש וא תויצ

 חתמ .ןהילע המותח לארשיש ןוה תנבלהב קבאמל תוימואלניב תונמא רותסתש ,ידמ הלקמ היצלוגר

 
 בייחתה הוולה תיבה קשמ – תבש רומשל תונוכנב רזחהה תסירפ תא הנתהש ח"מג םג המגודכ ןתנ םינייאורמה דחא 30
 קיספהל הנווכ התייה הקיקחה לע םינוידה תרגסמב .ידימ ןועריפל דומעת האוולהה ,תבש רומשל קיספמ אוהו הדימבש
 .קוחה יפיעסמ קלחכ אל ךא ,םימוד םיגהונו הזה גהונה תא
 יושע ,בר ןוגכ ,הליהקב דחוימב הובג דמעמ םע םדא )1( :םינייאורמהמ תוניינעמ תוטודקנא יתש ונלביק הז רשקהב 31
 ירגאמ קוח רבעש רחאל )2( .וירחא ףודרל וא ףסכ ונממ שקבל םיענ אל היהיש ןוויכמ ,תוחפ בוט ברע תויהל אקווד
 רחאל םיח"מגל תונפל רתוי וטנש ,הליהקב הובג ןיטינומו ךומנ יארשא גוריד םע םישנא לש הצובק הרצונ יארשא
 .םיקנבה ידי לע וברוסש
 2019-ט"עשתה ,םידסח תולימגל תודסומ ידי לע תיביר אלב יארשאו ןודקיפ יתוריש ןתמ תרדסהל קוח 32
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 הנבומ אוה היצלוגר רדעהמ האצותכ יתכרעמ לשכ ןיבל הדבכ היצלוגרמ האצותכ תויצ יא ןיב הז

 תודסומ לש תונדשחה :ףסונ ביכרמ וילא ףרטצמ ידרחה רשקהב .33תירוביצה תוינידמה םלועב

 העמשוהש הנעט ,תויצ יאל יוכיסה תא הלידגמש ,הנידמה תודסומ יפלכ תידרחה הרבחה תגהנהו

 ךילהת ןמזב םיח"מגה יגיצנ ידי לע התלעוה םג םהמ דחא ירבדלו םינייאורמהמ קלח ידי לע

 .םידיקפמה לש תינבומה תונדשחה ללגב עגפית םהלש תיסנניפה תונתיאהש ,ונעט הלא .הקיקחה

 םורגת םימיוסמ םירקמב קוחה תויושרל "ןישלהל" ,בייח היהי ח"מגהש תורשפאה ,םתנעטל

 ."תוטלבב" םהלש הדקפהו )bank run-ל המודב( םיפסכ תכישמ ךרוצל ח"מגה לא "הציר"ל

 בצמ עונמל ודעונ םינטק םיח"מגמ תותחפומה תושירדהו תיתגרדהה הלעפהה יכ ןייצ ןייאורמה

 ח"מג לש יתוברתהו יתדה דסומה תא דבכתש וזכ תויהל הכירצ היצלוגרב ךלמה ךרד ,ותנעטל .הזכ

 .ילארשיה קוחל תויצמ ותוא רוטפת אל ךא ,ותוא רשפאתו

 תנבלהל ןוכיסה לעו ץראל ץוחמ םיפסכ לע היצלוגרה תעפשהל עגונב תוקולח ויה םינייאורמה תועד

 יכו ךומנ אוה םיח"מגה םילגלגמש םיפסכב ןוהה תנבלה לקשמ יכ ךירעה םינייאורמה דחא .ןוה

 ריכזה רחא ןייאורמ .תוריד תשיכרו ןיאושינ ומכ ,תיב יקשמ יכרצל םידעוימ םיפסכהמ 95%-90%

 םינקירמא םיחרזא לש תונודקיפ לע תרוקיב רדעה לע תוינקירמאה סמה תויושר דצמ התלעש הנעט

 תלוכיה המלבנ תוימואלניבה תונקתה תובקעב אקווד יכ ןייצ ףסונ ןייאורמ .םילארשי םיח"מגב

 הארנה לככ ךא ,ל"וחמ תומורת לבקל ולכי תותומעכ םימושרה םיח"מג .ל"וחמ תודקפה לבקל

 .ירעזמ אוה ןפקיה

 תוסנכה ןיב רעפה קוזחתב םיח"מגה דיקפתל עגונב םייטפקס ויה םינייאורמה ןמ קלח ,ףוסבלו

 תיב יקשמ לש םיירקיע םיגוס ינש ונייצ הלא םינייאורמ .םידרחה תיבה יקשמ תואצוהל

 הנותחה רחאל םיריעצ תיב יקשמ אוה ןושארה :םהיתוסנכהמ יבקע ןפואב תוהובג םהיתואצוהש

 םיעיגמ ללכ ךרדב ךא ,תובוחל סנכיהל םילולע הלא .תילכלכ תולהנתהב הנבה םהל ןיאש

 אלש רתוי םירגובמ תיב יקשמ אוה ינשה גוסה .םייחה ךשמהב םינזאתמו םדקומ בלשב תוחכפתהל

 אללו םיבורמ םידלי םע תוחפשמב רבודמ ללכ ךרדב .ינורכ ןועריגב תואצמנו ,הז בלשל ועיגה

 םהש ,םינטקה םיח"מגה ,םינייאורמה יפל .ללכה תא תוגציימ ןניא ןה ךא ,םימלוה הסנכה תורוקמ

 ,םיריעצ תיב יקשמל האוולה תולקב רשאל אלש םיטונ ,םיקקזנל ינכרצ יארשא םינתונש הלא

 ולא תונעט .יתייעבכ עודיש םדאל תורזוח תואוולה רשאלמ ללכ ךרדב וענמייו ,קוידב הלא תוביסמ

 םהלש תובוחה לש תיסחי ךומנה ףקיהה לע הכלהכ רקסב םילאשנה לש חווידהמ קוזיח תולבקמ

  .םיח"מגל

 ,תובוח לוגלגמ עבונ אל עצוממב תואצוהו תוסנכה ןיב רעפה רקיעש איה הז ףיעסמ הלועה הנקסמה

 הדובעה יאליגב םירבגהמ 10%-כ( ילמרופ אל ןפואב םידבועש םירבג לש הובגה רועישה ןמ אלא

 .םיריעצ לש דחוימב הובג רועיש םע הרבח איה תידרחה הרבחהש ךכמו ,)םיירקיעה

 הביתכב - קרפה םוכיס

 

 
 .Djankov et al( רתוי הלודג תילמרופ אלה הלכלכה םיקסע תחיתפ לע רתוי ההובג היצלוגר םע תונידמב ,לשמל 33

 Weimer and( םינוכיס תמנפה רדעיה וא עדימב רוסחמ ומכ םירקמב םילשכל איבהל לוכי היצלוגר רדעה ,דגנמ .)2002
Vining, 2010, p. 119-128(, תרדסומ הניא םתוליעפש םייסנניפ םיפוג םע תורקל יושעש יפכ. 
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 םירוגמל תוריד תשיכר :2 הבית

 םינותנה תא ונלבגה ,תאז קודבל ןויסינב ?םירוגמל תוריד תשיכר לע םינותנה םירמוא המ

 םירגובמ םיאליגבש החנהה תחת( 50 ליגל תחתמ אצמנ םשארש תיב יקשמל 17 םישרתמ םיילהנמה

 ,רתוי הובג ,ללככ ,אוה הלא םיאליגב השיכרה רועיש .)םידליל וא העקשהל ןה תושיכרה רקיע רתוי

 ,םינש םתואב םיאליגה לכב תיבה יקשמ רובע 24%-כ תמועל ,2015-2018 םינשב 28%-כ לע דמעו

 ףסונ אצממ .הכלהכ רקסב חווידל םיימשרה םינותנה ןיב רעפה רכינ ןאכ םג .תומוד תומגמה ךא

