
  

   
    

   

    
  

  

  

    
   

  

  

        

  

· 

תקציב הצעת
ם י פ ס כ ה ת   9 1 0 2ל ש

הסבר ודברי

לכסת העשריםמוגשים

הממשלה ראש מ שרד
לו הצמודים והסעיפים

חוברת

ג 

 2018פברואר-ח "עהתששבט-ירושלים



 

   
    

   
  

  

  

  

  

  

  

      

      

         

       

    

  

  

  

  

· 

תקציב ה צעת
ם י פ ס כ ה ת   9 1 0 2ל ש

ר ב ס ה י ר ב ו ד

הממשלהא . ראש מ שרד

לאומי .ב לביטחון מ טה

דתג . לשירותי ה משרד

והאוצרד . הממשלה ראש מ פעלי

חוברת

ג 



           

  

     

    

  

   

  

     

  

            

            

            

                

  

   

  

             

               

             

             

             

          

 

 

 1ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה


ה לשממהש ארד רשמ

 'גת רבוח

ד ומעהן כותה

2 ................ ................................ 
2019ת נשלה לשממהש ארד רשמב יצקתת עצה

18 ............... ................................ 
2019ת נשלי מואלן וחטיבלה טמהב יצקתת עצה

22 .................. ................................ 
2019ת נשלת די תורישלד רשמהב יצקתת עצה


2019ת נשלר צואהד רשמוה לשממהש ארד רשמי לעפמב יצקתת עצה ................. 26

ר בסהי רבד

.................35
  ................................ם ייזכרמם ידעיוב יצקתהת עצהי רקיע-'אק רפ

41
  .........................ף יעסבת ולולכהת ודיחיהוה לשממהש ארד רשמר ואית-'בק רפ

...................69
  ................................ב יצקתהת עצהבם ייזכרמהם ייונישה-'גק רפ

...............72
  ................................ביצקתלם ירואיבוב יצקתהת עצהח ותינ-'דק רפ

.........................88
  ................................ב יצקתהת עצהל שי רדגמח ותינ-'הק רפ

...................................106
  ................................ביצקתהל שט רופמר בסה-'וק רפ

-ג-



   
  

  
 

 
 

  

     

                        
  

  

                                

                    

                           

  

                              

  
              

                                     

                

  

  
                  

               

  

2 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה

ף יעס

הלשממהש ארד רשמ 04

1,002.5 
====== 

532 

12.5 

378.5 

60 

19.5 

1,134 
==== 

290 

106 

316 

157.5 

38 

77 

73 

68 

8.5 

1,047,625 
======= 

109,000 

470,000 

468,625 

14,764 
===== 

2,761 

9,367 

2,000 

636 

2,424,726
======= 

773,014

221,733

236,401

81,068

31,100

436,264

51,430

497,697

96,019

הלשממהש ארד רשמ 04
============ 

י 06  ופמבל ופיטת מלשה
תוקת  תהה

ישארד רשמ 51

םירשת וכשלוה לשממי דרשמ 52

תיתכלממה קיטסיטטס 53

לארשילת ישארהת ו 54  ברה

 55 ה  ידמהת ורישת וביצ

הלועפף ותישלד רשמה 56
י רוזא

יתרבחן ויוושלד רשמה 57

בית 59  ר שקהת כשל

תדהי תורישלד רשמה 62

בג 63  הח ותיפלד רשמה
ל ילגהו

תוברזר 70

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                  

                 

                        

                        

                        

              

                          

                           

                        

                           

                        

                  

  

3 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

2,126,674 
======= 

100,027 

861,816 

214,745 

254,397 

1 

111,308 

19,556 

245,822 

65,386 

2,071,980 
======= 

85,772 

627,574 

175,078 

230,258 

81,855 

23,716 

320,931 

58,818 

2,439,490 
======= 

775,775 

221,733 

245,768 

83,068 

31,100 

436,900 

51,430 

254,760 385,121 

82,857 

497,697 

96,019 

-ג-



   
  

  
 

 
 

  

     

  

   
   

 

   

   

 

  

  

4 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה הלשממהש ארד רשמ

ף יעס

04 

י 06  ופמבל ופיטת מלשה
תוקת  תהה

-.-.-.-.-.-.-

תולכרמא 06

יפל עת וצובקלם ימכסה 06
ם ושייק וחל 85ף יעס
תוקת כת תההת י

םירוגמ-ם יטרפלע ויס 06
םיק  עמו

הקוסעת-ם יטרפלע ויס 06

םיקסעלע ויס 06

ידרשמת ולועפן ומימ 06
ה לשממה

03 

08 

10 

11 

12 

14 

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                 

                    

                  

                  

                    

         

                    

  

5 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

03 

08 

10 

11 

12 

14 

100,027 
-.-.-.-.-.-

2,661 

30,280 

24,153 

3,245 

31,506 

8,182 

85,772 
-.-.-.-.-. 

1,100 

67,372 

13,000 

1,300 

3,000 

-ג-



הצעת  תקציב   2019 
(באלפי  שקלים  חדשים )

  
 

 
 

  

     

                                
    

                                  

 

                     

           

                    

              

  
         

                                

                     

  

6 

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה הלשממהש ארד רשמ

ף יעס

04 

532 290 109,000 2,761 773,014 ישארד רשמ 51
-.-.- -.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-

238 198 109,000 761 438,166 דרשמהה טמ 51

הרבסההז כרמ 51

01 

02 

39 9 70,716

45,839

רויגהך רעמ 51

החצ וגראבת וכימת 51 הי 

03 

04 

16 38 34,776 ה 51   07ידמהן ויכרא

215 115,712

32,243

ימואלהר בייסהך רעמ 51

הלשממת וטלחהום יטקיורפ 51
ת ויבחור

08 

10 

3 29 2,000 15,753 תיתלשממהת ו 51   11ותיעהת כשל

21 16 19,809 יתלשממהב ושקתהה טמ 51 15 

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                        

                        

                           

                           

                           

                          

                          

                           

                           

  

7 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

861,816 
-.-.-.-.-.-

627,574 
-.-.-.-.-.-

775,775 
-.-.-.-.-.-

01 367,233 373,773 438,927 

02 

03 91,534 60,290 70,716 

04 42,307 50,156 45,839 

07 60,704 29,342 34,776 

08 88,293 32,711 115,712 

10 178,077 43,850 32,243 

11 17,025 16,883 17,753 

15 16,643 20,569 19,809 

-ג-



   
  

  
 

 
 

  

     

                    
  

               

                

  
             

               

    
                

                

  

8 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה הלשממהש ארד רשמ

ף יעס

04 

12.5 
-.-.-

12.5 

106 
-.-.-

26 

14 

39 

20 

7 

221,733
-.-.-.-.-.-

44,488

9,643

102,722

11,573

2,463

50,844

םירשת וכשלוה לשממי דרשמ 52
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הלשממהי רבח 52

תוצופתהד רשמ 52

םיגטרטסאם יאשו 52  לד רשמה
ה רבסהו

ןיעידומלד רשמה 52

שארד רשמבר שן גסת כשל 52
ה לשממה

תשרומום ילשוריד רשמ 52

01 

03 

04 

05 

09 

12 

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                        

                           

                            

                          

                            

                              

                           

  

9 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

01 

03 

04 

05 

09 

12 

214,745 
-.-.-.-.-.-

23,060 

70,910 

42,391 

6,837 

2,024 

69,523 

175,078 
-.-.-.-.-.-

44,591 

10,588 

57,887 

12,228 

2,199 

47,585 

221,733 
-.-.-.-.-.-

44,488 

9,643 

102,722 

11,573 

2,463 

50,844 

-ג-



   
  

  
 

 
 

  

     

                           
  

 
                          

                                 

                 

  

 

                              
  

                         

               

  
              

  

                

  

10 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה הלשממהש ארד רשמ

ף יעס

04 

378.5 
-.-.-.-

353 

13 

12.5 

60 
-.-

60 

316 
-.-.-

314 

2 

157.5 
-.-.-.-

157.5 

38 
-.-

38 

9,367 
-.-.-.-. 

7,367 

2,000 

2,000 
-.-.-.-. 

2,000 

236,401
-.-.-.-.-.-

225,801

5,377

5,223

81,068
-.-.-.-.-. 

66,830

14,238

31,100
-.-.-.-.-. 

31,100

תיתכלממה קיטסיטטס 53
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תיזכרמהה כשלה 53
ה קיטסיטטסל

םיי 53  וציחם ירקסע וציב

םירקסע וציבלה ברזר 53

לארשילת ישארהת ו 54  ברה
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תישארת ו 54  בר

 55 ה  ידמהת ורישת וביצ
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 55 ה  ידמהת ורישת וביצ

תודחוימת וי 55  כת

הלועפף ותישלד רשמה 56
י רוזא

.-.-.-.-

ירוזאה לועפף ותיש 56

01 

02 

03 

01 

01 

02 

01 

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                        

                        

                             

                    

              

              

                          

                           

                           

                           

                           

  

11 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

254,397 
-.-.-.-.-.-

230,258 
-.-.-.-.-.-

245,768 
-.-.-.-.-.-

01 243,837 216,902 233,168 

02 10,560 8,160 7,377 

03 

1 
-. 

5,196 5,223 

01 1 

111,308 
-.-.-.-.-.-

81,855 
-.-.-.-.-. 

83,068 
-.-.-.-.-. 

01 99,185 66,441 68,830 

02 12,123 

19,556 
-.-.-.-.-. 

15,414 

23,716 
-.-.-.-.-. 

14,238 

31,100 
-.-.-.-.-. 

01 19,556 23,716 31,100 

-ג-



   
  

  
 

 
 

  

     

                                     
  

                                       

  
                

   
              

                                

  

12 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה הלשממהש ארד רשמ

ף יעס

04 

19.5 
-.-.-

19.5 

77 
-.-

39 

7 

11 

20 

470,000 
-.-.-.-.-.-

90,000 

380,000 

636 
-.-.-

136 

500 

436,264
-.-.-.-.-.-

98,350

4,783

22,383

310,748

יתרבחן ויוושלד רשמה 57
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

יתרבחן ויוושלד רשמה 57

דמעמם ודיקלת ושרה 57
ה שיאה

לשי לכלכח ותיפלת ושרה 57
ם יטועימה

תילאטיגידל ארשיה טמ 57

01 

02 

03 

04 

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                        

                          

                              

                            

                         

  

13 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

01 

02 

03 

04 

245,822 
-.-.-.-.-.-

138,664 

1,566 

6,386 

99,206 

320,931 
-.-.-.-.-.-

96,250 

5,176 

24,631 

194,874 

436,900 
-.-.-.-.-.-

98,486 

4,783 

22,383 

311,248 

-ג-



   
  

  
 

 
 

  

     

                
  

              

  

14 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה

ף יעס

הלשממהש ארד רשמ 04

73 
-.-

73 

51,430
-.-.-.-.-. 

51,430

בית 59  ר שקהת כשל
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

בית 01 59  

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                           

                           

  

15 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

01 

65,386 
-.-.-.-.-. 

65,386 

58,818 
-.-.-.-.-. 

58,818 

51,430 
-.-.-.-.-. 

51,430 

-ג-



   
  

  
 

 
 

  

     

  

 

  
                  

  

              

         

               

         

               

  
               

  

16 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה הלשממהש ארד רשמ

ף יעס

04 

68 
-.-

68 

8.5 
-.-. 

8.5 

468,625 
-.-.-.-.-.-

468,625 

497,697
-.-.-.-.-.-

18,966

12,728

454,219

11,784

96,019
-.-.-.-.-. 

96,019

תדהי תורישלד רשמה 62
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תויתדת וצעומ 62

בג 63  הח ותיפלד רשמה
ל ילגהו

.-.-.-.-.-

רכש 63

לועפת 63

לילגהוב ג 63  הח ותיפ

תוברזר 63

תוברזר 70
.-.-.-.-.-

הלבגמבה דימעלה ברזר 70
ת ילאקסיפה

01 

01 

02 

03 

04 

01 

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                        

                           

                           

                        

                  

                  

                  

  

17 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

01 

01 

02 

03 

04 

01 

254,760 
-.-.-.-.-.-

14,082 

10,851 

229,827 

385,121 
-.-.-.-.-.-

19,608 

10,415 

344,713 

10,385 

82,857 
-.-.-.-.-. 

82,857 

497,697 
-.-.-.-.-.-

18,966 

12,728 

454,219 

11,784 

96,019 
-.-.-.-.-. 

96,019 

-ג-



   
  

  
 

 
 

  

     

                             
  

                             

          

  

18 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה

ף יעס

ימואלן וחטיבלה טמ 10

75 
== 

75 

22 
== 

22 

52,364
===== 

50,901

1,463

ימואלן וחטיבלה טמ 10
============== 

ימואלן וחטיבלה טמ 51

תוברזר 52

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                           

                           

                    

  

19 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

48,133 
===== 

48,133 

53,708 
===== 

52,242 

1,466 

52,386 
===== 

50,923 

1,463 

-ג-



   
  

  
 

 
 

  

     

                             
  

                             

          

          

  

20 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה

ף יעס

ימואלן וחטיבלה טמ 10

75 
-.-

75 

22 
-.-

22 

50,901
-.-.-.-.-. 

50,901

1,463
-.-.-.-. 

1,463

ימואלן וחטיבלה טמ 51
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ימואלן וחטיבלה טמ 01 51

תוברזר 52
.-.-.-.-.-

הברזר 01 52

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                           

                           

                    

                    

  

21 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

01 

01 

48,133 
-.-.-.-.-. 

48,133 

52,242 
-.-.-.-.-. 

52,242 

1,466 
-.-.-.-. 

1,466 

50,923 
-.-.-.-.-. 

50,923 

1,463 
-.-.-.-. 

1,463 

-ג-



   
  

  
 

 
 

  

     

                            
    

                              

                               

                        

  

22 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה

ף יעס

תדי תורישלד רשמה 22

25 
== 

18 

7 

497 
== 

86 

62 

349 

13,537 
===== 

5,577 

3,815 

4,145 

677,453
====== 

451,545

29,540

196,368

תדי תורישלד רשמה 22
============= 

תדי תורישלד רשמה 01

תישארהת ו 02  ברה

םיי 03  ברהן ידהי תב

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                        

                        

                           

                        

  

23 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

706,027 
====== 

506,969 

28,762 

170,296 

710,779 
====== 

492,276 

29,752 

188,751 

690,990 
====== 

457,122 

33,355 

200,513 

-ג-



   
  

  
 

 
 

  

     

                              
    

         

                     

          

                                

         

                               
    

                               

                        
  

                        

  

24 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה תדי תורישלד רשמה

ף יעס

22 

18 86 5,577 451,545 תדי תורישלד רשמה 01
-.- -.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

334,942 תויתדת וצעומ 01 01 

4,897 43,320 תדי תורישבה כימת 01 02 

13,020 ןימלעי תב 01 03 

18 86 680 40,446 לועפתור כש 01 05 

19,817 הברזר 01 08 

7 62 3,815 29,540 תישארהת ו 02  ברה
-. -.- -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

7 62 3,815 29,540 תישארהת ו 02   01ברה

349 4,145 196,368 םיי 03  ברהן ידהי תב
-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

349 4,145 196,368 םיי 03   01ברהן ידהי תב

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                        

                        

                          

                           

                           

                  

                           

                           

                        

                        

  

25 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

506,969 
-.-.-.-.-.-

492,276 
-.-.-.-.-.-

457,122 
-.-.-.-.-.-

01 305,339 321,878 334,942 

02 124,844 95,546 48,217 

03 24,080 16,948 13,020 

05 52,706 39,162 41,126 

08 

28,762 
-.-.-.-.-. 

18,742 

29,752 
-.-.-.-.-. 

19,817 

33,355 
-.-.-.-.-. 

01 28,762 

170,296 
-.-.-.-.-.-

29,752 

188,751 
-.-.-.-.-.-

33,355 

200,513 
-.-.-.-.-.-

01 170,296 188,751 200,513 

-ג-



   
  

  
 

 
 

   

     

   
             

  

               

               

  

26 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה

ף יעס

רצואהומ  89  "הארד רשמי לעפמ

119 
== 

66.5 

52.5 

683,117
====== 

83,117

600,000

הלשממהש ארד רשמי לעפמ 89
ר צואהד רשמו

========= 

יתלשממהס יפדמה 01

תיתלשממהם וסרפהת כשל 02

הברזר 50

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                        

                           

                        

          

  

27 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

595,053 
====== 

42,064 

552,308 

321,836 
====== 

80,623 

231,629 

9,584 

683,117 
====== 

83,117 

600,000 

-ג-



   
  

  
 

 
 

   

     

               

                

               

  
             

  

28 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה

ף יעס

רצואהומ  89  "הארד רשמי לעפמ

66.5 
-.-.-

66.5 

52.5 
-.-.-

52.5 

83,117
-.-.-.-.-. 

83,117

600,000
-.-.-.-.-.-

600,000

יתלשממהס יפדמה 01
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

יתלשממהס יפדמהת וליעפ 01 01

תיתלשממהם וסרפהת כשל 02
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

םוסרפהת כשלת וליעפ 01 02
ת יתלשממה

הברזר 50
.-.-.-.-

תוברזר 01 50

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                           

                           

                        

                        

          

          

  

29 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

01 

01 

01 

42,064 
-.-.-.-.-. 

42,064 

552,308 
-.-.-.-.-.-

552,308 

80,623 
-.-.-.-.-. 

80,623 

231,629 
-.-.-.-.-.-

231,629 

9,584 
-.-.-.-. 

9,584 

83,117 
-.-.-.-.-. 

83,117 

600,000 
-.-.-.-.-.-

600,000 

-ג-



   
  

  
 

 
 

   

     

   
          

          

  
        

  

  

30 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה

ף יעס

רצואהומ  89  "הארד רשמי לעפמ

683,117
====== 

83,117

600,000

שארד רשמי לעפמת וס 89  כה
ר צואהד רשמוה לשממה

============== 

סיפדמהת וס 89  כה

םוסרפהת כשלת וס 90  כה
ת יתלשממה

סיפדמהן ועריגי וסיכ 99

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                        

                           

                        

  

31 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

625,240 
====== 

63,257 

561,983 

321,836 
====== 

83,270 

238,566 

683,117 
====== 

83,117 

600,000 

-ג-



   
  

  
 

 
 

   

     

          

          

  
        

        

  

  

  

32 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה

ף יעס

רצואהומ  89  "הארד רשמי לעפמ

83,117
-.-.-.-.-. 

83,117

600,000
-.-.-.-.-.-

600,000

סיפדמהת וס 89  כה
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

סיפדמהת וס 01 89  כה

םוסרפהת כשלת וס 90  כה
ת יתלשממה

-.-.-.-.-.-.-

תוס 01 90  כה

סיפדמהן ועריגי וסיכ 99
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

סיפדמהן ועריגי וסיכ 99 99

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-ג-



 

 

                           

                           

                        

                        

  

33 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

01 

01 

99 

63,257 
-.-.-.-.-. 

63,257 

561,983 
-.-.-.-.-.-

561,983 

83,270 
-.-.-.-.-. 

83,270 

238,566 
-.-.-.-.-.-

238,566 

83,117 
-.-.-.-.-. 

83,117 

600,000 
-.-.-.-.-.-

600,000 

-ג-



           

   

    

  
           

  

             

               

    

                
  

           
  

               

              

    

               

             

    

              

             

    

       

              

           

    

               

        

             

            

  

             

         

              

             

         

          

                 

              

 35	ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה

ה לשממהש ארד רשמ

ם ייזכרמם ידעיוב יצקתהת עצהי רקיע-'אק רפ

2,439,490-בת מכתסמ 2019ב יצקתהת נשל ,04ף יעסב ,הלשממהש ארד רשמל שב יצקתהת עצה

האצוה "י פלא 14,764-ו ,וטנב יצקתח "שי פלא 2,424,726ם כותמר שא ,וטורבב יצקתח "שי פלא חש

 .הסנכהבת ינתומ

 .ח"שי פלא 52,364-בת מכתסמ 2019ת נשב, 10ף יעסב ,ימואלן וחטיבלה טמהל שב יצקתהת עצה

 :םיאבהם יאשונהל עש גדם שוה 2019ת נשלב יצקתהת עצהב

 ,הלשממהה נבמת מאתהה ניינעש 2018ר אוניב 11ם וימ 3398'סמה לשממהת טלחהלם אתהב .1

 29ת מועל ,םידרשמ17-לם צמוציה לשממהי דרשמר פסמה אבהה לשממהל שה נוניכם וימל חה

 .תיחכונהה לשממבם ידרשמ

ם ימוחתבה ידעיוה לשממהת ורטממת רזגנ 2019ת נשלה לשממהש ארד רשמל שה דובעהת ינכת .2

ם דקלש קבמד רשמהשם יאשונמן כוד רשמהם ייקמשת יתנשב רות יתנשב צמת כרעהמ ,םינושה

 .ותוכמסבשם ינושהם ימוחתב

ר דסל עם יאצמנהם יימואלם יאשונם ודיקלה לשממהש ארד רשמל עופה נשי דמכ ,ךכלר בעמ

ם אתמול לכתמם רוגכה לשממהש ארד רשמל שת וברועמם יבייחמול ארשית לשממל שה מוי

 .תידרשמ-ןיבת יתלשממת וליעפל

 :ןה 2019ת נשלו ידעיוד רשמהת ורטמ

י רקחמע דיז כרמלל ארשית כיפה :המגודל ,חווטת כוראת ילכלכה חימצלת ויתשתת ריצי	.א

ל ארשין יבם יילכלכהם ירשקהק וזיח ,טפנהי פילחתם וחתבה יגולונכטה טומי תיישעתו

 .םיחתפתמם יקוושוח תפמת ונידמו

ה יצלוגרר ופישום ואית ,בויט-ה לשממהל שה לועפהי כרדח ותיפות ולישמהת לוכיק וזיח	.ב

 .םיחרזאהום יקסעהל עה יצלוגרהל טנת תחפה :אמגודל ,תיתלשממה

ן יבר שקהק וזיח :המגודל ,תיפרגואיגהות יתרבחהה ירפירפהק וזיחות ויתרבחת וצובקם ודיק	.ג

ה יפויתאי אצויל שי בטימהם בולישם ודיקול ארשית נידמלת וצופתבי דוהיהם עהי ריעצ

 .תילארשיהה רבחב

ר ופיש-"סכנכי תלשממהע דימה":המגודל ,ילטיגידהב חרמבת ימואלהת לוכיהם ודיק .ד

 .רוביצלם ייתלשממע דימי רגאמת שגנהוי תלשממהע דימהת רבעה

 .רוביצלע דימל עה שגנההת בחרה :אמגודל ,עדימת לחנהות שגנהר ומיש ,ףוסיא .ה

ס וסיב :המגודל ,תרושקתוה רבסהי לכת ועצמאבם לועבול ארשיבה לשממהת וינידמם ודיק .ו

 .םירבודות רושקתי שנאלי עוצקמה דובעז כרמכת יתלשממהת ונותיעהת כשל

 .ויתודיחיוד רשמהי כרצלי לועפתהוי לוהינהה נעמהר ופיש .ז

ח "שן וילימ 497ל עד מוע 2019ת נשבד רשמהב יצקת –ל ילגהוב גנה ,הירפירפהח ותיפלד רשמה .3

י לכלכח ותיפ ,ילאמרופי תלבך וניח :םיאבהם ימוחתהל עש גדם שומ ,תאזת רגסמב .וטנה אצוהב

-ג-



                 

   

             

                

       

               

            

           

           

           

            

     

     

            

             

    

               

          

             

  

   

ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה 36

ת טלחהלם אתהב,ןכו מכ .תיתרבחהה ירפירפבוב גנב ,לילגבט רפהל שם ייחהת מרר ופישו

, 2017ר במצדב 28ם וימ 3297'סמה טלחהלן כו 2015ר במבונל1-הם וימ 631'סמה לשממ

 .תיתרבחהה ירפירפהח ותיפם וחתד רשמלף סוותה

י תרבחן ויוושלד רשמבת ילטיגידל ארשיה טמל שב יצקתהת ופסותר קיע –ת ילטיגידל ארשי .4

 ,ירוביצהר זגמבי לטיגידהי שונאהן וההם וחתם ודיק :םיאבהם יאשונל 2019ת נשבו דעויי

ב שותהן יבשק שממבת וילטיגידת ולוכיח ותיפל ,םיפסונם ילכבות ונווקמת ורשכהת ועצמאב

ן וטלשבת וליעיהול והינהת ולוכיר ופישל ,ימואלהח וטיבלוי זכרמהן וטלשל ,תוימוקמהת ויושרל

ם יילטיגידם ילכבי תרבחהן ויוושהם ודיקלת וינשדחת וינכתום ילכח ותיפלו ,יזכרמהוי מוקמה

 ,תילטיגידהת ואירבה ,ילטיגידהך וניחהי מוחתבת יתועמשמהה עקשההך שמהך ות ,תאזל כ .דועו

 .תילטיגידהה לכלכהות ילטיגידהה חוורהוה דובעה

ה קיטסיטטסלת יזכרמהה כשלה .5

 .הדובעי כילהתות נוכתמת עיבקות יללכה רזחלה איצי-ן יסולכואהד קפמ .א

ה דובעהן וגרא,IMF-ה , OECD-הן וגראת ושירדיפלתיטסיטטסהת וליעפהת בחרה .ב

 .דועוי פוריאהד וחיאה ,ימואלניבה

Bigם עת ודדומתה .ג Data ורקמהוו רקימהת מרבת יקשמהות יתרבחהת וליעפהל לכת אג ציימה, 

 .תמאן מזבם יבושחם ינותנד וביעוה לבקלם יילאיצנטופם יקיפאת חיתפו

 .טרפי נותנלם ירקוחהת ושירדת או קפסישר קחמי רדחל והינוה מקה .ד

-ג-



           

   

             

     

  

  

  

  

  

  

  

     
  

   
 

    
  

   
 

   
  

   
  

 

   
 

    
  

  
  

  

   
  

  

        
  

ה לשממהש ארד רשמ
-ב יצקתת עצה

,


ב יצקתת וגלפתה

וטנב יצקת(

- 04ף יעס

 )ח"שי פלאב

37


הממשלה ראש וליחידותהוצאהלסוגיבחלוקהמשרד

הממשלה ראש -משרד
 40%, 245,737,ראשי

התפוצות  ,משרד
4,450 ,1% 

אסטרטגיים לנושאים המשרד
 2%, 11,448,והסברה

המודיעין  ,משרד
6,362 ,1% 

לירושלים המשרד
 0%, 2,758,ומורשת

המרכזית הלשכה
 ,לסטטיסטיקה

188,463 ,31% 

המדינה שירות  ,נציבות
54,138 ,9% 

פעולה לשיתוף המשרד
 2%, 9,770,אזורי

לשוויון המשרד
 6%, 36,219,חברתי

 5%, 29,181,נתיב

לפיתוח המשרד
הנגב ,הפריפריה

 3%, 19,553,והגליל

בסעיף השכר תקציב יחידות, 2019ב שנת 04ה תפלגות ל פי

-ג-



                 

   

  

   

  

  

    
  

 
  

   
   

 

    

   
  

   
   

    
 

    
  

    
 

  

   
    

 

        
  

38 -
 ה לשממהש ארד רשמב יצקתת עצה

הממשלה ראש -משרד
 32%, 509,981,ראשי

התפוצות  ,משרד
4,533 ,0% 

לנושאים המשרד
והסברה  ,אסטרטגיים

89,628 ,6% 

המודיעין , 4,358,משרד
0% 

לירושלים המשרד
 3%, 47,936,ומורשת

המרכזית הלשכה
, 41,852,לסטטיסטיקה
3% 

המדינה שירות  ,נציבות
23,697 ,1% 

פעולה לשיתוף המשרד
 1%, 19,656,אזורי

חברתי לשוויון  ,המשרד
385,029 ,24% 

 1%, 15,661,נתיב

לפיתוח המשרד
והגליל ,הפריפריה  ,הנגב

475,241 ,29% 

בסעיף הקניות תקציב יחידות, 2019ב שנת 04ה תפלגות ל פי

-ג-



           

   

  

  

   

  

 

   

    
  

    
 

         
   


39ה לשממהש ארד רשמב יצקתת עצה -


הממשלה ראש -משרד
 83%, 35,633,ראשי

חברתי לשוויון  ,המשרד
7,547 ,17% 

בסעיף ההעברה תשלומי תקציב , 2019ב שנת 04ה תפלגות
יחידות ל פי

-ג-



                 

   

      

  

 

 

 

   

  

  
   

     
  

    

    
  

    

   
  

   
   

   
 

    
  

  
  

  

   
  

  

          

