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אומדן ראשוני לביצוע תקציב ההוצאות, גירעון הממשלה ומימונו 

  2020 אפריל –לתקופה ינואר 
שנערך על ידי חטיבת , 2020 אפריל –בתקופה ינואר  ביצוע התקציבשל הגירעון ומימונו ושל אומדן ראשוני להלן 

 באגף החשב הכללי. מאקרו ותקציב

תקציב לפני תחילתה של שנת ב. )א( לחוק יסוד משק המדינה, במידה ולא התקבל חוק ה3בהתאם להוראות סעיף 

עשר מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת -הכספים, רשאית הממשלה להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים

 להלן "תקציב המשכי". הצמדה למדד המחירים לצרכן.

 

 גירעון הממשלה

  מיליארד  14.9בסך של  גירעוןנמדד  אפרילבפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש  - 2020 אפרילתוצאות₪ ,

 ₪.מיליארד  4.9 תקציבי בסך של נמדד גירעון אשתקד בוחודש אפריל לעומת 

החלו להתבטא ההשפעות של משבר הקורונה על המשק הישראלי ועל הפעילות התקציבית.  החל מחודש מרץ

ירידה בבעליה בהוצאות הממשלה ומנגד  ההכנסות המתבטאוהן בצד  משבר הקורונה משפיע הן בצד ההוצאות

, ובכך שהביטוח הלאומי אינו , האצת החזרי מסחדה בהכנסות ממסים, חלקה יזומה כמו דחיית תשלומי מע"מ

 על מנת לשמור יתרות לחודשים הבאים עודף הכנסות על הוצאות שנוצר מפעילותו עד לסוף חודש אפריל,מפקיד 

 הגירעון למימון כפי שיפורט בהמשך.כנגזרת מההשפעות אלו גדל  .בהם צפוי המוסד לסיים בגירעון תזרימי

  לעומת ₪ מיליארד  28.3בסך  גירעוןאפריל נמדד  –ינואר  בחודשים - 2020הגירעון המצטבר לשנת התקציב

 בתקופה המקבילה אשתקד.₪ מיליארד  14.2גירעון בסך 

 מהתמ"ג. 4.8% עומד על( 2020 אפריל – 2019 מאיהחודשים האחרונים ) 12-הגירעון המצטבר ב 

יצוין כי לנוכח המשבר החמור שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה, נדרשת הממשלה להוציא סכומים ניכרים הן לטובת 

מניעת התפשטות נגיף הקורונה וטיפול מיידי בחולים שנדבקו בו, והן לצורך סיוע משמעותי למשק כדי לאפשר לו לצלוח 

את המשבר האמור, אושר ב-7 לאפריל, תיקון לחוק יסוד: משק המדינה )תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020(. 

במסגרת התיקון האמור נקבע כי הממשלה תהיה רשאית להגדיל את ההוצאה מעבר למגבלת התקציב ההמשכי כפי 

שנקבעה בסעיף 3ב לחוק יסוד: משק המדינה, לצורך מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר ולמטרה זו בלבד, 

באופן הבא: 

שיעור מסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019, אשר אינה כוללת החזר חוב שאינו תשלום לביטוח לאומי, לפי  .1

שיעורים חודשיים כמפורט בתיקון. 

לשם החזר חובות למוסד לביטוח לאומי - סכום שלא יעלה על 16.1 מיליארד שקלים חדשים.  .2

בנוסף, הוגדלה המסגרת להחזר חובות קרן שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי ומסגרת זו היא נפרדת מיתר 

ההוצאה הממשלתית. 



 

 מימון הגירעון 

 מיליארד  14.8בסך  גירעוןנמדד בחודש אפריל  בפעילות למימון.₪ 

 מיליארד  5.8בחודש אפריל היה חיובי והסתכם בסך של  גיוס הון נטו מקומי.₪ 

  בחודש זה התקבלו תקבולי   ₪.מיליארד  21.6בחודש אפריל היה חיובי והסתכם בסך של גיוס הון נטו בחו"ל

 ₪.מיליארד  23.6 -יסו בגין משבר הקורונה בסכום של כהנפקות נוספות שגו

 מיליארד  8.8-על החוב הממשלתי מקומי ובחו"ל הסתכמו ב פירעונות הקרן .₪ 

  מיליארד  12.7כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו היתרות בסך של  -יתרות הממשלה בבנקים.₪ 

 1ביצוע תקציב ההוצאות

  פעלה הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה  אפרילכאמור, בחודש

ובתוספת ההוצאה כהגדרתה בתיקון חוק  בכל חודש. 2019מתקציב שנת  1/12המאפשר לממשלה להוציא 

 היסוד כהוראת שעה להתמודדות עם "משבר הקורונה" כאמור.