 תא םיגיצמ ונא .העקשהל םינוקה תיב יקשמ לש יתועמשמ רועיש ונשי ,50 ליגל תחתמ םג יכ וניה

 .1ת םישרתב תואצותה

 

 םיילהנמ םינותנ ,םרז יפל תוריד ושכרש 50 ליגל תחתמ תיבה יקשמ רועיש א1ת
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 רויד רופישל תרחא יתינקו תחא הריד יתרכמ ,ןכ

 העקשהל תוריד וא הריד יתינק
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 הכלהכ רקס ינותנ ,50 ליגל תחתמ ,היצביטומו 2008-2018 םינשב הריד תשיכר ב1ת

 ינותנ ןיב בוליש – הנותנ הנשב הריד ונקש 50 ליגל תחתמ םשארש תיב יקשמ זוחא :1ת םישרת

 תיבה יקשמ תומכ םע בולישב ילהנמה רגאמהמ תושיכרה תומכ( םיילהנמ םינותנל תואצוה רקס

 הכלהכ רקס ינותנ תמועל )תואצוהה רקסמ
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 םיידרחה תיבה יקשמ לע הנורוקה תעפשה - 'ג קרפ

 תא גיצמ הז קרפ .הנורוקה רבשמ ינפל םיידרחה תיבה יקשמ לש םבצמב ונקסע םימדוקה םיקרפב

 ןפואב ערוה אל ילכלכה םבצמש תורמל ש הארמו םיידרחה תיבה יקשמ לע הנורוקה תעפשה

 .תיסנניפ הניחבמ רתוי םיעיגפ וכפה םה ,יתועמשמ

 וזמ תוחפ ,2%-כב קר העגפנ םידרח תיב יקשמ לש וטנ הסנכהה ,הנורוקה רבשמ םורטל האוושהב

 תיבה יקשמ תוסנכהב הברהב השק העיגפ ריתסמ הז ןותנ ךא .לארשיב תיבה יקשמ ראש לש

 הכומנ תילטיגיד תוניירואמו רבשמב ועגפנש די יחלשמו םיפנעב םזוכירמ תעבונש ,הדובעמ םידרחה

 ימדו םיקנעמה לע בחרנ ןפואב וכמתסה םיידרחה תיבה יקשמ .קוחרמ הדובע לע השקמה ,רתוי

 תוחפשמו ךומנ רכש ילעבל רתוי םיבידנ תויהל וטנש ,2020 תנש ךלהמב הקפיס הלשממהש הלטבאה

 התואב אל ךא ,2020 ךלהמב ותחפ םידרחה תיבה יקשמ תואצוה יכ םיכירעמ ונא ,ןכ ומכ .תולודג

 ירצומ תוחפ הליחתכלמ וללכ ולאש איה ךכל הביסה .םידרח אל תיב יקשמ רובע ותחפש הדימ

 שומישו ל"וחל תועיסנ ומכ םיביכרמ ףסונבו ,ילכלכ רבשמ ךלהמב רתוול ןתינ םהילע ,תורתומ

 .םירגסה תוינידמ לשב התחפ םהילע האצוההש ,בכרב

 יתלשממה עויסב היופצה הדיריה לשו תוחישק תואצוה לש ,הדובעמ התוחפ הסנכה לש הז בוליש

 תיסנניפ הניחבמ רתוי םיעיגפל םיידרחה תיבה יקשמ תא תכפוה ,הלטבאה תדירי רואל 2021 תנשב

 תיבה יקשמ לע רתוי דוע תושקהל יופצ הנורוקה רבשמ .תילכלכ הסירקלו םינוכיסל רתוי םיפושחו

 דצל םיח"מגל םיקקזנה תייסולכואב לודיגה לשבו הקוסעתב הדיריה לשב ,תובוח םע םידדומתמה

 .)הדובעמ הסנכהב הדיריה לשב( םהל םורתל תלוכיב ןוטיקה

 תיב יקשמ תוסנכה

 תיב יקשמ לש הזמ תיתועמשמ הנוש םידרח תיב יקשמ לש תוסנכהה בכרה ,'א קרפב וניארש יפכ

 לצא 2018 תנשב דמעש ,הדובעמ הסנכה לש ךומנה לקשמה אוה רתויב טלובה לדבהה .םידרח אל

 .הנש התואב תיבה יקשמ ראש לצא שילש ינשכ תמועל ,תיבה קשמ תסנכהמ תיצחמכ לע םידרחה

 ברקב ןלקשממ השולש יפ טעמכ לודג ,תאז תמועל ,םידרחה תסנכהב תואבצקה לש הסנכהב ןלקשמ

 םידרח תיב יקשמש הפצנ ,הלא םילדבה לשב .םיברע ברקב ןלקשממ םייתש יפ טעמכו ,םידוהי

 יקשמ לש תורוקמה בכרה  תא םיגיצמ ונא 26 םישרתב .רצקה חווטב תוחפל ,רבשמהמ ועפשוי תוחפ

  .הנורוקה רבשמ ברע םירחא תיב יקשמ תמועל םידרח תיב
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 2018 ,הייסולכוא תצובק יפל תיבה יקשמ תסנכה תורוקמ בכרה 26 םישרת

 םיסימ ינפל( תילכלכה הסנכהה ,)2021 ריסקו ידארכ ,רלה ,דלבדנא( ימואלה חוטיבה לש ןדמוא יפל

 39,749-מ ,2020-ל 2019 ןיב 15%-ב הדרי םידרח תיב יקשמ לש תינקת שפנל תיתנשה )תואבצקו

-ב הדרי ,תאז תמועל ,)םידרח ללוכ( םידוהיה תיבה יקשמ ללכ תסנכה .םילקש 33,804-ל םילקש

 תא םג תללוכש ,וטנ הסנכהב הדיריה 14.2%-ב הדרי םיברעה תיבה יקשמ תסנכה וליאו 10.5%

 םידרח תיב יקשמ לצא 2%-כ לע הדמעו הברהב הנותמ התייה ,ומלושש הלטבאה ימדו םיקנעמה

 ,םידרחה לש תילכלכה הסנכהב הדחה הדיריה . םידוהיה תיבה יקשמ ללכ לצא 2.6%-כ לעו םיברעו

 לש הלאמ רתוי ועגפנ ןוהו הדובעמ םהיתוסנכהש ךכ לע תזמרמ ,תידוהיה הייסולכואה ללכל תיסחי

 הסנכה לע הלודג תוכמתסה לע תזמרמ וטנ הסנכהב הנותמה הדיריה וליאו ,םידרח אל םידוהי

 ועפשוה ןה דציכ טוריפ רתיב ןיבהל הסננו ,הלא תוסנכה לע רובענ הז קלחב .תוכימתו תואבצקמ

 לש וטנ הסנכההו תילכלכה הסנכהב םייונישה תא גיצמ ב27-ו א27 םימישרת .הנורוקה רבשממ

 .המאתהב ,הנורוקה תפוקתב תיבה יקשמ
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 תילכלכ הסנכה א27

 

 וטנ הסנכה ב27

 ריסקו ידארכ ,רלה ,דלבדנא( 2019-2020 ,תיב יקשמ לש תינקת שפנל תיתנש הסנכה 27 םישרת

2021( 

 הדובעמ תוסנכה

 ועגפנש םיפנעה ינש .הווש הדימב םיפנעה לכב עגפ אל ךא ,הדובעה קושב תושק עגפ הנורוקה רבשמ

 ףנעו ,םתדובע תא וקיספה םידבועהמ 41.1%-כ םהב ,חוריאו לכוא יתוריש ויה רבשמב הברה יכה

 יתוריש ,הכימתו לוהינ יתוריש םג .םתדובע תא וקיספה םידבועהמ שילשכ וב ,יאנפו רודיב ,תונמאה