40 -
 ה לשממהש ארד רשמב יצקתת עצה

ת ודיחילה קולחבם דאהח וכת וגלפתה

 )תורשמב(

הממשלה ראש -משרד
 40%, 855,ראשי

התפוצות , 14,משרד
1% 

אסטרטגיים לנושאים המשרד
 2%, 39,והסברה

המודיעין , 20,משרד
1% 

לירושלים המשרד
 1%, 12,ומורשת

המרכזית הלשכה
, 695,לסטטיסטיקה

33% 

המדינה שירות  ,נציבות
218 ,10% 

פעולה לשיתוף המשרד
 2%, 38,אזורי

לשוויון המשרד
 4%, 97,חברתי

 3%, 73,נתיב

לפיתוח המשרד
הנגב ,הפריפריה

 3%, 68,והגליל

בסעיף האדם כוח יחידות, 2019ב שנת 04ה תפלגות ל פי
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 41	ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה

ף יעסבת ולולכהת ודיחיהוה לשממהש ארד רשמר ואית-'בק רפ

ה לשממהש ארד רשמה נבמ	.1

ל כבה לשממהי דרשמת דובעם ואיתוז וכירלי ארחאהה טמד רשמו ניהה לשממהש ארד רשמ

ל לכ ת אל יכמד רשמה .םיברה לשממי דרשמם יבלשמהם ייבחורם יטקיורפם ודיקלו ,קשמהי מוחת

ת לבקות וינידמת ייוותהבו ,דחמד רשמהל שת פטושהת וליעפבם יכמותהם יפוגהות ודיחיה

 .ךדיאמת וטלחה

ת וינכתי בגלת וטלחהת לבקבת ויאמצען ניהר שאת ודיחיה לשממהש ארד רשמל יכמף סונב

 .הלשממהש ארד רשמב יצקתת רגסמבת ובצקותמה ,ןביצקתל והינון הלשה דובעה

ח ותיפ( 83-ו ),ימואלן וחטיבלה טמה( 10 ),הלשממהש ארד רשמ( 04ם יפיעסבב צקותמד רשמה

.)הלשממהש ארד רשמ

: 04ף יעסבת ובצקותמהת ודיחיהט וריפן להל

ה לשממהש ארד רשמל "כנמ	.א

ם יאשונהל ולכמבה לשממהש ארד רשמבת עצבתמהת וינידמהוה טמהת דובעת אל יבומ

 ,יתרבחי לכלכהה טמהל עופד רשמהל "כנמלת ופיפכב .םייחרזאהום ייתרבחה ,םיילכלכה

 .ולאם יאשונבת יתלשממהה טמהת דובעת אז כרמה

 –ם יאבהם יפגאהמב כרומי תרבחי לכלכהה טמה

ה רבחול שממלף גאה)1

ת ומרופרת לבוהלוי תרבחהם וחתבת וימואלה טמת ודובעע וציבלי לכה ווהמף גאה

ש ארת וינידמלם אתהבוד רשמהל "כנמת ויחנהי פ-לעה לשממהת דובעבם ייונישו

ל יבומ ,לשממהם וחתב .לשממוה רבח :םייזכרמם יאשוני נשל יבומף גאה .הלשממה

ב ויטם דקמן כוה לשממהי דרשמבה תעמטהת אות יתלשממהן ונכתהת סיפתת אף גאה

שוביגלת קלחנף גאהת דובע,יתרבחהם וחתב .הלשממהת דובען פואבת ומרופרו

י פותישם ודיקלות ורדגומה ייסולכואת וצובקלס חיבום ינושם ימוחתבת יתרבחת וינידמ

 .הלשממהת דובעבר וביצהל שף ותישי כילהתום יירזגמן יבה לועפ

 :לשממהם וחתבת ועצבתמהת ולועפ

ןונכתהךירדמתועצמאב,תויתלשממהןונכתהתסיפתל שש וביגוה לבוה	)א

ת וינכתר חאב קעמוז וכירו ,הלשממהי דרשמבן ונכתת ולוכיח ותיפ ,יתלשממה

 ;תויתלשממהה דובעה

ה לשממהי דרשמל שע וציבהת ולוכיוה טמהת דובער ופישלת ווצהת דובעז וכיר	)ב

 ');תולישמהת דעו('

 22.10.2014ם וימ 2118ה לשממת טלחהם ושיי-ה יצלוגרב ויטלם יכילהתח ותיפ	)ג

םיעגונהםינונגנמינשתעבוקהטלחהה".ירוטלוגרהלטנהתתחפה"ר בדב

ה יטרקורויבהת ולעת תחפהלי תנשש מחך להמ ,דחאן ונגנמ :הלשממהת דובעל
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ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה	42

 ;הלשממבה יצלוגרהי מוחתום ירוטלוגרהל כי ופימך ות,25%-בה לשממב

- RIA(ה שדחה יצלוגרת ועפשהת כרעה ,ינשהן ונגנמה Regulatory Impact 

Assessment ,(השדחה יצלוגרת ריצילע גונהל כבב ייחמור ודסך ילהע בוקר שא. 

 7-וה לשממי דרשמ 15ת דובעת אל לכתמות יעוצקמה חנמהם רוגה ווהמף גאה

בחוריטקיורפםדקמףגאה,ףסונב.ל"נהםינונגנמבתויטנוולרהת ויושרה

טושיפ,םיקסעיושירבהמרופרה:ןוגכ,קשמבהיצלוגרהבויטלם ייטנוולר

םיירוטלוגרםידדמבלארשילשהדמעמםודיק,םישדחםיקסעלה יצלוגרה

 .םירוטלוגרלת וכמותב שחמת וכרעמם ודיקום ירוטלוגרלת ורשכה ,םיימואלניב

ל הנימות ולישמא שונבOECD-הן וגראל ומה לשממהת וליעפת אז כרמף גאה )ד

 .ןוגראהל שו זה דעוובע ובקף תתשמוי רוביצ

 :הרבחהם וחתבת ועצבתמהת ולועפ

ה זללכב .תוידוחיית וינכתת ושרודהת ויסולכואבל ופיטלס חיבת וינידמש וביג	)א

ת ובשייתהת רדסהלת ינכותהל שע וציבלה תאבהוה שוביגת אל יבוהף גאה

ם ירושקהם יאשונבל פטמ ;ומוציעבא צמנשך להמ ,בגנבת יאודבהה ייסולכואה

ה יפויתאמם כרדבו פסנשה יפויתאי דוהיל שם תחצנהת וברלת יפויתאהה דעל

י סכנלה דעווהת אל יבומכ ןו  ;הרומשלפהי נבת אלעהלון דוסך רדל ארשיל

 .ףקווהי סכנת דעוום ידקפנ

י תרבחן סוחות ומייק ,םייחת וכיאי דדמת כרעמל שה שוביגת לבוהבת ופתוש	)ב

 .לארשיל

ק וזיחלת לעופה ,תיחרזאהה רבחלס חיבת ימואלת וינידמל שה תלעפהוה שוביג	)ג

ת ושארבי רזגמן יבל וגען חלושל שו תלעפהה זל לכבום ירזגמן יבה לועפי פותיש

יקסעהר זגמהות יחרזאהה רבחה,הלשממהי גיצנם ירבחו ב ,הלשממהש אר

 .םיידרשמם ילוגעת ונחלושל שם תלעפהם ודיקות וירוביצת ורטמלם רותה

 .הלשממהת דובעבר וביצהף ותישת סיפתח ותיפ	)ד

ם ינפום ואת ,ןונכתף גא)2

ן וטלשה זל לכבום ינפת וינידמי מוחתבה לשממהש ארד רשמת וליעפת אל יבומף גאה

ת וכיא ,רפכהח ותיפות ואלקח ,הריגה ,תועקרקת אצקהוח ותיפ ,ןונכתת וינידמ ,ימוקמ

ל והינבוש וביגבה חמתמף גאה .תדי תורישום וריחלת וכרעיהוי שיאן וחטיב ,הביבס

ו זת רגסמב .םייתכרעמב רום יידרשמן יב ,םייעוציבם יימואלם יטקיורפוח ותיפת וינכת

ת אל יבומף גאה ,ןכו מכ .ירזגמוי תובשייתה ,ירוזאח ותיפת וינכתל הנמוח תפמף גאה

ת ווצק סועו תדובעת רגסמב .הרבסההות וצופתהם וחתבה לשממהש ארד רשמת וליעפ

 ,םירשם ען תמוא שמל והינ ,תויעוציבה לשממת וטלחהש וביג ,תוינידמב וציעבף גאה

ם יכילהתת ענה ,םיביצקתל והינ ,רצואהד רשמוה לשממהי דרשמל שר יכבהל גסה

 .תוירטנמלרפות ויעוצקמת ודעוובה לשממהש ארג וציין כו ,םימסחת רסהו
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 43	ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה

תויתשתוה לכלכף גא (3 

-ילכלכהה טמהת וירחאת חתשם יאשונבד רשמהל "כנמלי לכלכץ ועין תמבק סועף גאה

ת וינידמה זל לכבוהלכלכוק שמ : ,םיאבהי מוחתבה טמהת וליעפת לבוהבוי תרבח

כ רש י אשונבון וההק ושות ויתורחתהנידמהת וסנכהוי וסימ , ,הנידמהב יצקתוו רקאמ

,תורייתה ,ן"לדנה קוש ,םימה קשמ ,היגרנאה ,תויתשתה ,הרובחתה ,םדא ח וכו

ןוחטיבהת כרעמלם יעגונהם ייביצקתם יטביהן כות רושקתה , .רחסמהוה יישעתה

לארשית ודותעלף גאה (4 

יתרשמר זגמר ופישבת דקמתמהת יגטרטסאת ימואלת ינכתה ניה 'לארשילת ודותע'

ח ותיפי נונגנמת ריצית ועצמאב ,םידבועות ודבוען ויליממר תויה נומה ,לארשיבר וביצה

תועצמאבל ארשית נידמג ושגשלם ורתלת פאושת ינכתה .תיעוצקמות ילוהינה דותע

 ,חרזאלת ונווכומב ,תויתכלממב ,תויכרעב ,תויעוצקמבו ידחים ילעופהר וביצי תרשמ

 .חווטך וראן ונכתבול לכהת בוטל

ה לשממהש ארלם יצעוי	.ב

ץ עוי ,תרושקתץ עוי ,םיינידמם יאשונלץ עוי ,ימואלהה רבסההך רעמש אר ,הכשלש אר

ם ער שקלה לשממהש ארץ עוי ,תורבודהת דיחיל הנמות רושקתץ עוי ,תירבעת בותכתל

 .םירויסום יעוריאלץ עויות סנכה

ה לכלכלת ימואלהה צעומה	.ג

 430'סמה לשממהת טלחהח וכמת לעופה צעומה .הלכלכי אשונבה לשממהש ארלה טמף וג

ץ ועיים יללוכה צעומהי דיקפת .הלכלכלת ימואלהה צעומהת מקהה ניינעש 10.09.2006ם וימ

ק שמהם ודיקלם ייגטרטסאם יכילהתת לבוהוש וביגום יילכלכם יאשונבה לשממהש ארל

תטלחהלם אתהב .םייטרפם יפוגות ויושר ,הלשממהי דרשמף ותישב ,תילארשיהה רבחהו

ך ות ,קשמבה חימצהד ודיעלת וינידמי דעצלת ומזויש וביגל עה נומאה צעומה ,הלשממה

ה תשגהי נפלה נידמהב יצקתת עצהלס חיבת עדת ווחת נכה ;םיילכלכהם ירעפהם וצמצ

ם ייביצקתם יאשונבן הוב יצקתהת רגסמלר שאבן ה ,ךרוצהת דימבת ופולחת עצהו ,הלשממל

ל שה מויר דסל עת ודמועהה טלחהלת ועצהלס חיבת ויעוצקמת עדת ווחת נכהו ;םיינטרפ

ה תמקהז אמה צעומהה קסען הבת וטלובהת ויגוסהל ע .הלכלכהי מוחתבה יתודעווה לשממה

 ,היגרנאהוע בטהי באשמם וחתבת וינידמש וביג ,תיארחאת ילאקסיפת וינידמם ודיקת ונמנ

ם ודיק ,תיתרבח-תילכלכה יגטרטסאב וציעת לבוה ,הממחי זגת וטילפת תחפהד עיש וביג

ס מת ויגוסות ללוכהי וסימהת וינידמת ניחב ,ינועהוה קוסעתהי מוחתבם ייתומכם ידעי

ק וזיח ,קשמבתויתורחתהת רבגהלת וינידמם ודיק,לארשיבר וידהי נותנב ויט ,תוינטרפ

ה לכשהה ,ךוניחה ,רוידהי מוחתבת ומרופרם ודיקו ,ןיסול ארשין יבי לכלכהה לועפהף ותיש

 .םיפסונם ימוחתד צל ,היישעתהות ואירבה ,ההובגה

רופיש,םייחתוכיאידדמשוביגםהיניב,םימוחתרפסמבםיטקיורפתמדקמה צעומה

ןונכתוהבישחבהלשממהת ולוכירופישודוסימ,יארשאינותנבףותישלת כרעמה

ה לשממהת דובעת את זכרמה צעומה 2012ת נשמל חה .ילכלכ-יתרבחהם וחתבם ייגטרטסא

ת דובעה צעומהת זכרמו זת וליעפת רגסמב .תיתלשממת יתרבח-תילכלכה יגטרטסאם ודיקל
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 .ד

 .ה

ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה

ה לשממל כלת גצומהת יתרבחת ילכלכת יגטרטסאב צמת כרעהש וביגלת יתלשממל לכה טמ

ללכבה יגטרטסאון ונכתי ל"כנמסל ומת דבועה צעומה .הלשה יצנדקהת ליחתבת סנכנ

ת מדקמן כו ,םידרשמהת וליעפבה יגטרטסאהת עמטהלת ויטנוולרהך מסהת ודיחיום ידרשמה

יזכרמהנעמתתלודעונשת וידרשמ-ןיבתויגטרטסאראתמתוינכתלשםושייוש וביג

 .יתרבחי לכלכהם וחתבה לשממהל שה חתפלם ידמועשם ייגטרטסאהם ירגתאל

ה חצנהת וצעומ

לב ם ה ,קוחף קותמת ומקומה ,החצנהלת וירוביצהת וצעומהי דיקפת כ ה לשממהש ארלץ עייל

ם אתהבה חצנההת ויוליעפן יינעלם ידעיות וינידמל עץ ילמהל ,םיקוחהת ורטמם ושיילע גונה

ב יצקתת עצהר צואהר שלוה לשממהש ארלש יגהלון יכהל ;ןעוציבר חאב וקעלוק וחבע ובקל

ת עיבקן יינעלה לשממהש ארלץ עייל ;קוחהת לעפהבה נידמהר צואת ופתתשהלת יתנש

 ,רומישר תיהן יבו ,קוחהת ורטמם ודיקם שלר וביצת ודסומבה נידמהר צואמה כימתלם ינחבמ

 .םישיאהל שם לעופום הייחלם ירושקהם יכמסמום יגצומל שה גצהור וזחש

 :תוצעומהו מקוהם היפלם יקוחהט וריפן להל

. 1986–ו "משתה ,היתולשממי שארול ארשיי אישנת חצנהלה צעומה)1

. 2004–ד "סשתה ,לצרהב אזן ימינבל שו לעופוו רכזת חצנהלה צעומה)2

. 2005–ה "סשתה ,יקסניטוב'זב אזל שו לעופוו רכזת חצנהלה צעומה)3

. 2005–ה "סשתה ,יבאזם עבחרל שו לעופוו רכזת חצנהלה צעומה)4

י שארל שם תשרומת חצנהלת ויטרפה קיקחת ועצהת ולועם ירקבלת ושדחי כן ייצלש י

ת מקהת ועצמאב ,הנידמהת ודלותבת וישרפות ויוברת ,םישיאן כו ,םיפסונם יאישנוה לשממ

ב יצקתל עת ויתועמשמת ויולעת ישהלת ויושעו לאת וקיקח .החצנהת וצעומו אה חצנהי זכרמ

ד רשמם ייקמ ,הנורחאהה נשב .תפטושהם תלעפהום יזכרמהת מקהלע גונהל כב ,הנידמה

ה רטמך ותמ ,לארשיבת יתכלממהה חצנההת וליעפת ניחבלה טמת דובעה לשממהש אר

י דילא ובלת ויופצה זא שונבת וטלחהה .רתוית ינויוושלה כפהלוה חצנההת וליעפת אד חאל

. 2020ב יצקתהת נשבת אשר תיבו ,ביצקתהת נשך להמבי וטיב

י מואלהה רבסההך רעמ

ם עטמת יארחאת יתלשממהת ונותיעהת כשל-)מ"על(ת יתלשממהת ונותיעהת כשל)1

ם יאנותיעהת ליהקן יבול ארשית לשממן יבת רושקתהם ואיתל עה לשממהש ארד רשמ

י זכרמק שמממ "עלה ווהמם ירזהם יאנותיעהר ובע .ץראבם ילעופהת רושקתהי שנאו

ר שקהת אם ותרלה סנמה דיצממ "עלד ועב ,אבצהוה נידמהת ודסומל ומת ולהנתהל

ה רבסההת ולועפמת חא .לארשית נידמל שה רבסההי כרצלה רזהת רושקתהם עף טושה

ם יאנותיעלץ ראהי בחרבם ירויסם וזייא יהת יתלשממהת ונותיעהת כשלל שת וירקיעה

 .םירזה

ם ירוקיבל ש ,םיילארשיח תפמי מרוגל שת ואני תרושקתי וסיכר שפאלת לעופמ "על

ת ודועתת קפנהך רעמה ליעפמה כשלה .ץראבם ירקבמהם ירזם ישיאל שום ייתכלממ

םהלהייהשוהדובעתורשאתרדסהבםירזלתעייסמ,תוינמזותועובקי אנותיע

ןפלוא,ללכושמםיכורדתרדחתרושקתהיגיצנתושרלהדימעמום היתוחפשמלו
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ואדיווהי מוליצם ואיתל עף סונבת יארחאמ "על .םייעוצקמר זעי רמוחוה יזיוולט

 .םיימשרהם יעוריאבם ירזהס ליטסהו

- ת נמל על ארשית נידמבה רבסההי מרוגן יבם ואיתל עי ארחאי מואלהה רבסההה טמ 2)

 .םוריחבוה רגשבת יבקעוה דיחא ,הנימאה רבסהת וינידמג יצהל

 :הטמהל שם יירקיעהו ידיקפת

ה לשממהש ארלת וצלמהש בגלת נמל עף טושן פואבה רבסההב צמת כרעהע וציב )א

 ;הרבסהת ייגטרטסאות וינידמל עת וטלחההי לבקמלו

 ;תימואלהה מרבם ייתרבסההם יעצבמהל והינ )ב

 ;םינושהם יבצמלם אתהבה רבסהת וינכתת נכה )ג

 .דועו "הרבסהי לכ"ת יינבם ודיק )ד

רוביצהת וינפלף גאה  .ו

ו כרדו ,הלשממהש ארן יבלר וביצהן יבר שקל שי רקיעץ ורעש משמר וביצהת וינפלף גאה

ב ושמה לשממהש ארל בקמו זך רדב .ותעידילא יבהלם יחרזאהם ישקבמשם ירסמהם ימרוז

ת ושרהל שת ללוכהה תוליעפל ע ,הלשממבת ולבקתמהת וטלחהל ע ,ותוינידמל ער וביצהן מ

ם יאצומו תואשא שונל כל עו ,םירזגמו אם יחרזאם ילקתנן הבשת ונושת ויעבל ע ,תעצבמה

 .הלשממהש ארל את ונפהלן וכנלם יחרזאה

המכחה רובחתום יקלדי פילחתלת ימואלהת ינכתה  .ז

ה רובחתבט פנבי מלועהש ומישהת את וניטקמהת ויגולונכטח ותיפלת ימואלהה דעווה

ם וימ 'סמה לשממהת טלחהבה מקוהה דעווה – 1354ם וחתבע דית וריתעת וישעתק וזיחלו

ת ולתהם וצמצלי מלועז רזו והיר שא ,םוחתבע דית וריתעת וישעתק זחלה רטמב 7.2.2010

ם וימ 2316 22.01.2017רפסמה לשממת טלחהף סונב .הרובחתהם וחתבט פנס סובמק לדב

ת לעופו לאת ורטמם דקלת נמל ע .המכחהה רובחתהם וחתלה דיחיהת וליעפת אה ביחרה

ת וליעפו ,םוחתבע דיד קומת מקה ,היישעתת מקהלת כמותת וינידמת פטעמת ריציל .הדיחיה

 .םיימואלניבג ותימוה רבסה

ה צעומה :םללכבום ינושהה לשממהי דרשמת ועצמאבוה לועפף ותישבת לעופת ינכתה

עדמהדרשמ,הקוסעתהורחסמההיישעתהדרשמ,הרובחתהדרשמ,ההובגה לכשהל

 ,ןוחטיבהד רשמ ,הביבסהת נגהלד רשמה ,תואלקחהד רשמ ,היגרנאהד רשמ ,היגולונכטהו

 .ץוחהד רשמור צואהד רשמ

דליל כלב שחמט קיורפ  .ח

ה לשממהש ארד רשמל ש 1996ת נשמל עופהף תושמם זימו ניהד ליל כלב שחמט קיורפ

ם לועלן ולח"ת תומעם עף ותישבת לעופה ",יתרבחח ותיפלי מואלהל עפמה"ת תומעו

ת נידמי דלילה כרדהוה נכותת וכרעוב שחמת וכרעת וקלוחמט קיורפהת רגסמב ".רחמה

ר שפאלא יהת ינכתהת רטמ .יאמצען פואבם שכרלת גשמה ניאם תחפשמד יר שא ,לארשי

ה בישחח ותיפלת ועייסמה לא .בשחמבש ומישת ויונמוימש וכרלה קוצמת ובכשמם ידליל

ר עפהם וצמצלף ונמת ושמשמו ,ימצעהו יומידת אלעהלוד ליהת וחתפתהלת ומרות ,תרצוי
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י נבל כת את פשוחו תעפשהום ידליהיתבבל עופ"דליל כלב שחמ"טקיורפ .יתרבחה

 .עדימהי רגאמבוב שחמבש ומישלה חפשמה

ה לשממהש ארד רשמת וירחאת חת 04ף יעסת רגסמבם יבצקותמר שאת ודיחיהום יפוגהר ואית	.2

ם ירשי נגסת וכשל .א

ת נידמל שץ וחהי סחים ודיקם וחתל עי ארחאהר שן גסת כשלל לוכה לשממהש ארד רשמ

 .הלשממהש ארת ויחנהלם אתהב ,לארשי


ה חצנהי זכרמ	.ב


:הלשממהש ארד רשמת חתם יבצקותמהם יירוטוטטסם ידיגאתם י נה ן להלשה חצנההי זכרמ

-ח"נשתה ,ןיגבם חנמל שו רכזת חצנהלק וחהי פ-לעם קוה –ן יגבם חנמת שרומז כרמ)1

ל שו דיקפת .רבעשלה לשממהש ארלי תכלממה חצנהל עפמש משמז כרמה. 1998

 .ןיגבם חנמל שו תשרומוו לעופת אח יצנהלז כרמה

 ,ןיברק חציל שו רכזת חצנהלז כרמהק וחי פ-לעם קוה –ל ארשיר קחלן יברק חציז כרמ)2

ה רבחהל עשם יחקלהת ניחבלון יברק חציל שו לעופת חצנהל,1997-ז"נשתה

 .ויתוכלשהוו יתוביסנמ ,חצרהמק יפהלת ילארשיה

ה לשממת טלחה. 1976-ז"לשת ,ןוירוגן בד ודק וחי פל עו מקוה –ן וירוג-ןבת ודסומ)3

ת וברתהת רשמק וחבת ונותנהת ויוכמסהת אה ריבעמ 29.11.2012ם וימ 5248'סמ

 :םיאבהת ודסומהת אם יללוכן וירוגן בת ודסומ .הלשממהש ארל

ז כרמון ואיזומש משמ ,ביבא-לתבן וירוגן בת ורדשבב שויה –ן וירוגן בת יב	)א

 .םוסרפלור קחמל ,ןויעלה אירקל

ל שו ירוגמף ירצת אל לוכור קובה דשבב שויה –ן וירוגן בד ודת שרומלן וכמה	)ב

ר מוחהף וסיאבק סוען וכמה .ותיירפסת אור קובה דשץ וביקבן וירוג-ןבד וד

 .ותפוקתבוו לעפב ,ןוירוגן בד ודל שו תוישיאבר ושקהי דועיתהוי עדמה ,יתורפסה

 .לארשיץ ראבל ארשית מוקתל שר קחמלוד ומיללש משמן וכמה ,ןכ-ומכ

ת שרומת חצנהלז כרמהק וחי פל עם קוה –ף יטקש וגבת ובשייתההת שרומלז כרמה)4

ל שת שרומהת אח יצנהלא יהז כרמהת רטמ.2008-ח"סשתה ,ןורמושהן ופצוף יטקש וג

 .ףיטקש וגבת ובשייתהה

ה נידמהן ויכרא	.ג

ה נידמהת מקהם וימל עופן ויכראה .לארשית נידמל שי תכלממהן ויכראהו ניהה נידמהן ויכרא

 ,סנכלה נידמהן ויכראב ייחק וחהי פל.1955–ו"טשתהם ינויכראהק וחבה רדסוהו תלועפו

 ,תאזק ידצמי רוטסיההוי טפשמהו כרעש ,הנידמהת ודסומל שי נויכראר מוחג לטקלום ושרל

י כרצלת עהא ובבו דימעהלול בגומר מוחף ושחלך זנגהל ע ,ףסונב .תורודלו תרימשלג ואדלו

 ,תוימוקמת ויושר ,הלשממהי דרשמבת ומושרל והינל עח קפל ,רוביצהן ויעלור קחמ
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ל ארשיי נויכראך רעמוה נידמהך זנגש ארב .םייטרפום יירוביצם ינויכראום ייתכלממם ידיגאת

 .הנידמהז נגד מוע

ם וקימלם ילשורימה נידמהך זנגת רבעהם ודיקלת ידרשמ-ןיבה דובעת עצבתמו לאם ימיב

 .דרעבע בק

 911'סמה לשממהת טלחהלו 25.3.2011ם וימ 4473'סמה לשממהת טלחהלם אתהב ,ףסונב

ת את ללוכה מרופרה .תילטיגידהה מרופרהת ינכתת בחרהל עט לחוה 17.11.2013ם וימ

 :םיאבהם ישגדה

ה נידמה

יפקיה ם וצמצו

ןויכרא ן יבלה נידמהת ודסומוה לשממהי דרשמן יבה לועפהי פותישם ודיק

ת ותימצלה רימשלד עוימו ניאשר מוחר ועיבת ולועפת רבגהת בוטל

(1 

 .תוזנגמבק זחומהר מוחה

תמקה םשל הניד מהן ויכראן יבלה נידמהת ודסומוה לשממהי דרשמן יבם ירשקהק ודיה

י ריינד ועיתבך רוצת ורתיימה , .תוילטיגידת וכרעמ

(2 

ןויכראב י לטיגידי נויכראר מוחת דקפהד ודיעם שלה נידמהז נגת ויחנהת עמטה

 .הנידמה

(3 

 .ינויכראר מוחת פישחלך רעמת מקה

 .רוביצלי נויכראהר מוחהת שגנהם שלת וילטיגידת וכרעמת מקה

(4 

(5 

 :הנידמהן ויכראי דיל עם ינתינהם יתורישהי רקיע

 ,הנידמהת ודסומב ,הלשממהי דרשמבי וצמשי נויכראר מוחר ותיא-ת ודקפהת קלחמ)1

 ,הנידמהן ויכראבת ותימצלר משיהלי וארום ייטרפם יפוגת ושרבות וימוקמת ויושרב

 .ןויכראלו תאבהו

ר ותיאבן ויכראהי אבלע ויסו ,ןויכראבר ומשהר מוחהת גצה-ל הקור קחמי תוריש)2

 .תונושת ורטמלש קובמהע דימה

 .ןויכראהל שב שחוממהע דימהר גאמר ופישוה קוזחת ,המקה-י נויכראהע דימהם ושיר)3

י פ-לעה נידמהן ויכראבם ירומשהת ודועתום יכמסמת פישח-ר וביצלם ירמוחת פישח)4

,הנידמהןויכראבדקפומהינויכרארמוחבןויערבדבת ונקתה,םינויכראהק וח

 .גווסמי נויכראד ועיתבן ויעהת ושרן יינעלם ירשהת דעוה רשיאשם ינוירטירקהו

ר ויגהך רעמ	.ד

ךרעמ"ה לועפהח טשר זוח 05.07.2015ם וימה לשממהל ש 179ר פסמה טלחהלם אתהב

 .הלשממהש ארד רשמלת די תורישלד רשמהמ "רויגה

 :םיללוכף גאהי תוריש


ע דיהום ידומילהת ינכתת מאתהל עוע וציבהת ומלשל ע ,םידומילהת מרל עח וקיפ)1


.רויגלן ידהת יבלה שגהלש רדנה)2


.רייגתהלם ישקבמלה וולמה חפשמץ וביש)3


.םירייגתמל )הלימוה ליבט(ר ויגהם ויסי כילהל עח וקיפ)4
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 .יתכלממר ויגבם ירייגתמהל שן יאושינלם ושיר)5