  מיליארד, לפי הפירוט הבא: 36.8-אפריל בסך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש  - 2020הוצאות אפריל 

ומערכת ₪ מיליארד  26.7מזה המשרדים האזרחיים ₪, מיליארד  32.3הוצאות משרדי הממשלה  -

 ₪.מיליארד  5.6הביטחון 

 3.3ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי₪, מיליארד  1.3תשלומי ריבית על החוב הממשלתי  -

 ₪.מיליארד 

 מיליארד  132.0-אפריל הסתכמו ב –סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר  - 2020ת סך ההוצאות מתחילת שנ

 לפי הפירוט הבא:₪ 

 ₪.מיליארד  112.0הוצאות משרדי הממשלה  -

 9.5ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי ₪, מיליארד  10.5תשלומי ריבית על החוב הממשלתי  -

 ₪. מיליארד 

יארד מיוחס ישירות להוצאות תקציביות בגין משבר הקורונה מיל 3.8מתוך הוצאות אלו סכום של  -

מיליארד בגין מענקי פסח ושיפוי  2.7. יש לציין, כי לסכום זה יש להוסיף ביצוע של 2כמפורט בנספח 

המוסד לביטוח לאומי והמדינה טרם העבירה את  ששולמו על ידיתקציבי בגין מענקי האבטלה 

 6.5, כך שסך הביצוע הכולל הוא בצעו הפקדות כאמורהשתתפותה למוסד לאור ההסכמה שלא י

 .4להרחבה בגין קצב ביצוע כולל של התוכנית הכלכלית ראה נספח  .₪מיליארד 

 חל 2020כך שמתחילת שנת ₪, מיליארד  131.6-הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב 2019אפריל  –בחודשים ינואר 

  לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  0.3%של  גידול

                                                 
אי, והוצאות משרדי ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשר נטו.סך ההוצאה  –תקציב ההוצאות הנכלל בחישוב הגירעון  1

 פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי. הממשלה הן ללא



 

  0.9% של עלייה₪, מיליארד  112.0-הסתכמו כאמור ב 2020ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת סך 

  לעומת התקופה המקבילה אשתקד:

 .3.5% -ב עלו הוצאות המשרדים האזרחיים -

 .8.6% -ב ירדוהוצאות מערכת הביטחון  -

  2020נתוני אומדן ביצוע התקציב לפי קבוצות משרדים לשנת התקציב: 

  
גידול ביצוע תקציב שיעור 

 2בפועל

 0.9% משרדים

 3.5% אזרחיים משרדים  

 3.5%- מנהליים      

 5.3% חברתיים      

 0.9%- כלכליים      

 112.2% שונות      

 8.6%- הביטחון מערכת  

 עבור הוצאות שאינן בגין התוכנית הכלכלית לסיוע בהתמודדות עם  מכסת ההוצאות במזומן בתקציב ההמשכי

מיליארד הוצאות בגין המשבר בחודש  0.5בתוספת  לחודש₪ מיליארד  33.3 עומדת על סך של"משבר הקורונה" 

 ₪.מיליארד  133.7עומדת על סך של  אפריללפיכך, המכסה המצטברת המותרת עד חודש  .מרץ

 וסך ₪ מיליארד  33.4בהתייחס להוצאות הנכללות במכסה הינה  2020אפריל  סך ההוצאה הממשלתית בחודש

 .1כמפורט בנספח ₪ מיליארד  128.8ההוצאה הממשלתית המצטברת מתחילת השנה עומדת על 

 3.8-כאמור במבוא, סך ההוצאות בגין התוכנית הכלכלית לסיוע להתמודדות עם "משבר הקורונה" בסך של כ 

 מיליארד בתוספת הוצאות סיוע למשבר שבוצעו במרץ.  34.2-ללת בהיקף של כמיליארד, מתוך מכסה כו

 

 הכנסות המדינה

  2020על ידי הכלכלנית הראשית במשרד האוצר והוצגה בינואר  2019בדצמבר תחזית הכנסות המדינה שהוכנה 

מיליארד  330.2לפי הפירוט הבא: הכנסות ממסים בסך ₪ מיליארד  361.3 עמדה עלתחזית ההכנסות השנתית  -

  ₪.מיליארד  31.1והכנסות אחרות בסך ₪, 

  תחזית עודכנה כלפי מטה באופן משמעותי בהתאם לתרחישיה - תחזית בשל המשבר הכלכליהעדכון 

בתרחיש של יציאה במתווה הנוכחי והתאוששות מהירה . אסטרטגיית היציאה ומהירות ההתאוששות הכלכלית

 7-5והכנסות אחרות יעמדו על ₪ מיליארד  290-295-יסתכמו ב 2020ת ההכנסות ממסים ואגרות בשנ, יחסית

 295-302כאשר השנה הביטוח הלאומי לא צפוי להפקיד עודפים. בכך, הכנסות המדינה ינועו בטווח ₪, מיליארד 

                                                 
 )באותן הגדרות מדידה(. 2019לעומת אומדן הביצוע מצטבר עד אפריל  2020שיעור גידול אומדן ביצוע מצטבר עד אפריל  2

