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 תקציר

 יכלול והוא בחוק המדיה תקציב ייקבע שלפיהן ,המדיה״ משק :יסוד ״חוק להוראות בהתאם מוגש השתי התקציב חוק

 ולשת 2021 הכספים לשת המדיה תקציבי החוק, להוראות בהתאם .הממשלה של והמתוכות הצפויות ההוצאות את

 .הז לצד הז שתית-חד במתכות מוגשים 2022 הכספים

 ההתייעלות חוק הצעת את הכסת לאישור הממשלה מגישה 2022-ו 2021 הכספים לשות השתי התקציב חוק הצעת לצד

 בתקציב המדייות שיויי את הכוללת )2022-ו 2021 התקציב לשות התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוי הכלכלית

 הכלכלית התכית חוק הצעת את וכן ובהכסה, בהוצאה פיסקליים התאמה צעדי לרבות חקיקה, שיויי הדורשים המדיה

 ליישום הדרשים החקיקה שיויי את הכוללת )2022-ו 2021 התקציב לשות הכלכלית המדייות ליישום חקיקה (תיקוי

 .2022-ו 2021 לשים הממשלה של המרכזיות הרפורמות

  הציבור  מעורבות הגברת את לאפשר במטרה ,צעדים שורת כוללים ,לה הלווים המפורטים ההסבר ודברי התקציב הצעת

 כך , לאשכולות  הממשלה של העיקריים  ההוצאה  תחומי של חלוקה :המדיה  תקציב  ואישור  ושגיב  בהליכי  בישראל

 בתקציב הקיים הסיכוים  ליהו לגבי ביאורים ;הממשלה הוצאות התפלגות את יותר ואחיד ברור באופן ישקפו שהם

 ויתוח ;הקודם לתקציב ביחס התקציב בהצעת השיויים עיקרי של פירוט ;התקציב הצעת של מגדרי יתוח ;המדיה

   .המשרדים תקציב מסגרת וכן המדיה הכסות ,הצמיחה תחזיות לביית הקשורים הסיכוים יהול ושל ההחות של מפורט

 לציבור התקציב להגשת דיגיטלי״ ״פיסקלי מערכת את למצוא יתן האוצר משרד של האיטרט באתר ,הקוראים לוחיות

  https://public.tableau.com/profile/mof.budget/!#  :הזה בליק

 של לגיבושו בסיס המשמש הרקע חומר את מרכזת הציבור, ובפי הכסת בפי בזאת המובאת התקציב, עיקרי חוברת

 ולשת 2021 הכספים לשת המדיה לתקציב הרלווטיים והתוים היתוחים תמצית את הקורא בפי מציגה קציב,הת

 זו. תקציב הצעת של המפורטות ההסבר דברי בחוברות למצוא יתן וסף מידע .2022 הכספים

   החוברת: עיקרי להלן

  התקציב מסמכי – א חלק

 ת התקציב הצעתית ההוצאה הוצאה,ה סכומי את מציג זה פרק :2021 הכספים לשסה, המותההרשאה בהכ 

 התקציב לסעיפי חלוקה תוך 2021 הכספים בשת להוציא רשאית תהיה שהממשלה האדם כוח ושיא להתחייב

 מגבלת לחישוב וההוצאה ש״ח מיליארד 609.1-כ על עומדת 2021 הכספים לשת טו הממשלתית ההוצאה סך השוים.

 68.2 -כ של בסך הקורוה, משבר עם להתמודדות מיוחדות הוצאות ביכוי ש״ח. מיליארד 500.5-כ על עומדת ההוצאה

  ש"ח. מיליארד 432.3 -כ על ההוצאה מגבלת לחישוב ההוצאה עומדת ש"ח, מיליארד

 ת העסקיים המפעלים תקציב הצעתית ההוצאה ההוצאה, סכומי את מציג זה פרק :2021 הכספים לשהמות 

 תקציב במסגרת 2021 הכספים בשת להוציא רשאית תהיה שהממשלה האדם כוח ושיא להתחייב ההרשאה בהכסה,

  ש״ח. מיליארד 30.5-כ על עומד 2021 הכספים לשת העסקיים המפעלים תקציב סך העסקיים. המפעלים