 .רויגהך ילהתם ויסל עה דיעמהה רמהת דועתת קפנה)6

 .תולעא ללת ודהיר וריבות ודהית וחכוהבי עוצקמע ויס)7

י מואלהר בייסהך רעמ	.ה

ל עבי חרזאף וגה ווהמהה לשממהש ארד רשמלך מסת דיחיו ניהי מואלהר בייסהך רעמ

7.8.11ם וימ 3611'סמה לשממת טלחהי פלל עופך רעמה .םייביטרפוא-םיינוחטיבם ינייפאמ

 ,ימואלהר בייסהה טמם קוהה חוכמש "יטנרביקהב חרמבת ימואלהת לוכיהם ודיק"ה ניינעש

ת יתלשממה לבוהות ימואלה רדסאם ודיק"ה ניינעש 15.2.15ם וימ 2443'סמה לשממת טלחה

תוכרעיההם ודיק"ה ניינעש 15.2.15ם וימ 2444'סמה לשממת טלחהו ",רבייסהם וחתב

 .רבייסבה נגהלת ימואלהת ושרהה מקוהה חוכמר שא ",רבייסהת נגהלת ימואלה

 3270'סמה לשממת טלחהלם אתהב, 2018ר אוניב 1ם וימל חהו דחואך מסהת ודיחיי תש

ז רכממר וטפן תמ .2ימואלהר בייסהך רעמת ודיחיד וחיא .1"ה ניינעש 17.12.2017ם וימ

ת פסותלי מואלהר בייסהך רעמש ארת רשמת פסוה .3י מואלהר בייסהך רעמש ארת רשמל

ך רעמש ארל שת ורישי אנתור כשת עיבק .4)םייונימ(ה נידמהת ורישק וחל 23ף יעסי פל

 ."ימואלהר בייסה

ל עה נוממהת דיחיה רבעוה 13.01.2017ם וימ 2287'סמה לשממהת טלחהלם אתהב ,ףסונב

 .ימואלהר בייסהך רעמלה לשממהש ארד רשממם יירטמויבהם ימושייה

ך שמהור בייסהם וחתבת ומייקהת ויעצבמהת ולוכיהק וזיחוב וצימ ,רומישלל עופך רעמה

 .יגולונכטהח וכהן יינבך שמהד צלו לאת ולוכיל שה מצעההוה מקההך ילהת

 :ימואלהר בייסהך רעמל שם יירקיעהק וסיעהי מוחת

 :רבייסהב חרמבת ימואלהת לוכיהם ודיק)1

 ;רבייסהם וחתבה לשממלוה לשממהש ארלץ עיימף וגו ניהך רעמה )א

ןיבבלשמהידוחיייתנידמ "םטסיס-וקא"תיינבי"עתיתנידמה מצו ען יינב )ב

 ;ישונאהן וההוה ימדקאה ,היישעתה

ם עף ותישב ,רבייסהת נגהם ודיקלח ותיפור קחמל שם יימואלם יטקיורפת לבוה )ג

 ;הימדקאהוה יישעתה

ת וכרעהוב צמת וכרעהת ריצי ,תימואלהר בייסהת נגהם וחתבח וכהן יינבם ודיק )ד

 .יתנידמהס וחייהם ויאש וביגות ויתפוקתן יעידומ

ת יתלשממה לבוהות ימואלה רדסאם ודיקור בייסהת נגהלת ימואלהת וכרעיההם ודיק)2

 :רבייסהת נגהב

ת נידמבן וחטיבהי פוגם עה לועפף ותישבוי לארשיהק שמהל ומל אל עופך רעמה )א

 ;לארשי

ה זל לכבות ופיקתל ומלר בייסבם ייביטרפואהה נגההי צמאמל לכת לעפהול והינ )ב

 ;תמאן מזבר בייסי עוריאוי מויאבל ופיט

 );ימואלהCERT-ה(ר בייסי מויאם עת ודדומתהבע ויסלז כרמת לעפה )ג
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תורישכ,תוכרעיהתועצמאב,רבייסבקשמהללכלשןסוחהקוזיחוה יינב )ד

 ;הרדסאו

 .רבייסבה נגההת רותב וציעוק שמבם ינושם ירזגמת ייחנה )ה

 :םיירטמויבם ימושיילות והדזהלה דיחיה)3

י עצמאת ללכהק וחלם אתהבם יירטמויבהם ימושייהל עה נוממהי דיקפתש ומימ	)א

-ע"שת ,עדימר גאמבוי והיזי כמסמבם יירטמויבי והיזי נותנום יירטמויבי והיז

; 01.04.2012ם וימ 4510'סמה לשממת טלחהו, 2009


;םיירטמויבם ימושיילת יביטרגטניאת ימואלת וינידמש ומימ )ב


.השומימוה חוטבת והדזהלת רגסמת ינכתת נכה )ג


.הירטמויבהם וחתבפ "ומהם לועבה ליבומה נידמד מעמלל ארשים ודיק )ד

י תלשממהב ושקתהת ושר	.ו

ם אתהבר צואהד רשמבי תלשממב ושקתה טמת דיחיכה מקוהי תלשממהב ושקתהת ושר

ך רעמת אל עיילום דקלה רטמבת אזו, 27.03.2011ם וימ 3058'סמה לשממהת טלחהל

ם יפסונם יירוביצם יפוגלי תלשממהר זגמהן יבה לועפהף ותישת אוי תלשממהב ושקתה

 :ויהה תמקהת עבה דיחיהת ורטמ .חרזאלת ורישהת מרת אר פשלת נמל ע ,בושחמהי מוחתב


;הלשממלת יגטרטסאב ושקתת ינכתם ודיק)1


;הלשממבב ושקתהת ודיחילם ידיחאם יטרדנטסוה רוטקטיכראת לחנה)2


;הלשממהי פוגן יבי עוצקמע דיוע דימי רגאמף ותישם ודיק)3


;בושקתהם וחתבי עוצקמהי שונאהב אשמהח ותיפ)4


;םלוהינוב ושחמהם וחתבה לשממבם ייבחורם יטקיורפם וזיי)5


.תיתלשממהב ושקתהת וליעפת ופיקשת רבגהו ,ולועפתוח ווידך רעמת מקה)6


ת דיחיל שה לועפהח טשר בעוה 10.10.2014ם וימ 2099'סמה לשממהת טלחהלם אתהב


ף גאת וירחאלר בעשה "בכרמט קיורפט עמל(ה לשממהש ארד רשמלר צואהד רשממה טמה


תושר"להנושהמשו,מ"הרד רשמל "כנמלהפפכוההתוליעפ),רצואביללכהב שחה


".יתלשממהב ושקתה


ת וליעפי מוחתת בחרהה ניינעש 10.10.2014ם וימ 2097'סמה לשממהת טלחהלם אתהב


לארשי"ימואלהםזימהםודיקוירוביצהרזגמבתונשדחדודיע,יתלשממהב ושקתה


ב ושקתהם וחתבי עוצקמץ עויוע דיז כרמש משיי תלשממהב ושקתהי כט לחוה "תילטיגיד


הלשממהי דרשמבת יגולונכטת ונשדחם ודיקלוב ושקתהך רעמל ועיילל עפי ,הלשממל


ל טנהת תחפה ,רוביצלי תלשממהת ורישהר ופישלת ומדקתמת ויגולונכטד ימעיו ,םהיתודיחיו


ו יהיב ושקתהת ושרי דיקפתו זה טלחהלם אתהב .חותפל שממת וינידמם ודיקוי טרקוריבה


:ןמקלדכ

ת ומרופטלפם ודיקן כו ,הלשממהת דובעל ועיילת ויבחורת ויגולונכטת ויתשתם ודיק)1

ף ותישלום יקסעום יחרזאלם ייתלשממם יתורישוע דימת שגנהלם ימושייות ויבחור

 .ךמסהת ודיחיוה לשממהי דרשמן יבע דיוע דימ
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ע דימהת וכרעמי פגאבם תעמטהבע ויסוע דימת ויגולונכטי מוחתבם יטרדנטסת עיבק)2

 .ךמסהת ודיחיוה לשממהי דרשמב

 ,םיטקיורפל של יעיל והינלוע דימת וכרעמל שם ייחהר וזחמל והינלה יגולודותמש וביג)3

ת וכרעמי פגאבה מושיילם ימדקתמם ילכת דמעהוב ושקתהם וחתבם יכילהתות ויתשת

 .עדימה

ם ייטנוולרם יפוגוה לשממהי דרשמם עף ותישב ,םלוהינום ייבחורב ושקתי טקיורפם וזיי)4

 .םיפסונ

 .םייתועמשמם יידרשמב ושקתי טקיורפל שה רקבוי וויל)5

ב ושקתי נוכיסל והינלה יגולודותמת עמטהבע ויסוב ושקתי נוכיסל והינלת וינידמש וביג)6

 .ןידי פלע דימת חטבאת ובוחת עמטהוע דימהת וכרעמי פגאב

ת ושירדלה מאתהבה לשממהל שע דימהת וכרעמות ויתשתהל עה נגההי צמאמם ודיק)7

 .תימואלניבהה ניקתלור בייסבה נגההם וחתבם יחנמהם יימואלהם יפוגה

 .בושקתהם וחתבי שונאהן וההח ותיפ)8

ן יבי עוצקמע דיף ותישם ודיקוה לשממהי דרשמבב ושקתהת וליעפת ודואע דימז וכיר)9

 .עדימהת וכרעמי פגא

 .הלשממהי דרשמבן תעמטהלה ריתחות וידיתעות ויוושכעת ויגולונכטת ומגמי והיז) 10

 :יתלשממהב ושקתהת ושרבן ימזל שממת דיחיל שם יירקיעהה ידיקפת

םיתורישהועדימהתשגנהלםיידועייוםייזכרמםימושיילועפתוחותיפ ,םוזיי)1

 .םידיינם ירישכמלם תמאתהת וברל ,םתלעפהור וביצלם ייתלשממה

 .הלשממהי דרשמלם יחטבואמם ייבחורם יתורישת קפסא)2

ח רזאלי שיאר וזאת מקה ,תילטיגידל ארשים עף ותישב ,בושקתהת ושרת מדקמו לאם ימיב

ת יתודידיה רוצב ,דחאם וקמבח רזאלם ייתלשממהם יתורישהל לכת אז כריר שא ,gov.ilר תאב

ם ינווקמם יתורישל ולכלו ,2018ת נשף וסלד ער יוואלת ולעלי ופצי שיאהר וזאה .תחטבואמו

חרזאל"תחאה לשממ"ף וקישךות ,הלשממלם יחרזאהן יבת ינוויכ-ודת רושקתום ינוש

(תחאם עפל אש"ן ורקעל עה רימשו "ask once,( ע דימר יבעהלוך וותלש רדייא לח רזאהשך כ

 .תיטמוטואוה מוזיה רוצבה שעייר בדה ,ןתינשל ככו ,םינושה לשממי דרשמן יבם יכמסמו א

ד ע ,הלשממהה נבמת מאתהה ניינעש 11.01.2018ם וימ 3398'סמה לשממהת טלחהלם אתהב

 "תילטיגידל ארשי"י מואלהם זימהוי תלשממהב ושקתהת ושרו דחואי , 2020ר אוניב 1ם ויל

ת ויוליפכהת אל טבלד עונה זך להמ ".ימואלהל טיגידהך רעמ"א רקיתשת חאך מסת דיחיל

ה יצטיגידהם וחתבת וליעפהת אז כרישד חאף וגם יקהלו ,םיפוגהי נשי דיקפתבם ויכת ומייקה

 .תיתלשממה
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 04ף יעסת רגסמבם יבצקותמר שאם ידרשמהות ודיחיהר תיר ואית .3

י תרבחן ויוושלד רשמה .א

דרשמה .לארשיבי תרבחן ויוושם דקלו תרטמשה טמד רשמא והי תרבחן ויוושלד רשמה

ם יחרזאהם וחתבל פטמהד רשמהה טמ :תואבהת ודיחיהמר ומאכב כרומי תרבחן ויוושל

ל ארשי"ם זימ ,םיטועימהל שי לכלכח ותיפלת ושרה ,השיאהד מעמם ודיקלת ושרה ,םיקיתוה

 .םיריעצהת ושרו ",תילטיגיד

 :תודיחילה קולחבד רשמהי דיקפתט וריפן להל

ם יקיתום יחרזא)1

ל ארשיבם יקיתווהם יחרזאהל שת ויוכזהם ודיקן עמלל עופי תרבחן ויוושלד רשמה

ל ופיט ,םיקיתום יחרזאת ויוכזי וצימ ,רוידון וכיש ,החוור ,דועיסות ואירבי מוחתב

 .ידוהיש וכרת בשהוה קוסעת ,יאנפהת וברת ,םירגובמך וניח ,האושהי לוצינב

-כל עם ויכד מועה ייסולכואבם רועיששם יקיתום יחרזא900,000-כם נשיל ארשיב

 ,דרשמהל עופ ,םאתהב .הייסולכואהל לכב רקמ15%-כלל ודגלי ופצה זר ועיש , 10%

ם יתורישל שה שגנהל ,לארשיבם יקיתווהם יחרזאהל שם ייחהת וכיאר ופישלר תיהן יב

ל שבולישל,תילארשיהה רבחבי רודב רהר שקהק וזיחל ,םיקיתום יחרזאלם ינוש

 ,תוברתת ויוליעפם ייקמן כול ארשיבה רבחבוה דובעהק ושבה קיתווהה ייסולכואה

 .םיקיתווהם יחרזאהת ייסולכואלי אנפוה לכשה

ם יתורישהת קידבת וברל-ד ועיסות ואירב :םיאבהם ימוחתבל ופיטבד קמתמד רשמה

ה אופרם ודיקלות ורישהר ופישלת וינכתת עצהות ויעבי ופימ ,םיקיתום יחרזאלם ינתינה

ת וברתב ,םיקיתום יחרזאת קוסעתב ,םיילאיצוסם יאשונבל ופיטת וברל –ה חוור ;תענומ

-ן וכיש ;ישילשהר זגמהל ומם יקיתווהם יחרזאהת חוורלת ולועפם ודיקבוי אנפה

-ת ודחוימת ויסולכואלע ויס ;םיקיתום יחרזאלם יידועייר וידת ונורתפם ודיקת וברל

 ,האושי לוצינ ,םידחוימם יכרצי לעבום יכנ ,תלוכיי טועמם יקיתום יחרזאה זל לכבו

ם יחרזאלע דימז כרמת מקהה זל לכב-ר וביצת וינפ ;םישדחם ילועוי ברעהר זגמה

ת ושיגנל על קיום יקיתום יחרזאלם ינתינהם יתורישהר בדבע דימז כריר שאם יקיתו

ש וכרות ויוכזת בשהי ניינע ;םיקיתום יחרזאן עמלם יבדנתמך רעמ ;םיתורישלוע דימל

ך וניחלף גא ;ןאריאוב רעת וצראי אצוים ידוהיהת ויוכזם ושירוד ועיתת וברל ,ידוהי

הכימת ),ה"ליהתתינכת(םירגובמלתידוסיהלכשהתמלשהבהכימת :םירגובמ

 .תויממעת ואטיסרבינואות וארדתקת וליעפב
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ם יטועימהר זגמל שי לכלכח ותיפלת ושרה)2

 1204'סמה לשממת טלחהף קותמה מקוהם יטועימהר זגמל שי לכלכח ותיפלת ושרה

לאיצנטופהיוצימלאיבהלןהתוירקיעההיתורטמו , 15.02.2007םוימ ) 13/ברע(

ת ילכלכהת וליעפהת אד דועל ,תיסקר'צהות יזורדה ,תיברעהה ייסולכואהל שי לכלכה

ת ויסולכואב ולישום יסקר'צהום יזורדה ,םיברעהם יבושייהך ותבת יקסעהות ינרציה

 .תילארשיהה לכלכבוה רבחבם יטועימה

ת עיבק ,תוינידמש וביגבת וטלחההי לבקמלע ייסלת ושרהה רומאה תוליעפת רגסמב

ר זגמלע ויס ,םיטקיורפות וינכתם ודיק ,הלשממלה טלחהת ועצהת נכה ,תויופידעי רדס

ם בלשלה רטמב ,םייתלשממהם ילכהל שי ברמל וצינבות וינכתהם ושייבם יטועימה

 .יקסעהר וטקסב

ת ויתנשב רת וינכתר פסמת ושרהה ליבוה ,םינש 9-כי נפלה תוליעפת אה לחהז אמ

םוחתבת וקסועה ,ח"שד ראילימ 15ל של לוכף קיהבה לשממהה טילחהן הילעש

ם וימ 1539'סמה טלחה ",שמוחהת ינכת":םיטועימהי בושייל שי לכלכהח ותיפה

ת ינכת"ו 29.1.2012ם וימ 4193'סמהטלחה ",הקוסעתהתינכת"; 21.3.2010

 21.12.2014ם וימ 2365'סמה טלחה; 18.3.2012ם וימ 4432'סמה טלחה ",םירוגמה

 1480'סמה טלחה ;תויזכרמהש מוחהת וינכתן יב 2015ת נשלר בעמת ינכתה תוויהש

לשי תרבח-ילכלכקוזיחלוהמצעהלתיתלשממת ינכתה ניינעש 2.6.2016ם וימ

 30.12.2015ם וימ 922'סמה טלחהו; 2020– 2016ם ינשלן ופצבם יאודבהם יבושייה

 . 2020-2016ם ינשבם יטועימהת ייסולכואבי לכלכח ותיפלה לשממהת וליעפה ניינעש

 :תוינכותהת רטמ

-םייתרבחהם ירעפהת ריגסלע יגהלת נמל עם ייתלשממהה אצקההי נונגנמי וניש	)א

ם יילכלכ

,רתיהן יב,ךכך רוצלו ,תינכתבם ילולכהם יבושייבה ייסולכואהת אם יצעהל	)ב

י מוחתבט רפבו ,הליהקהק וזיחלוה כימתלם ילכל שה רושבש ומישת ושעל

 .תדהוה קוסעתה ,רוידה ,החוורה ,ךוניחה

ל ועפל ,רתיהן יב ,ךכך רוצלות ינכתבת ולולכהת וימוקמהת ויושרהת אם יצעהל	)ג

ת ורייתהק וזיחלוה ישעתי רוזאק וזיחל ,םיבושייבת וילכלכת ויוליעפח ותיפל

 .תשרומי רתאו

ת ינכתבם ילולכהת ויושרהום יבושייהל שת יזיפהות ינונכתהת יתשתהת אר פשל	)ד

ם יקהל ,תוטרופמת וינכותור אתמת וינכתת נכהלל ועפל ,רתיהן יב ,ךכך רוצלו ,וז

 .חותיפהות ויתשתהת אח תפלר וביצי נבמ

ן רק :םהיניב ,םיטועימהר זגמת בוטלם ייתועמשמם יילכלכם יטקיורפת ושרהה ליבומ ,ףסונב

בם יברעם יטנדוטסלת וגלמן רקו ,ח"שן וילימ 177ל שף קיהב "רדווב -לא"ת ועקשהה ף קיהא

 .ח"שן וילימ 15ל ש
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(3 

(4 

 53ה לשממהש ארד רשמ-


ה שיאהד מעמם ודיקלת ושרה


תאם דקלה רטמב , 1998ת נשבק וחי פל עה מקוהה שיאהד מעמם ודיקלת ושרה


,השיאהד מעמבם ילפטמהם יפוגהן יבם ואיתלא יבהל ,לארשיבם ינימהן יבן ויוושה


הפיכאהוהקיקחה,ךוניחהתאםדקל,םישנדגנתומילאתעינמלתוליעפם דקל


תגשהלםישרדנהעדימהוםילכהתאהלשממהתושרלדימעהלו,הלאם ימוחתב


.תורומאהת ורטמה


ה בישחת עמטהלל ועפלת ושרהל עה ליטמ 14.12.14ם וימ 2331'סמה לשממת טלחה


,הלכלכ ,הקוסעת-ת וברלם ייחהי מוחתל לכבם ישנלת וושת ויונמדזהן תמלת ירדגמ


ת ומילאי גוסי נפמן הילען גהלום ישנהן וחטבת אק זחל ,החוורות ואירב ,הלכשהוך וניח


ה דובעהק ושבה ייסולכואהת וצובקן ווגממם ישנג וציילא יבהלון דגנם ינפומהם ינוש


.תוטלחהת לבקי דקומל עש גדבוי טרפהוי רוביצהר זגמב


":תילטיגידל ארשי"ה טמ


ל ארשיי מואלהם זימה"ר בדב15.12.2013-הם וימ ,1046'סמה לשממת טלחהת רגסמב


ת ילכלכה חימצם דקלה רטמבם זימהת אם דקלום יקהלה לשממהה טילחה ",תילטיגיד


תועצמאבם ייתרבחםירעפםצמצלותיתרבחההחוורהתאלידגהל ,הקוסעתו


.חרזאלת ורישהת אר פשלות רושקתוע דימת ויגולונכט


ת ילטיגידהת ינכתהת ריצית אל יבוהלת ילטיגידל ארשיה טמל עי כר דגוה ,וזת רגסמב


ד וקימהי מוחתן ושארהב לשבשט לחוה ,ןכו מכ .הלשממהר ושיאלש גותשת ימואלה


ה חוור ,םיינוניבום ינטקם יקסע ,ילטיגידך וניח ,תילטיגידת ואירבו יהים זימהל ש


ת וכמותת ויתשתם דקלת נמל עב חורי מוחתו רדגוה ,ףסונב .ןימזל שממות ילטיגיד


.החוטבת והדזהות ויגולונכטת ויתשת ,היצלוגר ,שכרם הבוה לשממהל לכר ובע


ה יהיום דקיה טמהי כע בקנ 10.10.2014ם וימ 2097ר פסמה לשממהת טלחהב ,ףסונב


:םיאבהם ייתלשממהם יכלהמלף תוש


;ירוביצהר זגמבת ונשדחי מזימלע ויסל ולסמ )א


;רוביצלע דימי רגאמוע דימת שגנהן יינעבת יתלשממת וינידמת עיבק )ב


,יטרפהר זגמהמי דוחייי שונאן והת מיתרוה נידמהת ורישבי שונאהן וההח ותיפ )ג

 .ימואלהם זימהת ורטמש ומימוי רוביצהר זגמבת ונשדחם ודיקת בוטל

ם ימוחתלה טמהי דיקפתו בחרוה 28.6.2015ם וימ 151'סמה לשממת טלחהלם אתהב

 :םיאבה

דרשמ ,םינפהד רשמבי מוקמהן וטלשהל הנימל שת וליעפהי מוחתבל ועפל )א

 .םיסימהת ושרוי מואלהח וטיבה ,םיטפשמה

 .םיידרשמ-ןיבם יילטיגידם יכילהתם דקל )ב

ת ילטיגידהת ינכתהר ושיאר בדב 11.6.2017ם וימ 2773'סמה לשממהת טלחהלם אתהב

 :רתיהן יבע בקנ ",תילטיגידל ארשי"י מואלהם זימהם ודיקות ימואלה

 .תימואלהת ילטיגידהת ינכתהת את צמאמה לשממה )א

 .תימואלהה מרבת ומכחהם ירעהם וחתם ודיקלת ינכתש בגיה טמה )ב

-ג-
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.ימואלה חימצע ונמכת ילטיגידהת ואירבהם וחתם ודיקלת ינכתש בגיה טמה )ג


.תילטיגידהת וניירואהם וחתם ודיקלת ינכתש בגיה טמה )ד


ם יידרשמ-ןיבם ייטרקוריבם יכילהתל שק מועי ונישלם יכלהמל לכתיה טמה )ה

 .םימדקתמם יילטיגידת ונורתפת ועצמאב

 :תילטיגידל ארשים זימהל שה לועפהי מוחתבת ויזכרמהת וינכתה

ת כרעמ(ן תיאט קיורפ ,תואירבהד רשמת וחוקללם ילטרופ :תילטיגידת ואירב	)א

י רדחלי נשדחם ירותר וציקט קיורפ ),תואירבי נוגראבם ילפטמן יבע דימף ותיש

ל שם ינותנח ותינר שפאמה ,בחרהר וביצלות וינידמהי מרוגל BIט קיורפון וימ

 .ח"שן וילימ 89ל עד ומעלי ופצ 2019ת נשלב יצקתה .תואירבהת כרעמ

ם יסרוק ,הירפירפהמם ידימלתלם ניחבת שרבם ייטרפם ירועיש :ילטיגידך וניח	)ב

ד וקי דומיל ,הארוהבם דאח וכן ונכתלת כרעמ ,םירומת ורשכהלם ינווקמ

ד ומילום יילטיגידם ירפס ,רפסי תבום ירומת ומזוי ,הריעצה ביטחבה קיטובורו

 ,תונווקמת ורשכהום יסרוקלת ימואלה מרופטלפת מקה .היגולונכטת ועצמאב

 2019ת נשלב יצקתה .הימדקאלוב חרהר וביצלם ינווקמם יסרוקת ורשעה ליכמה

 .ח"שן וילימ 80ל עד ומעלי ופצ

ם יארוקת ולוקוה ירפירפבם יינוניבום ינטקם יקסעלן ווקמר חסמד ודיעלת ינכת	)ג

ת נשלב יצקתה .תונשדחלת ושרהם עף ותישבי רוביצהר זגמלת ונשדחהן רקל ש

 .ח"שן וילימ 30ל עד ומעלי ופצ 2019

ת ורשכההר ופיש ,ילטיגידח וקיפ ,תונווקמה חוורת וליהק :תילטיגידה חוור	)ד

י ופצ 2019ת נשלב יצקתה .ילטיגידה חוורק יתום ינווקמם ילכבת ויעוצקמה

 .ח"שן וילימ 21ל עד ומעל

ע ימטהלת וניינועמהת וימוקמת ויושרבה כימתלף קיהב חרט קיורפ :ימוקמן וטלש	)ה

 ,בשותלם ינווקמם יספט ,טנרטניאר תאן וגכ ,תויסיסבת וילטיגידת ומרופטלפ

ם יטקיורפבה כימתן כות יפרגואגע דימת כרעמום יבשותי קיתל והינת כרעמ

ת וימוקמת ויושרל שת ולוכשאבה יצטיגידם ודיק ,ףסונב .םימדקתמם יילטיגיד

ת ילטיגידהת וניירואהם ודיקוה לשממהת וטלחהבו פדעותשת וימוקמת ויושרבו

 .ח"שן וילימ 54ל עד ומעלי ופצ 2019ת נשלב יצקתה .םיבשותהל ש

הנבמתמאתהה ניינעש 11.01.2018ם וימ 3398'סמהלשממהתטלחהלם אתהב

י מואלהם זימהוי תלשממהב ושקתהת ושרו דחואי ,2020ר אוניב 1ם וילד ע ,הלשממה

הזך להמ ".ימואלהל טיגידהך רעמ"ארקיתשת חאך מסת דיחיל "תילטיגידל ארשי"

ז כרישד חאף וגם יקהלו ,םיפוגהי נשי דיקפתבם ויכת ומייקהת ויוליפכהת אל טבלד עונ

 .תיתלשממהה יצטיגידהם וחתבת וליעפהת א

ם יריעצהת ושר)5

 2880ר פסמה לשממת טלחהף קותמה מקוהי תרבחן ויוושלד רשמבם יריעצהת ושר

ש ומימבע ייסל ,לארשיבם יריעצהת ייסולכואם ודיקלל ועפלת נמל ע 23.7.2017ם וימ
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ע ונמכה רכהך ותם יירוביצהם יניינעבם תוברועמת אר יבגהלום הבם ולגהל איצנטופה


