
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"אומדן ביצוע תקציב"( נערך על ידי חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי ונבנה על ביצוע התקציב )להלן ן ראשוני של הגירעון ומימונו ואומד
שינוי היתרה היומית בבנק ישראל מנותח וממוין לזרמי הוצאות והכנסות, ובאמצעות שימוש במקורות  תזרים המזומנים היומי של הממשלה. בסיס

 ג תמונת מצב נכון למועד פרסום הדו"ח.יודגש כי מדובר באומדן ראשוני המצי .מידע נוספים מחושבים

אומדן ראשוני לביצוע 
תקציב, גירעון הממשלה 

ומימונו 

 
ינואר-מאי 2022 

 

זה החודש החמישי ברציפות בו נמדד עודף תקציבי )סך עודף תקציבי 
מתחילת השנה הסתכם בכ-33.3 מיליארד  ₪(. הגירעון כאחוז מהתוצר )12 

החודשים האחרונים( ירד לאפס )0.04%-(, השיעור הנמוך ביותר מאז 

ינואר 2008.  
 

לצד הגידול המשמעותי והמתמשך בצד ההכנסות כאחוז מהתוצר, 
ניכרת ירידה בצד ההוצאות אשר מקורה בירידה בהיקף בהוצאות 
תוכנית הסיוע הכלכלי )כ-3.6 מיליארד ביצוע מצטבר מתחילת השנה לעומת כ-32.7 

מיליארד בתקופה מקבילה אשתקד(. 
  

הכנסות המדינה הסתכמו מתחילת השנה בכ-206.3 מיליארדי ₪, 
ביחס לכ-164.5 בתקופה המקבילה אשתקד )משקף גידול של כ-25.4% 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד(.   
 

הוצאות הממשלה מתחילת השנה עמדו על כ-173.0 מיליארדי ₪, 
לעומת כ-199.3 בתקופה המקבילה אשתקד )משקף קיטון של 13.2% לעומת 

התקופה המקבילה אשתקד, בנטרול תוכנית הסיוע גידול של כ-1.7%(.  
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1 גידול מתוכנן בתקציב ביחס לאומדן הביצוע בשנת 2021. 

2 סך התכנון של התוכנית הכלכלית לשנים 2020-2022 והלאה. התכנון לשנת 2022 משקף את התקציב המאושר במערכת הכספית, ואינו כולל את עודפי התקציב משנת 

2021 בהיקף מוערך של כ- 4.0 מיליארד ₪ שטרם עברו במערכת הכספית. 
3 הכנסות המדינה ללא גביית קרן. 

4 בשים לב להיקף החריג של הכנסות המדינה בחודש ינואר 2022, מעבר לתחזית ההכנסות לשנת 2022 )בחודש אוקטובר 2021 הוצגה לוועדת הכספים תחזית בהיקף של 

כ-411.1 מיליארד ש"ח(, נוצרה תוספת הכנסות לשנת 2022, אשר הוצגה על ידי הכלכלנית הראשית בפני הממשלה. התוספת האמורה מתווספת ומעדכנת את ההכנסות 
בתחזית ההכנסות לשנת 2022. 

5 הוצאות נטו כולל מתן אשראי )תקציב מתן האשראי בהיקף של כ-1.0 מיליארד ₪, מזה ביצוע מצטבר של כ-0.2 מיליארד ₪(. 

6 מתוך מסגרת רב שנתית זו, לחישוב יעד הגירעון בתקציב נכללה תחזית ביצוע במזומן בשנת 2022 של כ-6.7 מיליארד ₪ )עודפים שיעברו מתקציב 2021(. לאחר עדכון 

תחזית ההכנסות אישרה הכנסת תוספת של 10 מיליארד ₪ לתקציב הוצאות תוכנית הסיוע. 
7 גירעון תוצאתי בהתאם לתקציב המקורי שאושר ואינו משקף את הגירעון המתוקנן )גירעון הכולל את העדכונים לאחר אישור התקציב כאמור לעיל(. 