 ת והמלוות התקבולים תחזיתי מציג זה פרק :2021 הכספים לשסות צפי את הקורא בפה הכהמדי הכספים תלש 

   ש״ח. מיליארד 387.0-כ על 2021 הכספים בשת לעמוד צפוי הגירעון לחשבון ההכסות סך .2021
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  כללית סקירה – ב חלק

 ו הגירעוןת ומימות התקציבי הגירעון את מציג זה פרק :2021 הכספים לשעל לעמוד צפוי אשר ,2021 הכספים לש 

 אופן את מציג הפרק בוסף, ש״ח. מיליארד 99.7 על 2021 בשת לעמוד צפוי למימון הגירעון ש״ח. מיליארד 100.2

 הצפוי. הגירעון מימון

  

   המדיה הכסות – ד חלק

 ת המס הטבות תחזיתת המס הטבות אומדן את מרוכז באופן מציג זה פרק :2021 הכספים לש2021 התקציב לש.   

  ספחים – ה חלק

 ותת התקציב חוק התקציב, חוק מסמכי התקציב, חוק עקרוהתשתית את מפרטים אלו פרקים :2021 הכספים לש 

  התקציב. ביית לצורך המשמשת החוקית

 י סךת האדם כוח תקי סך את מציג זה פרק :2021 הכספים לשת להעסיק רשאית שהממשלה האדם כוח תקבש 

 כוח שיאי 130,596 להעסיק הממשלה תוכל 2021 הכספים בשת השוים. התקציב לסעיפי חלוקה ךתו 2021 הכספים

  מיתה).צ בלתי עבודה (כולל אדם
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  2021 הכספים לשת תקציבה הצעת
 ש"ח) (באלפי

  הוצאה  הראשוה התוספת ריכוז
 מותית הוצאה

 בהכסה
 

 הרשאה
 להתחייב

 אדם כוח שיא 

 

 89,449  160,950,017  40,623,263  609,143,215  כללי הכול-סך  

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

  
 מגבלת לחישוב התקציב

 ההוצאה*
 500,513,603       

  
 תשלום למעט חובות תשלום
 הלאומי לביטוח חובות

 108,629,612       

 89,449  65,700,706  31,120,741  438,848,334  רגיל תקציב א': חלק

   95,249,311 9,502,522  170,294,881  הון וחשבון הפיתוח תקציב ב': חלק

 89,449  65,700,706  31,120,741  438,848,334  רגיל תקציב א: חלק

-----------------  ---------------  -------------- --------------  --------- 

 23,755  1,783,377  1,751,047  23,599,692  המטה משרדי  

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

 75    1,829  59,939  ולשכתו המדיה שיא  01

 825    180  825,913  ** הכסת  02

 1,816  939,892  15,570  3,131,551  הממשלה ראש משרד  04

 7,414    410,985  3,227,494  האוצר משרד  05

 701  14,303    314,457  הפים משרד  06

 8,566    1,133,311  4,016,096  המשפטים משרד  08

 1,010  38,250  78,184  1,641,531  החוץ משרד  09

 74      47,872  לאומי לביטחון המטה  10

 604      390,000  *** המדיה מבקר  11

 33      988,538  מפלגות ומימון בחירות  14

 -  684,857    7,355,831  המקומיות הרשויות  18

 507  106,075  13,535  761,786  דת לשירותי המשרד  22

68  
 ההגירה האוכלוסין, רשות

 הגבולות ומעברי
 838,684  97,453    2,130 
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  הוצאה  הראשוה התוספת ריכוז
 מותית הוצאה

 בהכסה
 

 הרשאה
 להתחייב

 אדם כוח שיא 

 