.יתרבחוי לכלכה חימצ


:תושרהל שם יירקיעהה ידיקפת

ם יריעצהת ייסולכואת מצעהוח ותיפ ,םודיקלת וימואלת ויגטרטסאת וינכותש וביג

 .לארשיב

 )ד

 .לארשיבם יריעצהת ייסולכואם וחתבת יתלשממהת וליעפהל ולכתום ואית

ו ךת ם יריעצהת ייסולכואלם ייטנוולרהם ימוחתבי רזגמ-ןיבח ישוף ותישם ודיק

 .תוטלחהת לבקי כילהתבם יריעצהל שם פותישת רבגה

 )ה

 )ו

ק פסמי תלשממה נעמת ולבקמן ניאשם יריעצהת ייסולכואב רקבת וצובקי והיז

 .ןרובעם ינעמת מאתהות שגנהן עמלת וליעפון היכרצל

 )ז

ה עפשהת ולעבת ויתלשממת וטלחהת לבקי כילהתת רגסמבת וצעוויהוע דיר וקמ

 .םיריעצהת ייסולכואל ע

 )ח

ת גצהום יריעצל עה עפשהם הלש ישה קיקחי כילהת ומדקתהר חאב קעמום ודיק

 .ךרוצהת דימבם יכילההת רגסמבם ייטנוולרם ימרוגלה דמע

 )ט

ו ךת ם יריעצהת ייסולכואלם ירושקהם יאשונבם ייתאוושהם יימואלם ירקחמם ודיק

 .ךרוצהת דימבם ייטנוולרם יימואלניבם יפוגות ונידמם עה לועפף ותיש

 )י

 .םרובעע דימת שגנהום היתויוכזי וצימי בגלם יריעצהב רקבת ועדומת אלעה

 .םיריעצהת ייסולכואל עם יעיפשמהם ייטנוולרם ימוחתבם ינותנל שח ותינוף וסיא

ה ינווגל עם יריעצהת ייסולכואלם ילכת יינקהך רוצלת יתלשממת וליעפם ודיק

ת וברועמות וכיישד ודיעד צלם ייחהי מוחתן ווגמבה תואמצעם ודיקלו ,השומימו

 .הליהקהן עמלם יריעצהת ייסולכואל שת יחרזאות יתרבח

 )אי

 )בי

 )גי

י דמה לשממל ,לארשיבם יריעצהת ייסולכואם וחתבת ימואלהב צמהת נומתת גצה

 .הנש

 )די

ת וצופתהד רשמ	.ב

. 28.04.2013ם וימ 74ר פסמה לשממת טלחהף קותמם קוהת וצופתהד רשמ

ל ארשית לשממלי כה ייארך ותמל ארשית נידמלם לועהת ודהין יבר שקהל ען ומאד רשמה

 .תוצופתהת ודהים עת פתושמת וליעפת ועצמאבע צבתמר שקה .םלועהי דוהיי פלכת וירחא

 :םיאבהם ימוחתבל עופד רשמה


.תוצופתהת ודהיב רקבל ארשילר שקות ידוהית והזק וזיח)1


.תוימשיטנאבק באמ)2


.תוצופתהת ודהין יבלי לארשיהל הקהן יבר שקהק וזיח)3


ן הכמה נוממהר שהו ,"תילגת"ו "עסמ"ת וינכותת אמ "הרד רשמם עף תושמבל הנמד רשמה


."תילגת"ם זימל שי וגיההת דעוור "ויכ


ל ארשית לשממלת פתושמהה מזויה" 1660ה לשממת טלחהם ושיייל ען ומאד רשמה ,ןכו מכ


."ידוהיהם עהו
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 .ג

 .ד

 .ה
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ה רבסהום ייגטרטסאם יאשונלד רשמה

ם יינוחטיבם יינידמם יאשונל שם תלבוהל ען ומאה רבסהום ייגטרטסאם יאשונלד רשמה

 .לארשית נידמלת יגטרטסאת ובישחי לעבם ניהש ,םירחאו

ל ולכתלה רבסהום ייגטרטסאם יאשונלד רשמהי ארחא ,הלשממהש ארת ייחנהלם אתהב

ם קויו זת רגסמבו ,היטביהל לכל ע ,לארשיד גנכה יצמיטיגל-הדהת עפותד גנכה כרעמה

 ,ללוכי תלשממע דיר גאמת מקהל ,היגוסבי תלשממהל ופיטהת לבוהלי זכרמה טמד רשמב

ם ירשקהבה לשממהג וציילוה לועפי פותישם וזייל ,םלועבוץ ראבת ויוליעפם ודיקוע וציבל

 .םייטנוולרהם ימרוגהל לכל ומו לא

ת ויגוסות ינאריאהה ריזבת ויגוסת מגודכ ,תויזכרמת ויגוסם ודיקלד רשמהל עופ ,ךכלף סונב

 .תורחאת וינוחטיבות וינידמ

ן יעידומי ניינעלד רשמה

ד רשמלם יפופכהם ינושהן יעידומהי פוגלם ירושקהם יאשונבל פטמן יעידומי ניינעלד רשמה

 .הלשממהש אר

ת שרומום ילשוריד רשמ

ו תמקהם עו ,31.5.2015ם וימ 46'סמה לשממת טלחהף קותמם קוהת שרומום ילשוריד רשמ

ר יעהח ותיפן ניינעשה לשממהת וטלחהם ושייול והינל עת וירחאהת אד רשמהל ביק

ר שהו ניהת שרומום ילשורילר שה .םילשוריח ותיפלת ושרהי דיל עת ועצובמה ,םילשורי

ל עו80-הת ונשי הלשבם קוהשי רוטוטטסד יגאת ,םילשוריח ותיפלת ושרהל עה נוממה

ח ותיפת ולועפע וציבת בוטל 60-הת ונשי הלשבה מקוהש ,םילשוריח רזמח ותיפלת רבחה

 .םילשוריח רזמב

ת וכוראת וכלשהם הלם ימוחתב ,הלכלכוה רבחי מוחתבם ילשוריח ותיפל ען ומאד רשמה

ם ילשורילר שה ,ףסונב .םילשורית ייריעל שה תלוכיוה תוירחאם וחתבן ניאר שאוח ווט

םילשוריר ורחש ,םימיהת ששת מחלמת שרומלז כרמהל עה נוממהר שהו ניהת שרומו

 .תשומחתהת עבגב ,הדוחיאו

ת ולועפע צבלת שרומף גאת ומישמו עבקנ 21.02.2010ם וימ 1412ה לשממת טלחהב ,ןכו מכ

שודיחל,רוזחשל ,רומישל ,הפישחלל ועפל :תימואלת שרומת ויתשתת מצעהום וקישל

ת ובישחי לעבם ינכתת ריצאל ;םיישחומי תלבום יישחומת ימואלת שרומי סכנח ותיפלו

ת עמטהל ;לארשיץ ראל שי גולויבהן ווגמהת רימשל ;רוביצלם תשגנות ימואלת ירוטסיה

י רוביצהח ישבת ימואלהת שרומהת ינכתת מצעהלת ושרדנהת ופסונת ולועפן כות שרומי נכת

 .לארשיב

 :ה לשממת וטלחהע וציבום ושייל ען ומאד רשמהן כו מכ

ר יעהי בבוסם יחותפהם יחטשהו מקושו זת ינכתת רגסמב-ה קיתעהר יעהן גאק וזיח)1

 .הקיתעהר יעהת אם יבבוסהם יחטשהת את ופיילום הבם ירוקיבד דועלה רטמבה קיתעה
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-ל בויהת ינכתום ורמת ינכת ת ירבחת ילכלכהה ביבסהח ותיפבת דקמתמהת ינכתה-

םיעצובמהחוכמרשאכה לכשהוה ימדקאתמדקתמה יישעת , , ,תורייתהי מוחתב

 .םירקבמהור יעהי בשותר ובעם ייחת וכיאל שם יטקיורפ

(2 

ד חמה פיכ

ה לכלכה ,ךו

אי צמאמו רבגויו זת ינכתת רגסמב-ם ילשוריח רזמבם ירעפם וצמצת ינכת

ניחהי מוחתו רבגותיי נשד צמו ,םינפן וחטיבלד רשמהי דיל עו עצוביש

םילשוריח רזמי בשותל שי מונוקא- .ו יצוסהב צמהת אר פשלת נמל עה חוורהו

(3 

 4) .י"לינת רתחמת ליפנלם ינש 100ן ויצלת שרומם זימם ודיק

 5) .ולעופוו תשרומת חצנהלם זימם ודיקוי קסניטוב'זב אזל שו תריטפם וין ויצ

 6) .ןלוגהת מרבת יתלשממת וליעפר ובגת

 7) .תואמצעהת יבר וזחישום וקיש

ה קיטסיטטסלת יזכרמהה כשלה	.ו

 ,ףוסאלו דיקפתשה לשממהל שי זכרמהף וגהא יה )ס"מלה(ה קיטסיטטסלת יזכרמהה כשלה

ש ורדה זע דימ .ץראבה רבחהוה לכלכה ,הייסולכואהל עי טסיטטסע דימם סרפלו ,דבעל

ת ודסומלם גר סמנע דימה .בקעמלון ונכתל ,תוינידמת עיבקי כרוצלר קיעבה לשממהי דרשמל

ת יטסיטטסהת וליעפהת אם אתלת יארחאה כשלה ,ןכו מכ .בחרהר וביצלום יימדקאר קחמ

ם אתהבת ישענס "מלהל שה תדובע .םייטסיטטסם יאשונבם הלץ עיילוה נידמהת ודסומל ש

ת כירעם גת רשפאמך כבום לועהת ונידמת יברמבםילבוקמהםיימואלניבם יטרדנטסל

 .תורחאת וצראן יבלל ארשין יבת ואוושה

ה כשלהת דובער קיע. 1972ב "לשת ),שדחח סונ(ה קיטסיטטסהת דוקפח וכמת לעופה כשלה

תדימב,םייתנשום ייתנשב ר ,םיישדוח –ם יפטושם ייטסיטטסם ינותנת נכהבת דקמתמ

 :םיאבהם יאשונב ,ןימי פלר שפאה

 .ןוכסיחהוה דובעהן וירפ ,העקשהה ,הכירצה ,רצותה-י מואלהק שמה	)1

 .ץוחהר חסום ימולשתהן זאמ	)2

ם יתורישור חסמ ,הרובחת ,היינב ,היישעת ,תואלקח-ם ינושהק שמהי פנעבת וליעפ)3

 .דועו

 .םיתורישום ירצומל שם יריחמי וניש)4

 .הלודיגלם ימרוגוה בכרה-ה ייסולכוא)5

ה קוסעתהב צמ ,םלדוג ,יתרבחהוי לכלכהם בצמ-ה ייסולכואבם יטרפהות וחפשמה)6

 .דועוה קסעהי אנת ,רכשי רעפ ,הלטבאהו

ת מר-ם יימוקמהום ייזכרמהה נידמהת ודסומי דיל עה ייסולכואלם יקפוסמהם יתוריש)7

 .דועוה עישפהת מר ,תואירבה ,ךוניחה ,הלכשהה

 ,רוידהון יסולכואהד קפמת את כרועה קיטסיטטסת יזכרמהה כשלה ,הלאת ויוליעפלף סונב

 ,החפשמהת ואצוהר קסן וגכ ,םינשר פסמלת חאם יכרענהם יירוזחמת ולועפום ירקסן כו

ה לאת ולועפ .םיימעפ-דחם ירקסן כו ,םימגדמום יגוויסל עת ורעה ,הקופת-המושתת וחול
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,הרבחבוקשמבתויזכרמתועפותלע )םייפנעום ייפרגואיג(םיטרופמםינותנת וקפסמ


.תיטסיטטסהת כרעמהן וכדעלס יסבם גם ישמשמה 


ם ירקסה .תמדקתמה רבחוי נרדומק שמל שו לוהינלם יצוחנס "מלהי דיל עם יפסאנהם ינותנה

א שונבע דימת לבקלת ולאשהת וציחנת את עבוקשא שונלם יחמומל שה דעוי דיל עם יכרענ

ם ירקחמלום יימואל-ןיבם ימכסהל שם מויקלת ושורדהת ובושתת וקפסמ ,ףסונבו ,רקחנה

ם רוגי דיל עת ונמזומן ניאר וביצלת ונפומהת ולאשה .םיימואל-ןיבת ודסומת וסחבם יכרענה

 .רחאו אה זם יוסמר קוחת ושמשמן ניאון יינעל עבו אי רחסמ ,יטרפ

 :םיאבהם ינדמואהום ירקסהת אר תיהן יבע צבלס "מלהת וירחאב

ה בשת יסאלקהה טישבל ארשיבם ידקפמהו כרענ )ללוכ( 2008ד ע-ן יסולכואהד קפמ)1

ת ויגולונכטת ויוחתפתההר ואל .הייסולכואהת אם ידקופות לדלת לדמם ירבועם ירקוס

ע דימת בלשמהה ריקחת טישל עט לחוהת ויולעל יזוהלן וצרך ותמו ,םלועבול ארשיב

ת ורוקמבר סחשע דימת מלשהך רוצלן הח טשבת ימגדמה ריקחום יילהנמת ורוקממ

 .םיילהנמת ורוקמבם ייקהע דימהת ומיאלן כום יילהנמ

ת ורוקממע דימוח טשהר קסמע דימב לושמו ב ",בלושמד קפמ"ס "מלהת עצבמן אכמ)2

ס "מלהע צבת 2019ת נשב .ילהנמהר וקמלס יסבהא והם יבשותהם שרמ .םיילהנמ

 .ןיסולכואהד קפמל "תיללכה רזח"

ך רואלל ארשיבת יבי קשמבם יטרפל שם ירבעמהום ייונישהת ניחב-ח ווטך וראר קס)3

 ,תואירב ,םיישיאם יסנניפ ,תוסנכה ,הקוסעת ,ךוניחן וגכם ינושם ימוחתן ווגמבן מז

 .םיימואלניבם יטרדנטסלם אתהב ,המודכוה חפשמב כרה ,רוידי אנת

 ,הקוסעתהי מוחתבם יפטושם ירקסע וציב-ה ייסולכואהל שי תרבחהוי לכלכהב צמה)4

ן כו ,החוורה ,העישפהום יטפשמה ,תוברתה ,הלכשההוך וניחה ,תואירבה ,םייחהת מר

ה שענו ב "תויליבומ"א שונבי תרבחר קסך רענ 2018ת נשב .םינושם ייתפוקתם ירקס

 ".תויתחפשמ"א שונבד קמתיר קסה 2019ת נשב .OECD-הת ונידמבב חרנש ומיש

 ,לארשיבת וחפשמהי ביצקתל עת ינכדעב צמת נומתת גצה-ת יבהי קשמת ואצוהר קס)5

 .ןתושרבר שאא מייק-רבד ויצור וידהי אנתל עע דימו ,ןהיתוסנכהון היתואצוהה נבמ

 ,ןכרצלם יריחמהד דמב ושיחלת ואצוההל סבם יפיעסהל קשמת עיבקן הר קסהת ורטמ

ן כו מכ .םיטרפהות יבהי קשמל שי נועות וסנכהת קולחוג "מתבת יטרפהה כירצהב ושיח

 .קשמבם יירדגמהר כשהי רעפת דידמלד יחיר וקמה ווהמר קסה

ם יריחמבם ייונישהל שת וטרופמת ורדסל שף טושם וסרפ-ם יריחמהל שה קיטסיטטס)6

י ריחמב ,תואלקחבת וקופתהות ומושתהי ריחמב ,היישעתהת קופתל שם יריחמב ,ןכרצל

 .םיסובוטואהף נעבום ישיבכת לילסב ,םירוגמלה ינבבת ומושתה

י זכרמי לכלכר וטקידניאש משמהן כרצלם יריחמהד דמח ותיפ-ם יריחמד דמח ותיפ)7

ך רעתורדסי וכינל ,היצלפניאלן דמואכ ,קשמבם יברם ינונגנמבם יריחמת דמצהל

 .םיקוושח ותינום ירקחמלס יסבכום יילאירם ינותנלן תכיפהות וילנימונ
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י פנעל שת וליעפהוה נבמהל עת ויטסיטטסת ורדס-ק שמהי פנעל שה קיטסיטטס)8

 .דועוח וטיב ,םיקנב ,הרובחת ,יוניב ,תואלקח ,היישעת :קשמה

ב יתנ .ז

,םימעהר ח ת ונידמבה יילעי אכזום ידוהיב רקבל ועפלא וה "ביתנ"ן וגראל שי רקיעהו דועיי ב

ע ייסלוד דועלת נמל עה ינמרגבם ימעהר בחת ונידמי אצויה יילעי אכזום ידוהיב רקבו

ת וינידממת רזגנכת ודהילות ונויצל ,לארשילם תקיזת אק זחלול ארשית נידמלם תיילעל

ן וגראהל עופן הבת וצראבת וירשפאהה לועפהי כרדלה אלמה מאתהבול ארשית לשממ

. 22.7.2007ם וימ 2070ה לשממהת טלחהלם אתהב

 ,ךליאום ינומשהת ונשף וסמ .יאשחן פואב "ביתנ"ה לעפ ,המויקלם ינושארהם ירושעהך להמב

ל שת ינומהה יילעה רשפאתה ,מ"הרבבוה פוריאח רזמבו שחרתהשם ייונישהמה אצותכ

ן יבלל ארשין יבם ייטמולפידם יסחיו דסומ ,ליבקמב .לארשית נידמל או לאת ונידממם ידוהי

ת וליעפמ :"ביתנ"ל שת וליעפהי פואה נתשהו לאת ורומתמה אצותכ .םימעהר בחת ונידמ

 .היולגת וליעפל א "לזרבהך סמ"לר בעמת יאשח

 .ביתנת וליעפת בחרהל ע) 2070'סמה טלחה(ה לשממהה טילחה 2007י לויב 22-הך יראתב

ל ארשילה יילעהי אכזב רקב ,םימעהר בחת ונידמך ותבת וליעפהת בחרהת ללוכה טלחהה

ה לועפף ותישבל עפתב יתני כע בקנ ,ףסונב .םילארשיהם יזכרמהך רעמק וזיחו ,הלאת ונידמב

 ,הינמרגבם ילעופהם יידוהיהם ינוגראהם עות ידוהיהת ונכוסה ,ץוחהד רשמם עא למם ואיתבו

 .הינמרגבם ימעהר בחת ונידמי אצויב רקבת ונושת ולועפום יטקיורפם דקלת נמל ע

ת מגודכל ארשית נידמל )םיטנדוטסור עוני נב(ר יעצהר ודהר וביחלת וליעפבת דקמתמב יתנ

ה איבמו זת וליעפ .לארשית נידמם עת ורכיההת רבגהוה ריעצת וגיהנמח ותיפלת וינכת

ה ריגהי דעילת ורחתת רבה נידמכה תואת גתממו ,דעיהי להקב רקבל ארשיל שה פישחל

 .םירחא

ה נידמהת ורישת וביצנ .ח

ל והינון ונכתלת כמסומהות יארחאהה טמת דיחיא יה )מ"שנ –ן להל(ה נידמהת ורישת וביצנ

ם יעגונהם ינושם יקוחבו עבקנת וביצנהל שה יתויוכמס .הנידמהת ורישבי שונאהן וההל ש

.)ר"ישקת –ן להל(ה נידמהת ורישן ונקתבוה נידמהת ורישל

ת כירע ;םידרשמהל שי נוגראה נבמת עיבק :םהב ,םינווגמום יברם ימוחתבת קסועת וביצנה

י דבועלי ונימי בתכת אצוה ;הנידמהת ורישבת ורשמש ויאלם ידמעומלת וניחבום יזרכמ

ל והינ ;םתויעוצקמר ופישם שלם ידבועלת וכרדה ;תורשמת רדגה ;תוגרדת עיבק ;הנידמה

י דבועל שת עמשמהי ניינעבל ופיט ;םיילהנמם ינונקתת עיבק ;תואלמגהוה שירפהא שונ

 ;הלשממהי דרשמבת וניוצמות וכיאם ודיק ;םיפסונם ייתלשממם ידיגאתום ירומ ,הנידמ

ם ידבועהת וגיצנם ען תמוא שמבה נידמהת ורישג וציי ;ר"ישקתהת וארוהן וכדעוה כירע
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הלשממה ;הדוע ם וחתבם ודיקו ;הדובער כשא שונב י פלכג וצייבה ה קיקחל ופיטי מכסהו

ז וכיר ,ףוסיא ;ותלהנהוה נידמהי דבוער בחת דובעבם יעגונהם יאשונהל כבה נידמהר קבמ

ת רוכשמם ולשתוב ושיחך רוצלם ינותנהת מרזהוה לשממהי דרשמל שא "כי נותנד וביעו

ר צואבה טמהת ודיחילר כשוא "כא שונבע דימר וזחא .ןוכימהת דיחיי דיל עם יעצובמה

."הנידמהת ורישלם ירעוצ"ת ינכתת לעפהו ;הלשממהי דרשמלו

י נוגראהה נבמה

 :הנידמהת ורשב יצנ)1

 .הלשממהי דיל עה נוממו ,הנידמהת ורישת וביצנל שי ללכהל והינהל עי ארחא

 :הנידמהת ורישת דעו)2

. 1959-ט"ישת ),םייונימ(ה נידמהת ורישק וחבע בקנה נוניכשת ירוטוטטסה דעו

ב יצנן הכמה דעוהר "ויכוה לשממהי דיל עם ינוממהם ירבחה עבשם ירבחה דעווב 

ת אה וולמוח קפמר שא ,ירוביצ –י עוצקמף וגכש משלה דעונה דעוה .הנידמהת וריש

ם יאשונבה צלמהו אה טלחהת ויוכמסו דקפוהה ידיבוה נידמהת ורישל והינן פוא

י במופז רכממר וטפן תמ ,ךמסת ודיחית מקה :ןוגכ ,םישיגרום ייתכרעמ ,םיינורקע

 '.וכות ויפיצפסת ורשמל

 :הנידמהי דבועל שת עמשמלן ידהת יבות וריקחהת דיחי)3

ה נווכהן תמ ,ןכו , 1963–ג "כשתה ),תעמשמ(ה נידמהת ורישק וחת פיכאל עת יארחא

ל עי ארחאן ידהת יב .תיעוצקמה ילאם יפופכהם ידרשמבת עמשמהי רקוחלת יעוצקמ

 .שרדנוה דימבי תעמשמן ידלם ידבועהת דמעה

 .ימינפהר קבמה)4

 :הרקבון ונכתף גא)5

 ,םימכסהוה לשממת וטלחה ,הקיקחמם יעבונהן ונכתות וינידמש וביגל עי ארחא )א

 .שונאי באשמא שונב

 .שונאי באשמל והינל עה רקבי כילהם ושייות וטישח ותיפל ען ומא )ב

 :ךמסהת ודיחיה לשממהי דרשמף גא)6

ע בוק ,הלשממהי דרשמל כבן קתהוט רפהי אשונל ולכמבל ופיטהת אז כרמף גאה )א

ה כרעההי מוחתבה דובעת וטישח ותיפ ,הדימת ומא ,תורשמג ווסוה ניקתלם יללכ

 .ןקתי יונישר שאמוח ותינהו

ת נוכתמבה לשממהי דרשמבת וינוגראת וקידבת כירעלת וינכתר שאמף גאה )ב

ח ותיפ ,םתטילק ,םנוימ ,םידבועת נווכהבל פטמ ,טרפהי מוחתם עת בלושמ

 .תורישהמם תשירפום ידבועם ודיק ,הכרדה ,הרשכה

 :תואירבהת כרעמף גא)7

ט רפהי ניינע ,ןוגרא ,הניקת(ת ואירבהת כרעמבש ונאי באשמל והינל עי ארחאף גאה

 .םידבועהת ויוגיצנם עמ "ומבת וביצנהת אג ציימו )תורישי אנתו

 :ןוחטיבהת כרעמל עה נוממה)8
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ו גו יסהוה ניקתה ,ןוגראי אשונלת יארחאה דיחיה –ן וחטיבהת כרעמי ניינעלה דיחיה

ל ופיט :תללוכהן וחטיבהת כרעמבש ונאי באשמל והינא שונלו ,ןוחטיבהת כרעמב

 .תכרעמהי דבועל שה שירפהי אשונבל ופיטות ורישי אנת ,טרפב

 9) :ריכבהל גסהל הנמ

ח ותיפ ,הריכבהת ודיקפלס חיבמ "שנל שת יעוצקמהת וינידמהם ושייל עד קפומ

ר יכבהל גסבם יריכבם ידבועלום יל"כנמלם יישיאם יזוחת כירע ,ריכבהל גסה

 .הנידמהת ורישב

 )א

ת ודעו ,הדובעי כוסכס ,םייוציפת דעו :ןוגכם יפסונם יאשונל עת דקפומה דיחיה

 .ביצנהן גסל עו לטוהשם יפסונה לועפי מוחתור קחמהג ורידי דבוע ,תויטטירפ

 )ב

 :םיזרכמהות וניחבהף גא

י זכרמום ידבועם ודיקלת וניחב ,ירוביצהת ורישלה סינכת וניחבע וציבבון ונכתבק סוע

ם יזרכמם וסרפר בדבת ויחנהן תמום ייבמופם יזרכמע וציבל עד קפומף גאה .הכרעה

(10 

 .הלשממהי דרשמבם יימינפ

 :החוורות ואלמגלף גא

-1970בלושמח סונ[)תואלמג(ה נידמהת ורישק וחם ושייבק סוע א ולמי וצימבול "שת ],

י דרשמלה נווכהן תמות וינידמת עיבק ,תואלמגלם ישרופהם ידבועהל שת ויוכזה

 .הנידמהת ורישבה חוורהי אשונלת יזכרמה טמת דיחיכש משמף גאה .הלשממה

(11 

 :הנידמהת ורישבת וניוצמות וכיאלף גאה

ן תמות ויתשתת ריציי דיל עה נידמהת ורישבת וניוצמהות וכיאהם ודיקל עד קפומף גאה

(12 

 .ךמסהת ודיחיוה לשממהי דרשמלא שונבת יעוצקמה כימת

 13) :הלכשהוה כרדהלת ורישה

.הנידמהת ורישבה לכשההוה כרדההת ולועפם ואתון ונכתלת יזכרמה טמת דיחי  )א

ה לכשההת ודסומם עף ותישבר יכבהל גסלת ויומלתשהום יסרוקת נגראמה דיחיה

 .טניו'גהוה הובגה

 )ב

 :םישנב ולישום ודיקלה דיחיה

ת ורישבם ישנם ודיקלת עגונהה דובעהת ינכתוה טמהת דובעש וביגל עת דקפומה דיחיה

(14 

ם ידרשמבה שיאהד מעמל עת ונוממהת אה ליעפמו ,הכירדמ ,החנמה דיחיה .הנידמה

ה ילפאוח ופיקל עם ישנת ונולתבת לפטמה דיחיה ,ןכו מכ . .קוחהם ושיימק לחכ

ל ילגהוב גנה ,הירפירפהח ותיפלד רשמה	.ט

ר פסמה לשממת טלחהח וכמ 2005ר אוניבם קוהל ילגהוב גנה ,הירפירפהח ותיפלד רשמה

 .הלשממהל שת ויופידעהי רדסש ארבם ביצהלול ילגהוב גנהת אח תפלום דקלה רטמב ,2994

 .לילגהוב גנה ,הירפירפהח ותיפלד רשמלד רשמהם שה נוש 2015ר במבונב

י רעפם וצמצות ילכלכהה חימצהת לדגה ,יתרבחהן סוחהק וזיח :םידעיר פסמו רדגוהד רשמל

ם ייחהת וכיאר ופישוץ ראהז כרמלת יתרבחהה ירפירפהול ילגה ,בגנהי בשותן יבת ויונמדזהה

 .תיתרבחהה ירפירפהול ילגה ,בגנהי בשותר ובע
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ד ודיע ,ילכלכהח ותיפה ,הליהקה ,הרבחהי מוחתבת ופיקמת וינכתם דקמד רשמהך כם של