 תא ודביא םהב םידבועה ןמ 20%-כו ,תיתועמשמ ועגפנ "םירחא םיתוריש"ו רחסמ ,הרובחת

 ת"לחל ואצי וא םתרשמ תא ודביאש םידבועה רועיש תא םיגיצמ ונחנא 28 םישרתב .םתדובע

 .2019-ב םיקסעומ ויה וב ףנעה יפל ,2020 ךלהמב
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 רועיש( 2020 ךלהמב םתדובע תא ודביאש הנורוקה רבשמ ינפל ףנעב םיקסעומה רועיש :28 םישרת

 2020 םדא חוכ רקס ינותנו םיילהנמ םינותנ לש דוביע – )יפנע הלטבא

 םידבוע .הייסולכואה ראש לש הזמ תיתועמשמ הנוש וניה ,תאז םע ,םידרח לש הקוסעתה בכרה

 םנמא הז ףנע .וב םיקסעומ םהמ 28.6% – ךוניחה ףנעב ילנויצרופורפ אל ןפואב םיזכורמ םידרח

 ת"לחל ואצי וא םתדובע תא ודביא וב םיקסעומהמ 12.8%-כ – הנורוקה רבשממ תיתועמשמ עגפנ

 ועגפנש םיפנעה ינשב םיקסעומה םידרחה רועיש .קשמה ללכל האוושהב הובג וניא הז רועיש ךא –

 םיהובג םירועיש ,תאז םע .דואמ ןטק אוה – לכואו חוריא יתורישו יאנפו רודיב ,תונמא – השק יכה

 העגפ רחסמב העיגפה .הבר הדימב ועגפנש ,"םירחא םיתוריש"ו רחסמה יפנעב םיקסעומ םידרח לש

 תויהל תוטונש ,םישנב תוחפו ,הז ףנעב קסעומ םהמ 7.7%-כש ,םידבועה םידרחה םירבגב רתוי

 ונא א29 םישרתב .הנותמ תיסחי התייה םהב העיגפהש ,החוורהו תואירבה ,ךוניחה יפנעב תוקסעומ

 תא – ב29 םישרתבו הלכלכה יפנע ינפ לע םידרח אלהו םידרחה םידבועה תוגלפתה תא םיארמ

 .םידרחה םישנהו םירבגה תוגלפתה

 רגתא םיפוצ ונא ,םיהובג םניא הנורוקב השק ועגפנש הלכלכה יפנעב םידרחה רועישש תורמל

 יכילהת רבשמה תובקעב ורבע ולא םיפנע .םירחא םיתורישו רחסמ יפנעב םיקסועה םידרחל

 ,הכומנ םתלכשהש ,םידרח םירבג דחוימב ,םידרחה םידבועה לכ אלש קוחרמ הדובעו היצטיגיד

  .)2021 יקסנילרק( םהילא םיכורע
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 תוידרח םישנ תמועל םידרח םירבג ב29

 םינותנ יפל ,םידבועה ללכ תוגלפתה תמועל םיפנע ןיב םידבועה םידרחה תוגלפתה :29 םישרת

 2019 םדא חוכ רקס ינותנו םיילהנמ

 םישנל םירבג ןיב הקוסעת ילדבה
 רבשמ ברע ,2019 תנשב .רכינ ןפואב הנוש תוידרח םישנו םידרח םירבג לש הקוסעתה רועיש

 87.7%-כ תמועל ,ודבע )25-64( םיירקיעה הדובעה יאליגב םידרחה םירבגהמ 52.5%-כ קר הנורוקה

 לע דמע תוידרחה םישנה לש הקוסעתה רועיש .םיברעה םירבגהמ 76.6%-כו םידוהיה םירבגהמ

 .84.2% לע דמעש תוידוהי םישנ לש הקוסעתה רועישמ זוחא תודוקנ העבשכב ךומנ ,77.3%

 ןמ רתוי עצוממב ,הנורוקה רבשממ ועגפנ םידרחה םידבועה יכ םידמלמ םיימשרה םינותנה

 44.9%-ל םידרח אלו םידרח םירבג לש הקוסעתה ירועיש ודרי 2020 תנשב .םידרח אלה םידבועה

 גיצמ א30 םישרת .המאתהב 74.5%-ו 67.7%-ל תוידרח אלו תוידרח םישנ לצאו ,המאתהב 79.5%-ו

 2019-מ לחה ,םיברעו םידרח ,םידרח םניאש םידוהי רובע רבשמה ךרואל הקוסעתה תוחתפתה תא

 2021.34 לש ןושארה ןועברל דעו

 ,ילמרופ אל ןפואב םידבועש םיבר םידרח םירבג לש הלודג הצובק הנשי ,םדוקה קרפב ונארהש יפכ

 ועגפנ הלא םידבוע ,ונלש םינייאורמהמ קלח תוכרעה יפל .םיימשרה םינותנה יפל תוהזל ןתינ אלש

 תודובעב דובעל םיטונ הלא םידבועש הניה ךכל הביסה .םיילמרופ םידבועמ רתוי תיתועמשמ

 רחסמ ומכ ,הנורוקה בקע ועגפנש םיפנעב תוצופנה ,תונמוימ לש הכומנ המר תושרודה תונמדזמ

 ןפואב הקסעה ,ןכ ומכ .םיילמרופ םידבועל שיש תויקוח תונגהמ םינהנ םניא םג םה .לכוא יתורישו

 םוקמש תילמרופ אל הדובעב דבוע ןכל .הלטבא ימד וא ןירוטיפ ייוציפ הנקמ הניא ילמרופ אל

 אציש ילמרופ דבועמ רתוי עורג בצמב אצמיי הנורוקה תולבגמ ללגב רגסנ וא עגפנ ולש הדובעה

 תוליהקב דחוימב ,םירבג תקוסעתב תיתימאה העיגפהש ןכתיי ,וז הנעט לבקנ םא .רטופ וא ת"לחל

 
 .םימישרתב םיינועברה םינותנה ךותמ ובשוח טסקטב םייתנשה םינותנה 34
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 יפל 35.םיימשרה םינותנה םיארמש הממ תיתועמשמ ההובג ,תילמרופ אל הדובע רתוי הגוהנ ןהב

 תוידיתע תויובייחתה םמצע לע וחקלש םידבוע םידרחב הדקמתה העיגפה ,רחא ןייאורמ תוכרעה

 .םיקסע ילעבו םיאמצע ומכ ,רבשמה ינפל

 םימרז ןיב הקוסעת ילדבה
 התייה הקוסעתב רתויב הלודגה הדיריה .ןפואה ותואב הנורוקמ ועגפנ םיידרחה םימרזה לכ אל

 53.7%-ל 2019-ב 55.3%-ו 64.9%-מ דרי םהלש הקוסעתה רועישש ,םידרפסו םידיסח םירבג לצא

 התייה ,רתוי ךומנ רועישב ודבע הליחתכלמש ,םיאטיל םירבג לצא .המאתהב ,2020 תנשב 41.4%-ו

 בורו ךומנ ראשנ יסיסבה הלטבאה רועיש ,םידרח אל םידוהי לצא ומכ .38.8%-ל 39.5%-מ הדירי

 ךלהמב הלע ,הלטבאב היילעהו הקוסעתב הדיריה דצב .ת"לחל האיציל המגרתיה הקוסעתב הדיריה

 םיאטיל םירבג לש )ת"לחב םייוצמהו םילטבומה ,םיקסעומה ךס( הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש

 רבשמה בקע הסנרפב עייסל לדג ךרוצ תויהל הלוכי ךכל הביסה .2020-ב 45.6%-ל 2019-ב 41.6%-מ

 רועיש דרי ,תאז תמועל םידיסחו םידרפס לצא .םיללוכה לש תוכימתבו ביצקתב ןוטיקהו ילכלכה