 המעבר מירידה בהוצאות משרדי הממשלה עד חודש מרץ לעליה מתונה החל מחודש אפריל, כפי שמשתקף בנתוני הטבלה לעיל, נובעת כתוצאה ממנגנון
מכסה שהגבילה משמעותית את ביצועי המשרדים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החל מחודש אפריל, לאור  –החקיקה התקציב ההמשכי בטרם שינוי 

 .תיקון החקיקה כאמור במבוא אפשר גידול בהוצאות המשרדים אולם הגידול משתקף באופן מתון מאחר ומכיל את הירידה בביצועים עד כה



 

תוצר( בהשוואה לתחזית שפורסמה בחודש  5%-)מעט נמוך מ₪ מיליארד  60-ירידה של למעלה מ₪, מיליארד 

 רום משבר הקורונה. ינואר ט

  מיליארד  21.9-סך הכנסות הממשלה הסתכמו בחודש אפריל ב - 2020הכנסות אפריל.₪  

  מיליארד  103.7-אפריל הסתכמו ב –סך הכנסות הממשלה בחודשים ינואר  - 2020סך ההכנסות מתחילת שנת

  לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. 11.7%-נומינלי של  קיטון₪, 

אפריל בוצעו צעדים תזרימיים יזומים במסגרת צעדי התוכנית הכלכלית  -בהשוואה זו יש לציין כי בחודשים מרץ 

  האצת החזרים(. 1.7-החזרי מע"מ ו 0.8)₪ מיליארד  2.5של דחיית תשלומי מע"מ והאצת החזרים בסך של 

שינוי נוסחת המיסוי הירוק,  הושפעה מהקדמת יבוא רכבים למרץ עקב 2019אפריל  –הגבייה בחודשים מרץ 

ההשפעות מקזזות אחת בביצוע המצטבר ודחיית תשלומי מע"מ מחודש אפריל לחודש מאי בשל מועד חג הפסח. 

 את השנייה כך שהיקף ההשפעה שולי.

  מיליארד  21.2-הסתכמה בסך גביית המסים בחודש אפריל₪. 

 .₪מיליארד  12.3הכנסות ממסים ישירים בסך  -

 .₪מיליארד  8.6עקיפים בסך הכנסות ממסים  -

 .₪מיליארד  0.2הכנסות מאגרות בסך  -

  מיליארד  0.7-הסתכמו בההכנסות האחרות בחודש אפריל₪. 

  לעומת התקופה  4.0%-נומינלי של  קיטון ₪,מיליארד  102.1-הסתכמה ב 2020סך גביית המסים מתחילת שנת

 המקבילה אשתקד.

 אפריל אשתקד. –לעומת ינואר  0.3%-נומינלי של  קיטון, ₪מיליארד  56.9הכנסות ממסים ישירים בסך  -

 .אפריל אשתקד –לעומת ינואר  7.8%-קיטון נומינלי של ₪, מיליארד  43.2בסך הכנסות ממסים עקיפים  -

 אפריל אשתקד. –לעומת ינואר  15.7%-קיטון נומינלי של ₪, מיליארד  2.0הכנסות מאגרות בסך  -

  ינואר  בחודשים ₪מיליארד  11.1לעומת  ₪,מיליארד  1.6-הסתכמו ב 2020ההכנסות האחרות מתחילת שנת– 

 .85.8%, קיטון נומינאלי של אפריל אשתקד

לא היו הפקדות של המוסד לביטוח לאומי לעומת פירעון קרן וריבית בסך  אפריל –כאמור לעיל, בחודשים ינואר 

 .₪מיליארד  10.5

 

 מצ"ב טבלאות נתונים מפורטים ותרשימים, כולל חלוקה ראשונית של המיון הכלכלי של ההוצאות. 

  



 

  ₪()במיליארדי אומדן הוצאה בתקציב המשכי לפי מיון כלכלי  – 1נספח 

 

 טבלאות ביצוע בפריסה חודשית – 2נספח 

  
 