.תילמרופא להך וניחהת כרעמק וזיחום יריעצהת ייסולכוא


,הירפירפהח ותיפבת קסועהם ירשת דעוש ארבד מועד רשמהל עה נוממהר שהו זת רגסמב


ל שו חוקיפוו תוכמסת חתת ואצמנל ילגהוב גנהח ותיפלת ויושרה ,ןכו מכ .לילגהוב גנה


.דרשמהת ויוליעפמק לחע וציבלת ושמשמו ,דרשמה

 :םייזכרמם ימוחתר פסמבל עופד רשמהו זת רגסמב

ה ירפירפהול ילגה ,בגנהי בשותל שי חרזאהן סוחהק וזיחום ירעפם וצמצלם יטקיורפ)1

 .תיתרבחה

ם ידבועת טילקלע ויס ,םישדחה קוסעתת ומוקמת ריצי ,ילכלכח ותיפלם יטקיורפ)2

 .תיתוכיאה קוסעת ,םישדח

 .לילגהוב גנה ,תיתרבחהה ירפירפבם יבשותהת חוורר ופישלם יטקיורפ)3

ז כרמי בשותול ילגהוב גנה ,תיתרבחהה ירפירפהי בשותן יבם ירעפהם וצמצלת ויוליעפ)4

 .ץראה

 .םיירוביצם יטקיורפץ ופישות יינבבת וימוקמת ויושרלע ויס)5

 ,הלכשההי מוחתבם יריעצלב חרמכל ילגהוב גנה ,תיתרבחהה ירפירפהח ותיפ)6

 .הליהקהות וברתה ,הקוסעתה

ב גנה ,תיתרבחהה ירפירפבם ינווגמום ירישעת וברתי יחת ריציוי אנפוה ליהקי יחח ותיפ)7

 .לילגהו

ת רבעהל עט לחוהל ילגהוב גנהח ותיפלד רשמהת מקהל עה לשממהת וטלחהת רגסמב

ח ותיפלת ושרהק וחי פ-לעו1991-ב"נשתה ,בגנהח ותיפלת ושרהק וחי פ-לעת ויוכמסה

 .דרשמל1993-ג"נשתה ,לילגה

ל ילגהח ותיפלת ושרה

ח ותיפלת ושרהק וחף קותמה מקוהש ,תירוטוטטסת ושרה ניהל ילגהח ותיפלת ושרה)1

.1993-ג"נשתה ,לילגה

 ,לילגהל שי תרבחהוי לכלכהו חותיפלת ולועפם ודיק :תושרהל שם יירקיעהה ידיקפת)2

י דרשמן יבם ואיתול ילגהג ותימ ,תירוזאהת ורייתהח ותיפ ,לילגבת ובשייתההד ודיע

 .לילגהל שו חותיפלם ילעופהם ירחאהם יפוגהות וימוקמהת ויושרה ,הלשממה

ב גנהח ותיפלת ושרה

ח ותיפלת ושרהק וחף קותמה מקוהש ,תירוטוטטסת ושרה ניהב גנהח ותיפלת ושרה)1

.1991-ב"נשתה ,בגנה

 ,בגנהל שי תרבחהוי לכלכהו חותיפלת ולועפם ודיק :תושרהל שם יירקיעהה ידיקפת)2

י דרשמן יבם ואיתוב גנהג ותימ ,תירוזאהת ורייתהח ותיפ ,בגנבת ובשייתההד ודיע

 .בגנהל שו חותיפלם ילעופהם ירחאהם יפוגהות וימוקמהת ויושרה ,הלשממה
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ת יתרבחה ירפירפ

ה ירפירפהל שם וחתהד רשמלף סוותה 1.11.2015ם וימ 631ר פסמה לשממת טלחהת רגסמב

ם וימ 1453ר פסמה לשממת טלחהב ,ןכמר חאל .יתועמשמב יצקתו רובעף קזנות יתרבחה

 :תיתרבחהה ירפירפהת רדגהבת וללכיהלם יניחבתהו עבקנ 15.5.2016

הכשלה גורידי פלי לכלכי תרבחד דמבת וגרודמה ,לילגבוב גנבן ניאש ,תוימוקמת ויושר (1 

 .תעלת עמא והשי פכ ,ת ולוכשאב )ס"מלה – 1-4ן להל(ה קיטסיטטסלת יזכרמה

לשי לכלכי תרבחד דמבם יגרודמה ,לילגבוב גנבן ניאש ,תוימוקמת ויושרך ותבם ירוזא (2 

 .תעלת עמא והשי פכ ,1-8ת ולוכשאב ,ס"מלהג ורידי פלם ייטסיטטסהם ירוזאה

י רוזאה לועפף ותישלד רשמה	.י

ד רשמה. 07.06.2009ם וימ 346ה לשממת טלחהי פל עם קוהי רוזאה לועפף ותישלד רשמה

 ,תיניטסלפהת ושרהו )ןוכיתהם יהן גאב(ר וזאהת ונידמם עה לועפהף ותישם ודיקלל עופ

ק סוע ,ףסונב .תוברתוה רבח ,תויתשת ,ךוניח ,היגרנא ,תואלקח ,רקחמ ,הלכלכי מוחתב

ם ייתדוקנם יטקיורפת מקהלע ייסמן כו ,רוזאבם יפתושמם יילכלכם יטקיורפש ומימבד רשמה

ם ודיקלם ייבטימם יאנתר וצילה רטמבת אזו ,ינויחן יינעל ארשילם הב ,תונכשהת ונידמב

 .תירוזאת וביציות ילכלכה חוור

ם ודיקם של ,ולו צקוהר שאם יבאשמבש ומישלה דובעת וינכתש וביגל עד רשמהן ומאד וע

ה לשממהר ושיאלן תאבהך ות ,םייטנוולרהה לשממהי דרשמם עם ואיתב ,הלועפהי פותיש

 .ךרוצהת דימב

ם ייגטרטסאהם יסרטניאהת אם דקלה רטמבם יימואלניבם יפוגם עף יצרר שקבי וצמד רשמה

ם יירוזאם ימזימת בוטלת ועקשהד ודיעום יבאשמס ויגת ועצמאב ,לארשית נידמל ש

ו ניתונידמת חוורול ארשית נידמת חוורלג שגשמן וכיתח רזמלן וזחהש ומימך ות ,םיפתושמ

 .תונכשה

 :םייזכרמם ידעיה עבראי רוזאה לועפף ותישלד רשמהר ידגה ,ןוזחהש ומימם של


.רוזאהת ונידמם עה לועפי פותישלת ושדחת ורגסמל שה יינבוד ודיע ,רותיא)1


.ירוזאה לועפף ותישלס יסבכת ויזיפת ויתשתל שר ופישוה יינב)2


.הלועפי פותישלם ימסחת רסהור ותיא)3


).P2Pׂ(ם ייתרבחם ימוחתבה לועפי פותישלם ישדחה בישחי סופדת ריצי)4


.ןדרית כלממל ומם ייתיתשת "לע-יטקיורפ"ם ודיקבץ מאמד רשמהז כיר ,תונורחאהם ינשב

 :םהבשם יטלובהן יב

ל ארשין יבי לכלכה לועפף ותישל של גדהט קיורפ-)םימיהתלעת("םולשהל בומ")1

תושרהון דרי ,לארשילף תושמ"םולשהל בומ"טקיורפ .םולשהם כסהק וזיחון דריל

 ,ןדרילול ארשילם ימק פסישה בקעלן ופצמה לפתהל עפמת מקהל לוכו ,תיניטסלפה

 .קוריל משחר וצייו ,ומוקישבן ושארב לשכח למהם ילף וסם ימם ימת כלוהת כרעמ

ת יניטסלפהת ושרהון דרי ,לארשין יבם ימת רבעהת קסעם גל לוכט קיורפהם כסה

 .רוזאבם ימהי רגתאלי קלחה נעמכ
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ת מקהל לוכהן דרילל ארשין יבי תיתשתט קיורפ-"ןדריהר עש"ה קוסעתוה יישעתר וזא)2

י לעפמו מקויו ב ,יבצת ריטץ וביקר וזאבל ובגהל עף תושמה קוסעתוה יישעתר וזא

ו לכויו ילא ,הקיטסיגולז כרמור חסמ ,ןונכת ,םיתוריש ,תיקסעת ומזיי רוזא ,הישעת

 .םירימחמן וחטיבי להנות ורשאבך רוצא ללם ינדריום ילארשיס נכיהל

ם יזורדהת ייסולכואלה נעמול ופיטלת וכמסהת אל ביקי רוזאה לועפף ותישלד רשמה ,ןכו מכ

ר זגמהל שי לכלכ-יתרבחח ותיפלת להנמהה מקוהו זת רגסמב .לארשית נידמבם ייסקר'צהו

ת רקבמ ,תללכתמר שא ,ירוזאה לועפף ותישלד רשמבל ארשית נידמבי סקר'צהוי זורדה

 ,םייסקר'צהום יזורדהם יבושיהח ותיפוה מצעהל ,1052-ו 959ה לשממת וטלחהת אה וולמו

. 5233ה לשממת טלחהלם אתהבש דחי זורדב ושיית מקהלה טמת דובעז כרתו

י זכרמת מקה-ן וגכ ,תיניטסלפהת ושרהל ומל אם יטקיורפל שה רושד רשמהם דקמ ,ףסונב

 ,ל וא ן יב .דועוה ישעתי רוזאת מקה ,לובגי רבעמת בחרה ,םיקסעי שנאלם יפתושמם ישגפמ

ה בחרה ,וחיריבי אלקחהה יישעתהר וזא ,םירפאר עשבם יקסעהן ילקרטת את ונמלן תינ

 .דועוי בנלאום ולשם רכי רבעמת וליעפר ופישו

–ד רשמהל הנמ, 02.08.2009ם וימ 651'סמה לשממהת טלחהי פל ו  ,ותוליעפת רגסמבד וע ע

ת יניטסלפ-תילארשיהת פתושמהת ילכלכהה דעווהת א-י רוזאה לועפף ותישלר שהת ושארב

Joint Economic Committee ) JEC ,( הלשממהידרשמףותישךות,ןיפיקעבוןירשימב

 .םייטנוולרה

 04ף יעסת רגסמבם יבצקותמם ניאשה לשממהש ארד רשמת וירחאבם יביצקתות ודיחי .4

) 10ף יעס(י מואלן וחטיבלה טמה .א

ן וחטיבלה צעומכ 7.3.1999ם וימ 4889ה לשממת טלחהי פל עם קוהי מואלן וחטיבלה טמה

 2438ה לשממת טלחהבה טמלו נקוהשת ויוכמסף קותמת ישענה טמהת וליעפ ,םויכ .ימואל

ן ונבלת מחלמי חקלת ובקעבק קחנש2008-ח"נשתה ,ל"למהק וחף קותמו, 14.10.2007ם וימ

 .היינשה

ן וחטיבהוץ וחהי ניינעבה לשממלוה לשממהש ארלה טמף וגש משמי מואלן וחטיבלה טמה

 :םיאבהם יאשונלר תיהן יבי ארחאו ,לארשית נידמל ש

ל כל שוי מואלן וחטיבי ניינעלם ירשהת דעול ש ,הלשממהל שה טמהת דובעז וכיר)1

 ;תוטלחהע וציבר חאב קעמל לוכ ,ןוחטיבוץ וחי ניינעב ,תרחאם ירשת דעו

 ,ימואלן וחטיבי ניינעלם ירשהת דעוולן וידלם יאשונוה לשממהש ארלם ויר דסת עצה)2

 ;ןוחטיבהוץ וחהי ניינעבר חאם ירשב כרהו את רחאם ירשת דעול כלו

ת רהבה ,ןוידהי אשוני בגלת ופולחהת גצהך ות ,היתודעוו ,הלשממהי נוידת נכה)3

 ;תרחבנהה פולחלת קמונמה צלמהן תמך ות ,םתועמשמת אות ופולחהן יבם ילדבהה
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-ן יבהה טמהת דובעל עה לשממהש ארם עטמת וירחא יניינעבת ידרשמן יבהות ינוגרא- (4 

 ;ןוחטיבהוץ וחה

םאתהבר חאם וחתבל כו א , ,ן וחטיבהוץ וחהי ניינעבר חאה טמד יקפתל כע וציב (5 

 ;הלשממהש ארת עיבקל

 6) ;ןוחטיבהב יצקתבם ינוידהת ארקלה טמהת דובעת נכה

 7) ;לארשית נידמל שן וחטיבהת שיפתל שה ניחב

 8) ;םיינוחטיבם ימזימל שה ניחב

ינוחטיב- ;י נידמהב צמהל שת יתנשב רות יתנשה כרעהת נכה (9 

 10) ;)ל"נמ(ם יימואלם ירבשמל והינלז כרמהת לעפה

תונידמבם יליבקמי מואלן וחטיבי מרוגם עה לועפף ותישום ואיתי רשקת קוזחתום ויק (11 

 ;םלועהי בחרבו יתויוגיצנוץ וחהד רשמם עם ואיתבת ורחבנ

 )8989-ו 8901ם ימוחת, 89ף יעס(י תלשממהס יפדמה	.ב

 .רצואהד רשמת רגסמבי קסעל עפמו ניהי תלשממהס יפדמה

 :יתלשממהס יפדמהת וירחאב

ת ודיחיוה לשממהי דרשמלס ופדהם וחתבי עוצקמץ ועיין תמוס ופדת וקפהע וציב)1

 .ךמסה

ת וברל ),םינוכרדה זל לכב(ל ארשית נידמל שי משרד ועיתת קפהלי ארחאם רוגת ווהל)2

ת וקופתהת וכיאת רקבוי נכטהן ויפאהת עיבק

ת ספדהן היניבום ינושהה לשממהי דרשמר ובעת ושיגרות וינוחטיבס ופדת ודובעע וציב)3

 .תונושת וינוחטיבת ודועתות ורגבת וניחב

ם אן יבוי תלשממהס יפדמבי מצער וצייבם אן יבם ינושם ימוחתבס ופדת ודובעע וציב)4

י כוראת רגסמי זרכמבי תלשממהס יפדמהם עם ירושקהם יינוציחס ופדי תבת ועצמאב

 .הנידמהל של דוגלן ורתיל וצינך ותח ווט

יכילהתרוציקולועיי,םייתלשממהםידרשמבסופדהיכרצלשת יבחורה יאר)5

 .רצקן מזבה הובגת וכיאבת ודובעת לבקלי עוצקמח וקיפוי תועמשמן פואבת ורשקתהה

) 8902, 8990ם ימוחת, 89ף יעס(ת יתלשממהם וסרפהת כשל .ג

 .רצואהד רשמת רגסמבי קסעל עפמה ניהת יתלשממהם וסרפהת כשל

ם וסרפלע גונהל כבה לשממהי דרשמל שע וציבהע ורזה ווהמת יתלשממהם וסרפהת כשל

,םידרשמהל שם תוליעפם וסרפבר בודמ ,ךכל לכב .לארשיבת רושקתהי עצמאבם תוליעפ

 ,ףסונב .רוביצלע דימום יזרכמם וסרפן וגכ ,םהלם יביוחמה לשממהי דרשמשה בוחהי מוסרפו

ת יקווישת וליעפע וציבלה לשממהל שע וציבהע ורזה ווהמת יתלשממהם וסרפהת כשל

עוציבלת ויורשקתההון כותהש כרת את ורייתהד רשמר ובעת עצבמה כשלה ,ךכ .ל"וחב

 .םלועבת ונושת ונידמבם ייקווישם ינייפמק
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ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה

ם יירוטוטטסם ידיגאתות ויתלשממת ורבחר ובעת לעופת יתלשממהם וסרפהת כשלן כו מכ

 .תורוקמת רבחול משחהת רבחן וגכ ,הכרדם ימסרפמה

 .ח"שי נוילימ563-כבם כתסהת יתלשממהם וסרפהת כשלל שת וליעפהף קיה 2017ת נשב

ם יפוגל שם וסרפהת ואצוהל עת ולבגמה עבקש 2080ה לשממת טלחהה לבקתה 2014ת נשב

י כה עבקש 366ה לשממת טלחהה לבקתה 2015תנשב . 2015תנשל ,הטלחהבו טרופש

ה עבקש 2991ה לשממת טלחהה לבקתה 2017ת נשב .עובקן פואבו לוחית ורומאהת ולבגהה

ה לשממת טלחהבו לבגוהם הלשם וסרפהי ביצקתשה לשממהי דרשמ 2018-ו 2017ם ינשבי כ

ם יגירחם ירקמבו ,םיביצקתהל עה נוממהר ושיאב ,םהלה עבקנשה לבגמהמג ורחלו לכוי 366

 .רצואהד רשמבם יביצקתהל עה נוממהוי ללכהב שחהת ושארבם יגירחת דעור ושיאב

) 22ף יעס(ת די תורישלד רשמה

ת די תורישלד רשמה)1

 :םיאבהם ימוחתהל עי ארחאת די תורישלד רשמה

ת ויתדהת וצעומבה כימת )א

ת ויתדהת וצעומהי דיל ער קיעבם ינתינל ארשיבת ידוהיהה ייסולכואלת דהי תוריש

ת שגהבת ירקיעהות יזכרמהע ורזהא יהת יתדהה צעומה .תימוקמהת ונברהו

ד מועה שארבר שאת ימוקמהת ונברהת מייקה דילו ,חרזאלם ייתדהם יתורישה

ת ימוקמהת ונברהות יתדהה צעומהי דיל עם ינתינהת דהי תוריש .ימוקמהב רה

 ,הרובק ,ןיבוריעות בש ,החפשמהת רהט ,ןיאושינם ושיר :ראשהן יבם יללוכ

ת ויושרהי מוחתבת ויתדת וצעומ 131ם ויכת ולעופץ ראב .תורשכות ינרותת וברת

400-כלת די תורישת וקפסמהת וירוזאת ויתדת וצעומ 21ן כותמ ,תוימוקמה

 .תובשייתהבם יצוביקום יבשומ

ם יתורישן יגבת ורגא)1-תורוקמר פסממם ינמוממת ויתדהת וצעומהי ביצקת

ל שת ופתתשהם וכס)3ה נידמהל שת ופתתשהם וכס)2ת נתונת יתדהה צעומהש

יביצקתביראהקלחהתווהמרשא ,תוידסומהת וסנכהה .תימוקמהת ושרה

י דיל ע 40%-ות ימוקמהת ושרהי דיל ע 60%ל שר ועישבת ונמוממ ,תוצעומה

 .קוחבע ובקהן פואבם ירחאת ופתתשהי סחיו עבקנם אא לא ,הנידמהב יצקת

ת ובשייתהבת די תורישן תמ )ב

ת ויתדת וצעומן יאם הבת ומוקמבות וירוזאהת ויתדהת וצעומבת דהי תוריש

ם ינברן כו ,דרשמהי דיל עא למן פואבם יבצקותמהש דוקבם יתרשמי דיל עם ינתינ

ו לאם יתרשמ .תיביטמרונה אצקהכם רכשן ומימבף תתשמד רשמהר שאת וינלבו

ם הו בב ושייבי תדהם ייחהח רואת אן גראלול הנלם דיקפתשת וינלבום ינברם ה

 .תוימוקמהת ויושרבת אלממת יתדהה צעומהשת ויצקנופהת אא למלו ,םיבצומ

-ג-
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ה רובקי תוריש	)ג

ת ולעופן קלחר שאכ ,הרובקי תורישן תמך רוצלת ולעופא שידקת ורבח 600-כ

ד רשמבה רובקלה קלחמה .תויתדהת וצעומהד צלת ולעופן קלחוי אמצען פואב

ם ודיקלד רשמהל עופ ,וזת רגסמב .אשידקהת ורבחל שן היתולועפל עת חקפמ

י ארחא ,הרובקהם וחתל ער וטלוגרכו דיקפתת רגסמב ,ןכו מכ .היוורהה רובקה

 .תיחרזאהה רובקהם ודיקל עם גד רשמה

ת סנכי תבות ואווקמי וניבוץ ופיש	)ד

ת סנכי תבות ואווקמת וצפשמו את ומיקמר שאת וימוקמת ויושרבך מותד רשמה

 :ןלהלם יטרופמהם ירטמרפלם אתהבו דיל עו עבקנשם יניחבתלם אתהב

 .רוזיאבר וידהת ודיחיר פסמ)1(

 .תושרהת ופתתשהה בוג)2(

 .ךומסת דה נבממק חרמ)3(

ת ידוהית והזלת להנמ	)ה

ד רשמהל עופן כו ,רוביצהב רקבת ידוהיהת והזהת רבגהלת וליעפם ייקמד רשמה

 .אשונבת וליעפהל והינלת להנמת מקהל

ם ישודקת ומוקמלז כרמה	)ו

ם ישודקהם ירתאהל שח ותיפוה קזחאל ועפתלל עופם ישודקת ומוקמלז כרמה

ת נשך להמבת די תורישלד רשמהת וירחאלר בעוהה זז כרמ .לארשיבי דוהיהם על

ר בקבל ופיטל עם גד רשמהי ארחאז כרמבל ופיטת רגסמב ,תורייתהד רשממ 2014

 ),י"בשרה(י אחויר בן ועמשי בר

ל ארשילת ישארהת ונברה)2

,1980-ם"שתה ,לארשילת ישארהת ונברהק וחי פל עת לעופל ארשילת ישארהת ונברה

ם ימוחתבל ועפלת ישארהת ונברהת צעומל עול ארשילת ישארהת ונברהל על יטמה

 :ןמקלדכ


;הכלהי ניינעבת עדת ווחות ובושתן תמ )א


;תווצמוה רותי כרעלר וביצהב וריקלת ולועפ )ב


;תורשכל ער שכהת ודועתן תמ )ג


;1955-ו"טשתה ,םיניידהק וחי פלן יידכן הכלת ורישכן תמ )ד


ק וחי פל עו נקתוהשר יעי נברת וריחבת ונקתי פלר יעב רכן הכלת ורישכן תמ )ה

;1971-א"לשתה ],בלושמח סונ[ם יידוהיהת דהי תוריש

 .ןיאושינם שורב רכן הכלב רלת ורישכן תמ )ו

 .תדי תורישלד רשמבת יאמצעך מסת דיחיכ 2014ת נשמל חהת לעופת ישארהת ונברה

ם ינברהם ינהכמם יינברהן ידהי תבא ישנכול ארשילת ישארהת ונברהת צעומא ישנכ

 .םינשר שעל שה פוקתלא יהם תנוהכ .לארשילם יישארה
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 :תישארהת ונברהת וירחאבת ולועפות ודיחי

ת ורשכהף גא )א

ג נירטייקות ונולמ ,תומלואת ורשכלה קלחמה )ב

ה כמסהות וניחבלה קלחמה )ג

ץ ראבת ויולתהת ווצמלה קלחמה )ד

ת ורשכבה אנוההק וחת פיכאלה קלחמה )ה

ר שבא ובילה קלחמה )ו

ן וזמי רצומא ובילה קלחמה )ז

ת ותירבלה קלחמה )ח

ם יינברהן ידהי תב)3

ןידהי תבל .לארשית נידמל שט פשמהת כרעממק לחכם ילעופם יינברהן ידהי תב

ה ליבקמת וכמסו ,םידוהיל שן ישוריגון יאושיני ניינעבת ידוחייט ופישת וכמסם יינברה

 .השוריות וספורטופא ,םידלית קזחה ,תונוזמי ניינעבה חפשמי ניינעלט פשמהי תבל

ר וערעהת אכרעת אה ווהמא והו ,םילשוריבם קוממם ירוערעלל ודגהי נברהן ידהת יב

 .לודגהי נברהן ידהת יבא ישנד מועו שארבום ינייד 9ו בם ינהכמ .םיירוזאהן ידהי תבל ע

 .ץראהי בחרל כבם ירוזא12-בם ילעופם יירוזאהן ידהי תב

א לות די תורישלר שהו ניהם יינברהן ידהי תבל עה נוממהר שה34-הה לשממהמל חה

ו בצקותים יינברהן ידהי תב 2016ב יצקתמל חה ,ןכל ע ,הכד עה יהשי פכם יטפשמהר ש

 .תדי תורישלד רשמהל שף יעסב
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 69ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה

ב יצקתהת עצהבם ייזכרמהם ייונישה-'גק רפ

ה לשממהש ארד רשמ – 04ף יעס

ה אצוה
וטנ

יוניש ר ואיב

 )ח"שי נוילימב( 2018ת נשלי רוקמב יצקת 2,062

 2018ב יצקתלר בעמבם ייוניש

 168ל ילגהוב גנה ,הירפירפהח ותיפלד רשמהב יצקתר ובגת 1

 133ת ילטיגידל ארשיב יצקתר ובגת 2

 125ה לשממהש ארד רשמב יצקתר ובגת 3

 80י מואלהר בייסהך רעמב יצקתר ובגת 4

 50ה רבסהום ייגטרטסאם יאשונלד רשמהב יצקתר ובגת 5

 19ל עופבע וציבהב צקלם אתהבס "מלבר כשהב יצקתר ובגת 6

 7ת שרומום ילשורילד רשמהב יצקתר ובגת 7

- 40ב יצקתהס יסבבם יינויצילאוקם יפסכת תחפה 8

- 74ת ואלקחהד רשמלה פונתת להנמת רבעה 9

- 145ה לשממת וטלחהלם אתהבת ויבחורת ותחפה 10

 40)םיריחמבם ייונישת וברל(ת ונוש 11

 2,425)ח"שי נוילימב( 2019י ריחמב 2019ת נשלב יצקתכ "הס

: 2019ת נשלב יצקתהת עצהלם ירואיב

 2018ם ינשהן יבן מוזמהת אצוהבל ודיגה-ל ילגהוב גנה ,הירפירפהח ותיפלד רשמהב יצקתר ובגת .1

ת ויופצת ואשרהור בעת ואשרהן ומימך רוצלש רדנהן מוזמהף קיהת מאתהמו רקיעבע בונ 2019-ל

ח וכמת יתרבחהה ירפירפהם וחתת ופסוותהם עד רשמהת וליעפל ודיגמה אצותכד רשמהל ש

 .אשונבה לשממהת טלחה

ד רשמבת ילטיגידל ארשיה טמל שב יצקתהת ופסותר קיע-ת ילטיגידל ארשיב יצקתר ובגת .2

 ,ירוביצהר זגמבי לטיגידהי שונאהן וההם וחתם ודיקל 2019ת נשבו דעוייי תרבחן ויוושל

ב שותהן יבשק שממבת וילטיגידת ולוכיח ותיפל ,םיפסונם ילכבות ונווקמת ורשכהת ועצמאב

ן וטלשבת וליעיהול והינהת ולוכיר ופישל ,ימואלהח וטיבלוי זכרמהן וטלשל ,תוימוקמהת ויושרל

ח ותיפלות ורדומת ויסולכואב רקבם ירגובמום ידליל שת ילטיגידהת וניירואהת רבגהל ,ימוקמה

ה עקשההך שמהך ות ,תאזל כ .םיילטיגידם ילכבי תרבחהן ויוושהם ודיקלת וינשדחת וינכתום ילכ

ת ילטיגידהה חוורהוהדובעה,תילטיגידהתואירבה,ילטיגידהךוניחהימוחתבת יתועמשמה

 .תילטיגידהה לכלכהו

-ג-



                 

   

                

            

              

             

            

             

                  

            

  

              

           

    

                

   

                

             

        

              

    

               

          

              

       

               

 
   

ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה 70

ה לשממהש ארד רשמל שב יצקתהת ופסותר קיע-י שארהה לשממהש ארד רשמב יצקתר ובגת .3

ר ויגהך רעמר ובגת ,םייבחורם יטקיורפוה לשממת וטלחהם ודיקום ושייך רוצלו דעוני שארה

ר ובגת ,"הרבחה נובע דמ"ט קיורפן וגכם יימואלם יטקיורפר ובער ובגת ,ל"הצבר ויגי סרוקת וברל

ף גאהב יצקתר ובגת ,לתוכהת שרומלן רקלל ועפתב יצקתות ימורדהל תוכהת בחרלל ועפתב יצקת

ה קירס ,תיברעהה פשלת ומושרם וגרתך רוצלה נידמהן ויכראב יצקתר ובגת ,היצלוגרב ויטל

 .ותוליעפלף קיהלם אתהבד רשמהל שף טושהו ביצקתר ובגתן כו ,ינויכראר מוחל שה פישחו

ך רעמהת וליעפל לכר ובעו ניהר בייסהך רעמב יצקתר ובגת-י מואלהר בייסהך רעמב יצקתר ובגת .4

ןומימת וברל,רבייסהך רעמל שת ולועפהול ועפתה ,רכשהב יצקתלש משלד עונוד חואמה

 .רבעת ואשרה

ו רקיעבע בונד רשמהב יצקתר ובגת-ה רבסהום ייגטרטסאם יאשונלד רשמהב יצקתר ובגת .5

ן ומימלו ,לארשית נידמד גנכה יצמיטיגל-הדהת ועפותבק באמהם וחתבד רשמהת וליעפת בחרהמ

. 2016-2018ם ינשבו נתינשת ואשרה

ב צקלם אתהבר כשהב יצקתת מאתה-ל עופבע וציבהב צקלם אתהבס "מלבר כשהב יצקתר ובגת .6

 .לעופבע וציבה

ל ועפתה ,רכשהב יצקתלש משלד עונב יצקתהר ובגת-ת שרומום ילשורילד רשמהב יצקתר ובגת .7

ת טלחהם ודיקום ושיילב יצקתהר ובגתד עונ ,ןכו מכ .תשרומום ילשורילד רשמהל שת ולועפהו

 .םימיהת ששלת שרומז כרמת מקהה לשממ

י ביצקתס יסבבו יהשם יינויצילאוקם יפסכת תחפה-ב יצקתהס יסבבם יינויצילאוקם יפסכת תחפה .8