 ,11%-9%-כ לש המוד לדוג רדסב הקוסעתב התייה הדיריה םימרזה לכב םישנ לצא .תופתתשהה

 םישרת .תוידיסחו תוידרפס םישנ לצא טעמב הנטקו תויאטיל םישנ לצא טעמב הלודג הדירי םע

 ןועברל דעו 2019-מ לחה ,םרז יפל םידרח רובע רבשמה ךרואל הקוסעתה תוחתפתה תא גיצמ ב30

 .2021 לש ןושארה

 יקשמ ויפלו ונכרעש תונויארה ןמ אצממב םג תכמתנ םימרזה ןיב םירבג תקוסעתב הנושה העיגפה

 .תורחא תוליהקמ תיב יקשממ רתוי תיתועמשמ ועגפנ ,תויודיסח דחוימב ,תוינרמש תוליהקמ תיב

 ,תוטושפ תודובעב ללכ ךרדב ,דובעל ואציי םירבגש לבוקמ ולא תוליהקבש הדבועה לשב תאז

 תא הניש אל רבשמהש ךכ הדובעה לגעמב אצמנ ונניא םירבגה ןמ הובג רועיש םייאטיל תיב יקשמב

 םידבועל תורשמבו ןבלה ןוראווצה יפנעב םידבועה רועיש ולא תיב יקשמב ןכ ומכ .ילכלכה ובצמ

 דבוע רבגה םהב תיב יקשמב .רתוי םיהובג םניה ,הנורוקה תפוקתב תוחפ ועגפנש םיפנע ,םינמוימ

 םינותנה ןמ תוהזל ןתינ היהיש וזמ רתוי הלודג העיגפ הארנה לככ השחרתה ילמרופ אל ןפואב

 .םיימשרה

 
 תא ודביא םיילמרופ אלה םידבועה ןמ 40%-כש חיננו 'ב קרפ ףוס םיילושה תרעהמ יתבשחמה ליגרתל רוזחנ םא 35
 לבקנ ,ללכ הלטבא ימד םילבקמ אלו ,)לכואהו חוריאה יתוריש רזגמבש הזל המוד הלטבאה רועישש החנהב( םתדובע
 םיללוכ םא ,ידרחה תיבה קשמ לש תוסנכהה ךסמ דחא זוחאכ – שדוחב םילקש 212 לש םישדוחה הסנכהב תפסונ העיגפ
 .תילמרופ אל הסנכהל ונלש ןדמואה תא םג
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 הייסולכוא גוס יפל א30

 

 ידרח םרז יפל ב30

םדא חוכ רקס ינותנ ,2021-2019 ,64-25 ינב תקוסעתב םייוניש :30 םישרת  

 היבגלש( תואבצקמ תוסנכהב לודיגה וא תוביציה דצל הדובעמ הסנכהב הדיריהש םירעשמ ונא

 ועגפנ ,םידבוע גוזה ינב ינש םהב ,רתוי םיינרדומ םידרח תיב יקשמש ןעמשמ ,)אבה קלחב ביחרנ

 םהב תיב יקשמ טעמל( תדבוע השיאה קר םהב ,רתוי םינרמש תיב יקשממ רתוי ,עצוממב ,תילכלכ

 ןוכמה ידי לע 2020 ינויב ךרענש רקס תואצותב אוצמל ןתינ ךכל תודע .)ילמרופ אל ןפואב דבוע רבגה

 יאליגב םידרח םיריעצ םירבג ללכ רקסה .אירקסא ידרחה םירקסה ןוכמו היטרקומדל ילארשיה

 םידרח" םמצע ורידגהש הלא רועיש .תילכלכ םהב העגפ הנורוקה םאה ולאשנ םה ובו 18-30

 רועישש דועב ,38.3% לע רקסב דמע דואמ הבר וא הבר הדימב תילכלכ ועגפנש וחווידו "םיינרדומ

 םיעגפנה רועיש ,23.3% לע דמע "תוינרדומל תונרמש ןיב" םמצע ורידגהש הלא ברקב םיעגפנה

 םידרח" םמצע ורידגהש םיעגפנה רועישו 26.3% לע דמע "םייסאלק םידרח" םמצע ורידגהש

 .19.5% לע דמע "םינרמש
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 תוכימתו תואבצקמ תוסנכה

 וטנ תיבה קשמ תוסנכה יכ םיעדוי ונחנא 27 םישרתב ונגצהש ימואלה חוטיבה לש םינדמואהמ

 ,)תואבצקו םיסימ ינפל( תילכלכה הסנכהה תמועל ,םידדוב םיזוחאב ודרי )תואבצקו םיסימ רחאל(

 לש הסנכההש ועמשמ הז רעפ .)2021 ריסקו ידארכ ,רלה ,דלבדנא( םיזוחא הרשעמ הלעמלב הדריש

 ימדל תואכזה תכראהו תבחרהב איה הילעל הביסה .התלע תוכימתו תואבצקמ תיבה יקשמ לכ

 תוצובקל הקליח הנידמהש םיקנעמבו ,הנורוקה רבשמ בקע ת"לחל םיאצויו םירטופמל הלטבא

 םיחנומב( םיקנעמה לש עצוממה הבוגה תא ונדמא ,תאז שיחמהל ידכ .2020 ךלהמב תונוש

 קנעמ לירפאב ולביק םידרח תיב קשמ .2020 טסוגואבו לירפאב ולביק םינוש תיב יקשמש )םיישדוח

 הלא םיקנעמ .טסוגואב יצחו דחא יפו ,םידרח אל םידוהי לש תיב יקשממ םייתש יפמ רתויב הובג

 רובע םילקש 232-כ תמועל ,םילקש 381-כב םידרחה תיבה יקשמ לש תישדוחה הסנכהה תא ולידגה

 רכשב םידבוע רובע רתוי םיהובג םנמא םה ,הלטבאה ימדל עגונב .םידרח אל םידוהי תיב יקשמ

 לש הסנכהה יכ םיכירעמ ונא ןכל .םילוע םניא םה הילעמש ,תמיוסמ הרקת דע קר ךא ,רתוי הובג

 ,םידרח אל םידוהי תיב יקשמ תמועל רתוי הכומנ היהת הלטבאה ימד תבחרהמ םידרח תיב יקשמ

 הלטבאה ימד ןיב שרפההש םושמ ,תוחפ עגפית )תילמרופ אל הדובעמ טעמל( תללוכה םתסנכה ךא

 .םיקנעמהמ הסנכהל תפסותה ןדמוא תא גיצמ 31 םישרת .רתוי ךומנ אוה רכשה ןיבל

 

 ,םיישדוח םיחנומב ,2020 לש הנורוקה יקנעממ תיבה קשמ תסנכהל תפסותה ןדמוא :31 םישרת

 )2018 תואצוה רקס ינותנ לע ססבתהב( תיבה קשמ גוס יפל

 ללוכב םידומילמ תוסנכה
 םהלש הכימתה תמרב הדיריל האיבהש רעשל ןתינש םיללוכה יפסכב הדירי הלח 2020 תנשב

 20%-כ לש הדירי התלעה ידרחה רוביצב רתויב םילודגה תודסומל סחיב ונכרעש הקידב .םיכרבאב

 תוסנכהב הדירימ הרקיעב תעבונ וז הדירי 2019.36 תנשל האוושהב וז הנשב םיללוכה תוסנכהב

 תיתנידמה הכימתב םג הנותמ הדיריל הוולתמ וז .)47%( ל"וחמ תומורתב דוחייבו )37%( תומורתמ

 ףקיהב וז הנשב הדרי וזש רעשל שי ללוכה תגלמ תנטקהל המגרות וז הדיריש החנהב .)8%( וז הנשב

 תיבה קשמ תוסנכהב תמייוסמ העיגפל איבהל התיה היושעו ךרבאל םידדוב םילקש תואמ המכ לש

   .םיידרחה

 
 רתויב םילודגה תודסומה ןמ השימח לש ביצקתל סחיב )לארשי לש תותומעה רתא( ראטסדייג רתאב הכרענ הקידבה 36
  .2020 תנשב ןוילימ 46.9-ל 2019 תנשב םילקש ןוילימ 64.3-מ דרי ולא תודסומ לש תומורתה ביצקת .ידרחה רזגמב
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 ןוהמ תוסנכה