אפרילמרץפברוארינוארסה"כ ביצועמיון כלכלי

23.45.76.15.75.9שכר

47.89.411.712.414.3תמיכות ותשלומי העברה

9.61.62.02.93.2קניות

9.52.02.02.23.4השקעות

0.30.10.10.10.0מתן אשראי

90.718.821.823.426.7סה"כ משרדים אזרחיים

21.54.95.25.95.6מערכת הביטחון

112.223.727.029.232.3סה"כ משרדים 

13.84.01.55.52.7ריבית

6.2004.31.9פירעון קרן לביטוח לאומי

0.10.00.000השקעות הון

132.327.828.639.136.9סה"כ הוצאה ללא קרן חוב ממשלתי

28.38.55.85.28.8פירעון קרן חוב ממשלתי

160.536.334.344.245.7סה"כ הוצאה כולל קרן חוב ממשלתי

הגירעון הכולל של הממשלה 

ומקורות מימונו )מיליארדי ₪(

תקציב 

המשכי 

2020

אומדן 

ביצוע 

מצטבר

הפרש 

מתקציב 

מקורי

 )%(

ביצוע 

מתקציב 

מקורי

ביצוע  

ינואר

ביצוע  

פברואר

ביצוע  

מרץ

ביצוע  

אפריל

 14.9- 15.9- 374.77.05.9-3.3 28.3-עודף )+( / גירעון )-( ללא מתן אשראי נטו

 15.0- 15.6- 367.96.95.9-2.6 27.3-מקומי 

0.0 0.3- 0.7- 6.912.8-0.0 1.0-בחו"ל 

 14.8- 16.0- 375.76.96.0-3.3 28.0-עודף )+( / גירעון )-( למימון

 14.8- 15.6- 368.86.86.0-2.6 27.0-מקומי

0.0 0.3- 0.7- 6.912.7-0.0 1.0-בחו"ל

104.2104.2033.725.323.122.1סה"כ הכנסות

33.625.222.921.9 103.6103.9-46,318הכנסות מקומי

0.50.500.10.10.10.2    מזה: גביית חובות מהלוואות - קרן

0.60.3254.50.10.10.20.2הכנסות בחו"ל

0.00.00000.00    מזה: גביית חובות מהלוואות - קרן

32.827.728.539.136.9 132.2-271.5סה"כ הוצאות

33.027.627.738.536.8 130.7-265.0הוצאות מקומי

36.20.10.10.10.0 0.3-0.5    מזה: מתן אשראי

19.40.10.80.60.1 1.6-6.5הוצאות בחו"ל

3.316.014.8 6.0- 28.0110.1-34.1סה"כ מימון הגירעון

21.6 2.7- 10.2-0.1 29.042.2-220.1הלוואות מחו"ל )נטו(

36.536.5010.90.80.824.0קבלת הלוואות מחו"ל

56.80.70.93.52.4 7.5-5.7פרעון קרן בחו"ל

1.75.24.55.8 17.386.1-25.1הלוואות מקומיות )נטו(

38.138.109.610.16.112.3קבלת הלוואות מקומי

30.27.84.91.66.5 20.8-48.0פרעון קרן מקומי

0.00 0.0- 0.146.8-0.0 0.1-הכנסות הון נטו

46.80.00.00.00 0.1-0.1השקעות הון

 14.2-12.7 1.9- 0-17.9 18.2- 18.2-ירידה )+( / עלייה )-( ביתרות בבנקים

סך ההוצאה הממשלתית ביחס לתקציב ההמשכי 
)ללא תוספת הוצאה לסיוע התמודדות עם "משבר הקורונה"(

400.3128.4271.927.728.539.133.1

הוצאות בגין התוכנית הכלכלית לסיוע התמודדות 

עם "משבר הקורונה"
50.33.83.8



 

 
 

  

הוצאות והכנסות הממשלה 

)מיליארדי ₪(

אומדן 

ביצוע 

מצטבר

ביצוע  

ינואר

ביצוע  

פברואר

ביצוע  

מרץ

ביצוע  

אפריל

 14.9- 15.9- 5.9-3.3 28.3-עודף )+( / גירעון )-( ללא מתן אשראי נטו

 15.0- 15.6- 5.9-2.6 27.3-מקומי 

0.0 0.3- 0.7- 0.0- 1.0-בחו"ל 

103.733.625.223.021.9הכנסות ללא גביית קרן

102.133.324.922.721.2סה"כ מסים ללא מע"מ יבוא ביטחוני

56.918.314.212.112.3    מסי הכנסה ורכוש

43.214.210.210.28.6    מכס ומע"מ ללא מע"מ יבוא ביטחוני

2.00.80.60.40.2    אגרות

1.60.30.20.30.7הכנסות אחרות

0.200.10.10.1    מע"מ יבוא ביטחוני

0.10.00.00.00.0    גביית חובות מהלוואות - ריבית

00000    מלווה מהמוסד לביטוח לאומי

1.20.30.10.20.6    יתר ההכנסות 

132.027.728.539.036.8הוצאות ללא מתן אשראי

112.023.626.929.132.3משרדים 

90.418.721.823.326.7    משרדים אזרחיים

18.34.74.34.74.7          מינהליים  

58.111.214.115.117.8          חברתיים 

12.32.62.93.43.4          כלכליים 

1.70.20.50.10.9          שונות  

21.54.95.25.95.6    מערכת הביטחון 

10.53.91.53.81.3ריבית על החוב הממשלתי

9.50.10.06.03.3ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי



 

  תרשימי התפתחות – 3נספח 
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 אפריל –דיווח קצב ביצוע התוכנית הכלכלית עבור חודשים מרץ  – 4נספח 

 )****( פירוט התוכנית הכלכלית לפי צעדי התוכנית -. 4.1טבלה 

 ₪ נתונים במיליוני 

 

