
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אומדן ראשוני לביצוע 
תקציב, גירעון הממשלה 

ומימונו 

 
ינואר-ספטמבר 2021 

 

נמשכה מגמת הירידה בגירעון המצטבר כאחוז מהתמ"ג )ב-12 
 

חודשים אחרונים(  לרמה של כ-7.4%, המשקף ירידה של כ-0.6%.  

 

 
לאור מיעוט ימי עסקים  בתקופת החגים הוסטו תשלומי מסים 
המוערכים  בכ-8.2 מיליארד ₪ מחודש ספטמבר לחודש אוקטובר. 
הגירעון החודשי הסתכם בכ-6.0 מיליארד ₪. בנטרול הסטת המסים 
מוערך עודף חודשי של כ-2.2 מיליארד ₪ וגירעון מצטבר כאחוז 

מהתמ"ג  של כ-6.8%.   
  

היקף ההוצאות המצטבר עמד על כ-346.5 מיליארדי ₪ המשקף גידול 
של 2.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  

 
הכנסות המדינה מתחילת השנה עמדו על כ-295.0 מיליארדי ₪ 
המשקפים גידול של 26.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
בנטרול דחיית המסים, שיעור גידול המוערך ב-29.7% לעומת התקופה 

המקבילה אשתקד. 
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הידעת? 
חודש ספטמבר הינו החודש ה-21 ברציפות בו מתנהלות הוצאות הממשלה ללא תקציב מאושר 

)מנגנון תקציב המשכי( – התקופה הארוכה ביותר מאז קום המדינה.  ? 
                                                           

1 הכנסות המדינה ללא גביית קרן 

2 תחזית משרד האוצר שבוצעה על ידי אגף הכלכלנית הראשית בהתאם להצעת התקציב שאושרה בקריאה ראשונה בכנסת. 

3 הוצאות כולל מתן אשראי )מסגרת של כ-0.8 מיליארד בהתאם להנחות הנומרטור, מזה ביצוע מצטבר של כ-0.5 מיליארד ₪(. 

4 גירעון זה אינו משקף את תחזית הגירעון, והינו גירעון תוצאתי המשקף את תחזית ההכנסות ומסגרות ההוצאה המאושרות נכון למועד זה. 

 

  (תוצר יאחוז) חודשים אחרונים 12-מצטבר ב גירעון
7.4%- 

-)לעומת כ₪ מיליארדי  51.5-הגירעון המצטבר הסתכם בכ₪, מיליארדי  6.0-כסתכם בה ספטמברגירעון  ₪ מיליארדי 108.1

 .בתקופה המקבילה אשתקד( 103.4
 

 תוכנית הסיוע הכלכלי בנטרול הוצאותב מצטבר שיעור גידול
 2.4% 2020 ספטמבר-ינוארלעומת  2021 ספטמבר-ינואר

 .2.7%-עומד על כ הכלכלי תוכנית הסיועמצטבר כולל שיעור הגידול ה
 
 

 2020 ספטמבר-לעומת ינואר 2021 ספטמבר-ינואר הכנסותב מצטבר שיעור גידול
 .19.7%-המצטבר בהכנסות ממסים עומד על כ גידולמזה שיעור ה 26.1%

 
 

 מתוכנית רב שנתית( 2020-2021ביצוע ה שיעור) הכלכלי אחוז ביצוע תוכנית הסיוע

מיליארדי  164.8 -כעומד על  2021-ו 2020עבור השנים  תוהתחייבויובמזומן ביצוע מצטבר  87.7%
₪.  