. 2018ת נשבף יעסבם ידרשמה

 ,תואלקחהד רשמלה פונתת להנמת רבעהת ובקעב-ת ואלקחהד רשמלה פונתת להנמת רבעה .9

 .תואלקחהד רשמ ,33ף יעסל 04ף יעסמה פונתת להנמב יצקתר בעוה

י ביצקתות וינקהי ביצקתל עת ויבחורהת ותחפהה-ה לשממת וטלחהלם אתהבת ויבחורת ותחפה. 10

 .הלשממהת וטלחהלם אתהב ,ףיעסבת ודיחיהל לכבר כשה

 .רכשהי מדקמלם אתהבף יעסבר כשהי ביצקתת מאתהת וברל ,םיפסונם ייוניש-ת ונוש . 11

-ג-



           

   

        

    

  

      

                

     

              

  

            

  

  

   

       

            

         

         

         

        

       

           

 71ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה

ת די תורישלד רשמהב יצקת – 22ף יעס

ו טנה אצוה

697,993 

י וניש

 )ח"שי פלאב 2018 (ת נשלי רוקמב יצקת

ר ואיב

 2019ב יצקתלר בעמבם ייוניש

- םיינויצילאוקם יביצקתת תחפה 59,000 1 

תויתדת וצעומי ביצקתר ובגת 43,000 2 

- תויבחורת ותחפה 38,058 3 

- ת ונוש 2,137

י ריחמב 2019 2019ת נשלב יצקתכ "הס 641,798

 :2019ת נשלב יצקתהת עצהלם ירואיב

ת עצהת יינבת עבי מעפד חן פואבת די תורישלד רשמלו צקוהר שאם יינויצילאוקם יביצקתת תחפה .1

. 2018– 2017ם ינשלב יצקתה

ד רשמהם עי ביצקתהם וכיסלם אתהבת ויתדהת וצעומהת וליעפק וזיחת בוטלם יביצקתר ובגת .2

ת די תורישל

 .אשונבה לשממהת וטלחהלם אתהבת וינקהור כשהי ביצקתבת ויבחורת ותחפהע וציב .3

-ג-



                 

   

          
  

 
     

  

              

                

            

             

    

  

         

      

     

     

     

     

      

      

      

       

     

     

       

     

         

      

      

      

       

ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה 72

ב יצקתלם ירואיבוב יצקתהת עצהח ותינ-'דק רפ

ה לשממהש ארד רשמב יצקת

 83-ו ,)ימואלן וחטיבלה טמה( 10,)הלשממהש ארד רשמ( 04ם יפיעסבב צקותמה לשממהש ארד רשמ

ת חאל כל שי תנשהב יצקתה .םינושם ידרשמוה טמת ודיחיל שב רר פסמל לוכ,)תורחאח ותיפת ואצוה(

 ,הקיקח ,הלשממת וטלחהלם אתהבם המת שרדנהת וליעפלם אתהבע בקנו ללהם ידרשמהות ודיחיהמ

ה אר ,תודיחיהמת חאל כבת ונושהת ויוליעפהות וירחאהי מוחתי בגלט וריפל .םינושם ימוכיסום ימכסה

 .'אק רפ

ת יביצקתהת ינכתהו אה לועפהם וחת ,ףיעסהה דיחיה

 04ה לשממהש ארד רשמ

 0451י שארד רשמ

 045101ד רשמהה טמ

 045103ר ויגהך רעמ

 045107ה נידמהן ויכרא

 045108י מואלהר בייסהך רעמ

 045111ת יתלשממהת ונותיעהת כשל

 045115י תלשממהב ושקתהה טמ

 0452ם ירשת וכשלוה לשממי דרשמ

 045201ה לשממהי רבח

 045203ת וצופתהד רשמ

 045204ה רבסהום ייגטרטסאם יאשונלד רשמה

 045205ן יעידומלד רשמה

 045209ה לשממהש ארד רשמבר שן גסת כשל

 045212ת שרומום ילשוריד רשמ

 0453ה קיטסיטטסלת יזכרמהה כשלה

 0455ה נידמהת ורישת וביצנ

 0456י רוזאה לועפף ותישלד רשמה

-ג-



           

   

      

      

       

      

  

             

             

            

          
  

              

             

                

        
  

              

    

  
     

        

              

         

      
  

           


73ה לשממהש ארד רשמ
-ב יצקתת עצה


י תרבחן ויוושלד רשמה


ב יתנר שקהת כשל


ל ילגהוב גנהח ותיפלד רשמה


י מואלן וחטיבלה טמה

0457 

0459 

0463 

10 

ת אר אתמהם ישרתב
04.ף יעסבם דאהח וכוב יצקתהת וחתפתהת אם יראתמן להלם ימישרתה

ה לשממהי דיל ער שואמהב יצקתהק וחלם אתהב(י רוקמב יצקתלה קולחת עצובמ ,ביצקתהת וחתפתה


"וייוניש-לע"ב יצקת
),תסנכהו


הנשהך להמבר כשהי מולשתלות ונושהת ויוליעפלא צוהשם וכסה(ב יצקתה

ע וציבו
)םיפסכהת נשך להמבו בם ישענשם ייונישהר חאלביצקתה(

.(


ךשמתמת תבן ייפואמה לשממהש ארד רשמב יצקתי כת וארלן תינ ע וציב-

הלשממהש ארד רשמבת יביצקתם יזכורמשם יימואלם יטקיורפבע וציבת תמ

הרקיעבת עבונו זה עפות .


,
ל על עופבם יעצובמך א

ז הג וסמב יצקתבה תחפהל עש גדם שוה
2015ת נשלב יצקתהת יינבך להמב
.םירחאה לשממי דרשמי די


.האלמהו תוירחאלו
,עצבמהד רשמלת ורישיר בעויר שא


04.ף יעסבת ונושהת ודיחיהי בגלם דאח וכוי רוקמב יצקתת וחתפתהי מישרתם יגצומך שמהב


1ם ישרת

ה לשממהש ארד רשמ
04 –ף יעסב יצקת
)
 )ח"שי נוילימב
,וטנ

0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

3,000,000 

3,500,000 

4,000,000 

4,500,000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *2019


וטנת ואצוה
-י רוקמב יצקתוטנת ואצוה
-ו ייונישל עב יצקתן מוזמ
-ע וציב

ב יצקתהת עצהלם אתהב *
 .רבמטפסש דוחלן וכנ ,הנשת ויקלחבע וציב **

. 1
ת וקתנתההת ולועפם ושייב יצקתת תחפהמת עבונ 2009-ו 2008ם ינשהן יבב יצקתבה דיריה 


10.ף יעסלי מואלן וחטיבלה טמהת רבעהמו
)הפונתת להנמ(

-ג-



                 

   

 

                 

       

 

              

          

  

                

             

  

              

             

           

        

  

   

  
  

     
  

               

             

     

                

           

             

        

               

       

               

          

     

ה לשממהש ארד רשמ
-ב יצקתת עצה 74

. 2
ה פונתת להנמת וליעפת דירימה רקיעבת עבונ 2014-ו 2013ם ינשהן יבי רוקמהב יצקתבה דיריה 


36.ף יעסלי חרזאהת ורישהת להנמת רבעהמו

. 3
 ,הפונתת להנמת וליעפבה דירימה רקיעבת עבונ 2015-ו 2014ם ינשהן יבב יצקתבה דיריה 


.רפכהח ותיפות ואלקחהד רשמלם יאודבהת ובשייתהת רדסהלה טמהות ושרהת רבעהמו

. 4
ת ונברהות די תורישלד רשמהת רבעהמה רקיעבת עבונ 2016-ו 2015ם ינשהן יבב יצקתבה דיריה 

 .תדהי תורישלד רשמה
22 –ף יעסלה לשממהש ארד רשמ
04 –ף יעסמת ישארה

. 5
ח ותיפלד רשמהב יצקתר ובגתמה רקיעבת עבונ 2019-ו 2018ם ינשהן יבב יצקתבה יילעה 

ת פסוהם עו תוליעפת לדגהר ואלד רשמהת ואשרהן ומימבך רוצהמע בונהל ילגהוב גנה ,הירפירפה

ת ילטיגידל ארשיי מואלהם זימהב יצקתר ובגתמ
,הלשממת טלחהלם אתהבת יתרבחהה ירפירפה


.ימואלהר בייסהך רעמוה לשממהש ארד רשמה טמר ובגתמו


2ם ישרת

1,466 

2,077 2,127 

1,891 

2,082 2,117 
2,248 2,247 

2,102 
2,031 2,044 2,015 

2,137 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

1,800 

2,000 

2,200 

2,400 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *2019

בסעיף אדם הממשלה – 04כוח ראש משרד

ב יצקתהת עצהלם אתהב *

. 1
ת יזכרמהה כשלהר ובגתמה רקיעבת עבונ 2008-ו 2007ם ינשהן יבת ורשמהת ומכבה דחהה יילעה 

ד רשמ – 05ף יעסמה נידמהת ורישת וביצנת רבעהמו
,ןיסולכואהד קפמע וציבם שלה קיטסיטטסל


04.ף יעסלה רזחב
,רצואה

. 2
ת ומכבה תחפה
–ד חאה
.םייונישי נשה ליכמ 2010-ו 2009ם ינשהן יבת ורשמהת ומכבה דיריה 

ת פסות
,דגנמ
.ןיסולכואהד קפמע וציבם ויסר חאלה קיטסיטטסלת יזכרמהה כשלבת ורשמה

ה נטקת פסותה
04.ף יעסבם ירשי נגסוק יתא ללם ירשת וכשלב וצקתמה אצותכת ורשמ


.הנֶטקת ורשמהת ומכך סן כל ע
,התחפההמ

. 3
ה נידמהת ורישת וביצנבת פסותמה רקיעבת עבונ 2011-ו 2010ם ינשהן יבת ורשמהת ומכבה יילעה 


".ה נידמהת ורישלם ירעוצ"ת ינכתבם ירעוצת טילקל

. 4

,הפונתת להנמת וליעפבה דירימה רקיעבת עבונ 2015-ו 2014ם ינשהן יבת ורשמהת ומכבה דיריה 

ר פכהח ותיפות ואלקחהד רשמלם יאודבהת ובשייתהת רדסהלה טמהות ושרהת רבעהמו

-ג-
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75ה לשממהש ארד רשמ
-ב יצקתת עצה

. 5
ת די תורישלד רשמהת רבעהמה רקיעבת עבונ 2016-ו 2015ם ינשהן יבת ורשמהת ומכבה דיריה 

 .תדהי תורישלד רשמה
22 –ף יעסלה לשממהש ארד רשמ
04 –ף יעסמת ישארהת ונברהו

. 6
ם ידעוימהם ינקתת אצוהמ ,רתיהן יב ,תעבונ
2016-2018ם ינשהן יבת ורשמהת ומכבה דיריה 


.םירעוצהת משהבל קהלת נמל ע ,הברזרהף יעסל אף יעסהמה נידמהת ורישלם ירעוצת ינכתל

. 7
ם ינקת 112-כל שת פסותמה רקיעבת עבונ 2019-ו 2018ם ינשהן יבת ורשמהת ומכבת פסותה 


.הלשממהש ארד רשמבי מואלהר בייסהך רעמל

 :הלשממהש ארד רשמה טמבם דאהח וכוב יצקתהת וחתפתהט וריפן להל


3ם ישרת

1,351 

619 
706 731 764 
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הממשלה ראש משרד מטה תקציב
ש ,נטו(  )ח"במיליוני

*

2019ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב
**
ן הלשה דובעהת וינכתל והינבם ייאמצעם ניאוה לשממהש ארלם יפופכהת ודיחיום יפוג
–ה לשממהש ארד רשמה טמ

 .ןביצקתו

. 1
ת וינכתלן מוזמהב יצקתהת נטקהמה רקיעבת עבונ 2009-ו 2008ם ינשהן יבב יצקתבה דיריה 

ת פוקתך שמהלב ייחתהלה אשרהבו תפלחהון ופצבי אודבהוי סקר'צה
,יזורדהר זגמהח ותיפל

ה טמהב יצקתת רבעהמת עבונ
,ולאם ינשבת ורשמהת ומכבה דיריבה וולמה
,תפסונה דירי
.תינכתה


10.ף יעסלי מואלן וחטיבל

. 2
א ללם ירשת וכשללת ורשמ
116ת פסותמה רקיעבת עבונ 2010-ו 2009ם ינשהן יבב יצקתבל ודיגה 


04.ף יעסבו בצקותר שאם ירשי נגסוק ית

. 3
י תורישלד רשמלר ויגהך רעמת רבעהמה רקיעבת עבונ 2015-ו 2014ם ינשהן יבב יצקתבה דיריה 

ת וברתהד רשמלה רבסההז כרמת רבעהמו
5.5.2013ם וימ
104ה לשממהת טלחהלם אתהבת ד


,תילגתט קיורפי ביצקתת רבעהמו
15.12.2013,ם וימ
1048ה לשממהת טלחהלם אתהבט רופסהו

ת נשב
,דגנמ ).תורחאח ותיפת ואצוה(
83ף יעסלם ילשוריח ותיפות שרומי טקיורפוע סמט קיורפ

2015
ר צואהד רשממב ושקתהת ושרת רבעהמה אצותכה לשממהש ארד רשמב יצקתבל ודיגל ח


.הלשממהש ארד רשמל

-ג-
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. 4
ש ארד רשמה טמב יצקתר ובגתמו רקיעבע בונ
2017ת נשל
2016ת נשן יבב יצקתבל ודיגה 


.הלשממהש ארד רשמלת די תורישלד רשמהמר ויגהך רעמת רזחהמוה לשממה

. 5
ש ארד רשמה טמב יצקתר ובגתמו רקיעבע בונ
2019ת נשל
2018ת נשן יבב יצקתבל ודיגה 


.ימואלהר בייסהך רעמב יצקתר ובגתמוה לשממה


4ם ישרת
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הממשלה ראש משרד במטה אדם כוח

*

2019ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב

. 1
ת וכשללת ורשמ
116ת פסותמה רקיעבת עבונ 2010-ו 2009ם ינשהן יבת ורשמהת ומכבה יילעה 


04.ף יעסבו בצקותר שאם ירשי נגסוק יתא ללם ירש

. 2
ה טמת רבעהמה רקיעבת עבונ
2015-ו 2014ם ינשהן יבב יצקתהות ורשמהת ומכבה יילעה 

ל ארשיי מואלהה טמהת מקהוה לשממהש ארד רשמלר צואהד רשממי תלשממהב ושקתה

ם וימ
2097ה לשממהת טלחהלו 10.10.2014ם וימ
2099ה לשממהת טלחהלם אתהבת ילאטיגיד

10.10.2014
י רוביצהר זגמבת ונשדחד ודיע
,יתלשממהב ושקתהת וליעפי מוחתת בחרהה ניינעש


".ת ילאטיגידל ארשי"י מואלהם זימהם ודיקו

. 3
ד רשמהמר ויגהך רעמת רבעהמו רקיעבע בונ 2016-ו 2015ם ינשהן יבת ורשמהת ומכבל ודיגה 

.ימואלהר בייסהך רעמת בחרהמוה לשממהש ארד רשמלת די תורישל

. 4
 .ימואלהר בייסהך רעמת בחרהמו רקיעבע בונ 2019-ו 2018ם ינשהן יבת ורשמהת ומכבל ודיגה 

-ג-
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:הקיטסיטטסלת יזכרמהה כשלבם דאהח וכוב יצקתהת וחתפתהט וריפן להל


5ם ישרת

296 
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187 197 203 186 192 
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225 223 221 
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לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה תקציב התפתחות
ש ,נטו(  )ח"במיליוני

*

2019ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב


6ם ישרת

1,016 
1,124 

722 762 773 753 742 764 753 727 707 695 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *

לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה אדם כוח התפתחות

*

2019ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב

. 1
 ,2010-ל 2009ם ינשהן יבו 2009-ל 2007ם ינשהן יבר בעמבת ופצנר שאת ודחהה דיריהוה יילעה 

ן פואבר ושעלת חאם ידקפמהו עצוב
,הזד קפמלד ע
.ןורחאהן יסולכואהד קפמע וציבמת ועבונ

ן יסולכואהד קפמע צוביה אלהו
2010ת נשמ .וזה פוקתל כלם יקיפסמהם ייטסיטטסם ינותנק פסמה


.עובקב יצקתו עוציבלה צקויר שאכ
,ףטושן פואב

. 2
ם אתהבס "מלהל שר כשהב יצקתר ובגתמת עבונ 2019-ו 2018ם ינשהן יבס "מלהב יצקתבה יילעה 


.לעופבע וציבהב צקל

-ג-
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ביתנר שקהת כשלבם דאהח וכוב יצקתהת וחתפתהט וריפן להל

ם ישרת

-


:
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2019
 *
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 "חש

ה לשממת טלחהמת עבונ

9
 2009
 2008
 . 1
 

2070
 (


.
 2007
 22


.


2015
 . 2
 

ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב

ם ישרת

ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב

ך להמבי נוילימל שם וכסב צקותת נשב(ת נשמל חהן וגראהב יצקתבה יילעה

ירוקמהב יצקתבה דירית יפצנן כלוב יצקתהת יינבת עבא לוה נשה

ת ונידמך ותבת וליעפהת בחרהת ללוכה טלחההביתנת וליעפת בחרהר בדבי לויבם וימ

הלאת ונידמבל ארשילה יילעהי אכזב רקבם ימעהר בח

ת ויבחורה לשממת ותחפהמר קיעבת עבונת נשמל חהן וגראבם דאהח וכבוב יצקתבה דיריה


.ןוגראהב יצקתל עת ולחה

-ג-
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:לילגהוב גנה ,תיתרבחהה ירפירפהח ותיפלד רשמהם דאהח וכוב יצקתהת וחתפתהט וריפן להל


9ם ישרת
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הפריפריה לפיתוח המשרד תקציב והגליל ,התפתחות הנגב
ש ,נטו(  )ח"במיליוני

*

2019ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב


10ם ישרת
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הפריפריה לפיתוח במשרד האדם כוח והגליל ,התפתחות הנגב

*

2019ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב

. 1
ן פואבב צקותו
2005,ת נשבה לשממהש ארלה נשמהד רשמכם קוהל ילגהוב גנהח ותיפלד רשמה 

ב גנהח ותיפלר שלף פכוהוי רוזאה לועפף ותישלד רשמהם קוה
2010ת נשב
2007.ת נשבא למ

 .34-הה לשממהד עת אז
.ליבקמבם ידיקפתהי נשת אא לימר שא
,לילגהו

. 2
ת וטלחהף קותמ ,דרשמהת וליעפבל ודיגמע בונ 2019-ל 2016ם ינשהן יבד רשמהב יצקתבל ודיגה 


01.11.2015ם וימ
631מ "ה :ןוגכה לשממ,

26.11.2015ם וימ
775מ"ה,
ם וימ
2017מ"ה

21.9.2014
ן מוזמהף קיהת מאתהמן כו
10.01.2016ם וימ
959מ "ה ,
23.9.2014ם וימ
2025מ "ה ,

ד רשמהת וליעפל ודיגמה אצותכד רשמהל שת ויופצת ואשרהור בעת ואשרהן ומימך רוצלש רדנה

 .אשונבה לשממת טלחהח וכמת יתרבחהה ירפירפהם וחתת ופסוותהם ע

. 3
ם דאח וכי נקת
13ת אצקהמע בונ 2017-ל 2016ם ינשהן יבד רשמהל שם דאהח וכבל ודיגהר קיע 

ה ירפירפהם וחתת פסוהבת קסועש
2015ר במבונב 1-הך יראתמ
' 631ס מה לשממת טלחהי פל

 .דרשמהת וירחאי מוחתלת יתרבחה

-ג-
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יתרבחן ויוושלד רשמבם דאהח וכוב יצקתהת וחתפתהט וריפן להל

ם ישרת

-


:
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 *
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 *


ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב

ם ישרת

ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב

לשה לועפהי חטשת רבעהמה רקיעבת עבונ 2018-ל 2015ם ינשבם דאח וכוב יצקתבה יילעה  .א

ל ארשיי מואלהם זימהום יטועימהי רזגמל שי לכלכח ותיפלת ושרה ,השיאהד מעמם ודיקלת ושרה

 .יתרבחן ויוושלד רשמלה לשממהש ארד רשממת ילטיגיד

ימואלהם זימהב יצקתר ובגתמו רקיעבע בונ 2019-ו 2018ם ינשהן יבם דאהח וכוב יצקתבה יילעה  .ב


.תילטיגידל ארשי

-ג-
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 :תוצופתהד רשמבם דאהח וכוב יצקתהת וחתפתהט וריפן להל


13ם ישרת
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *

התפוצות במשרד אדם וכוח תקציב התפתחות
ש ,נטו(  )משרות ;ח"במיליוני

מקורי ת קציב

אדם כ וח

*

2019ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב

**
ת וצופתום ילשורילד רשמכד רשמהל עפ
2015-2013,ם ינשב ,33-הה לשממהך להמב

ת ויבחורה לשממת ותחפהמר קיעבת עבונ
2015ת נשמל חהן וגראבם דאהח וכבוב יצקתבה דיריה

ס יסבבם ניאשם יינויצילאוקם יפסכם ניהד רשמהי ביצקתב ורשך כמו
,דרשמהב יצקתל עת ולחה


.ביצקתה

-ג-
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ו תנוכתמב(ה רבסהום ייגטרטסאם יאשונלד רשמבם דאהח וכוב יצקתהת וחתפתהט וריפן להל

:ןיעידומלד רשמהו )תיחכונה


14ם ישרת
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והסברה אסטרטגיים לנושאים במשרד אדם וכוח תקציב
ש ,נטו(  )משרות ;ח"במיליוני

מקורי ת קציב

אדם כ וח

*

2019ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב

ב וצקתוד רשמהת וליעפבל ודיגמה רקיעבת עבונ 2019-ו 2018ם ינשהן יבד רשמהב יצקתבה יילעה


2016-2018.ם ינשבו נתינשב ייחתהלת ואשרהר ובען מוזמבד רשמה

ת רבעהמוד רשמהת וליעפת בחרהלם אתהבם דאהח וכר ובגתמה רקיעבת עבונת ורשמה
'סמבה יילעה

ת טלחהלם אתהבה רבסהום ייגטרטסאם יאשונלד רשמלה לשממהש ארד רשממם דאח וכי נקת

שראד רשממ "תירוביצה יטמולפיד"ה לועפהח טשת רבעהה ניינעש
2.9.2015ם וימ
511'סמה לשממה


.הרבסהום ייגטרטסאם יאשונלד רשמלה לשממה

-ג-
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15ם ישרת
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למודיעין במשרד אדם וכוח תקציב
ש ,נטו(  )משרות ;ח"במיליוני

מקורי ת קציב

אדם כ וח

*

2019ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב

ה לשממבד חואמבו לעפר שא ,ןיעידומי ניינעלום ייגטרטסאם יניינעלד רשמלם יסחייתמ
2015-2014ם ינשלם ינותנה **

 .ןיעידומהד רשמכ 33-ה

ם יאשונלד רשמלד רשמהל וציפמת עבונ
2016ת נשמל חהן וגראבם דאהח וכבוב יצקתבה דיריה

 .דרשמהב יצקתל עת ולחהת ויבחורה לשממת ותחפהב קען כו ,ןיעידומהד רשמלוה רבסהום ייגטרטסא

-ג-
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:תשרומום ילשורילד רשמבם דאהח וכוב יצקתהת וחתפתהט וריפן להל


16ם ישרת
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ומורשת לירושלים במשרד אדם וכוח תקציב
ש ,נטו(  )משרות ;ח"במיליוני

מקורי ת קציב

אדם כ וח

*

2019ת נשלב יצקתהת עצהלם אתהב

 .דרשמהב יצקתל עת ולחהת ויבחורה לשממת ותחפהמת עבונ
2019ת נשבד רשמבם דאהח וכבה דיריה
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י לכלכן וימי פלב יצקתהת עצה

האצוה ןוימם ש ןוימד וק ןוימם ש ן וימד וק
תינתומ וטנה אצוה 2ה מר 2ה מר 1ה מר  1ה מר
ה סנכהב

ץראבר כש 595,965 7,819 רכש 030 001 
הברזר 18,883 0 רכש 104 001 
ל"וחבר כש 14,611 0 רכש 185 001 

רכשכ "הס 629,459 7,819 001 
ץראבת וינק 1,329,667 6,945 תוינק 033 002 

הברזר 352,448 0 תוינק 173 002 
ל"וחבת וינק 8,761 0 תוינק 198 002 

תוינקכ "הס 1,690,876 6,945 002 
םיירוביצם ירצומ 25,318 0 תורבעה 031 003 
א3ף יעסי פלת וכימת 17,862 0 תורבעה 035 003 
הברזר 1,335 0 תורבעה 036 003 
תורבעהכ "הס 44,515 0 003 
תויופתתשה 59,876 0 תויביצקתם ינפת ורבעה 300 019 

תויביצקתם ינפת ורבעהכ "הס 59,876 0 019 

כ "הס 2,424,726 14,764

-ג-



                 

   

    

     
 

      

  
 

 
   

   
   

   
    

   
   
    

     
   
  

     

     
   

     
    

     

     
    

 

   
     

    

 
 
 

  
  

  

   
  

  
  

  
   

     

      

     
    

     
 

     
   

   

   
    

   
    

   

  
    

    
   

   
   

    
   
   

   
   
     

     
      

    
    

    
  

         
   

   
   

   
  

   

    

  

   
   

   
    

    
  

  
 

  
  

   
   
    
   
    

     
     
    
   

   

   
   

     
   

   

ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה 86

 :ביצקתהת עצהלם ירואיב

אופןע לכלליהסברנושא
התקצוב

בהנחותלשינוייםרגישותוהנחותעיקרייםמשתנים

ראשיאירוח
מדינות

וביקורים
בחו"לרשמיים

מתקיימיםהשנהבמהלך
הכוללים ,רשמייםאירועים

 "למחואישיםאירוח
הממשלהראששלונסיעות

עלהמשפיעים "ללחו
 .המשרדתקציבהתנהלות
צפוייםאינםאלואירועים

א תלאמודניתןולאמראש
הנדרשהמשאביםהיקף

 .עבורם

"ל.לחוהממשלהראשנסיעות.1

שלורשמייםממלכתייםביקורים.2
 .בארץמדינותראשי

אבטחהתשתיתמערךהיקף.3
ראשמשתתףבהםבאירועים
מהעולם.אישייםו /אוהממשלה

ב רחביתקשורתמרכזיהקמת.4
האירועיםהנגשתלצורךהארץ

 .לתקשורת

יכוליםאלואירועים
מיליוני 80-כעללהשפיע

 .המשרדמתקציב "חש 

החלטות
ממשלה
רוחביות
מגזרילפיתוח

המיעוטים

ו א לממשלההחלטות
בהתאםמתוקצבות
המשרדיםלהתקדמות
השונותבפעילויות

בהחלטתשנקבעו
 .הממשלה

כבישיםתשתיותבנייתקצב.1

ציבורמבניבנייתקצב.2

לקידוםת וכניתהכנתקצב.3
כ יתותכולל ,החינוךולתגבור

-הדרוזיבמגזרילדיםגני ,לימוד
רקסי'צ

תלויהפרויקטמימוןקצב.4
עצמוהפרויקטבהתקדמות

ועלותו.