 תרשים 1  
התפתחות הגירעון, ההוצאות וההכנסות כאחוז מהתוצר 

התרשים מציג התפתחות של ההכנסות, ההוצאות והגירעון המצטברים ב-12 החודשים האחרונים    

 טבלה 1  
הכנסות, הוצאות וגירעון המדינה )מיליארדי ₪, %( 

 
 

 זואח
 עויצב

 52.0%

 רשפה
 ןיב

ב יתקצ
 עויצבל

   190.6

 עויצב
 ןמוזמ
 רטבמצ

 2022

 206.3

 יבתקצ
י רוקמ

 2022

4   396.9

 

ת וסכנה
3  דינהמ

 37.5%    282.8  169.7    452.5
5  אלל|  ותאוצה

 עויסת יכנת

 35.5%    6.4  3.6 6   10.0
 | ותאוצה
ת יכנו תגרתסמ
 ילוע הכלכיסה

   -  98.0  33.3 7  -  64.6
ן ורעיג()+דף וע  
ן מתלא ל( )-

 יאראש

 

  1 סקירה כללית 
גירעון מצטבר ב-12 חודשים אחרונים )אחוזי תוצר(   

בסוף 
אפריל    -0.04% בחודש מאי נמדד עודף של כ-1.4 מיליארדי ₪, העודף המצטבר מתחילת השנה הסתכם בכ-33.3 

 -0.6% 0.6- מיליארדי ₪
מיליארדי ₪ )לעומת גירעון של כ-34.8 בתקופה המקבילה אשתקד(. 

 

 1.7% שיעור גידול מצטבר בהוצאות בנטרול תוכנית הסיוע הכלכלי 
ביחס לגידול מתוכנן  ינואר-מאי 2022 לעומת ינואר-מאי 2021 

בתקציב של כ- שיעור הגידול המצטבר כולל תוכנית הסיוע הכלכלי עומד על כ13.2%-.  
 16.0%  

 

שיעור גידול מצטבר בהכנסות ינואר-מאי 2022 לעומת ינואר-מאי 2021 
 25.4% מזה שיעור הגידול המצטבר בהכנסות ממסים עומד על כ-26.7%. 

 
 

)שיעור הביצוע 2020-2022 מתוכנית רב שנתית(2  אחוז ביצוע תוכנית הסיוע הכלכלי
 92.6%

 

ביצוע מצטבר במזומן והתחייבויות עבור השנים 2020-2022 עומד על כ- 178.2 מיליארדי ₪.  

יעד הגירעון כאחוז מהתוצר )בהתאם לחוק המסגרות(   3.9%
אינו כולל את עדכון תחזית ההכנסות ותוספת של 10.0 מיליארד ₪ עבור תוכנית הסיוע. 

נכון למועד אישור התקציב, הגירעון כולל העדכונים מוערך בסדר גודל של כ-3.2% תוצר. 
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אשתקד(. מתחילת  מאיבשנמדד גרעון  7.8-כ)לעומת ₪  ימיליארד 1.4-כנמדד עודף תקציבי אשר הסתכם ב מאיבחודש 

 . בתקופה המקבילה אשתקד( 34.8-כ רעון שליג )לעומת₪ מיליארדי  33.3-של כ מצטבר עודףהשנה נמדד 

 

 2 תרשים  
 ₪(מיליארדי ) 2020-2022 ומצטבר חודשי ,( / עודף )+(-) התפתחות הגירעון

 

 
מתחילת השנה 

נמדד עודף תקציבי 
למול גרעון  (33.3)

תקופה ב תקציבי
 המקבילה אשתקד

(34.8-) 

 

 

 ?הידעת
הייתה מבין נקודות אחוז ו 7עמדה על  2020-2021מדינת ישראל בין השנים גירעון של הירידה ב

חודש ( מIMFבהתאם לפרסום של קרן המטבע הבין לאומית ) שנמדדוהמדינות הגבוהות בקרב 
תקבולי המיסים החריגים  2021. יש לציין כי בהתאם לדו"ח בנק ישראל לשנת 2022אפריל 

  ₪.מיליארד  29-נאמדו בכאשתקד 
? 

 

   הגירעון ומימונו 2 
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מימון הגירעון מתבצע באמצעות שלושה אפיקים מרכזים: 
 
 
 
 
 

 
 גיוס הון מקומי נטו

 
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות 
בשוק המקומי )גיוס הון מקומי 

ברוטו( בניכוי החזרי החוב 
 )פירעונות קרן מקומי(

 גיוס הון חו"ל נטו

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות 
בחו"ל )גיוס הון חו"ל ברוטו( בניכוי 
  החזרי החוב )פירעונות קרן חו"ל(

 הפרטות

 מכירת נכסים של המדינה

  

 2 טבלה 
 ₪( ארדי)מילימימון הגירעון 

 

 

 

 מצטבר חודשי 
 33.3 1.4 תקציבי עודף

 0.4 0.0 מתן אשראי נטו
 33.7 1.4 למימון עודף

   :הגירעון מימון
 28.3 3.6 מקומי )ברוטו( חובגיוס 

 34.6 7.7 פירעונות קרן מקומי
 -6.3 -4.2 מקומי )נטו(חוב גיוס 
 7.3 0.4 חו"ל )ברוטו( חובגיוס 