 
בסוף 
 אוגוסט
8.0%- 

 
 

 )% ₪ ,  

 וזחא

ירדאיל)מי  הדינן המרעווגי

 

  ועציבתרסגמ

1  ה טבל  
תאוצוה, תסוכנה

 

1   רשיםת  
  רצותה מזואחכתסוכנההו   תווצאהה,וןירעגהתחותפתה
-12םירבטצמהןועריגהותואצוהה,תוסנכההלשתוחתפתהגיצמםישרתה      םינורחאהםישדוחהב        

  ןמומזןמומז  ועציב
  רטבצמתיתנש

-רואני  2021
 רמבטספ 

 %76.2

 %71.5

 %67.9

2 295.0  387.0

 300.3  419.9

 46.6  68.6

 תת הכנסותחזי
1  נהמדי

3  תרסגמ|  תצאוהו
 יכשמה

 תרסגמ|  תצאוהו
וע ת הסיניכתו

 %50.7  -51.5  4-101.5

 ליכלכה

-( )ון רעגי( דף )+עו
 ראישמתן אלא ל

 
 

 1  סקירה כללית 
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אשתקד(. מתחילת  ספטמברבגירעון שנמדד  14.9-)לעומת כ₪  ימיליארד 6.0-הסתכם בכ ספטמברהגירעון בחודש 

סים מבנטרול דחיית ה. בתקופה המקבילה אשתקד( 103.4-)לעומת כ₪ מיליארדי  51.5-של כ מצטברהשנה נמדד גירעון 

 ₪.  מיליארד  2.2-חודש ספטמבר היה מסתיים בעודף מוערך של כ

 

 2 תרשים  
 ₪(מיליארדי ) 2019-2021 ומצטבר חודשי התפתחות הגירעון,

 

 

 
הגירעון המצטבר 

( -51.5)מתחילת השנה 
נמוך מהתקופה 

 המקבילה אשתקד
(103.4-) 

 
 

 2  הגירעון ומימונו 



 2021 ספטמבר-ומימונו | ינואר, גירעון הממשלה ומדן ראשוני לביצוע תקציבא

3 

 

 
 

מימון הגירעון מתבצע באמצעות שלושה אפיקים מרכזים: 
 
 
 
 
 

 גיוס הון מקומי נטו
 

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות 
הון מקומי בשוק המקומי )גיוס 

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  הטבל  

 ישודח צטברמ 

  )₪ ידראילי)מוןירעגה  וןמימ

 
 51.5-
 0.5

 51.0-
 

 138.0
 67.9
 70.0
 3.3
 5.8
 -2.5
 1.9

 

 -6.0
 0.0
 -5.9

 
 5.7
 0.2
 5.4
 0.3
 0.6
 -0.2
 -0.0

 

 

 

  יביצקתןועריג
  וטאי נרשאןתמ
  ןומימלןועריג

: וןירעגהוןמימ  
(וטורב) ימוקמ  בוחוסיג
   ימוקמןרקתוונרעיפ
()נטו  ומיקמ חובסיוג
  (וטורב)"לוח  בוחוסיג
   ל"וחןרקתוונרעיפ
   ()נטו"לוחחוב סיוג

  ()נטוהטהפר
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נתונים מורחבים 
הגירעון ומימונו 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/2021_mh/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_BudgetDeficit_2021.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/2021_mh/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_BudgetDeficit_2021.xlsx
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  הוצאות הממשלה   

 

 346.5עמד על מתחילת השנה היקף ההוצאות . ₪ ימיליארד 36.1-כעמדו על  ספטמברחודש ב 5סך הוצאות הממשלה
למול התקופה המקבילה  2.7%-של כ גידולביצוע המשקף . בתקופה מקבילה אשתקד( 337.3 )לעומת₪  מיליארדי

 זה גידולשיעור , 2.4%-עמד על כ התוכנית בנטרול הוצאות גידולשיעור ה .)כולל הוצאות תכנית הסיוע הכלכלי( אשתקד
 . שנה שעברהביצוע ביחס לעל פני השנה משקף שינוי בהתפלגות ההוצאות 

 419.9 על יםעומד 6החוק פי ים במסגרת התקציב ההמשכיהמותר ריביתה ותשלומי משרדיםההוצאות  - ההוצאה מסגרת
 ותשלומי המשרדים להוצאות 2.3%-כ של שעברה שנה לביצוע ביחס שנתי גידול שיעור גוזרת זו מסגרת. ₪ מיליארדי

 (.3 )ראה תרשים הריבית תשלומי תחזית בנטרול 1.6%-כו הריבית

 