התקדמותבקצבהשינויים
משרדיידיעלהפרויקטים

להשפיעיכוליםהממשלה
 "חש מיליוניעשרותעל

 .המשרדמתקציב

ההשקעותקרן
באואדראל

אלהפרטיתההשקעותקרן
קרןהינה-באואדר
בעלתמסוגה,חדשנית
לשילובוחשובהתרומה

בענפיהמיעוטיםמגזרשל
בפרטהשוניםהתעשייה
בכלל.ישראלבכלכלת

בחברותמשקיעההקרן
-שוניםממגזריםחדשות
וזרים.ערביםיהודים,

תלויבפרויקטהמשרדהשקעתגובה
חברות.ב הקרןהשקעתקצבב

להוותיכולההקרןהשקעת
מיליוני 10-כשלהשפעה

תקציבעלבשנה "חש 
 .המשרד

ש למעבראוסגירה ,הקמהיחידותמעבר
למשרדיםמשרדמהיחידות
ממשרדיםאואחרים
בעקבותלמשרדאחרים

א וממשלההחלטות
מדיניותביםשינוי

הממשלה

ממשרדיחידותהעברת .למדיניותהבהתאםממשלההחלטות
ולמשרדהממשלהראש
יכולההממשלהראש

עשרותשלהשפעהלהוות
תקציבעל "חש מיליוני
 .המשרד

הוועדהתקציב
לבחינת
נפטתחליפי

לתחבורה

ממשלהבהתאם להחלטת
תחליפי מנהלת בנושא,
ראש משרד לתחבורה נפט
תקציבים מקצה הממשלה
תכניות מספר יישום לצורך

חלוקתעל הממשלה, החלטת פי
הוועדה ידי על תיקבע התקציב
ובהתאם נפט תחליפי לבחינת
הפרויקטים התקדמות לקצב

 .השונים

התקדמותלקצבבהתאם
צפוייםהשונותהתכניות

מיליון 20-כעדלעבור
מתקציבבשנה "חש 

תחליפי לבחינת הוועדה

-ג-



           

   

  
     

   
  

   
   

   
   

 
 
  

 
  
  

   
   

   
   

  
   

   

   
     

    
    

   
   
    
   
   
   
   

   

  
  

  
   

   
   
   

   

     

 

    

  

   

   

    

 

  

 
 
  

  
  

  

    
  
   
      

    

     

    

   

   

   

       

 
 
  

  
 

 
  

  
   

  
   

   
  

    

      

     

    

   

   

   

  

     

 
  

   
   
    

  

     

   

    

     

     

   

    

    

    


87ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה

באמצעותהמופעלות
השונים. הממשלה משרדי

ראשבמשרדנפט
למשרדיהממשלה
כגוןהשוניםהממשלה

רשות ,המדעמשרד
האנרגיהמשרד ,החדשנות

 .ועוד

פעילות
הרפורמה

ההוןבניהול
האנושי

שירותבנציבות
המדינה

ליישוםהתקציבמסגרת
שירותבנציבותהרפורמה

בסיכומיםנקבעתהמדינה
לבובשיםמשרדיים,-בין

במימושלהתקדמות
בהחלטתשנקבעוהיעדים

 481הממשלה

במימושההתקדמותתהליך
ש ירותנציבותידיעלהיעדים
הגורמיםכללבשיתוף ,המדינה

 .היישוםלתהליךהשותפים

פיתוח,התקדמות בתהליכי
מחשוב; הטמעה, יישום,
עובדים, ארגוני למול מו"מ
בנציבות ארגוניים שינויים
החלטות המדינה, שירות
וועדת והחלטות ממשלה
בהחלטת שנקבעה ההיגוי

הממשלה.

הקמתתקצוב
דתמבני

עידודותקצוב
רוויהקבורה

נעשההתקצובאופן
הביצועלקצביבהתאם
ובהתאם ,עברובשנים
ההתקשרויותלאופי

הגופיםשלהביצועקצב.1

 .המבצעים

לנושא.2 הבקשות היקף

בפועלהביצועקצבי

מהיריםלהיותעשויים

אופןעלולהשפיעיותר

 .התקצוב

גידול
במזומנים

מימוןלצורך
עברהרשאות
ב נ גה בתחומי
והגליל

פרויקטיםבמשרד גליל נגב
מתוקצבים גדולים
כאשר להתחייב בהשראה
הביצוע. בגין ניתן המזומן

הפרויקטיםבכמותהגידוללאור

בהרשאותגידולחלהמשרדשל

בתקצובצורךויהיהלהתחייב

 .במזומןהמשרד

ושינוייםבהתאם לביצוע

בתחום הפרויקטים של

במשרד. והגליל הנגב

גידול
במזומנים

מימוןלצורך
עברהרשאות

בתחום
הפריפריה
החברתית

החברתיתהפריפריה
חדשיםפרויקטיםמכילה

בהרשאהומתוקצבת
המזומןכאשרלהתחייב

בהתאםמוערךהוא
 .לביצוע

הםשהפרויקטיםהעובדהלאור

הביצועא תלצפותקושיקייםחדשים

יחולומכךוכתוצאהשלהםבפועל

במזומןהפרויקטיםבתקצובשינויים

 .לביצועבהתאם

ושינוייםבהתאם לביצוע

והתקציבים הפרויקטים של

הפריפריה בתחום

החברתית.

מפקד
האוכלוסין

מת בבסיסהלמ"ס וקצבת
להערכותהתקצי בהתאם ב 

האוכלוסין למפקד העלות
 .המשולב

למפקד 2019בשנת ניסוי ייתכן

המשולב. בהתאםהאוכלוסין

הלמ"ס של מעודכנות להערכות

בשטח הנדרש הדגימה לשיעור בנוגע

תקציב. בתוספת צורך ייתכן

הדגימה בהיקף השינויים

להשפיע יכולים עלבשטח

הלמ"ס שלתקציב בהיקף

מיליוני ש "ח.עשרות

-ג-



                 

   

          

            

                

    

  

   

  

         

                 
               
                  

 

             

                  
               
              

      

              
              

             

              
            

       

         

   

     

    

 

ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה 88

ב יצקתהת עצהל שי רדגמח ותינ-'הק רפ

הניחבלה דעווהת וצלמהץ ומיא"ה ניינעש 7.10.2014ם וימ 2084'סמה לשממהת טלחהלם אתהב

ד רשמ- 04ף יעסי דרשמבב יצקתהת עצהל שי רדגמח ותינע צוב "לארשיבה נידמהב יצקתל שת ירדגמ

 .הלשממהש אר

י שארד רשמ

ת וריכבת ורשמח ותינן כור כשהם וחתבי רדגמח ותינ

 26%-כה ווהוח "שי נוילימ 278ך סל עד מע 2017ת נשבה לשממהש ארד רשמל שר כשהב יצקתע וציב
ם כותמ ,םידבוע 952ך סל עד מעם ידבועהר פסמ ).0452ו 0451ם ימוחתב(ד רשמהב יצקתע וציבך סמ

 .םישנ 32ום ישנ 16ם כותמ ,תוריכבל והינת וגרדבם ידבוע 48ם נשי .םירבג 491-ום ישנ 461

49% 

33% 

51% 

67% 

0% 

10% 

20% 
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40% 

50% 

60% 

70% 

רה בכירותעובדים-מ"משרד בדרגות עובדים

דר ג מ פי ל דים וב הע ת  7 1 0 2,ה תפלגו

נשים גברים

ע דימת וכרעמף גא-ץ וחר וקימי דבועל שי רדגמח ותינ

-כ ,םישנ 24-ום ירבג 40ם כותמ ,םידבוע 64ך סל עד מועע דימת וכרעמף גאבה נכותי תבי דבוער פסמ
 18,500ך סל עד מועה נכותי תבי דבועלם לושמהר כשהב יצקתך ס .המאתהב 38%-כת מועל 62%

ח "שי פלא 11,400ת מועל )38%-כה ווהמה(ם ישנלם לושמהח "שי פלא 7,100ם כותמ ,ח"שי פלא
 ).62%-כה ווהמה(ם ירבגלם לושמה

ם סרפמה לשממהש ארד רשמש )עדימת חטבא ,םיאנכט ,םטסיס(י עוצקמז רכמל כבשך כמע בונר עפה
ת אזת מועל ),ולאת ועוצקממם הת ורישהי נתונב ור(ם ישנ 20%ק רע צוממבת ושיגמת ורבחה
 .םישנ 60%ל עמת ושיגמת ורבחהת ויביטרטסינמדאת ודובעות וינתינכות ,ןכותי כרועו מכת ועוצקמב

י ןב י נכטהם וחתבק ושבע ציהבם ייקהר עפהת ורמל ,תודבועת טילקבש גדם שוהת ונורחאהם ינשב
ת נתינע דימת חטבאות רושקתת ווצוה כימתהת ווצן וגכם ידיקפתלם ינורחאם יזרכמב .םירדגמה
 .םירבגהי נפל עם ישנלה רורבת ופידע

 .ללכם ישנו שיגהא לת ורבחהם ינורחאהם יזרכמב
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ה חצנההי נוגראבת וכימתהב יצקתל שרי ד גמח ותינ

 .ח "שי פלא 50,156ך סל עד מע 2017ת נשבה חצנהי נוגראבת וכימתהב יצקת

י כע בונן אכמי זא ,הייסולכואהת אג ציימהם גדמכת וכימתהי פסכמה נהנהד עיהל הקבת וארלן תינ
 .םישנ 50%-ום ירבג 50%ו ניהת וכימתהמי פוסהה נהנהל שח וליפה

ל כא לאד חאם יוסמד עיהל הקלת ונופהה לשממהש ארד רשמי דיל עת וכמתנהת ויוליעפת ומייקא ל
ר תויה ובגד וקינבם יכזמהה כימתהי נחבמבם יפיעסם ימייק ,תאזם ע .בחרהל הקלת וחותפת ויוליעפה
 .הירפירפי רוזאבת ורבעומהת ויוליעפבו אם ישדחם ילועל שת וצובקבר בודמר שאכ

 .הכימתלת ושקבכת ותומע 33י דיל עו שגוהשם ינותנס יסבל עע צבתהא בהח וליפה

.רבגר "וית ולעבת ותומע 27ת מועלה שיאר "וית ושקבו שיגהש 33ך ותמת ותומעיא צמנ  6-ב כ 
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הלשממהשארדרשמ    92 -         ביצקתתעצה

רדגמ   יפל תוידרשמה תודעווה ירבח  

שגדםשדרשמה. תוידרשמהתודעוהבורבםירבגוםישנלשםלוהגוצייונשייכםיפרגהמתוארל  ןתינ


.   ינויוושןפואבםינימהינשמםיגיצנתוריחבלע

חוליפ

ת וידרשמה תודעווה לש ירדגמ חותינ

םירבגם ישנ
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ה לשממהש ארד רשמב יצקתת עצה

ה קיטסיטטסלת יזכרמהה כשלה

ח "שי פלאל שך ס :םכותמ ,ח"שי פלאל עד מעת נשל )וטנ(ס "מלהב יצקת

י רדגמהח ותינהע צובה זב יצקתל ע .תוינקב יצקתח "שי פלאך סו ,רכשב יצקת

93
 -


172,552
 223,016
 2017
–


44,739
.


677
 1,150 2017
–


:
 41%


 "אכ

צ "בעי דבוע

אישבם ידבוע 320
  "אכ

ה תימצי תלבה דובע

201
 .1
 

.2
 

-


384
 268 –


םירקוס 436
 204
 .3
–


םיטנדוטס 10
 4 –
 .4
 

גברים
473 
41% 

נשים
677 
59% 

למ ה די וב ע ל ש דרית ג מ ת  7 1 0 2,ס  "ה תפלגו

53%–
 ום ישנ 47%
 17
.


זוחא םישנם המ כ "הס

 'ב-'אג רדבם יריכב 17 8 47%

ס "מלהי דבועל שי רדגמח וליפ

ו  58.8%ן השם ישנם המ ,םידבועת נשבו קסעוהה קיטסיטטסלת יזכרמהה כשלב

םירבג

ל שך סך ותמם ישנא יש

ל שך סך ותמם ישנ

ל שך סך ותמם ישנם ירקוס

ל שך סך ותמם ישנם יטנדוטס

םירבגם המ ,םילהנמם ילעופ "הקיטסיטטסלת יזכרמהה כשלהת להנה"ם ורופב
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 ה לשממהש ארד רשמב יצקתת עצה

גברים
9 

53% 

נשים
8 

47% 

א דרג ב רים ב -ב כי
כ ( כ ,ל  "מ נ נ למ נה  ,ל  "מ ש
כ נ ם "ס מ רי כי ב ם גפי א הלי נ ומ  )ל 

זוחא םישנם המ כ"הס ם יקסעומהר פסמ

 19-21ת וגרד 83 56 67.5%

 20-22ת וגרד 21 9 42.8%

גברים
12 

57% 

נשים
9 

43% 

ת ו ג ר ד - 0 2מ תח 2 2 

זוחא םישנם המ כ"הס ם ידומיל

ם ייאמדקאם ידומיל 34 22 64.7%

ם יינוציחום יימינפם יסרוק 344 238 69%

-ג-



           

   

  

  

 

     

            

    

    

  

             

            

     

  

   

 

   

 

     

95
 ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה

גברים
12 

35% 

נשים
22 

65% 

ם י אי דמ אק מודים י ל רך ו צ ל וע ס י

גברים
106 
31% 

נשים
238 
69% 

ם י י נ צו חי ו ים מי י נ פ רסים ו ק ב ת תתפו ה ש

 :םידחוימם יזוחבם יקסעומר פסמ

םיזוחהי לעבל כהך סך ותמם ישנז וחא לכהך ס ה זוחג וס

ם יריכבה זוח 17 47%

/םינלכלכה זוח 66 66.6% ם יחמומםיאקיטסיטטס/

ר כשוה לכשה ,ךוניח ,תואירבו מכם יאשונן ווגמבם יירדגמם ינותנת וינידמהי עבוקלת קפסמס "מלה

 ILO-הן וגראלו OECD-ל ,ם"ואלם יימואלניבם יחווידוי רדגמהט ביהבת וטלחהת לבקך רוצל

 ).ימואלניבהה דובעהן וגרא(
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ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה 96

י תרבחן ויוושלד רשמהל שי רדגמח ותינ

הניחבלה דעווהת וצלמהץ ומיא"ה ניינעש 7.10.2014ם וימ 2084'סמה לשממהת טלחהלם אתהב

 .דרשמהב יצקתל שי רדגמח ותינע צוב "לארשיבה נידמהב יצקתל שת ירדגמ

ש כרח ותינו ,א"כור כשח ותינ ,תולועפהום יטקיורפהח ותינ :םיטביהה מכמב כרומי ביצקתהח ותינה

ינויש דוחבה לשממהם ידרשמלג צוהשי רדגמב יצקתח ותינלה וותמפע ע צובח ותינהל לכ .לועפתו " 

.2016 

ב יצקתהה נבמוס יסב

ךבסר כשב יצקת ,וכותמ ,ח"שי פלא 287,559ל עד מוע 2017ת נשלד רשמהל ש )וטנ(ב יצקתהס יסב

ת וינכתבה קמעהו ,םייטנוולרהו יביכרמל לכלת וסחייתהש יי רדגמהח ותינב .ח"שי פלא 38,376ל ש

ם גך כ ,םיטקיורפלש דקומד רשמהב יצקתל שי ראהק לחהות ויה .דרשמהל שה יישעהת בילבן ניהש

 .וזה ריקסבח ותינה

 .תויללכהת וינכתבם ירבגום ישנן יבה וושת יביצקתהה אצקההי כא צמנד רשמהל שת וינכתהל כב

ל ארשיה טמ ,םיטועימהר זגמלי לכלכהח ותיפהת ושר ,יתרבחן ויוושלד רשמהת אל לוכד רשמה

 .השיאהד מעמם ודיקלת ושרהום יריעצהת ושר ,תילאטיגיד

 )וטנב יצקת( 2017ת נשלד רשמהב יצקתה נבמ

ב יצקת
 )ח"שי פלא(

ת ושרהם ש

ם יקיתוום יחרזאלד רשמה 155,803

ת ילטיגידל ארשי 102,059

י לכלכח ותיפלת ושרה 24,571

ה שיאהד מעמ 5,126

287,559 

לקשמ ב יצקת
 )ח"שי פלא(

ה ירוגטק

ת ולועפ 231477 80.5%

א"כ 35,376 12.3%

ת וכימת 8,350 3%

ל ועפת 12,356 4%

כ"הס 287,559

י תרבחן ויוושלד רשמה –ם דאח וכור כשח ותינ .א

 .םיבדנתמ 2ד ועום ידבוע 94ם יקסעומד רשמב .ח"שמ35-כל ע 2017ב ד מעו יביכרל ער כשהב יצקת

 12ך ותמ :תוריכבת וגרדבת ירדגמת וגלפתהן להל .םירבג 54.3%-ום ישנ 45.7%ם ידבועם כותמ

ר שהד יקפת .םישנ 6-ום ירבגם ניה 6)םיפגאי שארות ויושרי שאר ,ל"כנמס ,ל"כנמ(ם יריכבם ידיקפת

 .השיא "יע ש יואמ )ןלהלשה לבטבל לכנו ניאש(ד רשמב

ד רשמבר כשהת וגלפתה

דרשמבי סחיק לח ה ייסולכוא
54.3% ם ירבג
45.7% ם ישנ

ם ושמת אזה זר ועישמר תויך ומנר כשבן קלחו ליאו ,46%-כר תויו ניהד רשמבם ישנהל שן קלח

ב ורת מועל ,םישני "עת ושיואמ ,)תיסחיך ומנר כשבת ונייפואמה (י להנמור "חמג ורידבת וברת ורשמש

ך כלם אתהב .םירבג "יע ת ושיואמו ,רתויה ובגר כשבת ונייפואמה ,ריכבון ומאת ורשמי גורידבת ורשמה
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97ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה


ה זר עפ ),םירבגהר כשמ 70%כ ל עד מועם ישנהר כש(ם ירבגום ישנן בי נויצחהר כשבר עפהם ג


.ריכבהג רדבם צמטצמ


ת ונושהת וגרדבום ינושהם יגורידבת יתוהמה נושש ויאל ער בודמי כו נהר כשבם ירעפלי רשפאר בסה


.םישנלום ירבגל

ת וגרדוג ורידח ותינ

םישנהז וחא ללוכם וכס םישנ םירבג הגרד ג וריד

33% 3 1 2 14-16 

33% 3 1 2 15-17 

י להנמ
33% 6 2 4 15-18 
50% 6 3 3 16-18 
100% 2 2 0 17-19 

0% 1 0 1 18-20 
כ 12 9 21 43%  "הס

ם יאמדקא

83% 6 5 1 36-39 
44% 9 4 5 39-41 
42% 26 11 15 40-42 
33% 15 5 10 41-43 
43% 7 3 4 42-44 
67% 3 2 1 43-45 
0% 1 0 1 46-46 

כ 37 30 67 45%  "הס

ם ינטפשמ
100% 1 1 0  4א-2א
100% 1 1 0  5א-3א

0% 1 0 1  6א-4א
67% 3 2 1  2א-ב
67% 6 4 2 כ  "הס

 .םירבגהל שה זמה ובגי להנמהג ורידבת והובגהת וגרדבם ישנהל שן קלחה לבטבם ינותנהי פ-לע

 .םיאמדקאהג ורידבה כופהה נומתה

 54%,עובדים

 50%,בכירים 46%,עובדות

 50%,בכירות

שרד מ ב גברים ו ם שי נ ת ת ,ה תפלגו רו כי ב מ שרות
ם די וב הע ל ל כ ת ומ ל ע
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ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה 98

ם יטועימהר זגמל שי לכלכח ותיפלת ושרה .ב

ל לכתמף וגת ווהלה תרטמו ,יזורדהוי סקר'צה ,יברעהר זגמהל שי לכלכח ותיפך רוצלה מקוהת ושרה

ת ייסולכואל שי לכלכהל איצנטופהת את וצמלו ,הזר זגמת בוטלת יתלשממת וליעפר חאם אתמו

ה לכלכבםבולישוו זה ייסולכואיבושייךותבתינרציהותיקסעהתוליעפדודיעי"עם יטועימה

ת וטלחהבו צקוהשם יביצקתהת אה ליבומא יהו ,ףטושהל ועפתלד עוימת ושרהב יצקתב ור .תימואלה

 .הביצקתמק לחן ניאו ,הלשממה

ה ייסולכואהב רקבה קוסעתהר ועישת אלעהלת ושענת וברת ולועפ: 2012-2016ש מוחהת ינכת

ת לדגהא שונב 29.1.2012ם וימ 4193'סמה לשממת טלחהלם אתהב ,תויברעם ישנל עש גדב ,תיברעה

ת ינכת .ח"שי נוילימ730-כל עד מועה פקיהר שאה קוסעתהר ועישוה דובעהח וכבת ופתתשההר ועיש

י דרשמע וציבלו ,1480'סמו 922'סמה לשממהת וטלחהלו רבעוהה יביכרמק לחך א ,המייתסהו ז

 .הלשממה

ת ייסולכואבי לכלכח ותיפה רקיעשש מוחת ינכת – 30.12.2015ם וימ 922'סמר פסמה טלחה

ת בחרה ,הארוההת וכיאר ופיש ,םיידומילם יגשיהר ופיש :ךוניחהי מוחתבם ידעית ללוכה .םיטועימה

י וניבלת ואשרהם ודיקום יטועימהי בושייבת וימוקמהת ויושרבור פסהי תבבי לאמרופי תלבהך וניחה

 .דומילת ותיכ

י ברעהר זגמבם ישנלת וידוחיית וינכתן ניהת ואבהת וינכתה

 :ןוגכם יטועימהר זגמבך וניחוה לכשהד ודיעלת וינכת

 2016בה מייתסהת ינכת- ")גרבנטכרט("י עדמוי גולונכטך וניח .א

 ")גרבנטכרט("ת יברעהה ייסולכואבת ונבלד ועיסי דומילת ינכת .ב

 ")גרבנטכרט("ת יברעהה ייסולכואהת ונבלד וסית לכשה .ג

 :ת ורחאת וינכת

לשף קיהב )הלכלכהד רשמף ותישב(ם ינטקם יקסעת חיתפל , 9.5ת ויברעם ישנלת ואוולהן רק  .א

ח "שן וילימ

תיברעהה רבחהמם ישנ 3500 ,וזה נשבה בו פתתשהום ישנלת דעוימהת ינכתה ניה "ליחת שא"  .ב

ד רשמידיל עת לבומת ינכתה .תוקיתות וילארשים ישנוה רכובוז קווק ,היפויתאת ואצוים ישנ

 .תושרהוה חוורה

תינכתה .יברעהר זגמבם ישנד חוימבום ידבועם ירוהל על קהלד עוימה ,םוית ונועמד וסבסת קמעה  .ג

ח "שן וילימ 99ת ינכתהב יצקת . .םוית ונועמ 29-בת מייקתמ

םישנן ניה 52%-כת ינכתבם יפתתשמך ותמ- 13,500 (7,000).י ברעהר זגמלן ווכהי זכרמ  .ד
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 99ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה

ת וינכתל )ליעלשה לשממת וטלחהמ(ב יצקתהת אצקה

ם זימהת ולע
ח "שי נוילימב( )

ם ישנהר ועיש
ת ופתתשמה

ם ישנהר פסמ
ק לחו חקלש

ם זימב

כ"הס
ם יפתתשמ

ם זימב
ם זימהם ש

תונבלד ועיסי דומיל 29 24 83% 0.7 1 

תונבלד וסית לכשה 520 463 89% 5 2 

99 
-ם וית ונועמד וסבס

תונועמ 29
3 

9 100% 3,500 3,500 
ת ינכתת בחרה

ליח " "תשא
4 

15 52% 7,000 13,500 
ן ווכהז כרמ

 *הקוסעת
5 

9.5 100% 6,803 6,803 
ת ואוולהן רק

ם יריעזם יקסעל
ם ישנל

6 

אקיתריאת וגלמן רק 650 390 60% 18 7 

2.8 53.6% 1,394 2,600 
ף קאווהת וגלמן רק

ימלסומה
8 

 "כה ס 27,602 19,574 71% 159
ת ויברעם ישנלס חייתמ 7000*

ת ושרבת ויללכת וינכת

ק שמבם יפדעומת ועוצקמם ידמולהם יטועימהת ייסולכואמם יטנדוטסלת וגלמת ינכתה ניה "אקיתריא"

ו לאת ועוצקמם ידמולהך ומני מונוקא-ויצוסך תחמם יטנדוטסה ניהד עיהת ייסולכוא ).הסדנהן וגכ(

ה נשלת ינכתהת ולע .םישנ 60%ם כותמ ,)הנשב(ם יטנדוטס 650ש ית ינכתב .ההובגה לכשהלת ודסומב

 .ח"שי נוילימ 18-כא יהו ז

ם ירחאם יפוגם עה לועפף ותישבת וינכת

הדובע,םיבשחמ ,הסדנהן וגכ(ם ישרדנת ועוצקמבת וגלמ 750:ימלסומהף קווהי פסכמת וגלמ

8.2-כה נשהת וגלמהף קיה ,ח"שי פלא3.5-כה גלמף קיה .םימלסומ-םיברעם יאמדקאל )תילאיצוס

ת וגלמה " .תושרהמח "שן וילימ 1-ו ,רצואהד רשממע יגמחש ן וילימ 1.8ר שאכ ,וזה נשלח "שי נוילימ

 .םירבגל 46.4%ם ישנל 53.6%:א בהן פואבת וקלחתמ
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ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה 100

113 

20 

46 

8 
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120 

תקציב ש ,חלוקת ח"מיליוני אלפים ,משתתפים

ת תתפו ש ה ל ש ללת ו כ ות ל וע דרית ג מ ת ה תפלגו
כלי ל כ תוח פי ל ות ש הר ל ש שרד המ יקטי ו ב פר

נשים גברים

ת ונהנוי לכלכח ותפלת ושרהל שת וירחאי מוחתבו טרופשת וינכתהמת ונהנהמ 71%ת ווהמם ישנ

 .ביצקתהמה הזז וחאמ

ם יקיתוום יחרזא .ג

ת וכיאר ופיש ,תנקדזמה ייסולכואלת ויתשתום יתורישת מאתהוה יינב-םימוחתר פסמבל עופף גאה

ת וכיאר ופיש ,םיקיתווהם יחרזאלר יעצהר ודהן יבר שקהד וסימ ,םיקיתווהם יחרזאהל שם ייחהת מרו

 .לארשיבה אושהי לוצינל שם ייחה

 ,תויוכזי אשונבם יקיתום יחרזאלע ייסמד רשמהל שר וביצהת וינפלד קומו ניה)8840 (*ד רשמהד קומ

ם יחרזאהל שם היתוינפבל פטמד קומהת ווצ .בתכבע דימן תמל לוכ ,םהלם יעיגמהם יתורישות ובטה


.םהיתוחפשמי נבום יקיתווה 


ת וליעפהמ 69%כ  .תובושתל בקלות ולאשבת ונפלן תינו ילא ,קובסייפד ומעד רשמהל יעפמ ,ףסונב


.םישנד צמה עיגמר תאב


ר שקהק וזיחך ותם יקיתום יחרזאלה רשעהוד ומילת ורגסמם ייקלא יהת ינכותהת רטמ :םיקיתות ותיכ


.םיקיתווהם יחרזאהן יבלר פסי תבי דימלתן יבשי רודן יבה 


ם יחרזאלם ישקובמם יפנעם יווהמת שרר ודכון חלושס ינט ,קנאטפם יפנעה :החוורוט רופסת ויוליעפ


.ןיטולחלי שנף נעו ניהת שרר ודכם כותמ ,םיקיתו


י וצימלע גונבם היתוחפשמי נבום ילוחלע דימם יקפסמהם ילוחי תבבם יבדנתמת ודיחי :הלוגסת ודיחי

 .דועוה חפשמי נבת ויוכז ,האושי לוצינת ויוכזות ובטה ,ימואלהח וטיבהל ומת ויוכז
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 101ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה

ם יחרזאן עמלת יתרבחה יישעבות יצראה סירפבי מואלת ורישת ונבוי נבב ולישט קיורפ :ןקזי נפת רדהו

 .םישנ 50ן כותמ ,םיקיתום יחרזא 720ם זימבם יפתתשמם ש ,ידרחהר זגמבם גת לעפומת ינכתה .םיקיתו

 .הייחת וחרואות ידרחהה ייסולכואהי נייפאמא והת ינכתבם ישנהט ועימלר בסה

ם יקיתווהם יחרזאהם וחתבד רשמהי מזימבת ירדגמת וגלפתה

ת קולח
ב יצקתה
ם ישנל

ת ולע
ט קיורפה
י פלאב

ח" ש 

ר ועיש
ם ישנה
ת ופתתשמה

ר פסמ
ם ירבגה
ו חקלש
ק לח
ם זימב

ר פסמ
ם ישנה
ו חקלש
ק לח
ם זימב

כ"הס
ם יפתתשמ
ם זימב

םזימהם ש  'סמ

י ממעט רופס 400 120 280 30% 240 72
 ( )ןחלושס ינט

1 

קנטפת גיל 738 251 487 34% 300 102 2 
םירגן אכ 416 358 58 86% 800 688 3 
הקוסעתי זכרמ 1,913 1,063 850 54% 1,376 743 4 

ןויסנש ורד 3,312 1,504 1,808 45% 2,669 1,212 5 
 4 8840*ד קומ 58,021 32,809 25,212 56% 8,752 4,901
םיקיתות ותיכ 1,393 1,058 335 76% 1,402 1,065 5 
ירודב רר שק 5,600 3,920 1,680 70% 2,400 1,680 6 
הליהת 3,900 3,705 195 95% 1,500 1,425 7 
תוארדתק 56,000 36,400 19,600 65% 2,000 1,300 8 
ן עמלם יטנדוטס 517 406 111 79% 2,450 1,924

םיקיתו  .א
 ( )םיטנדוטסה

9 

ן עמלם יטנדוטס 7,755 7,003 752 90%
םיקיתו  .א
 ( )םיקיתוה

יללכ-ת רדהו 1,814 1,661 153 92% 10,042 9,195 10 
אנילהא 900 630 270 70% 3,763 2,634 11 