 פירוט התוכניות
תקציב 

מדינה

הקצאת 

אשראי 

ותזרים

תשלום 

לעובדים 

בחל"ת  - 

באמצעות 

ביטוח לאומי

סה"כ 

תוכנית 

כלכלית

ביצוע במזומן 

בפועל )*(

ביצוע 

התקשרויות  

והתחייבויות 

בפועל )**(

סה"כ ביצוע 

בפועל )***(

אחוז ביצוע 

מזומן מסך 

תוכנית

אחוז ביצוע כולל 

התקשרויות 

והתחיבויות

הערות

11%41%          4,498              3,288          1,210      11,000      11,000מענה בריאותי ואזרחי

11%43%          4,340              3,200          1,140      10,000      10,000משרד בריאות

7%16%             158                  88              70       1,000       1,000מענה לאוכלוסיות בסיכון, הערכות למצב חירום במשרדי הממשלה

11%                -             630                 630             -       5,500       5,500האצה ופיתוח המשק

57%                -             630                 630             -       1,100       1,100האצת פרויקטים בתשתיות )משרד התחבורה(

                    -                -             -                 -             -       1,500       1,500פתרונות מימון להיי-טק )רשות החדשנות ומשרד הכלכלה(

                    -                -             -                 -             -          300          300דיגיטציה לרבות למידה מרחוק )שיויון חברתי - ישראל דיגיטלית, רשות התקשוב(

                    -                -             -                 -             -       2,600       2,600תוכנית האצה

26%27%        11,970                 800        11,170      43,800   29,250      14,550המשכיות עיסקית

20%20%             750                 -             750       3,800       3,800המשכיות עיסקית- סיוע לעצמאים )רשות המיסים(

                    -                -             -                 -             -       5,200       5,200המשכיות עיסקית- סיוע לעסקים )רשות המיסים(

                    -                -             -                 -             -          700          700סיוע להתאמות משרד הבריאות )משרד הכלכלה(

69%100%          2,600                 800          1,800       2,600       2,600ביטול תשלומי ארנונה לעסקים )משרד הפנים(
ביחס לעמודה "ביצוע התקשרויות והתחיבויות בפועל" - נחתם הסכם  התחייבות 

מול הרשויות המקומיות לתשלום היתרה בחודשים יוני ויולי

                    -                -             -                 -             -       7,000    7,000  הלוואות בערבות מדינה ופתרונות מימון לעסקים גדולים )הבנקים ומשרד האוצר(

68%68%          5,400                 -          5,400       8,000    8,000  הלוואות בערבות מדינה עסקים קטנים )הבנקים ומשרד האוצר(
ביחס לעמודה "הקצאת אשראי ותזרים" - אושרה בועדת כספים הגדלה של 

מסגרת האשראי ל-14 מיליארד

                    -                -             -                 -             -       4,500    4,500  קרנות מנוף )משרד האוצר(

             -                 -             -           -   2,250-       2,250      מזה: עלות תקציבית של פתרונות אשראי

36%36%          3,220                 -          3,220       9,000    9,000  דחיות תשלומים )רשות המיסים ואחרים(
ביחס לעמודה "ביצוע במזומן בפועל" - דחיות מע"מ- 0.8, האצת החזרים- 1.7, 

0.3 דחיית תשלומי אגרות, 0.4 דחיית תשלומי דמי ביטוח לאומי לעצמאיים

                    -                -             -                 -             -       3,000    3,000  החזר מקדמות )רשות המיסים(

19%19%          3,741                 -          3,741      19,700        15,400       4,300ביטחון סוציאלי

ביחס לעמודה "ביצוע במזומן בפועל" - טרם שולם לביטוח לאומי על ידי המדינה102%102%          2,341                 -          2,341       2,300       2,300מענק  פסח - באמצעות ביטוח לאומי

ביחס לעמודה "ביצוע במזומן בפועל" - טרם שולם לביטוח לאומי על ידי המדינה25%25%             400                 -             400       1,600       1,600צעדי אבטלה - באמצעות ביטוח לאומי

6%6%          1,000                 -          1,000      15,400        15,400           -תשלום לעובדים בחל"ת  - באמצעות ביטוח לאומי )מתקציב המוסד לביטוח לאומי(

                    -                -             -                 -             -          200          200תכנית הכשרות מקצועיות

                    -                -             -                 -             -          200          200סיוע למגזר השלישי

20%26%        20,839              4,718        16,121      80,000        15,400   29,250      35,350סה"כ תוכנית כלכלית

mailto:dover@mof.gov.il
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 בפילוח לסיווג הוצאההתוכנית הכלכלית סיכום  -. 4.2טבלה 

 

 

 פריסת הוצאה חודשית על פי החוק –. 4.3טבלה 

  

סיווג הוצאה

 סה"כ 

תוכנית 

כלכלית

 ביצוע 

במזומן 

בפועל )*(

 ביצוע 

התקשרויות  

והתחייבויות 

בפועל )**(

 סה"כ 

ביצוע בפועל 

)***(

אחוז ביצוע 

מזומן מסך 

תוכנית

אחוז ביצוע כולל 

התקשרויות 

והתחיבויות

הערות

18%32%        11,219             4,718          6,501      35,350 תוכניות מתקציב המדינה - הוצאות משרדים

מתוך 35.4 מיליארד ₪ מתוקצב בשנת 2020 סכום של 34.15 בלבד )1.2 צפויים 

להתבצע בשנים הבאות(.