 42,898  42,617,122  16,257,395  94,055,970  הציבורי והסדר הביטחון  

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

 40,321  3,195,121  744,929  19,468,210  הפים לביטחון המשרד  07

 2,196  36,260,000  14,972,000  62,211,068  הביטחון משרד  15

 40  147,001  55,000  650,951  אזרחיות חירום הוצאות  16

 268    207,466  179,532  בשטחים הפעולות תיאום  17

 73  3,015,000  278,000  8,922,917  שוות ביטחויות הוצאות  31

 -      145,886  אטומית לארגיה הוועדה  35

 -      2,477,406  משוחררים חיילים חוק  46

 15,921  5,917,386  10,015,647  224,179,285  החברתיים השירותים  

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

19  
 המדע החדשות משרד

 התרבות משרד והטכולוגיה,
 והספורט

 2,750,357  72,050  951,398  266 

 2,452  1,898,000  3,022,195  67,380,784  החיוך משרד  20

 -      12,648,052  הגבוהה ההשכלה  21

23  
 והשירותים הרווחה משרד

 החברתיים
 9,708,302  2,688,350  400,000  3,486 

 7,631  912,317  4,022,271  55,310,173  הבריאות משרד  24

 107    66,490  5,431,381  השואה יצולי לזכויות הרשות  25

 -      65,145,274  הלאומי הביטוח  27

 452  948,825  106,000  1,599,754  העלייה לקליטת המשרד  30

 1,528  806,846  38,291  4,205,208  תעסוקה  36

 2,198  959,877  275,004  4,822,375  תשתיות  

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

 565    18,993  258,863  הביוי משרד  29

 352  857,362  12,773  529,154  והמים הארגיה משרד  34

40  
 והבטיחות התחבורה משרד

 בדרכים
 525,992  222,379  102,515  862 

 198      115,030  וביוב למים הממשלתית הרשות  41

 -      3,295,689  ושיכון ביוי מעקי  42

 221    20,859  97,647  ישראל למיפוי המרכז  43
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  הוצאה  הראשוה התוספת ריכוז
 מותית הוצאה

 בהכסה
 

 הרשאה
 להתחייב

 אדם כוח שיא 

 

 2,929  3,687,247  1,786,511  9,892,937  משק עפי  

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

 561  531,295  877,481  405,394  הסביבה להגת המשרד  26

 1,480  598,343  303,588  1,846,143  הכפר ופיתוח החקלאות משרד  33

 173    6,122  544,998  התיירות משרד  37

 552  2,557,609  567,051  7,015,813  ותעשייה כלכלה  38

 163    32,269  80,589  התקשורת משרד  39

 1,750  10,735,697  1,035,137  41,194,424  אחרות הוצאות  

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

 -    972,271  18,633,820  ופיצויים גמלאות  12

 -  160,000    20,896,377  שוות הוצאות  13

 733  10,000,000      כללית רזרבה  47

 1,017  575,697  62,866  1,664,227  הפיקוח רשויות  54

       41,103,651  חוב החזרי  

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

       41,103,651  ועמלות ריבית תשלום  45

   95,249,311  9,502,522  170,294,881  ההון וחשבון הפיתוח תקציב ב: חלק

  ------------------------------  ---------------  -------------- --------------   

   95,249,311  9,502,522  47,395,510  הפיתוח תקציב  

   6,006,086  2,167,283  576,809  המטה דימשר  

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

   6,006,086 2,167,283  576,809  הממשלתי הדיור 51

         משפט ובתי משפטים  53

   550,752  29,128  355,485  הציבורי והסדר הביטחון  

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

   550,752  29,128  355,485  הסוהר ובתי המשטרה  52

   4,050,109  973,920  3,739,813  החברתיים השירותים  

  ==============  =======  ====== =======   
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  הוצאה  הראשוה התוספת ריכוז
 מותית הוצאה

 בהכסה
 

 הרשאה
 להתחייב

 אדם כוח שיא 

 

   3,115,726 826,000  2,632,417  חיוך 60

   934,383  147,920  1,107,396  בריאות  67

   81,756,127  4,958,861  38,455,106  תשתיות  

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

   6,068,982  3,667,767  1,993,505  שיכון  70

   928,475    692,506  מים מפעלי  73

   74,758,670  1,291,094  35,769,095  התחבורה פיתוח  79

   469,677  221,130  491,757  משק עפי  

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

   256,677  120,268  96,770  תעשייה  76

   213,000  100,862  394,987  התיירות פיתוח  78

   2,416,560  1,152,200  3,776,540  אחרות הוצאות  

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

   2,416,560  1,152,200  3,776,540  אחרות פיתוח הוצאות  83

       122,899,371  החובת החזר  

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

       122,899,371  חובות תשלום  84

  
 לביטוח חובות תשלום מזה:

 הלאומי
 14,269,759       

 

 הלאומי לביטוח החובות תשלום טלמע )122,899,371( חובות תשלום ביכוי ) )609,143,215טו התקציב  *
 אלפי 68,168,000 של בסך הקורוה, משבר עם להתמודדות מיוחדת הוצאה כלולה זה בסכום ).14,269,759(

  ש"ח. אלפי 432,345,603 על ההוצאה מגבלת לחישוב ההוצאה סכום עומד זה תקציב ביכוי ש"ח.