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

 
 מצטבר חודשי

2021 

 2021 מצטבר שינוי %
 תקופה מקבילהלעומת 

2020 
 2.2% 305.5 30.0 הוצאות משרדים     
 3.1% 254.4 24.9 : משרדים אזרחייםתוכןמ        
 -1.9% 51.1 5.2 טחונייםימשרדים ב :תוכןמ        
     יטוחתשלומי ריבית וקרן ב     

 7.0% 40.9 6.1 לאומי     

 2.7% 346.5 36.1 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 
2021 34.7  38.8  47.1  39.1  39.7  38.1  38.7  34.6  36.2        347.0  

 
 מתוכן: 

הוצאות בנטרול 
  תוכנית הסיוע

27.5  31.9  40.4  33.3  33.6  33.2  34.0  32.6  33.8        300.3  

 
סך הוצאות 

2020 
27.8 28.6 39.0 36.9 40.6 37.3 40.5 44.1 43.4 45.1 41.2 55.0 479.2 

 
 מתוכן: 

הוצאות בנטרול 
 תוכנית הסיוע 

 
27.8 28.6 38.6 33.2 32.1 32.0 34.0 31.2 35.9 37.2 32.8 46.9 410.6 

 

הידעת? 
הדרך לאישור התקציב – בחודש אוגוסט אושרה הצעת התקציב בממשלה, בחודש ספטמבר אושרה 
הצעת התקציב בקריאה ראשונה בכנסת, בחודש אוקטובר החלו הדיונים בוועדות הכנסת ובחודש 

נובמבר הכנסת תתכנס להצבעה בקריאה שניה ושלישית. 
? 

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

6 מסגרת ההוצאה כוללת מתן אשראי והשקעות הון. עד לחודש ספטמבר המסגרת המצטברת עומדת על 314.9 מיליארדי ₪ ביחס לביצוע מצטבר של 

300.3 מיליארדי ₪. 

 3 
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 3 תרשים  
 (תקופה למול תקופה, %ללא מתן אשראי, ) בנטרול תכנית הסיוע הכלכלי התפתחות שיעור גידול מצטבר הוצאות המשרדים

 
 שיעור הגידול בביצוע המצטבר מתחילת השנה עד לחודש המופיע בציר למול התקופה המקבילה אשתקד.מוצג בכל עמודה  -תקופה למול תקופה 

 

 4 תרשים  
 (תקופה למול תקופה%, ללא מתן אשראי, ) 7בנטרול וכולל הוצאות תוכנית הסיוע הכלכליגידול בהוצאות משרדים הר שיעו

 
 

  

                                                           
7 תרשים זה אינו כולל את קטגוריית הוצאות שונות. בקטגוריה זו חל גידול של כ- 17.0% מכיוון שכל הסיוע לעצמאים ועסקים בקורונה נרשם בתקנות 

המוגדרות בקטגוריה זו )בנטרול הוצאות תוכנית הסיוע חל קיטון של 34.5% (. 

נתונים מורחבים 
הוצאות והכנסות 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/2021_mh/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_GovRevenue_2021.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/2021_mh/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_GovRevenue_2021.xlsx
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₪. מיליארדי  188.0 -כ עומדת על"( התוכניתשנתית להתמודדות עם משבר הקורונה )להלן "-תוכנית הסיוע הכלכלי הרב
היקף הסיוע  ביצוע(. 88%-)כ₪ מיליארדי   164.8 -עומד על כ תנכון למועד הדו"ח הביצוע המצטבר במזומן והתחייבויו

של , לעומת ממוצע סיוע מתקציב המדינה(₪ מיליארדי  2.4) ₪מיליארדי  1.6-בחודש זה עמד על כהכולל במזומן בלבד 
. להלן טבלאות סיוע מתקציב המדינה(₪ מיליארדי  6.4) ₪מיליארד  8.7 -כסיוע כולל מתחילת התכנית במזומן בלבד של 

 (.6)טבלה ( ולפי קטגוריית הסיוע 5המציגות את מסגרת התוכנית והביצוע בחלוקה לסיווג מקור הסיוע )טבלה 

 

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

  
 