ביצוע בפועל - ביצוע מזומן מתזרים המדינה של 3.8, ומהמוסד לביטוח לאומי 2.7 

מיליארד

29%29%          8,620                -          8,620      29,250 תוכניות אשראי ותזרים

6%6%          1,000                -          1,000      15,400תשלום לעובדים בחל"ת  - באמצעות ביטוח לאומי 

20%26%        20,839             4,718        16,121      80,000סה"כ תוכנית כלכלית

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפריל

2.65%1.78%1.31%0.85%0.61%0.35%0.35%0.35%0.35%פריסה חודשית באחוזים ביחס ל-2019 בהתאם לאמור בחוק

          1,400              1,400           1,400                1,400                2,408         3,360     5,187    7,055מכסה חודשית לפי החוק במיליארדי ₪

        34,150            32,750         31,350               29,950               28,550       26,142    22,782   10,54017,595* מכסה מצטברת לפי החוק במיליארדי ₪

             -                 -              -                    -                    -            -         -        -       3,800הוצאה בפועל בגין סיוע למשבר 

             -                 -              -                    -                    -            -         -        -       3,800הוצאה מצטברת בגין סיוע למשבר

             -                 -              -                   -                   -            -        -       -       6,740פער בין מכסה מצטברת לביצוע מצטבר

)*( בתוספת 0.5 מיליארד הוצאות בגין המשבר בחודש מרץ
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 21.2-הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב 2020 אפרילבחודש 

 ח"שמיליארד 

 

 סך הכנסות המדינה ממסים 

  ח"שמיליארד  21.2 -ממסים בהמדינה הסתכמו הכנסות  2020 אפרילבחודש. 

 :בניתוח הכנסות לחודש אפריל יש לקחת בחשבון את האירועים הבאים 

  עסקים ויחידים בתקופת משבר הקורונה הוקדמו החזרי מס ונדחה חלק במטרה להקל על

 מגביית המע"מ והאגרות, כדלהלן:

o  מיליארד  1.8 -בהיקף מוערך של כ 2020החזרי מס הכנסה ומע"מ ששוחררו בקצב מואץ במרץ

 .2020מאי  -ש"ח הנם ע"ח חודשים אפריל 

o 2020במאי  18 -ה מחודש מרץ לחודשי נדח-מועד תשלום המע"מ לעוסקים קטנים בדיווח דו .

 מיליארד ש"ח נדחו למאי. 0.8 -כתוצאה מכך תשלומים בהיקף מוערך בכ

o מיליארד ש"ח, כולל אגרות רישוי כלי  0.3-מועד התשלום של חלק מהאגרות בהיקף של כ

 רכב, נדחה.

  כנס היה יבוא גבוה במיוחד של כלי רכב נוסעים עקב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שנ 2019במרץ

והביאה להפחתת  2019. הקדמת היבוא באה בחלקה ע"ח חודש אפריל 1.4.2019-לתוקף ב

 מיליארד ש"ח. 0.7 -הכנסות ממיסי יבוא בהיקף מוערך של כ

 1.3, תשלום מע"מ ייצור מקומי בהיקף של 2019שחל במחצית השנייה של אפריל  עקב חג פסח 

 .2019מאי  לתחילת חודש 2019מיליארד ש"ח נדחה מחודש אפריל 

 %20-כב 4,במונחים ריאליים, 2020 אפרילבהכנסות המדינה ממסים  וירד, 3בשיעורי מס אחידים 

עקיפים  מסיםלעומת אשתקד, הגביה מ 17%-ירדה ב. הגביה ממסים ישירים 2019 אפריללעומת 

משמעותי . מרבית הירידה בהכנסות מוסברת ע"י צמצום 16%-ה בירדוהגביה מאגרות  23% -ב ירדה

 .2020בפעילות של המשק בסוף חודש מרץ ובמהלך אפריל 

 מיליארד ש"ח  106.3ת מיליארד ש"ח לעומ 102.1-הסתכמו ההכנסות ב 2020 אפריל-בחודשים ינואר

. הכנסות ממסים 2%-בההכנסות ממסים  ירדובתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, 

 .2% -. הכנסות מאגרות ירדו בכ6% -ירדו בים וההכנסות ממסים עקיפ 2%-כישירים עלו ב

 

 

                                                 
הכנסות חקיקה, הקדמת יבוא כלי רכב ו בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי תיקונימוצגים זו  סקירהבשיעורי השינוי  3

. יחד עם זאת, צעדי רשות המסים להקלת משבר הקורונה על המגזר העסקי )דחיית תשלום מע"מ והקדמת חריגות
 תשלום החזרי מס( לא נוטרלו.