 מחוק חלק ומהווה הכסת, יו"ר ידי על הכסת ועדת לאישור מוגשת תהכס של השתי התקציב הצעת  **
  התקציב.

 של פירוט התקציב. מחוק חלק ומהווה הכסת של הכספים ועדת בידי קבע המדיה מבקר משרד תקציב  ***
המדיה. מבקר יסוד: חוק לפי בפרד מתפרסם זה תקציב
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  2021 הכספים לשת העסקיים המפעלים תקציב הצעת
 ש"ח) (באלפי

 אדם כוח שיא  להתחייב הרשאה  הוצאה\הכסה  השייה התוספת ריכוז

     30,485,722  הכסות הכול-סך  

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

     457,842  והאוצר* רוה"מ משרד מפעלי  89

     1,449,212  הפש לבריאות חולים בתי  93

     12,185,618  ממשלתיים חולים בתי  94

     41,994  חדרה מל  95

     16,351,056  ישראל מקרקעי רשות  98

       

 36,405.5  11,447,000  30,485,722  הוצאות הכול-סך  

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

 121.5    457,842  והאוצר רוה"מ משרד מפעלי  89

 4,371    1,449,212  הפש לבריאות חולים בתי  93

 31,107    12,185,618  ממשלתיים חולים בתי  94

 7    41,994  חדרה מל  95

 799  11,447,000  16,351,056  ישראל מקרקעי רשות  98

       

   הממשלתי והמדפיס הממשלתית הפרסום לשכת  *
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  2021 הכספים לשת והמלוות התקבולים תחזית
  ש"ח) (באלפי

 2021 לשת תקציב הצעת
 

 609,143,215  כללי הכול-סך 

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

 387,045,000 הגירעון לחשבון הכסות 

 361,400,000 ממיסים הכסות 

 25,645,000 אחרות הכסות 

 222,098,215 למימון* הכסות 

   

 438,848,334 שוטפים תקבולים א: חלק 

 170,294,881 הון וחשבון ממלוות תקבולים ב: חלק 

   

   

 438,848,334 שוטפים תקבולים א: חלק 

 ================ --------------- 

 362,708,000 חובה ותשלומי מיסים 

 ------------------------- --------------- 

 198,900,000 ורכוש הכסה מיסי 

 ------------------------- --------------- 

 166,700,000 הכסה מס 001

 16,300,000 פיסיים ומוסדות מלכ"רים על מע"מ 002

 6,500,000 שבח מס 003

 8,800,000 רכישה מס 004

  רכוש ומס מכירה מס 005

 600,000 מעסיקים מס 007

  

 163,808,000 הוצאה מיסי

------------------------- --------------- 

 3,100,000 הייבוא על והיטל מכס 011

 115,508,000 בטחוי ייבוא על מע"מ כולל מע"מ, 012

 20,500,000 קייה מס 013

  טבק בלו 015

 17,900,000 דלק בלו 018

 5,000,000 רכב כלי אגרות 024

 1,800,000 אחרים ורשיוות אגרות 025
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 2021 לשת תקציב הצעת
 

 373,000 ורווחים ריבית 

 ------------------------- --------------- 

  במט"ח ריבית 034

 373,000 בשקלים ריבית 035

  

 4,159,857 תמלוגים

------------------------- --------------- 

 550,000 עסקיים ממפעלים תמלוגים 042

 1,641,000 טבע מאוצרות תמלוגים 043

 1,202,857 ממשלתיות מחברות תמלוגים 044

 766,000 ממשלתיות מחברות דיבידדים 045

  

 973,443 שוים תקבולים

------------------------- --------------- 

  קודמות שים תקציב חשבון על החזר 046

 723,443 שוים משירותים הכסות 047

 250,000 ממשלתיים בכסים שימוש דמי 050

  האומדן מעל מיועדת הכסה 048

  שמומשו ישראל בק רווחי 049

  