 ,הנורוקה רבשמ תצורמב יוניש קלח אל קשמב ןוהה ידדמ תיברמב ,רבשמה תליחתב תודונת תורמל

 השק ,2020-ל תואצוה רקס ינותנ רדעיהב .ןוה יסכנמ תוסנכהב יתועמשמ יונישל הפצנ אל ןכלו

 הסנכה וניה הלא תוסנכה לש יראה קלח .הנורוקה רבשמ בקע ןוהמ תוסנכהב יונישה תא דומאל

 התייה אל םירוגמה תריד ול םלשמ היה תיבה קשמש הרידה רכש הבוג לש הפיקז – רוידמ ןיעב

 .דואמ ןטק הארנה לככ היה הלא תוסנכהב עצוממה יונישה .הרידה תא ריכשמ היה ול וא ותולעבב

 תנש תמועל דדוב זוחאכב ןכרצל םיריחמה דדמב הרידה רכש ביכרמ הלע 2020 תנשבש ןוויכמ תאז

 קרפב וניארש יפכ .עצוממהמ םידרח לש תיב יקשמ לע העפשהה התייה הנוש המכ רורב אל 2019.37

 רכש םא .תוחפ םייזכרמ תומוקמב רתוי תולוז תוריד שוכרל םיטונ םידרח תיב יקשמ ,םדוקה

 וניה ןוהמ הסנכהב ףסונ ביכרמ .וז הסנכהב לדבהל הפצנ ,הנוש בצקב הלע הלאכ תורידב הרידה

 היהת וז הסנכה םג .רחא שוכר וא םירדח ,תוריד תרכשהמ הסנכה תמלגמה ,שוכרו הטנרמ הסנכה

 היולת ,בכרמ ןיעב הסנכה ,ןוהמ תוסנכה לש ישילשה ביכרה .הרידה רכשב םייונישמ תעפשומ

 ,2020-ל 2019 ןיב הלע םיריחמה דדמב הרידה רכש ביכרמ דועב .בכר ילכ יכרעו יריחמב םייונישב

 ,תונודקיפ לע( תיבירמ תוסנכה וניה יעיברה ביכרה .6%238.-כב "ותקזחאו יטרפ בכר"ל דדמה דרי

 הדימ הנקכ ביבא לתב תוינמל הסרובב תואושתה תא חקינ םא .םידנדיווידו )ןוכסיח תוינכותו ח"גא

 דדמה .התלע ,עצוממב ,וז הסנכהש ןכתיי ילכלכה רבשמה תורמלש הארנ ,תיבירמ תוסנכהב יונישל

 קלחל תיסחי ךומנ רועיש ,1.5% לע דמע 2020 תנשב בוח תורגיאב תללוכ תילאיר האושתל יללכה

 הדמע םירימהו תוינמ לוכה ךס לע תילאירהו תללוכה האושתה .יבויח ןיידע ךא תומדוקה םינשה ןמ

 קלחל וטעמי תורבח ילכלכ ןותימ תנשב יכ םיפצמ ונייה ,דנדיבידמ הסנכהל עגונב .0.3%-כ לע

 תמגודכ ,ןותימ תעב םג תאז ושעי תומיוסמ תורבחו ןכתיי יכ םא ,דרת וז הסנכהשו םידנדיביד

 .2020 לש ץיקב דנדיביד תקולח לע סקופ תרבח לש הטלחהה

 רתוי הביצי היהת וז הסנכהשו ןטק היהי ןוהמ הסנכהב יונישה עצוממב יכ הפצנ ,לוכה ךסב

 ןפואב ועפשוה םידרח תיב יקשמ םאה רמול ןתינ אל .הנורוקה רבשמ תורמל ,הדובעמ הסנכההמ

 ןוההש חיננ םא םגש רורב 'ב קרפב םיראותמה םיאצממה רואל ,ךכ וא ךכ .דציכו םידרח אלמ הנוש

 .תיסנניפ תונתיאמ םיקוחר םה ,םיביצי וראשנ וכרעו הלא תיב יקשמ לש

 תיבה קשמ תואצוה

 לע הנורוקה העיפשה דציכ קיודמב תעדל ןתינ אל ,2020 תנשל תיבה קשמ תואצוהל רקס רדעהב

 וניארש םילדבהה יפל תושעל ןתינש םיקסיה רפסמ ןנשי ,תאז תורמל .םידרחה תיבה יקשמ תואצוה

 .2020 לע עודי רבכש המ יפלו 'א קרפב

 ןקלח 2020 ךלהמב יכ עודי )2021( לארשי קנב לש םינדמואמ .תכורצת לע תואצוהל עגונב ,תישאר

 הרידה רכש לע האצוהה לש הקלח דועב ,תיתועמשמ דרי תכורצתה לסב תרושקתהו הרובחתה לש

 ,הרידה רכשש םדוק וניארש ןוויכמ .טעמ דרי תורחאה תואצוהה יגוס בור לש לקשמהו הלע

 לע תודחב תכורצת לע תואצוהה ודרי םיטלחומ םיחנומב יכ הארנ ,הלע אלו טעמכ ,עצוממב

 הדיריה .המוד הרתונ הריד רכש לע האצוההש ןמזב ,םיפסונ םיפנעב ךכמ תוחפו ,תרושקתו הרובחת

 
 .םיריחמה דדמ ינותנ ךותמ םיבתוכה לש בושיח 37
 .םיריחמה דדמ ינותנ ךותמ םיבתוכה לש בושיח 38
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 ,הרובחת לע תואצוההמ לודג קלח ."יופכ ןוכסח" לש העפות תמלגמ ,הרובחתב דחוימב ,הכירצב

 רעפל רוקמה .ל"וחל תוסיט לעו ישיא בכר לע תואצוה ןה ,םידרח אל תיב יקשמ ברקב דחוימב

 רועישו ל"וחל תוחפ םיעסונ םינושארהש הדבועה אוה םידרח אל ןיבל םידרח ןיב הז םוחתב

 ןוכסחה תא תומלגמ הרובחתה תואצוהב הדיריה .)2020 ,בגר( רתוי ךומנ םלצא בכר לע תולעבה

 יופכה ןוכסחה .הנשה ךרואל בכרב שומיש ותיחפהש תולבגמהו םירגסהמו םיימשה תריגסמ יופכה

 תוביס שי .םייק ןיידע אוה םינייאורמה יפל ךא ,םידרח לצא הברהב ךומנ הארנכ וז הכירצ תצובקב

 וא ,םידרח אל תמועל רתוי ךומנ היה םידרח לש יופכה ןוכסחה םירחא םיפנעב םגש בושחל תובוט

  .תואצוהב הילע הלח ףאש

 םישרת( תואירבהו ןוזמ ומכ םימוחתב םג םידרח תיב יקשמ לש תינקת שפנל תוכומנה תואצוהה

 תורתומ ירצומ תכירצמ ענמיהל הליחתכלמ םיטונ םידרחה תיבה יקשמש ךכ לע עיבצהל תויושע )11

 ומצמטצה הארנה לככ הבש הכירצ תצובק .הלאכ תואצוה םצמצל ןאל דואמ טעמ םהל שישו

 םג .םירקסה ןמזב ךוניח תודסומ תריגס לשב ,ךוניח איה םידרחה תיבה קשמ תואצוה תיתועמשמ

 קפסל םיטונ הלא תודסומש ןוויכמ ןוזמ לע תואצוהב הילע םע הזזקתה הארנה לככ וז הריגס

 .םינייאורמהמ דחא ידי לע םג הרכזוה ןוזמ לע תואצוהב היילעהו ,)2020 בגר( םידימלתל תוחורא