 0.6 -0.2 פירעונות קרן חו"ל
 6.7 0.6 חו"ל )נטו( חובגיוס 

 4.1 0 הפרטה )נטו(
 
 

 
 

 

הפרטה שבוצעה בגין  מכירת קרקעות 
 מרשות מקרקעי ישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

הידעת? 
החודש החלה לפעול הקרן לאזרחי ישראל )"קרן העושר"( שתפקידה לנהל את הכנסות המדינה 
מהיטלים על רווחי גז שהמדינה גובה מחברות לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע לאומיים. 
בבסיס הרעיון של הקמת הקרן קיימות שתי סיבות מרכזיות: )1( מזעור ההשפעות הכלכליות 
שיכולות להיות לשימוש במשאבי טבע ו-)2( הבטחה שהתועלת המתקבלת ממשאבים אלו תניב 
תשואה לכלל אזרחי ישראל ולדורות הבאים. מועצת הקרן הינה ברשות שר האוצר ותנוהל 
באמצעות יחידת ניהול בבנק ישראל שתשקיע את הכספים הנצברים בנכסים בחוץ לארץ 

ובמטבע חוץ תוך ראייה ארוכת טווח. 

? 

נתונים מורחבים 
הגירעון ומימונו 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/data-for-2022/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_BudgetDeficit_2022.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/data-for-2022/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_BudgetDeficit_2022.xlsx
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 הסיוע תכנית הוצאות)כולל מתחילת השנה היקף ההוצאות . ₪ ימיליארד 38.3-כעמדו על  מאיחודש ב 8סך הוצאות הממשלה

למול התקופה  13.2%-של כ קיטוןהמשקף , (אשתקד מקבילה בתקופה 199.3 )לעומת₪  מיליארדי 173.0-הסתכם ב (הכלכלי
)תקציב  %6.0-ביחס לגידול מתוכנן של כ, 1.7%9-עמד על כ התוכנית בנטרול הוצאות גידולשיעור ה .המקבילה אשתקד

 .(2021 ביצוע אומדן למול 2022 מקורי

 

 3 טבלה 
 שינוי(₪, % מיליארדי ללא מתן אשראי, )בהתאם לחישוב הגירעון  הוצאות המשרדיםסך 

 
תקציב 
 מקורי

 מצטבר חודשי
2022 

 מצטבר % שינוי
לעומת תקופה  2022

 2021 מקבילה
 -15.9% 146.6 33.0 403.8 הוצאות משרדים     
 -19.6% 116.7 25.8  319.8 : משרדים אזרחייםמתוכן        
 3.0% 29.9 7.2  74.0 טחונייםימשרדים ב מתוכן:        

     יטוחתשלומי ריבית וקרן ב     
 5.0% 26.4 5.3  57.7 לאומי     

 -13.2% 173.0 38.3 461.5 סך הוצאות

 

 4 טבלה 
  ₪()כולל מתן אשראי, מיליארדי בהתאם למגבלת ההוצאה הוצאות 

 

 מצטבר 'דצמ נוב' אוק' 'ספט אוג' יולי יוני מאי אפר' מרץ פב' ינו' 
סך הוצאות 

2022  29.4   31.1   41.9   32.5   38.4                        173.2  

 מתוכן: 
הוצאות בנטרול 

  תוכנית הסיוע
 28.7  
 

 30.3  
 

 40.9  
 

 32.0  
 

 37.7  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 169.7  
 

סך הוצאות 
2021  34.7   38.8   47.1   39.2   39.8   38.2   38.7   34.5   36.3   36.8   37.9   60.4   482.3  

 
 מתוכן: 

הוצאות בנטרול 
 תוכנית הסיוע 

 

 27.5   31.9   40.4   33.4   33.7   33.4   34.0   32.6   34.1   35.6   35.5   54.7   426.8  

 

 

 

 

 

                                                           
8 ההוצאות בפרק זה הינן לצורך חישוב הגירעון. כלומר, הוצאות נטו ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי. 

9ברבעון הראשון בשנת 2021 נרשמו הוצאות בגין הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות בהיקף של כ-4.5 מיליארד ₪. בנטרול הוצאות אלה קיים גידול מצטבר 

בהוצאות הממשלה ללא תכנית הסיוע של כ-4.5%. 