 70,634,034 ב מחלק העברה

------------------------- --------------- 

  

 170,294,881 הון וחשבון ממלוות תקבולים ב: חלק

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

 1,725,000 הממשלה והלוואות השקעות החזר

-------------------------------------- --------------- 

 1,400,000 בשקלים קרן גביית 051

 25,000 במט"ח קרן גביית 053

 300,000 המדיה קרקעות ממכירת הכסות 076

  

 2,700 ולפיצויים לפסיה הפרשות

------------------------------ ----------- 

 1,000 משקיות יחידות הפרשות 071

  עסקיים מפעלים הפרשות 072

 1,700 חברות-לפסיה הפרשות 073
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 2021 לשת תקציב הצעת
 

 1,620,000 הון הכסות

--------------- --------------- 

 1,620,000 הפרטה 075

  

 232,581,215 בארץ מלוות

--------------- --------------- 

 18,528,000 לאומי לביטוח מהמוסד מלווה 081

 214,053,215 והפקדות מאמיסיות הכסה 082

  

 5,000,000 מחו"ל ומעקים מלוות

-------------------------- ---------------- 

 5,000,000 ופיתוח עצמאות מלווה 900
 מארה"ב: ומעקים מלוות הפצה הוצאות ביכוי: 901

 

  ביטחון - 902

  אזרחי סיוע - 904

  אחרים מלוות - 907

  בקאיות הלוואות 908

  

 70,634,034- א לחלק העברה
 

  
  

 בוסף, הבאות. לשים שיידחו הקורוה הוצאות לסך בהתאם בתקציב, מהמוצג מוך להיות צפוי בפועל המימון סך  *
 לבין בחו"ל מימון בין תחלופה תיתכן בפועל. המימון סך על הם אף ישפיעו ישראל בבק הקופה ביתרת שיויים

מקומי. מימון
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 כללית סקירה

 ב חלק

  2021 הכספים לשת ומימוו הגירעון
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 2021 הכספים לשת ומימוו הגירעון

 הגירעון לחישוב וההכסות ההוצאות
 סך זו, הוצאה מתוך .2021 הכספים בשת ש"ח מיליארד 499.5-כ על עומדת הגירעון לחישוב התקציבית ההוצאה

  הבאות. בשים רק לצאת צפויים ש"ח מיליארד 12.3 -כ של

  .2021 םהכספי בשת ש"ח מיליארד 387.0-כ על עומדת הכסות תחזית

 2021 הכספים לשת המדיה הכסות תחזית בפרק מופיע אחרות ומהכסות ממסים המדיה הכסות תחזית פירוט

  .זו בחוברת

  המדיה בתקציב הגירעון
 תוצר, 6.7%-כ המהווים ש"ח, מיליארד 100.2-בכ להסתכם צפוי 2021 הכספים בשת אשראי ללא הכולל הגירעון

  ש"ח). מיליארד 1,490.6-כ הוא 2021 לשת החזוי (התוצר 5.1% של צמיחה החת על בהתבסס זאת

   המהווים ש"ח, מיליארד 99.7-כ על לעמוד צפוי 2021 הכספים בשת טו) אשראי (לרבות הכולל ירעוןהג

  תוצר. 6.7%-כ

 -וכ מאחר ,2021 לשת המתוקצבות וההוצאות ההכסות סך בסיס על המחושב מזה שוה 2021 לשת הצפוי הגירעון

 בשים רק להתבצע צפויים הקורוה משבר עם ההתמודדות בגין המתוקצבת ההוצאה מסך ש"ח מיליארד 12.3

  הבאות.