 הדירי לשב ומצמטצי הבוח ימולשת לע תואצוה יכ הפצנ ,תכורצתל ןניאש תואצוהל עגונב

 ךומנ ישונא ןוה ילעב די יחלשמב םידרחה םידבועה זוכיר לשב חינז היהי םוצמצה יכ ךא ,הקוסעתב

 תיב יקשמל תורבעה יכו ,)2021 ,יקסנילרק( תוכומנ סמ תוגרדמב וא סמה ףסל תחתמ רכש םע

 .ליעל ורכזוהש תוביסמ ,ןה םג ומצמטצי םירחא

 םינוגראל תיב יקשמ לש תוינפב לודיג לע םיחוודמ םקלח .תוקולח תועדה ונלש םינייאורמה ברקב

 םתוא ךפה ילכלכה רבשמהש רחאל ,תואצוהב הטילשהו תילכלכה תולהנתהה רופישל םירושקה

 לע אקווד לע וחוויד םירחא .התוא םייקל םיישקלו םהלש תואצוהה תמרל רתוי הברה םיעדומל

 לודיג לעו ,תויוכז יוצימ יאשונב ץועייל תושקבב םירגסה ןמזב לודיג טעמל ,הלאכ תוינפב ןואפיק

 ..תוששואתהה רחאל עונצ

 תואצוה יכ םיכירעמ ונא ,הנובנ תילכלכ תולהנתהל תועדומב היילעל םג ומכ יופכה ןוכסיחה תורמל

 םא ,הנורוקה רבשמ ינפל ויהש יפכ תוחפל ויתוסנכהמ תיתועמשמ תוהובג ורתונ ידרחה תיבה קשמ

 .םיקנעמהו ת"לחה תוינידמ םייתסת רשאכ ףירחהל יושע הז בצמ .רתוי אל

 העקשההו ןוכסחה ,תובוחה לע הנורוקה תעפשה

 הברהב ולע תופטושה םהיתואצוהו דואמ םיעיגפ םידרחה תיבה יקשמ ויה הנורוקה רבשמ ינפל דוע

 ווח בוחה ילעבמ רכינ קלחו ,תובוח ויה םהמ תיצחמ טעמכל ,הכלהכ רקס יפל .םהיתוסנכה לע

 וא םיישק אלל םריזחהל ולכויש םיחוטב ויה אלו ,תובוחב הילע הנורוקה רבשמ ינפלש הפוקתב

 ת"לחה תוינידמ תוכזב תאז ךא ,תיסחי טעמ העגפנ וטנ הסנכהה 2020 ךלהמב .תופסונ תואוולה

   .2021 תנש תיצחמב המייתסהש םיקנעמהו

 עייסל םתלוכיב הדיריל ואיבהש םייסנניפ םירגתא םע וז הפוקתב דדומתהל וצלאנ םיח"מגה

 ץראהמ תומורתב הדיריו ,םיח"מגל תודקפהב ןכלו תיבה יקשמ תוסנכהב הדירי בקע ,םיקקזנל

 תונתיאב תיתועמשמ עגפ אל הנורוקה רבשמ ,ונלש םינייאורמהמ קלח תוכרעה יפ לע םלוא .ל"וחמו

 רתוי הכומנ החימצל הליבוה תיבה יקשמ לש תודקפהב הדיריה ,םתנעטל .םיח"מגה לש תיסנניפה
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 ולהנתה ,תוחפל ,םילודגה םיח"מגה .תופסונ תויעבל אל ךא ,םיח"מגה לש ןוהבו רוזחמב תיספא וא

 םידמעומה דחא .תוביצי לע רמושו תואדוו יא יאנתב םג םתוא חטבמש ןפואב רבשמה ינפל דוע

 ףסונ ןייאורמ .קסע ירסח לש אל ךא ,העגפנ םיברעכ שמשלו תוולל קסע ילעב לש תלוכיהש ךירעה

 התנתשהש המגמ ,הנורוקה רבשמ לש םינושארה תועובשב םיח"מגה ןמ הלודג םיפסכ תכישמ ראית

 רובע תרגתאמכ הנורוקה תפוקת תכרעה ."םלועה ףוס"ב רבודמ אלש ררבתה רשאכ תוריהמב

 יאנותיע ריקחתב םג הנתינ םהלש תיסנניפה תונתיאל תנכוסמ הנניאש וזכ ךא םיח"מגהו םיוולה

 .)2020 ,ץרוק( 2020 ףוסמ אשונב

 חווט תוכורא תועפשה תמועל ידיימה חווטב רבשמה תעפשה

 הל תויהל תויושע ךא ,ידיימה חווטב תידרחה הרבחב ילכלכ רבשמל האיבה אל הנורוקה תפיגמ

 ךכיפלו ,םיבר םידרח םהבו ,םינמוימ אל םידבועב רתוי עגפ הנורוקה רבשמ .חווט תוכורא תועפשה

 לע חוויד םינייאורמה דחא .תיטיא תויהל היופצ הלא םידבוע לש הדובעל הרזחהו תוששואתהה

 ושקתי יכ וניבה םהמ םיברש רחאל ,םידרח םירבג לש תיעוצקמ הרשכהל תוינפב יתועמשמ לודיג

 הליחתה רשאכ ,ראורבפ ךלהמב רבכ הלחה וז תוררועתה .חתפיי קשמה רשאכ םג הדובע אוצמל

 אל םידבוע לש שדחמ הסינכהו ינויב ת"לחה לדומ לש יופצה םויסל הנכהכו ,האולחתב הדיריה

 תיינקהבו טנרטניאב שומישב היה תוררועתה וב הלחש ףסונ םוחת .הדובעה קושל םיבר םידרח

 ןואפיק לש השוחת לע חוויד אקווד רחא ןייאורמ .הסנרפ לש תוביסמ ןכ םג ,תילטיגיד תוניירוא

 רבשמה ךלהמבש תורשפאה תא הלעה הז ןייאורמ .תויעוצקמ תורשכהל םישנא סויגב םיישקו

 ןובשח לע םהב לופיטבו םידליה ךוניחב רתוי ודקמתה םה תיבב רתוי בר ןמז וליב םישנא רשאכ

 .תיעוצקמ הרשכה ומכ םיאשונב קוסיע

 הרזחה יבגל ונלש הרעשהה תא םימאות 2021 לש )ץרמ דע ראוני( ןושארה ןועברהמ םיאצממ

 יאליגב םידרח םניאש םידוהיה םירבגהמ 88%-כ םיקסעומ ויה ,רבשמה ינפל ,2019-ב .הדובעל

 ירועיש ודרי 2020 תנש עצמא דע .םידרחה םירבגהמ 52.5%-כ תמועל )25-64( םיירקיעה הדובעה

 לש הקוסעתה רועיש הלע 2021 לש ןושארה ןועברב .המאתהב 39.7%-ו 74.2%-ל םברקב הקוסעתה

 םירבג לצא דועב ,רבשמה ינפל הקוסעתה רועישמ 91%-כ םהש ,79.6%-ל םידרח אל םידוהי םירבג

 ץרמל ןוכנ ,רמולכ .רבשמה ינפלש הקוסעתהמ 85% וא ,דבלב 44.4%-ל הקוסעתה רועיש הלע םידרח

 לצא .םידרח אל םירבג תקוסעת תמועל אלמ םוקישמ רתוי הקוחר םידרח םירבג תקוסעת 2021

 לע דמע 2021 לש ןושארה ןועברב תוידרחה םישנה לש הקוסעתה רועישו ,רתוי ךומנ שרפהה םישנה

 לצאש העשב ,השעמל .תוידרח אל תוידוהי םישנ לצא 88%-כ תמועל ,רבשמה ינפלש הזמ 86%-כ

 ןועברל 2020 לש ןורחאה ןועברה ןיב טעמ הלע וא בצייתה הקוסעתה רועיש םידרח אל םידוהי

 .תדרל ךישמה אוה ,םישנ ברקב דחוימב ,םידרח ברקב ,2021 תליחת לש ןושארה

 םישנו םירבג תקוסעת רועיש – ההובג תיסחי איה םידרחה ימרז ןיב תוששואתהה תדימב תונושה