 ם לצרכן.שינוי ריאלי מוגדר כשינוי נומינלי בניכוי השינוי במדד המחירי 4
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 בשיעורי מס אחידים ,שיעור שינוי ריאלי

 אפריללעומת  2020 אפריל 

2019 

לעומת  2020 אפריל-ינואר

 2019 אפריל-ינואר

 -2.0% -19.7% סה"כ הכנסות המדינה ממסים

 -2.0% -19.9% . גביית רשות המסים1

 1.6% -17.3% א. מסים ישירים

 -6.4% -23.2% מסים עקיפיםב. 

 -2.0% -16.0% . אגרות2

 

  ועד חודש פברואר  2019מתחילת שנת  5%על גידול בגביית המסים בשיעור של  הצביעונתוני המגמה

 נקטעה בחודש מרץ עם פרוץ משבר הקורונה אך מוקדם להעריך את גודל השינוי.מגמה זו  .2020

 
 

 הכנסות רשות המסים בישראל

  מיליארד ש"ח בתקופה  23.1לעומת  ש"חמיליארד  21.0-הסתכמו ב 2020באפריל הכנסות רשות המסים

-ירדו בכהמסים הישירים  .20%-מסים ברשות הו הכנסות בשיעורי מס אחידים, ירד. מקבילה אשתקד

 .2019לעומת אפריל  23%-ירדו בקיפים עמסים ההו 17%

 

 הכנסות ממסים ישירים 

 ש"חמיליארד  14.2לעומת  ש"חמיליארד  12.3-ב 2020 אפרילישירים הסתכמו ב ההכנסות ממסים 

 .17%-ירדה ב. בשיעורים אחידים, גביית המסים הישירים 2019 אפרילב

 מיליארד   4.0-הסתכמה גבייה בסעיף זה ב 2020 אפרילב -)ברוטו(  מס הכנסה מעצמאים ומחברות

ירדה .  בחלוקה בין עצמאים לחברות, הגבייה מעצמאים 2019 אפריללעומת  27% של, ירידה ח"ש

מתחילת השנה, בשיעורי מס אחידים, ירדו הכנסות ממס  .21%-ירדה בכוהגבייה מחברות   46%-כב

שיעור ירידה חדה במהירידה ברובה נובעת לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  9% -הכנסה בכ

המשק וצפי של העסקים  ום הפעילות שלבאפריל, בהמשך לירידה במרץ, על רקע צמצמקדמות ה

 .2020לירידה ברווחיות בשנת 

 )הגביה  - סה"כ ניכויים )ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון

, עליה 2019מיליארד ש"ח באפריל  9.0מיליארד ש"ח לעומת  9.1-הסתכמה ב 2020מניכויים באפריל 

בלבד  1% -עלתה בהגבייה מניכויים למעט הניכויים משוק ההון  2020. בחודש אפריל 2% -של כ

בהשוואה  2020ברבעון הראשון של  8% -, וזאת לאחר עליה של כ2019-לעומת החודש המקביל ב
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. ההתמתנות משקפת את הפגיעה בשוק העבודה כתוצאה מהוצאת העובדים 2019לרבעון הראשון 

 לחל"ת ופיטורים בחודש מרץ. 

, בהמשך לעליה 2019לעומת אפריל  2020באפריל  20%-הניכויים משוק ההון גדלו ב ,לעומת זאת

עליה של בניכויים משוק ההון במצטבר, מתחילת השנה נרשמה  .2020מרץ  -החדה בחודשים ינואר 

 .2019לעומת התקופה המקבילה  115% -כ

 מיליארד ש"ח,   0.6-בכ 2020אפריל ממיסוי מקרקעין הסתכמו בנטו ההכנסות  - מיסוי מקרקעין

בגביה  ממס שבח נטו . 22.0% -כ בשיעור של ירידה , 2019 אפרילמיליארד ש"ח  ב 0.8 -לעומת כ

. 15% -כ בשיעור שלירידה ובגביית מס רכישה נטו נרשמה  30%-כנרשמה ירידה בשיעור של 

 .13% -של כעליה נרשמה  2020 אפריל –במצטבר בתקופה ינואר 

 1.2לעומת  מיליארד ש"ח 1.3-הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב 2020 אפרילב – החזרים 

בשיעורי מס אחידים כולל התחשבות בשחרור מואץ של חלק , 2019 אפרילב מיליארד ש"ח

 -עלו ההחזרים ב  2020אפריל  –בתקופה ינואר  .81% -ריאלית של כמההחזרים במרץ, זוהי עליה 

12%. 