  2021 הכספים בשת הכולל הגירעון מימון
  ש"ח במיליארדי

 
 לשת בביצוע המימון סך

2020 
 התקציב בהצעת המימון סך

 2021 לשת

 0.5 0.5 (טו) אשראי החזר

 1.4 0.7 קרקעות ממכירת הכסות

 0.2  הפרטות

 61.0 -5.3 (טו) מחו"ל הלוואות

 120.7 115.7 (טו) מהציבור מלוות

 112.5 182.9 הכול סך

   הגירעון. מימון של השוים הרכיבים בין תחלופה תיתכן הערה:
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 התקציב ביצוע
 2019 לשת

 התקציב ביצוע 
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 

  חלק
 א:

       גרעון

 100,200,735-     1 אשראי ללא )-( גירעון / (+) עודף 

 12,290,000-     2021 מתקציב דחות קורוה הוצאות 

 
  אשראי ללא )-( גירעון / (+) עודף
 112,490,735-  160,050,700-  52,192,100-  תקצוב עפ"י

   538,933  658,442 2 מזומן לבסיס דרשות התאמות 

 ========= =========  =========  ========= 
        
 387,045,000  317,809,267  346,521,925 קרן גביית ללא הכסות הכול-סך 

        

        

 198,900,000  166,945,345  168,021,755 ורכוש הכסה מסי 

 155,700,000  137,193,536  141,429,705 ביטחוי ייבוא מע"מ ללא ומע"מ מכס 

 6,800,000  6,424,697  6,911,846 אגרות 

 1,308,000  1,372,637  1,039,829 בטחוי ייבוא מע"מ 

 243,000  321,840  388,188 ריבית - חובות גביית 

 18,528,000  1,300,000  22,750,000 לאומי לביטוח מהמוסד מלווה 

      מעקים 

 5,566,000  4,251,213  5,980,603 ההכסות יתר כל 
        
 499,535,735  478,398,901  399,372,467 אשראי מתן ללא הוצאות הכול-סך 

        

        

 63,748,181  60,897,563  59,819,088 מהליים משרדים 

 231,933,853  224,322,713  183,419,887 חברתיים משרדים 

 49,322,951  43,732,159  33,133,463 כלכליים משרדים 

 74,587,760  70,634,091  68,851,034 ביטחון 

 24,569,580  27,096,899  2,772,109 שוות הוצאות 

      כללית רזרבה 

 55,373,410  51,715,474  51,376,886 לאומי לביטוח קרן + ריבית 

  563,269  531,168  458,201טו אשראי 

        

        

 966,799  851,161  1,049,033  אשראי מתן 
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 התקציב ביצוע
 2019 לשת

 התקציב ביצוע 
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 

 1,425,000  1,382,329  1,612,302  אשראי החזרי 

        

 112,032,534-  159,519,532-  51,628,831- אשראי כולל )-( גירעון / (+) עודף 

        

  חלק
 ב:

  3 מימון
     

  4,517,726  61,010,449  -5,308,371טו - מחו"ל הלוואות הכול-סך 

        

        

 5,000,000  74,420,497  17,412,948  הלוואות קבלת 

 10,308,371  13,410,048  12,895,223 חובות פרעון 

  40,482,943  120,676,822  115,731,974טו - מקומיות הלוואות הכול-סך 

        

 214,053,215  190,983,147  119,178,597 הלוואות קבלת 

 98,321,241  70,306,325  78,695,655 חובות פרעון 

        

        

  1,032,117  562,276  1,608,931טו הון הכסות הכול-סך 

        

        

 1,620,000  732,033  1,086,293 הפרטה 

 11,069  169,757  54,177 הון הוצאות ביכוי: 
 

  

 בשה המתוקצבות הקורוה משבר עם להתמודדות המיוחדות ההוצאות בחלק בהתחשב 2021 לשת חזוי גירעון 1
  הבאות. בשים רק מוצאות להיות צפויות אולם זו

  המזומים. ביתרות לשיויים בהתאם מזומן, בסיס על הממשלתי הגירעון הצגת לצורך דרשות התאמות 2

 הבאות. לשים שיידחו הקורוה הוצאות לסך בהתאם בתקציב, מהמוצג מוך להיות צפוי בפועל ימוןהמ סך 3
 בחו"ל מימון בין תחלופה תיתכן בפועל. המימון סך על הם אף ישפיעו ישראל בבק הקופה ביתרת שיויים בוסף,

  מקומי. מימון לבין
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 המדיה הכסות

 ד חלק

  2021 הכספים לשת המס הטבות תחזית
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  2021 הכספים לשת המס הטבות תחזית
  

 המדיה מהכסות אחוזים 21-כ שהם ש"ח, מיליארד 6.67-בכ ,התחזית פי על יסתכמו 2021 לשת המס הטבות

 ש"ח, מיליארד 64.7-בכ דל"ן ובמיסי הכסה במס ההטבות יסתכמו זה סכום מתוך תוצר. אחוזי 5.2-כ או ממסים

 ח.ש" מיליארד  .90-בכ באגרות וההטבות ש"ח מיליארד .011-בכ עקיפים במסים ההטבות

 2021 בשת סכום ושא
 

 76,640 הכל סך

 64,690 ישירים מסים ראשון: חלק

 5,620 ייצור לגורמי הטבות א.