 89% תמועל ,2019-ב רועישהמ ,המאתהב ,85%-ו 86%-כל עיגה 2021 לש ןושארה ןועברב םידרפס

 דע הקוסעתה תוחתפתה תא גיצמ א22 םישרת .םיאטיל לצא 81%-ו 89%-ו םידיסח לצא 87%-ו

 התוא גיצמ ב22 םישרת דועב םידרח םניאש םידוהיו םיברע ,םידרח רובע 2021 לש ןושארה ןועברה

 .)ההוזמ םרז אלל םידרח ללוכ אל( םידרח םימרז רובע
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 )דיפל-טנב תלשממ( 36-ה לארשי תלשממ

 תללוכ אלש השדח הלשממ לארשיב העבשוה ,הערכה אלל תוריחב תוכרעמ עברא רחאל ,2021 ינויב

 ךא וז הלשממ ידי לע הכ דע ושענש תוירקיעה תולועפה לע ךמתסמ ןלהלש חותינה .תוידרח תוגלפמ

 .םתוא חתנל בר ןמז דוע חקייש ,םיירקיעה תיבה יקשמ לע םהלש העפשהה תודוא םינותנ ללוכ אל

 תוכלשהה תא טטרשל ונתבוחמש םירובס ונא ,הכרד תישארב דוע וז הלשממש ףא לעו ,תאז םע

  .םיידרחה תיבה יקשמ לע התלועפל תויושעש

 קושל סנכהל םידרח םיריעצ ןברדל ודעונש םידעצ :השולשל תויתלשממה תולועפה תא קלחל ןתינ

 ודעונש םידעצו )רזג( הדובעה קושב בלתשהל םידרח םיריעצל רשפאל ודעונש םידעצ ,)לקמ( הדובעה

 :טרפנ ןלהל .)תוינכות( הקוסעתל םידרח תסינכל ךרעהל

  :תולקמ )1(

 םוי תונועמ דוסבס .א

 )םג( הנתוי תוטועפל םוי תונועמ דוסבסש העבק הלכלכהו רצואה ירש לש תפתושמ הטלחה

 ויה אלש םידרח םיכרבאל רבעב התיהש הגרחהה תא תלטבמ וז הטלחה .באה תקוסעתב

 םיידרחה םהירוהמ דוסבסה תלבק תא ענמת וז הטלחה .וז החנה ךרוצל דובעל םיביוחמ

 ,היטא( תוטועפ 27,500-כ 2018 תנשב וויהש ,םוי תונועמב םיידרחה תוטועפה ןמ 89% לש

2021(.   

 לע םיריהצמהו םידבועה םירבגה רועישב היילעל איבהל ונתכרעהל היופצ וז הטלחה

 יקשמ לש היחמה תולע ,הז דצב .39רבעב המוד הטלחהל התיהש העפשהל המודב הקוסעת

 דעצ ,תיב קשמל םילקש 1,000-כב הלעת דובעל אלש וטילחי םהב תובאהש םיידרחה תיבה

  .םייפילח הסנכה תורוקמ רתאל םתוא בייחיש

 םיינויצילאוק םיפסכ לוטיב .ב

 לש םיביצקתל וכז היצילאוקב תוידרחה תוגלפמה לש םינשה תבר םתוחוכנמ קלחכ

 תותשרה לש ךוניחה תודסומ ,ךכ .םהלש ךוניחה תכרעמב דוחייב ,תוינויצילאוק תוכימת

 .םילקש ןוילימ 100-כ לש ףקיהב םיינויצילאוק םיפסכ 2020 תנשב ולביק תוידרחה

-כ לש ףקיהב תיתפסות תינויצילאוק הכימת ולביק )םיללוכו תובישי( םיינרותה תודסומה

 2021-2022 םינשל ביצקתב לטבתהל םידיתע ולא םיביצקתמ קלח .40םילקש ןוילימ 300

  .םיידרחה תיבה יקשמ לע עיפשהל יושעש ןפואב

 :םירזג )2(

 ןוחטיב תוריש קוחב יאבצ תורישמ רוטפה ליג תדרוה

 .םידרח תורישב קסועה ןוחטיב תוריש קוח ןוקיתל העצה הרשיא הקיקחל םירשה תדעו

 רחאל .21 ליגל 26 ליגמ יאבצ תורישמ םידרחל רוטפה ליג דרי קוחל ןוקיתה תרגסמב

 םידרח םיריעצ ,תאז םע .23 ליגל ,תפסונ הנש רחאלו 22 ליגל תולעל הז ליג רומא םייתנש

 
 םוי תונועמב תוטועפל םיידרחה תובאה רפסמב 36% לש החינצ הלח ,תוינידמב המוד יוניש רחאל ,2014 תנשב 39
 םידרח יפלא האיצוהש המזוי םילטבמ יערדו והינתנ" ,רבוס־יתוריח ילטו בורוזולרא ברימב דוע ואר .ללוכב םידמולה
  .The Marker, 19.5.2015 .הדובעל
  .9.9.2020-ה םוימ 35-ה לארשי תלשממ לש 366 הטלחה 40
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 רוטפה ליג תאלעה רחאל םג ,21 ליגמ לחה תאז תושעל ולכוי תיעוצקמ הרשכהל ואציש

  .יאבצ תורישמ רוטפל וכזי ךכ לשבו

 םהמ 20%-כ וריהצה םידרח םיריעצ ברקב היטרקומדל ןוכמה ידי לע ךרענש רקסב

 יוניש .רתוי ריעצ ליגב תיעוצקמ הרשכה וא הדובעל תאצל םהל םורגת רוטפה ליג תדרוהש

 הדובעל תאצל םהל רשפאי אוה .םידרח םיריעצ 5,000-כ לע עיפשהל אופא יושע קוחב הז

 תימדקאו תיעוצקמ הרשכה תשיכר לש תונכתיהה תא לידגי הדימב הב ךא רתוי ריעצ ליגב

   .41םידליהו החפשמה דוע םהילע לטומ םרטב םרובע

 םידרח בולישל תוינכות .3

 םידרח בולישל תוינכותו םידעי

 2030 תנשל םידרח בולישל םידעי ועבקנ 2022-2021 םינשל הנידמה ביצקת תרגסמב

 םיללוכ ולא םידעי .דעיה תנשל םידרח םירבגל 70% לש הקוסעת רועיש לע םידמועה

 לש הסנכהה תמרב היילעה בצקש םיעבוקש םידרחל יתוכיא בולישל םידעי םג הנושארל

 ןמ לופיי אל םידרח םירבג ברקבו תוידרח אל תוידוהיל האוושהב הובג היהי תוידרח םישנ

  .םידרח אל םידוהי לש הסנכהה תמרב היילעה

 שבגל הלכלכה דרשמב הדובעה עורז תא דוחייבו הלשממה ידרשמ תא וביוחי ולא םידעי

 הקוסעת םודיקל דחוימ ץמאמ ךות הקוסעתב םידרח בולישל תורגתאמו תושדח תוינכות

  .תיתוכיא

 תא ריבגי םג הדימב הבו ריעצ ליגב הדובעל תאצל םידרח רובע תורשפא רוציי ולא םידעצ לולכמ

 הקוסעתה ירועישב היילעל ואיבי ןכא ולא םידעצש םיכירעמ ונא .תאז תושעל םהילע ילכלכה ץחלה

 ,רנהכו ךאלמ( 2013-2014 םינשב וטקננש םימוד םידעצ לש העפשהל המודב ,םידרח םירבג לש

2020(.    