  3   הוצאות הממשלה 
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 3 תרשים  
  בנטרול תכנית הסיוע הכלכלי שיעור גידול מצטבר הוצאות המשרדיםהתפתחות 

 (תקופה למול תקופה, %ללא מתן אשראי, )

 
 

 מתחילת השנה עד לחודש המופיע בציר למול התקופה המקבילה אשתקד. שיעור הגידול בביצוע המצטברמוצג בכל עמודה  -תקופה למול תקופה 
 .2021למול אומדן הביצוע בשנת  2022תקציב מקורי בשנת  –הקווים המקווקוים מציגים את שיעור הגידול המתוכנן 

 

 4 תרשים  
  10בנטרול הוצאות תוכנית הסיוע הכלכליגידול בהוצאות משרדים הר שיעו

 (תקופה למול תקופה%, ללא מתן אשראי, )

 

4.4% 
שיעור הגידול המצטבר בנטרול שינוי 
פריסת התשלומים לקרנות הפנסיה 

 2021למול שנת  2022בשנת 

 
הקיטון במשרדים המנהליים 

נובע משינוי פריסת ( -12.5%)
התשלומים לקרנות הפנסיה 

, 2021לעומת  2022בשנת 
בנטרול שינוי זה משתקף גידול 

 .5.6%-של כ

 

 
 
 
 

                                                           
10 תרשים זה אינו כולל את קטגוריית הוצאות שונות. שיעור הגידול המתוכנן - תקציב מקורי בשנת 2022 למול אומדן הביצוע בשנת 2021 

נתונים מורחבים 
הוצאות והכנסות 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/data-for-2022/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_GovRevenue_2022.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/data-for-2022/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_GovRevenue_2022.xlsx
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 -כ עומדת על"( התוכנית)להלן " 202211 -2020לשנים  שנתית להתמודדות עם משבר הקורונה-תוכנית הסיוע הכלכלי הרב
 93%-)כ₪ מיליארדי   178.2 -עומד על כ תנכון למועד הדו"ח הביצוע המצטבר במזומן והתחייבויו₪. מיליארדי  192.4

להלן  .(המדינה מתקציב סיוע ₪ מיליארד 0.7)₪ ליארד ימ 0.5 -הכולל במזומן בלבד בחודש זה עמד על כהיקף הסיוע . 12ביצוע(
 .(6)טבלה ולפי קטגוריית הסיוע ( 5)טבלה טבלאות המציגות את מסגרת התוכנית והביצוע בחלוקה לסיווג מקור הסיוע 

 

 5 טבלה  
 (, %₪ מיליארדי) הסיוע מקורבפילוח לתוכנית הסיכום 

 סך הוצאהה מקור
 מסגרת

 מאיביצוע 
 מזומן

 2022מצטבר 
 מזומן

-2020מצטבר 
 מזומן 2022

-2020מצטבר 
מזומן  2022

 תוהתחייבויו
אחוז ביצוע 

 ממסגרת

 סיוע מתקציב
 96%  136.5   127.7   3.6   0.7   142.7  המדינה

 סיוע באמצעות
 81%  28.5   28.5   0.2     -   35.3  13אשראי ותזרים

סיוע באמצעות 
המוסד לביטוח 

 14לאומי
 12.0   0.2-   0.3-   11.6   11.6  96% 

סיוע באמצעות 
הקטנת הכנסות 

 המדינה
 2.4   0.1   0.4   1.5   1.5  63% 

 93%  178.2   169.4   3.8   0.5   192.4  סה"כ

  
 

 6 טבלה 
  (, %₪ מיליארדי) קטגוריות הסיועל סיכום התוכנית בפילוח

 

 2020-2022מזומן והתחייבויות  ביצוע מסגרת 
 87%  37.5   42.9  מענה בריאותי ואזרחי

 98%  71.7   73.0  ביטחון סוציאלי
 89%  62.8   70.8  המשכיות עסקית

 107%  6.2   5.8  15האצה ופיתוח משק
 93%  178.2   192.4  סך תוכנית 

 

   

 

                                                           
11 סך התכנון בדוח זה מורכב מתכנון התכנית הכלכלית לשנים 2020-2022. התכנון לשנת 2022 משקף את התקציב המאושר במערכת הכספית, ואינו כולל את עודפי התקציב 

משנת 2021 בהיקף מוערך של כ- 4.0 מיליארד ₪ שטרם עברו במערכת הכספית.  
12 יתכנו עדכונים בביצוע התכנית לשנת 2021 עד לסגירת הדוח הכספי לשנת 2021. 