 סך הוצאהה מקור
 מסגרת

ביצוע 
 ספטמבר

 מזומן
 2021מצטבר 

 מזומן
-2020מצטבר 

 מזומן 2021
-2020מצטבר 

מזומן  2021
 תוהתחייבויו

אחוז ביצוע 
 ממסגרת

 סיוע מתקציב
 90% 123.9 115.2 46.6 2.4 137.1 המדינה

 סיוע באמצעות
 79% 29.0 29.0 2.8 0.1 36.8 אשראי ותזרים

סיוע באמצעות 
המוסד לביטוח 

 8לאומי
12.0 1.0- 0.6 11.2 11.2 94% 

סיוע באמצעות 
הקטנת הכנסות 

 המדינה
2.0 0.1 0.6 0.7 0.7 35% 

 88% 164.8 156.2 50.7 1.6 188.0 סה"כ

 6 טבלה 
  (, %₪ מיליארדי) הסיועקטגוריות ל סיכום התוכנית בפילוח

 

 2020-2021מזומן והתחייבויות  ביצוע מסגרת 
 83%  28.8            34.5            מענה בריאותי ואזרחי

 96%  69.9            72.9            ביטחון סוציאלי
 85%  60.3            70.8            המשכיות עסקית

 61%  5.8              9.7              האצה ופיתוח משק
 88%  164.8         188.0         סך תוכנית 

 

 

  

                                                           
8 הסיוע מבטא את תשלומי האבטלה והחל"ת מהתזרים החודשי של ביטוח לאומי, בניכוי חישוב התשלומים הנורמטיביים טרום המשבר ופערי עיתוי של 

תשלומי אבטלה וחל"ת מתקציב המדינה. תשלום סיוע שלילי מבטא תשלומי אבטלה במימון ביטוח לאומי )בנטרול צעדי אבטלה במימון הממשלה( הנמוכים 
מתשלומי אבטלה נורמטיביים טרם משבר הקורונה ופערי עיתוי. 

 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/2021_mh/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_Corona_2021.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/2021_mh/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_Corona_2021.xlsx
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 5 תרשים  
 ₪()מיליארדי  2020-2021לשנים הכלכלי  סיועשל תוכנית הבמזומן ביצוע 

 
 5 בטבלה כמפורט מקורות הסיועכלל  לפי סיוע – כולל סיוע

 

 ביצוע חודשיממוצע 
 של מתחילת התכנית

  8.7 -כ
 בלבד מזומן₪,  ימיליארד

 
 ₪ ימיליארד 6.4 )

 תקציבי(

 

 
 6 תרשים  

 ₪()מיליארדי  2020-2021לשנים  סיוע הכלכלישל תוכנית המצטבר ביצוע 

 

 

 

שיעור גידול ביחס 
 0.9%  אוגוסטל

 (תקציבי 2.1%) 
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סך הכנסות הממשלה בחודש ספטמבר הסתכמו בכ-30.1 מיליארדי ₪. סך ההכנסות מתחילת השנה הסתכמו בכ-295.0 
מיליארדי ₪ )מתוכן הכנסות אחרות של כ-19.2 מיליארד ₪( לעומת 233.8 בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הגידול בסך 
ההכנסות עומד על כ-26.1%. שיעור הגידול בהכנסות ממסים עומד על כ-19.7%. בנטרול דחיית המסים, סך הכנסות 
הממשלה בחודש ספטמבר מוערכות בכ-38.3 מיליארדי ₪. )שיעור גידול של כ-29.7% בסך ההכנסות. שיעור גידול 

בהכנסות ממסים של כ-23.3%(. 

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

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 2021 מצטבר חודשי

 מצטבר  % שינוי
תקופה לעומת  2021

 2020 מקבילה
 19.7% 275.8 25.4 ההכנסות ממסים   
 26.3% 157.3 17.1 : ישיריםמתוכן     

 12.3% 113.4 7.9 : עקיפיםמתוכן     
 6.1% 5.2 0.5 : אגרותמתוכן     

 457.5% 19.2 4.7 הכנסות אחרות  
 26.1% 295.0 30.1 סך ההכנסות

 2020-לעומת אי הפקדה ב 2021-המקור לשיעור הגידול הינו הפקדות המוסד לביטוח לאומי ב

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

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

הכנסות 
2021 

34.5 27.7 34.9 35.5 31.8 29.1 37.8 33.4 30.1 - - - 295.0 

הכנסות 
2020 

33.6 25.2 23.0 21.9 22.8 23.9 28.4 26.7 28.4 24.6 27.4 32.3 318.2 

 