 קרפה םוכיס

 טעמ ועגפנ ,הכירצהו הסנכהה ךס לש םינבומב תוחפל ,םידרחה תיבה יקשמ לש םייחה תמרש הארנ

 ךלהמב הלשממה תוינידמ איה ךכל תוביסה .םירחא תיב יקשמ תמועל םג ,הנורוקה רבשמב דואמ

 תמועל( יסחיה טועימהו ,הכומנ הסנכה תולעב תולודג תוחפשמ םע דחוימב הביטיהש ,רבשמה

 ונשי ,דגנמ .תוברתו תוסיט ומכ ,הנורוקה ןמזב ועגפנש םימוחתב תואצוה לש )םידרח אל תיב יקשמ

 תוליהקב דחוימב ,רתוי ךוראה חווטב םידרחה תיבה יקשמ לש תילכלכה תונתיאב העיגפל ןוכיס

 .ששואתהל םינורחאהו עגפיהל םינושארה ויהש ,םינמוימ אל די יחלשמב ךא ,םידבוע םירבגה ןהב

 תששואתמ םידרחה םירבגה תקוסעת וב 2021 לש ןושארה ןועברה ינותנב רבכ תאצמנ ךכל תודע

 תיתימאה תילכלכה העיגפה יכ ריבס ,ףסונב .םידרח אל םירבגו תוידרח םישנ לש וזמ רתוי טאל

 אל ןפואב ודבעש םישנא ההזמ הניא איהש ןוויכמ ,םיימשרה םינותנב תדעותמש וזמ רתוי הלודג

  .הלטבא ימד ולביק אלו רתוי םתדובע תא דבאל וטנ הארנכש ,ילמרופ

  

 
https://www.idi.org.il/ministerial- :ךאלמ דעלגו רנסלפ ןנחוי תאמ וז היגוסב האלמה תעדה תווח תא ואר 41

committee/36162.  
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 רקחמה םוכיס

 תורומת המכו המכ לע עיבצמ םידרחה תיבה יקשמ לש תילכלכה תולהנתהה תודוא ונכרעש רקחמה

 םיידרחה תיבה יקשמ לש םייחה תמרב היילע הנשי תונורחאה םינשבש וניאר .תונורחאה םינשב

 תוסנכהב לודיגב רקיעב תעבונ וז היילע .םהלש תואצוהבו תוסנכהב היילעב יוטיב ידיל האבש

 הז רקחמ ,תאז םע .ולא םינשב תוכימתב היילעב םג ומכ )רכשה הבוגו הקוסעת ירועיש( הקוסעתמ

 יתשב הז רעפ םיריבסמ ונא .םייק ונדוע רבעב הפצנש תואצוהל תוסנכה ןיב ילילשה רעפהש הלעמ

 תודוקנ 10-ל בורק לש ףקיהב ,םידרח םירבג ברקב דוחייב ,הקוסעת לע הרהצה יא ,דחאה :םיכרד

 תובוח םמצע לע םילטונה ולאכ ךכיפלו דואמ םיריעצ םיידרחה תיבה יקשמ תויה ,ינשה .זוחא

 תיבה יקשמ תוסנכהב היילעה תורמלש ךכ לע םיעיבצמ ולא םירעפ .םכרד תישארב רתוי םילודג

 םיכוז םידרח םיריעצ לש תיב יקשמ .תיתועמשמ הרוצב הקזחתה אל תיפסכה םתונתיא םיידרחה

 תובייוחמ םמצע לע לוטיל תונורחאה םינשב םיקקזנ ולאש הדבועה לשב הז רקחמב בל תמושתל

 ןיידע ךא םנמא הקחשנ ריעצ גוז לש ויאושינ םע הריד תשיכר לש המרונה .רבעבמ הלודג תיפסכ

 תובייוחמה .ריעצה גוזה לע לפונ הרידה ימולשת לש לועה רקיע ,ורבע םינשל דוגינב ךא ,תחוור

 תובוחה .רבעבמ םיהובג אתנכשמ ימולשת ךכמ האצותכו םיקנבל םילודג תובוחב תמגרתמ תיפסכה

 םיידרחה תיבה יקשמ לש תונוכסחה .אתנכשמה ימולשתל סחיב םיינשמ םניה םיידרחה םיח"מגל

  .ולא תיב יקשמ לש תובוחה ןמ דבלב תירישעכ לע םידמועו םיעונצ םניה

 תוידרח היסולכוא תוצובק ברקב רוידו הקוסעת לש םימוחתב תונוש תומרונ לע עיבצה םג רעפה

 ובש יאטילה רזגמב ךכו תיבה קשמ לש המרב םיבר םירקמב תערכומ הקוסעתה תייגוס .תונוש

 רתויב םיהובגה הקוסעתה ירועישב ךכ לע "הצפמ" רתוי םיכומנה םניה םירבג לש הקוסעתה ירועיש

 םירבגה לש רתוי םיהובג הקוסעת ירועיש – הכופה הניה בצמה תנומת ידיסחה רזגמב .םישנ לש

 םירבג תקוסעתל סחיב ןה ךוותב אצמנ ידרפסה רזגמה .תוידיסחה םישנה לש )תיסחי( רתוי םיכומנו

 רועיש ךכיפלו יאטילה רוביצב דחוימב תמייק הריד תשיכר לש המרונה .םירבג תקוסעתל רשאב ןהו

  .ידרפסהו ידיסחה םירזגמה םיאצמנ וירחאלו ,רתויב הובגה וניה הז רזגמב תוריד לע תולעבה

 האיציה לשב ועגפנ םידבועה םידרחה תוסנכה .תידרחה הרבחב לבגומ ןפואב העגפ הנורוקה תפיגמ

 תיבה יקשמ תאז םע .וז הנשב תומורתב הדירי לשב טעמב ןכ םג ועגפנ םיכרבאה תוסנכהו ת"לחל

 םע .םידבוע אללו םידבועל םיבידנה םייתנידמה םיקנעמה לשב דבלב הלק הרוצב ועגפנ םיידרחה

 רתוי תיטיא הניה ידרחה רזגמב הנורוקה ןמ תילכלכה תוששואתההש ךכ לע עיבצמ רקחמה תאז

 םניא םיידרחה םידבועה ןמ רכינ קלחש איה ךכל תירקיעה הביסה .ידרח-אלה ידוהיה רזגמבמ

  .הז בלשב רתוי לבגומ םתדובעל שוקיבהו םינמוימ

 ,השדח הלשממ לש התסינכ הניה הנורוקה ןמ תוששואתהה ךילהתל הוולתמש ףסונ ביכרמ

 םידרח בולישל םינפוא המכב הלעפ וז הלשממ .תידרח תוגיצנ הב ןיא 2015 תנשמ הנושארלש

 תוכימת הדירוה םג ךא רוטפה ליג תדרוהו סויגה קוח תועצמאב תויורשפא החתפ איה .הקוסעתב

 לש םיינויצילאוק םיפסכ רדעהבו םידבוע םניאש םידרחל םוי תונועמב דוסבסה לוטיב תועצמאב

 יקשמ לע רבוגה לועה רבדב ליעל ונראיתש המגמה םע םידכלתמ ולא םידעצ .תוידרחה תוגלפמה

  .םיריעצה תיבה
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 םירבג לש יקוחה דמעמב יונישהו םיריעצה םיידרחה תיבה יקשמ לש םילדגה םיכרצה לש בולישה

 היושע וז םירקמהמ קלחב .םהלש הדובעל האיציה ףקיהב היילעל איבהל יושע םידרח םיריעצ

 וז היהת םירחא םירקמב םלוא ,םויכ תחוודמ אל הרוצב תמייקתמה הקוסעת לש הנבלה תויהל

 בוליש ךילהת .םיימדקא םידומיל וא תיעוצקמ הרשכה תשיכר רחאל ,תנמוימ הדובעל האיצי

 לשב םג ךא ילכלכ חרוכמ האצותכ ןה קזחתהל יושע תונורחאה םינשב םייקתמש הקוסעתב םידרח

  .תושדח תויורשפאו םיקפוא תחיתפ
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