 

 ההכנסות ממסים עקיפים

  מיליארד  8.9לעומת  מיליארד ש"ח 8.6-הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב 2020בחודש אפריל

. 23%-ירדו הכנסות ממסים עקיפים ב ,ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים

 .6%נרשמה ירידה של  2020אפריל  –במצטבר בינואר 

  6.0מיליארד ש"ח לעומת  7.1-ל הגיעו 2020באפריל ההכנסות נטו ממע"מ סך  –מס ערך מוסף 

, זוהי ירידה 2019בשיעורי מס אחידים, כולל נטרול הקדמת רכב במרץ  .2019מיליארד ש"ח באפריל 

 . הירידה נובעת מכמה סיבות:8%של 

 רידה במע"מ יבוא במרבית הענפים )ובפרט ביבוא כלי רכב ודלק( כתוצאה מצמצום י

 משמעותי בפעילות המשק.

  חודשי.-מע"מ של העוסקים בדיווח חדירידה בתשלומי 

 . 2020חלק מהירידה קוזז ע"י ירידה בהחזרי מע"מ באפריל 

 אפריל.-שנובעת מירידות במרץ 3% -במצטבר מתחילת השנה נרשמה במע"מ ירידה של כ

   ח. בשיעורי "שמיליארד  0.6-ב 2020באפריל ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו  –מס קניה יבוא

. 2019אפריל לעומת  57% ריאלית של , זו ירידה2019טרול הקדמות רכב במרץ מס אחידים, בנ

, כאמור, בגלל צמצום הפעילות 2020הירידה נובעת בעיקרה מיבוא נמוך במיוחד של כלי רכב באפריל 

 במשק. 

 

 משרדי הממשלה אגרותהכנסות מ

  .ש"חמיליארד  2.0-הסתכמו ההכנסות מאגרות ב מתחילת השנה
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 2020אפריל  בחודש ממסים המדינה הכנסות על ארעיים נתונים
 ח ובאחוזים("במיליוני ש)

 
* 

  .2020 מרץלעומת  0.4%-ב ירד 2020 אפרילשיעורי שינוי ריאליים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהנחה שמדד 
 
 .עיתוי הפרשי( א
  .מקומי מיצור סיגריות על קניה מס( ב

 אפריל-ינואר אפריל  
 ריאלי שינוי שיעור

 ( *באחוזים)

 אפריל 2020 2019 2020 2019  

-ינואר
 אפריל

 3.9- 9.8- 102,135 106,335 21,221 23,690 תקציב בהגדרות, מסים כ"סה

 0.2- 12.4- 56,881 57,040 12,338 14,185 תקציב בהגדרות, ישירים מסים

 0.2- 11.9- 57,619 57,755 12,358 14,131 המסים רשות בהגדרות, ישירים מסים

 3.5- 12.5- 51,074 52,953 11,174 12,863 הכנסה וניכויים נטו מס

 0.4- 10.1- 59,755 60,050 12,512 14,022 מס הכנסה וניכויים ברוטו

 22.4  16.2 8,680 7,096 1,338 1,159 בניכוי החזרי מס הכנסה והחזרי ניכויים

 37.2  9.7 815 594 227 209 מריבית ניכויים

 205.4  28.3 1,547 507 347 272 ערך מניירות ניכויים

 10.4 6.5- 29 26 5 5 ריבית החזרי בניכוי

 13.1 21.8- 4,212 3,727 615 792 נטו ן"נדל מסי

 .. .. 738- 715- 20- 54 א) התקציב להגדרות התאמה

 7.7- 2.4- 43,221 46,882 8,646 8,923 **תקציב בהגדרות, עקיפים מסים

 7.4- 1.0- 43,352 46,827 8,633 8,783 המסים רשות בהגדרות, עקיפים מסים

 3.0-  19.9 31,907 32,932 7,098 5,959 בטחוני יבוא מ"מע כולל לא, נטו מ"מע

 16.7- 24.5- 14,028 16,863 2,948 3,934   יבוא מ"מע   

 5.8  25.4 31,358 29,654 6,226 4,999   מקומי מ"מע   

 0.7- 29.7- 13,479 13,585 2,076 2,974   מ"מע החזרי   

 19.1- 35.4- 6,195 7,659 797 1,242 מ"מע ללא יבוא מסי ה"ס

 19.8- 23.7- 874 1,090 175 231   מכס   

 18.9- 38.0- 5,321 6,569 622 1,011   יבוא קניה מס   

 15.7- 53.0- 5,250 6,236 738 1,582 מ"מע ללא מקומיים מסים ה"ס

 5.3- 3.3- 88 93 24 25   מקומי קניה מס   

 16.1- 55.7- 4,994 5,956 666 1,515   דלק מס   

 10.1-  15.1 168 187 48 42   ב) טבק מס   

 .. .. 131- 55 13 140 א) התקציב להגדרות התאמה

 15.7- 59.0- 2,033 2,413 237 582 אחרים חובה ותשלומי תאגרו
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 5חריגה וגבייה חקיקה שיניי בניכוי, ממשלתיים מסים סך: 1 תרשים
 ( 2019של  קבועים במחירים, ח"ש מיליארדי)
 

 
 

 אגף הכלכלן הראשי: מקור
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