  7תרשים                                                                                               
  2020-ל ביחס 2021 בשנת ממסים הכנסות מצטבר גידול שיעור

 ספטמברשיעור הגידול בחודש  
 לפי סוגי הכנסות

ל בנטרול וידגהשיעור 
 23.3% -הדחיה ממסים

 

 

 5  הכנסות הממשלה 

נתונים מורחבים 
הוצאות והכנסות 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/2021_mh/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_GovRevenue_2021.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/2021_mh/he/budget-execution_budget-execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_GovRevenue_2021.xlsx
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סעיף 3ב לחוק יסוד: משק המדינה מעגן את הכללים לביצוע הוצאות המדינה בשנה ללא תקציב מדינה מאושר )להלן: "תקציב 

המשכי"9(. החוק מגדיר מגבלת הוצאה )שנתית וחודשית(, מגבלת התחייבויות וכן ומדרג חשיבות לביצוע ההוצאות ונטילת 

ההתחייבויות. מגבלות אלה נקבעו על רקע העדר תקציב מדינה שאושר כדין בידי הכנסת מתוך הרצון שלא לקבע את שיקול 

הדעת של הממשלה הנכנסת והכנסת הבאה, וזאת כחלק ממכלול השיקולים שמחייבים את הממשלה היוצאת באיפוק וריסון 

בתקופת בחירות וממשלת מעבר. מערכות שיקולים אלו יבואו לידי ביטוי במסגרת הפעלת שיקול הדעת בהקצאת התקציב 

ההמשכי. 

החל מחודש ינואר 2021 נכנסו לתוקף מספר שינויים בחוק יסוד משק המדינה, ובפרט שונתה מגבלת ההוצאה בתקציב 

ההמשכי כך שקרן החוב, למעט קרן למוסד לביטוח לאומי, לא תיכלל במסגרת ההוצאה המותרת.  

בנוסף, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, במטרה לספק מענה למשבר הוגדרה מסגרת הוצאה נפרדת בחוק היסוד כהוראת 

שעה, להלן ריכוז מסגרות ההוצאה המותרות בשנת 2021: 

1. מסגרת לביצוע התקציב ההמשכי – מסגרת הוצאה שנתית בהיקף של כ-419.9 מיליארדי ₪, וכל חודש מכסת הוצאה 

השווה לחלק השנים עשר ממסגרת ההוצאה, כלומר, מכסה חודשית בהיקף של כ-35.0 מיליארדי ₪. 

2. מסגרת הוצאה עבור תוכנית הסיוע הכלכלי – מסגרת הוצאה תקציבית בהיקף של כ-68.6 מיליארדי ₪ לשנת 102021. 

 

  
אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב )להלן "אומדן ביצוע תקציב"( נערך על ידי חטיבת מאקרו 
ותקציב באגף החשב הכללי ונבנה על בסיס תזרים המזומנים היומי של הממשלה. שינוי היתרה היומית בבנק 
ישראל מנותח וממוין לזרמי הוצאות והכנסות, ובאמצעות שימוש במקורות מידע נוספים מחושבים נתוני הגירעון 
הממשלתי ומימונו, ונתוני ההוצאות וההכנסות של הממשלה על רכיביהם השונים. אומדן זה מפורסם לאחר ביצוע 

טיוב לנתונים וביצוע בקרות. עם זאת יודגש כי מדובר באומדן ראשוני המציג תמונת מצב נכון למועד פרסום הדו"ח. 

 

 

 

                                                           
9 קישור לחוק יסוד משק המדינה באתר הכנסת: 

 https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000049
10 כ-52.3 מיליארדי ₪ תכנון לשנת 2021, וכ-16.2 מיליארדי ₪ סכום היתרה מהסכום שהוקצה בשנת 2020, שיוקצה לאותם עניינים שלשמם הוקצה בשנת 

 .2020

  6 נספח 