 5,500                                                  הון השקעות לעידוד החוק .1      

 ..                                   האג'לים חוק .2      

 ..                                      וסרטים פט חיפושי , ופיתוח  מחקר .3      

 120                                                       משמרות לעובדי  זיכוי .4      

 ..                                               התעשייה לעידוד החוק .5      

                                              מואץ פחת .6      

 ..                                         השתתפות פטור .7      

 30,970 ההון ולשוק לחיסכון הטבות ב.

 23,930                                                          משיכה) ביכוי וצבירה, (הפקדה פסיה .1      

 18,500 ההפקדה בעת הטבות  -          

 11,850 בצבירה הטבות  -          

 6,420- המשיכה בעת מיסוי ביכוי  -          

 6,890                                                             וצבירה) (הפקדה השתלמות קרות  .2      

 4,980 ההפקדה בעת הטבות  -          

 1,910 בצבירה הטבות  -          

 150 מריבית  הכסה  .3      

  צמודים אפיקים על מריבית  הכסה          

  הריאלי) (החלק  צמודים לא אפיקים על מריבית  הכסה          

                                                                   בבורסה הון רווחי          

 ..                                      הוי במסלול לעובדים אופציות מיסוי .4     

 8,420 אוכלוסייה ופיזור רווחה    ג.

 ..                                                     למלכ"ר הכסה ממס פטור  .1     

 650                                             הביטחון משרד לקצבאות  פטור   .2     
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 2021 בשת סכום ושא
 

 2,480                                             הלאומי הביטוח לקצבאות פטור   .3     

 1,010                                                               ילדים קצבאות   -           

 1,400                                                    ושארים  זקה  קצבאות   -           

 70                                                                אחרות  קצבאות   -           

 50                                                                 חדשים לעולים זיכוי  .4     

 ..                                                                  מחו"ל הכסות על חוזרים ולתושבים חדשים לעולים פטור  .5     

 30                                                     במוסד קרוב החזקת בשל זיכוי  .6     

 130                                                               יכולת טול שילדו להורה זיכוי  .7     

 550                                                                      תרומות בשל זיכוי  .8     

 2,640                                                      פיתוח באזורי לתושבים זיכוי  .9     

 8201,                                                                        ולכים  לעיוורים הטבות  .10     

 70                                                              באילת למעבידים זיכוי  .11     

 8,270 ילדים) קצבאות על לפטור (פרט למשפחה הטבות  ד.

 210                                                     הוריות- חד למשפחות  זיכוי  .1     

 1,260                                                            לשים זיכוי קודת חצי  .2     

 6,750 ילדים בגין להורים  זיכוי  .3     

 30                                                      עובד לא זוג בן בגין  זיכוי  .4     

 20                                                     מזוות למשלמי זיכוי  .5     

 5,210 הכסה במס שוות הטבות  ה.

 2,100                                                       מהימורים הכסות  .1     

 2,800                                                     מגורים ירותד להשכרת פטור  .2     

 80                                                    להשכרה דירות ביית עידוד  .3     

 180                                       רריםמשוח חיילים  .4    

 40                                       סטודטים  .5    

 10                                       זרים ספורטאים  .6    

  מוטבים וגופים קרות  ו.

 ..                                                       קיסריה קרן  .1     

 ..                                                 למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה  .2     

 ..                                                       ולףו קרן  .3     

 ..                                                     וישראל ארה"ב של לאומית-הדו המדע קרן  .4     

 ..                                                      ליר) וון (מכון האדם תרבות לקידום הישראלי המרכז  .5     
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 2021 בשת סכום ושא
 

 ..                                                      (קצא"א) אשקלון-אילת ציור קו חברת  .6     

 .. היהודית הסוכות  .7    

 Benefits Fringe( 1,800( האה טובות  ז.