13 החל מחודש פברואר 2022, תכנית מינוף קרנות ההייטק אינה חלק מהתכנון המיוחס לתכנית הסיוע הכלכלי. התקציב בגינה ייכלל בתקציב השוטף. 

14 תשלום סיוע שלילי מבטא תשלומי אבטלה במימון ביטוח לאומי )בנטרול צעדי אבטלה במימון הממשלה( הנמוכים מתשלומי אבטלה נורמטיביים טרם משבר הקורונה. 

15 הביצוע גבוה מ-100% לאור זאת שהמסגרת אינה כוללת עודפי תקציב נוספים אשר צפויים לעבור בקטגוריה זו, כאמור בהערה לעיל, ולא מדובר בחריגת ביצוע. 

  4 תוכנית הסיוע הכלכלי 

לוח מחוונים  נתונים מורחבים 
תוכנית הסיוע 

https://public.tableau.com/views/_16229767583440/sheet0?:showVizHome=no
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/data-for-2022/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_Corona_2022.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/data-for-2022/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_Corona_2022.xlsx
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 5 תרשים  
 ₪()מיליארדי  2020-2022לשנים הכלכלי  סיועשל תוכנית הבמזומן ביצוע 

 
 5 בטבלה כמפורט מקורות הסיועכלל  לפי סיוע – כולל סיוע

 

 
ביצוע  סיוע כולל, ממוצע

  חודשי
 
 2022בשנת 

 ₪  מיליארד 0.8 
 
 2021בשנת 

 ₪ מיליארד  4.9 
 
  2020בשנת 

 ₪מיליארד  11.8

 

 
 6 תרשים  

 ₪()מיליארדי  2020-2022לשנים  סיוע הכלכלישל תוכנית המצטבר ביצוע 

 

 

 

 

שיעור גידול ביחס 
 2.3% אפרילל

 (תקציבי 0.5%) 
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 206.3-כהסתכמו בהשנה הכנסות מתחילת הסך ₪.  ימיליארד 39.7-כבהסתכמו  מאיחודש בהממשלה  הכנסותסך 
. שיעור מקבילה אשתקדהבתקופה ₪ מיליארדי  164.5לעומת ( ₪מיליארד  12.3-כהכנסות אחרות של  )מתוכן₪  מיליארדי

 .26.7%-כ עומד עלבהכנסות ממסים  גידולשיעור ה ,, מזה25.4%-מד על כועבסך ההכנסות  גידולה

 7 טבלה 
   שינוי(₪, % )מיליארדי  חודשיות ומצטברותסך הכנסות 

 

  
 2022 מצטבר חודשי תקציב מקורי

 מצטבר % שינוי 
לעומת תקופה  2022

 2021 מקבילה
 26.7% 194.0 38.0 371.1 ההכנסות ממסים   

 34.2% 115.7 22.1  201.4 : ישיריםמתוכן     
 17.4% 75.2 15.2  162.8 : עקיפיםמתוכן     
 10.4% 3.1 0.6  7.0 אגרות :מתוכן     

 7.1% 12.3 1.8 25.7 הכנסות אחרות  
 25.4% 206.3 39.7 396.916 סך ההכנסות

 8 טבלה 
 ₪(מיליארדי ללא מתן אשראי, )בפריסה חודשית הכנסות 

 מצטבר דצמ' נוב' אוק' ספט' אוג' יולי יוני מאי אפר' מרץ פב' ינואר 
הכנסות 

2022 
 47.9  35.5   42.8   40.4  39.7                        206.3  

הכנסות 
2021 

 34.5  27.8   34.9   35.5  31.9   29.2   37.8  33.4   30.2   41.2  37.3   39.3   412.9  

 

  7תרשים                                                                                               
  2021-ל ביחס 2022 בשנת ממסים הכנסות מצטבר גידול שיעור

 לפי סוגי הכנסות מאישיעור הגידול בחודש 

 

                                                           
16 בשים לב להיקף החריג של הכנסות המדינה בחודש ינואר 2022, מעבר לתחזית ההכנסות לשנת 2022 )בחודש אוקטובר 2021 הוצגה לוועדת הכספים תחזית בהיקף של 

כ-411.1 מיליארד ש"ח(, נוצרה תוספת הכנסות לשנת 2022, אשר הוצגה על ידי הכלכלנית הראשית בפני הממשלה. התוספת האמורה מתווספת ומעדכנת את ההכנסות 
בתחזית ההכנסות לשנת 2022. 

   5 הכנסות הממשלה 

נתונים מורחבים 
הוצאות והכנסות 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/data-for-2022/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_GovRevenue_2022.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/data-for-2022/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_GovRevenue_2022.xlsx