ת רדהו 720 50 670 7%
 ( )םיקיתום ידרח

12 

הלוגסת ודיחי 273 182 91 67% 2,801 1,867 13 
כ 143,672 91,120 52,552 63% 43,600 27,652  "הס

ם יחרזאהי תבלם יעיגמם יבדנתמה .יאודבהוי סקר'צהוי זורדה ,יברעהר זגמב "תרדהו"ט קיורפ :אנילהא

ם יקינעמה ,םיבדנתמ150-כש יא נילהאב .םתודידבג יפהלוי תרבחה נעמם הלת תלה רטמבם יקיתווה

 .םיקיתוום יחרזאת ואמלת וריש

ר ועישם תוריעצבד וסית לכשהו שכרא לר שאם ירגובמלד וסית לכשהת מלשהלי צראט קיורפ :הליהת
ת ומיקמות ואשינו יהת ומיוסמת ונידממם ישנר בעב(ת וירוטסיהת וביסמ ,הובגה זט קיורפבם ישנה
 .הזב צמן זאלת גאודת ינכתה.)דוסיהת לכשהת אם ילשהלת וחילצמא לו ,םדקומל יגבה חפשמ

ה דועתבם הבם ידמולהת את וכזמן ניאר שאי אנפהת ועשבה רשעהוה לכשהלד ומילת ודסומ :תורדתק
 .תילמרופ

ת ייסולכואור יעצהר ודהן בר שקהת את רזחמוי רודן בי כרער שגה נובהת ינכת :ירודב רהר שקה
 .ידדהח ישוה יגולונכטת ועצמאבם יקיתווה
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ת ורחאת וינכת

ק סעהי בחרבק סעי תבבת וחנהבת ושיכרר שפאמה ,םיקיתום יחרזאל "םינהנום יקיתו"ת ונכרצן ודעומ

ת ולמעמל עפומן ודעומה .םישנ57.3%-כם ימושר95,000-כך ותמ .קיתווח רזאת דועתת ועצמאב


.דרשמהב יצקתמא לו ,קסעי תבמת ולבקתמש


.קוחי פל עק יתוח רזאת דועתלת ואכזהל יגי פלם ירבגום ישנלם יקפנומם יסיטרכה :קיתוח רזאי סיטרכ

ם יחרזאהת ייסולכואל לכמ 62ל יגל עמם ישנ 65.4%-ו 67ל יגל עמה ייסולכואהל לכמם ירבגה 34.6%

ת לחותל שבם ירבגהל שמר תויה ובג "קיתווהח רזאה"ל יגבם ישנהז וחא .םיסיטרכו לבקם יקיתווה

ת ינכתלב יצקתה .67ל יגבר בגו 62ל יגבק יתוח רזאת דועתת את לבקמה שיא ,ןכו מכ .רתויה הובגם ייח

 .ח"שי פלא 931ל עד מוע

ן יב .םינושם ימוחתבת ימוקמהת ושרבם יקיתווהם יחרזאהן עמלת וינכתע וציבוח ותיפלא רוקל וק

ל שה ליעפת ופתתשהם ודיק :םזימהת רגסמבח תפלה יהין תינשם ינושהם יתורישלת ונושהת ורטמה

י פלא 250ד עת ינכתהב יצקת .דועום יקיתום יחרזאב רקבת ודידבת גפה ,ירודן יבר שק ,םיקיתום יחרזא

ל וקלה נעתשת ושרל כבם יקיתווהת ויחרזאהום יחרזאהל לכלת דעוימא יהות ימוקמת ושרלח "ש

.) 2017ת נשלכ "הסח "שן וילימ 19(א רוקה

25,569 

91,156 

14,636 

52,925 

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

תקציב ש ,חלוקת ח"אלפי משתתפים

ת תתפו ש ה ל ש ללת ו כ ות ל וע דרית ג מ ת ה תפלגו
קים תי ו ם זרחי א ל שרד המ יקטי ו  7 1 0 2,ב פר

נשים גברים

םישנח תנ םירבגח תנ םישנ םירבג ה ירוגטק
ם יטקיורפבת ופתתשה 52,925 91,156 37% 63%
)ח (ת יביצקתה אצקה 14,636 25,569 36% 64%  "שי פלא
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ת ילטיגידל ארשי .ד


ת ונמדזההת אף נמלום ותרלף אושהי תלשממם זימ. 2014ת נשבל ועפלל חהת ילאטיגידל ארשיה טמ


ת ילכלכה חימצת בוטלת רושקתהוע דימהת ויגולונכטת ומדקתהבות ילטיגידהה כפהמבה נומטה


ימלועליבומוםיחרזאליתודידיוריהמ,םכחלל שממהת כיפהוםירעפםוצמצ ,תצאומ


.ילטיגידהם וחתב


ם יטקיורפות וינכת


ה דעונת ינכתה .תיתלשממת ילטיגידת ונשדחם דקלה רטמבה מקוהש "םיילטיגידם יליבומ"ת ינכת


ם ייתכרעמי ונישי כילהתת ענהלות ילטיגידה יצמרופסנרטם ודיקלי רוביצהת ורישבם יריכבם ותרל


ם כותמ(ם יריכבת ולהנמום ילהנמ 38ו פתתשהת ינכתב .ירוביצהר זגמבת ונשדחל שה סיפתת עמטהל


.ח"שי נוילימ 3ת ינכתהף קיה ).םיפתתשמהך סמ 47%-ם ישנ 18


ם יעצמאבת ויעוצקמת ורשכהר יבעהלה דעונו לאם ימיבת וחתופמהל גדהת ויתשתמת חא: EDXם זימ


ם יסרוקר ודישלת ומרופטלפת ואירבהוה לכלכה ,ךוניחהי דרשמף ותישבם יקמה טמה .םיילטיגיד


ף קיהב ,דועור פסי תבבת ודייטצהת ינכת ,םינושם יטקיורפר ובעה נכתת ונוישירת שיכר ,תשרבם ינווקמ


ן וגכם ינווגמם ירזגממה ייסולכואי חלפבה עיגנה נשיו לאם יסרוקת ועצמאב .ח"שי נוילימ80-כל ש


ם ייתוברת,םיידומילם ירעפל ער ושיגלת ורשפאו ,תויברעם ישנות ודבועת והמיא ,תוידרחם ישנ


.םישנ 38%ו ם ירבג edx.org 62%ר תאבם ידמולהב רקב .םייפרגואגו


ה דימלהק ושת אד דועלה רטמב ),םיסרוקן ווגמ(ת ילטיגידה דימללת ימואלה מרופטלפ :סופמקם זימ


58%ס ופמקבם ידמולהב רקב .םוחתבה לבוהר ציילוק שמהי כרצלו תואם יאתהל ,לארשיבת נווקמה


.ם ירבג 42%ום ישנ


ה שיאהד מעמם ודיקלת ושרה .ה


ן ויוושהם ודיקלל ועפלא יהת ושרהד ועיי .השיאהד מעמם ודיקלת ושרהת לעופי תרבחן ויוושלד רשמב


.הייסולכואהת ובכשל לכמ ,םישנה נושארבוש ארבא והה לשד עיהל הקו ,םישנת מצעהוי רדגמה


: 2017ת נשבו שענשת ולועפ


ןויוושלת ינכתה רקיעשת וליעפל "י פלא 200ד עב יצקמת וימוקמהת ויושרלא רוקל וקט קיורפ.1 חש

 .םישנת מצעהות ירדגמה בישח ,ירדגמ

 .אישנהת יבב ,רבמבונש דוחבם ייקתהר שא ,םישנת ומילאד גנל "ניבהק באמהם וין ויצ.2

ם יריעצהף גא .ו

ת ייסולכואם ודיקל עת וירחא ,2015י נויש דוחמה לשממת טלחהב ,לביקי תרבחן ויוושלד רשמה

ב אשמם ניהם יריעצה יפל עה סיפתבן ימאמי תרבחן ויוושלד רשמבם יריעצהף גא .לארשיבם יריעצה

 ,ילכלכוי תרבחף ונמם יריעצהם יווהמ ,ךכיפל .וירחאא בלר יבעמר ודל כם תוא ,םיכרעל של וביקי לכו

 .חתפתהלר תויבת ובוטהת ויונמדזההת או לת תלש יר שא
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 ,תוישיאות ויתרבחת ויונמוימח ופיט ,םיריעצל שת ומזויח ותיפל עש גדם שף גאה ,וזה סיפתלם אתהב

ת יתרבחת וחתפתה ,תילארשיהה רבחבה ייסולכואת וצובקן יבם ירעפם וצמצ ,תוושת ויונמדזהן תמ

 .דועות יתליהק

י זכרמבת יתרבחת וברועמת ינכתת לעפהם ודיקלי תרבחן יוושלד רשמבם יריעצהף גאל עופו לאם ימיב

א צמנד רשמהו ,ץראהי בחרבת ויושר130-כת ינכתלו משרנ ,וזהת עלן וכנ .ץראהי בחרבם יריעצ

 .תינכתהל של עופלה אצוהלן לומם יעגמב

 .ח"שי פלא 225ל עד מועת ושרלע צוממהב יצקתה .םירבגלן הום ישנלן הת עגונף גאהת וליעפל לכ

ש כרול ועפת .ז

ל ודגק לח .תונתמ ,החטבא ,תוסיט ,טוהיר ,ןוזמ ,םוסרפמל חה ,םיאשונן ווגמבת ושיכרע צבמד רשמה

ם עד חיה דובעל חתא שונהת ובכרומת אפמ.ש ארמו מסרופשל "כשחי זרכממן ניהת ושיכרהמד ואמ

 .שכרהול ועפתהי מוחתבי רדגמהב יצקתהח ותינלה נעמא וצמלר צואבל "כשחהף גא

ת ונובזיעות וכימת .ח

ו ראשוהשת ונובזיעמת וכימתל בקל ,לארשיבם ישישקן עמלת ותומעד יבע ייסמד רשמה :תונובזיע

ם ידעוימם יפסכה .םיטפשמהד רשמל שת דחוימה דעות להנמת ונובזיעהן רקת א .הנידמהת בוטל

ת ודמועה ,ץראהי בחרבם ישישקת ותומען עמלה חוורום ילויט ,טוהיר ,בושחמד ויצת שיכרת בוטל

ם ירבג ,ןהיתורישלק קזנהם ישישקהל הקל כלן תורישת את וקינעמת ותומעה .םימיאתמם ינוירטירקב

 .דחאכם ישנו

 .האושהן ורכיזת חצנהום יצאנהי פדרנלם ייוציפת גשהלם ילעופהר וביצת ודסומלת וכימת :תוכימת

ת ודסומת ויוליעפל80%-כל שה קולחב ,רצואהד רשמע בקשם ירורבם יניחבתי פלת ורבעומת וכימתה

השקבש יגהלד ציכת ותומעהת אה חנמד רשמה .להנמות ופטושת ואצוהן ומימל20%-כור וביצה

 .םושירהך רעמת אל הנמו ,ת ונושהת וכימתל

 .דעיהל הקל לכלו נייה –ת ירדגמה נחבאא ללם היתורישת את וקינעמר וביצהת ודסומות ותומעהל לכ
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  לילגהובגנהחותיפלדרשמהביצקתלשירדגמחותינ

 םינותנהיפל, םישנןהםכותמ 38רשאכ, םידבוע 64םידרשמבםיקסעומ, 2017תנשלןוכנ: רכשחותינ

 תורשמה6רשאכ, םירבגידילעתושיואמתורשמ28 . דרשמבתוריכבתורשמבםישנןיאםיינכדעה

 תפלחהרחאלתאז(םירבגידילעתושיואמםיפגאישארהעבראויטפשמץעוי, ל"כנמ: תוריכבה

 דבוערובעקיסעמלתעצוממהתולעהיכהלוע2017תנשלדרשמהינותנמ. )ל"כנמבתיל"כנמה

 תורשמהתויהמרזגנהרעפ, תדבוערובעקיסעמלתעצוממהתולעהרשאמ66%-בההובג, םידרשמב

  :רדגמיפלםרכשודרשמהידבועתוגלפתהןלהל. םירבגידילעתושיואמתוריכבה

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

 יסחיקלחותופסונתועשתוברלרכשתופסות, דוסיהרכשתאתללוכקיסעמלתישדוחהתעצוממהדבועהתולע (*): הרעה
 ינותנ. ימואלחוטיבותומלתשה, היסנפןרקלןוגכדבועהרובעקיסעמהלשתונושתושרפהןכותואצוהירזחה, הארבהימדב
 .2017טסוגואשדוחדעםינותנלעםיססובמרכשה

  

  

 ) םיריכבםיפגאישארויטפשמץעוי, ל"כנמ(תוריכבהתורשמהלורטנבםידבועהתוגלפתהתניחבב

 % 24-בההובג , םידרשמבדבוערובעקיסעמלתעצוממהתולעהשךכ, םצמטצמרכשברעפהיכאצמנ

  .תדבוערובעקיסעמלתעצוממהתולעהרשאמ

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

   
 יסחיקלחותופסונתועשתוברלרכשתופסות, דוסיהרכשתאתללוכקיסעמלתישדוחהתעצוממהדבועהתולע (*): הרעה
 ינותנ. ימואלחוטיבותומלתשה, היסנפןרקלןוגכדבועהרובעקיסעמהלשתונושתושרפהןכותואצוהירזחה, הארבהימדב
 . 2017טסוגואשדוחדעםינותנלעםיססובמרכשה
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ב יצקתהל שט רופמר בסה-'וק רפ

ח "שי פלא 2,424,726–ה לשממהש ארד רשמ 04

 "חש י פלא 773,014–י שארד רשמ 0451

ם יטקיורפו ,הלשממהת וריכזמ ,הלשממהש ארד רשמבת ויעוצקמהת ודיחיהת אל לוכה זם וחת

ם יטקיורפ ,יטנרביקהה טמה ,הנידמהן ויכרא ,החצנה ,רויגהך רעמ :םיללכנו זת רגסמב .םיימואל

ט פני פילחתת ניחבלת להנמהוי תלשממהב ושקתהה טמ ,תיתלשממהת ונותיעהת כשלם יימואל

ח "שי פלא 438,166–ד רשמהה טמ 045101

ת א ,ףסונבוה לשממהש ארד רשמל שת וילועפתהת ודיחיהל שר כשהב יצקתת את ללוכת ינכתה

 .דרשמהל שם יטקיורפהון וכימהת דיחיב וצקת

ח "שי פלא 70,716–ר ויגהך רעמ 045103

ו תוירחאבשת ולועפהע וציבלש ורדא והשי פכ ,רויגהך רעמל שת ולועפהב יצקתת את ללוכת ינכתה

 .םיניידלום ידבועלר כשהם ולשתלב יצקתהת או ',אק רפבט רופמכ

ח "שי פלא 45,839–ה חצנהי נוגראבת וכימת 045104

ףיטקשג ז כרמ ,ןוירוגן בת יב ,ןוירוגן בן וכמ ,ןיברז כרמ ,ןיגבז כרמב יצקתת את ללוכת ינכתה  ,ו

ולעופוו רכזת חצנהלה צעומה ,היתולשממי שארול ארשיי אישנל שם לעפם רכזת חצנהלה צעומה וו

ו רכזת חצנהלה צעומהוי קסנטוב'זב אזל שו לעופוו רכזת חצנהלה צעומה ,לצרהב אזן ימינבל ש

 .יבאזם עבחרל שו לעפוו 

ח "שי פלא 34,776–ה נידמהן ויכרא 045107

 .הנידמהן ויכראל שר כשהות ולועפהב יצקתת את ללוכת ינכתה

 "חש י פלא 115,712–י מואלהר בייסהך רעמ 045108

י מואלהר בייסהך רעמל שת ולועפהול ועפתה ,רכשהב יצקתת את ללוכת ינכתה

ח "שי פלא 32,243–ה לשממת וטלחהום יימואלם יטקיורפ 045110

 .לתוכהת ורהנמל שת פטושה קוזחתהב יצקתוח ותיפהב יצקתת את ללוכת ינכתה

ח "שי פלא 15,753–ת יתלשממהת ונותיעהת כשל 045111

ת יתלשממהת ונותיעהת כשלל שר כשהות ולועפהב יצקתת את ללוכת ינכתה

-ג-
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ח "שי פלא 19,809–י תלשממהב ושקתהה טמ 045115

ש ארד רשמלה רבעוהש ,יתלשממהב ושקתהת ושרל שר כשהול ועפתהב יצקתת את ללוכת ינכתה

ח טשת רבעהה ניינעש 10.10.2014ם וימ 2099ה לשממהת טלחהלם אתהבר צואהד רשממה לשממה

 2097ה לשממהת טלחהלוה לשממהש ארד רשמלר צואהד רשממי תלשממהב ושקתהל שה לועפה

י רוביצהר זגמבת ונשדחד ודיע ,יתלשממהב ושקתהת וליעפי מוחתת בחרהה ניינעש 10.10.2014ם וימ

 ".תילאטיגידל ארשי"י מואלהם זימהם ודיקו

ח "שי פלא 221,733–ם ירשת וכשלוה לשממי דרשמ 0452

ם יאשונלד רשמה ,תוצופתהד רשמי ביצקתת או ,הלשממהי רבחלר כשהי מולשתת אל לוכה זם וחת

שראד רשמבר שהן גסת כשלת או ,תשרומום ילשורילד רשמה ,ןיעידומהד רשמ ,הרבסהום ייגטרטסא

 .הלשממה

ח "שי פלא 44,488–ה לשממי רבח 045201

 .הלשממי רבחלר כשהב יצקתת את ללוכת ינכתה

ח "שי פלא 9,643–ת וצופתהד רשמ 045203

 .תוצופתהד רשמבר כשהום יטקיורפה ,לועפתהב יצקתת את ללוכת ינכתה

ח "שי פלא 102,722–ה רבסהום ייגטרטסאם יאשונלד רשמה 045204

 .הרבסהום ייגטרטסאם יאשונלד רשמבר כשהום יטקיורפה ,לועפתהב יצקתת את ללוכת ינכתה

ח "שי פלא 11,573–ן יעידומלד רשמה 045205

 .ןיעידומהד רשמבר כשהום יטקיורפה ,לועפתהב יצקתת את ללוכת ינכתה

ח "שי פלא 2,463–ה לשממהש ארד רשמבר שן גסת כשל 045209

 .רשהן גסת כשלבר כשהום יטקיורפה ,לועפתהב יצקתת את ללוכת ינכתה

ח "שי פלא 50,844–ת שרומום ילשורילד רשמה 045212

 .תשרומום ילשורילד רשמבר כשהום יטקיורפה ,לועפתהב יצקתת את ללוכת ינכתה

ח "שי פלא 236,401–ת יתכלממה קיטסיטטס 0453

ח "שי פלא 225,801–ת יזכרמהה כשלה 045301

ת וירחאבשם יעובקהם ינדמואהום ירקסהע וציבלד עונהת וינקהור כשהב יצקתת את ללוכו זת ינכת

 .'בק רפבם יטרופמר שא ,ס"מלה

ח "שי פלא 5,377–ם יינוציחם ירקסע וציב 045302
-ג-
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ה בילהת וליעפלם יינוציחם ירקסע וציבלש רדנהת וינקהור כשהב יצקתת אה כותבת דגאמו זת ינכת

). PIAAC(ם ירגובמת ויונמוימר קסוח ווטך וראר קס :ןוגכ ,ס"מלהל ש

ח "שי פלא 5,223–ם ירקסע וציבלה ברזר 045303

ם אתהבס "מלהש ומישלר בעומה ,ףטושהן יסולכואהד קפמב יצקתלה מלשהו ניהה זב יצקתד ועיי

 .לעופבע וציבל

ח "שי פלא 81,068–ה נידמהת ורישת וביצנ 0455

ח "שי פלא 66,830–ה נידמהת ורישת וביצנ 045501

ל ועפתלש רדנהת וינקהב יצקתת אור כשהי מולשתלה צקומהב יצקתהת אה כותבת דגאמו זת ינכת

ת ועיסנ ,ידרשמד ויצת שיכר ,םינופלט ,ראוד ,למשחת ואצוה ,הרידר כש :ןוגכ ,תוביצנהל שף טושה

ש רדנהב יצקתהת אם גת ינכתהה ליכמף סונב .דועון יינבהת קזחא ,תויומלתשהוה כרדה ,ל"וחל

 .ליעל 'בק רפבר אותמכ ,הנידמהת ורישבם דאח וכי זרכמם וסרפלוה ביתכל

ח "שי פלא 14,238–ת ודחוימת וינכת 045502

ת ינכתלי וגיההת דעוות וצלמהלם אתהב "ירוביצל הנימלם ירעוצ"ת ינכתלת לעפהלד עוימהב יצקתה

ן ונקתל 2010ר אוניב 17ם ויב 248'סמה טלחהבה לשממהי דיל עו צמואר שא 13.01.2010ם וימו ז

 .בוצקתלו

חש י פלא 31,100–ה לועפד רשמה 0456  "י רוזאף ותישל

ח "שי פלא 31,100–י רוזאה לועפף ותיש 045601

ע וציבלד עוימהב יצקתן כו ,דרשמבר כשהי מולשתלה צקומהב יצקתהת אה כותבת דגאמו זת ינכת

 2.8.2009ם וימ 651ר פסמה לשממהת טלחהי פל עוד רשמהל שת ויופידעהי רדסלם אתהבם יטקיורפ

 .תיניטסלפ-תילארשיהת פתושמהת ילכלכהה דעווהת אל הנמד רשמהה יפל

חש"י פלא 436,264–י תרבחן ויוושלד רשמה 0457

ח "שי פלא 98,350–י תרבחן ויוושלד רשמה 045701

ת ושרוי תרבחן ויוושלד רשמהה טמל שר כשהום יטקיורפה ,לועפתהב יצקתת את ללוכת ינכתה

 .םיריעצה

ח "שי פלא 4,783–ה שיאהד מעמם ודיקלת ושרה 045702

ד מעמם ודיקלת ושרהק וחי פל עה מקוהר שאה שיאהד מעמם ודיקלת ושרהת וליעפלד עוימה זב יצקת

.1998-ח"נשתה ,השאיה 
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 109ה לשממהש ארד רשמ-ב יצקתת עצה

חש י פלא 22,383–ר זגמת ושרה 045703  "ם יטועימהל שי לכלכח ותיפל

ם אתהב ,םיטועימהר זגמל שי לכלכח ותיפלת ושרהת וליעפלד עוימהב יצקתהת את ללוכת ינכתה

. 28.1.2007ם וימ 1204ה לשממהת טלחהבו עבקנר שאה ידעיל

ח "שי פלא 310,748–ת ילאטיגידל ארשיה טמ 045704

ת טלחהלם אתהבם קוהשת ילטיגידל ארשיה טמל שר כשהות ולועפהב יצקתת את ללוכת ינכתה

 ".תילטיגידל ארשי"י מואלהם זימהה ניינעש 15.12.2013ם וימ 1046ה לשממה

ח "שי פלא 51,430–ב יתנר שקהת כשל 0459

ח "שי פלא 51,430–ב יתנ 045901

 .ל"וחבוץ ראבב יתנל שת ולועפהול ועפתה ,רכשהב יצקתת את ללוכת ינכתה

ח "שי פלא 497,697–ל ילגהוב גנהח ותיפלד רשמה 0463

ח "שי פלא 18,966–ר כש 046301

 .לילגהוב גנה ,תיתרבחהה ירפירפהח ותיפלד רשמהי דבועלר כשהב יצקתת את ללוכת ינכתה

ח "שי פלא 12,728–ל ועפת 046302

 .לילגהוב גנה ,תיתרבחהה ירפירפהח ותיפלד רשמהל של ועפתהב יצקתת את ללוכת ינכתה

ח "שי פלא 454,219–ל ילגהוב גנהח ותיפ 046303

ר וביצת ודסומ :ןוגכל ילגהוב גנה ,הירפירפהח ותיפלד רשמהת ולועפב יצקתת את ללוכת ינכתה

ן כות יתרבחהה ירפירפהי ביצקת ,לילגהח ותיפלת ושרה ,בגנהח ותיפלת ושרה ,תוימוקמת ויושרל

 .תונושה לשממת וטלחהלם אתהבת ויוליעפ

ח "שי פלא 11,784–ת וברזר 046304

ת יביצקתת ושימגה לשממלר שפאלת נמל עד רשמהב יצקתמת יביצקתה ברזרת שרפומו זת ינכתב

 .תופצלה יהן תינא לשר כשבם ייונישו אם יריחמי יונישל שה רקמב

ח "שי פלא 96,019–ת וברזר 0470

ח "שי פלא 96,019–ת ילאקסיפהה לבגמבה דימעלה ברזר 047001

ת יביצקתת ושימגה לשממלר שפאלת נמל עם ידרשמהב יצקתמת יביצקתה ברזרת שרפומו זת ינכתב

 .תופצלה יהן תינא לשר כשבם ייונישו אם יריחמי יונישל שה רקמב
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ח"שי פלא – 52,364י מואלן וחטיבלה טמ 10 

ח"שי פלא 50,901 – ימואל ןוחטיבל הטמ 1051 

ח"שי פלא 50,901 – ימואל ןוחטיבל הטמ 105101 

ה צקומהב יצקתו )ל"למ(י מואלן וחטיבלה טמבר כשהי מולשתלה צקומהב יצקתהת אה ליכמו זת ינכת

 .ל"למהל שת יעוצקמהות פטושהת וליעפל

ח "שי פלא 1,463–ת וברזר 1052

ח "שי פלא 1,463–ת וברזר 105201
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 677,453–ת די תורישלד רשמה 22

ח "שי פלא 451,545–ת די תורישלד רשמה 2201

ח "שי פלא 334,942–ת ויתדת וצעומ 220101

 .תובשייתהבת וינלבום ינברר כשן ומימלות ויתדהת וצעומבה כימתלד עוימו זת ינכתבב יצקתה

ח "שי פלא 43,320–ת דהי תורישבה כימת 220102

ת וינוחטבת ויעבוה יילעת טילק ,הירפהוץ ועייי תורישן וגכת די תורישבה כימתן תמלד עוימהב יצקתה

 .הלוגהם עם ירשקן כו

ח "שי פלא 13,020-ן ימלעי תב 220203

 .תיחרזאה רובקבוה יוורה רובקבן כול לככה רובקי תורישבה כימתלד עוימהב יצקתה

ח "שי פלא 40,446–ל ועפתור כש 220105

 .דרשמהל שר כשהי מולשתלה צקומהב יצקתהת אה ליכמו זת ינכת

ח "שי פלא 29,540–ל ארשילת ישארהת ונברה 2202

ח "שי פלא 29,540–ת ישארת ונבר 220201

ב יצקתן ללכבות ולועפהל לכר ובע ,תישארהת ונברהל שב יצקתהך סת אה כותבת דגאמו זת ינכת

 .תישארהת ונברהל שף טושהל ועפתהב יצקתור כשה

ח "שי פלא 196,368–ם יינברהן ידהי תב 2203

ח "שי פלא 196,368–ת ישארת ונבר 220301

ן ללכבון ידהי תבת ולועפל לכר ובע ,םיינברהן ידהי תבל שב יצקתהך סת אה כותבת דגאמו זת ינכת

 .ףטושהל ועפתהב יצקתור כשהב יצקת
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ח "שי פלא 683,117–ר צואהד רשמוה לשממהש ארד רשמי לעפמ 89

ח "שי פלא 83,117–י תלשממהס יפדמה 8901

ח "שי פלא 83,117–י תלשממהס יפדמהת ולועפ 890101

 .יתלשממהס יפדמהת וירחאבר שאם ידיקפתהל לכע וציבלה צקומהב יצקתהת אה ליכמו זת ינכת

ס יפדמהת וסנכה 8989

ח "שי פלא 83,117–ס יפדמהת וסנכה 898901

 .ליעלת וינכתבת וטרופמר שאת ואצוהלן מוכסבת וושר שא ,סיפדמהת וסנכהת וטרופמו זת ינכתב

ח "שי פלא 600,000–ת יתלשממהם וסרפהת כשל 8902

ח "שי פלא 600,000–ת יתלשממהם וסרפהם כשלת וליעפ 890201

ת וליעפו ,הלהנמהור כשהי מולשתת וברל ,תיתלשממהם וסרפהת כשלת וליעפת אה ליכמו זת ינכת

 .תוצוחי טלש ,לטיגיד ,תונותיע ,וידר ,היזיוולט –ם ינושהה דובעהי כתחבם וסרפה

ח "שי פלא 600,000–ת יתלשממהם וסרפהת כשלת וסנכה 8990

ח "שי פלא 600,000–ת יתלשממהם וסרפהם כשלת וסנכה 899001

ת וטרופמר שאת ואצוהלן מוכסבת וושר שא ,תיתלשממהם וסרפהת כשלת וסנכהת את ללוכו זת ינכת

 .ליעלת ינכתב
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