 400                                                      צמוד רכב  .1     

 1,400                                                   העבודה במקום חיה  .2     

  4,400דל"ן במיסי הטבות  ח.

 0                                                                רכישה במס החות  .1     

 4,400                                                   מגורים לדירת שבח ממס פטור  .2     

 0                                             היסטוריים לכסים מוגבל שבח  מס  .3     

 0                                          25% או  20%-ל מוגבל שבח  מס  .4     

 11,050 עקיפים מסים : שי חלק

 5,020 קיה ומס מכס     א.

 3,300                                                               הסולר הסדר .1     

 50                                                                    חדשים עולים .2     

 10                                                                  חוזרים תושבים .3     

 250                                                               ישראליים תיירים  .4     

 470                          לרכב בטיחות אביזרי  .5     

 650                     וחשמליים אין-פלאג היברידיים, רכבים על מופחת קיה מס  .6     

 260                                                              למויות מוגבל מס  .6     

 30                                                               מותים פטורים  .7     

 6,030 מע"מ    ב.

 4,010                                                                    וירקות פירות  .1     

 0 חדשות ותדיר  .2     

 360                                                                  תיירות  שירותי  .3     

 660                                                                        אילת  חוק  .4     

 1,000 האיטרט דרך מחו"ל רכישות  .5    

 900  אגרות  : שלישי חלק

 600                                                                 הביטחון מערכת יד על בתדרים שימוש .1     

  290כים רכב רישוי  .2     

 10                                                     במילואים למשרתי היגה ורישיון רכב רישוי  .3     
 

 מקור: אגף הכלכלן הראשי.

לגבי הטבות בהן רשום '..' -  המשמעות היא שבסיס התוים לא מאפשר לאמוד את עלות ההטבה.
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 בהתקצי חוק עקרוות

 תקציב ייקבע שלפיהן המדיה״, משק יסוד: ״חוק להוראות בהתאם מוגש השתי התקציב חוק

 החוק, להוראות בהתאם הממשלה. של והמתוכות הצפויות ההוצאות את ויכלול בחוק המדיה

-חד במתכות זה לצד זה יםמוגש 2022 הכספים ולשת 2021 הכספים לשת המדיה תקציבי

  שתית.

 השתיים, התקציב לחוקי היסודות את שהיח הוא התקציב) יסודות חוק - (להלן 1985-התשמ״ה התקציב, יסודות חוק

  כדלקמן:

 ה הפרטיםתי התקציב חוק של והמבהש.  

 ות הממשלה סמכויותה במהלך לשדרשת היא שבהם התחומים ואת התקציב את הש סת אישור את לקבלאו הכ 

  .הכסת של הכספים ועדת של אישורה את

 ברזרבות השימוש דרכי.  

 אכיפתו ודרכי אחרים חוקים על התקציב חוק עדיפות.  

 המתוקצבים הגופים ועל המקומיות הרשויות על האשראי מגבלות  

 המתוקצבים. הגופים לגבי מיוחדות הוראות  

 המרבית ההוצאה את הקובע ,2021 הכספים לשת התקציב חוק מוצע התקציב, יסודות ובחוק היסוד בחוק לאמור בהתאם

 ולתכיות, פעולה לתחומי התקציב, לסעיפי חלוקתה ואת האמורות הכספים ותמש אחת בכל להוציא מורשית שהממשלה

  לחוק. הראשוה בתוספת כמפורט

 אלה גם האדם. כוח ולשיא להתחייב להרשאה בהכסה, מותית להוצאה מרביים סכומים גם בחוק קבעו לכך בוסף

  לחוק. הראשוה בתוספת מפורטים והם ותכיות, פעולה תחומי סעיפים, ברמת מוגדרים

  העסקיים. המפעלים של התקציב סעיפי קבועים לחוק השייה בתוספת

  לביצועו. ִמהל והוראות תקות להתקין מוסמך התקציב, ביצוע על כממוה האוצר, שר

  

  ההרשאה חוק
 אך בו, הקובים הסכומים את היותר לכל הכספים בשת להוציא לממשלה המתיר הרשאה, חוק הוא בישראל התקציב חוק

  האדם. כוח ולשיא להתחייב להרשאה בהכסה, מותית להוצאה להוצאה, מתייחסת זו הרשאה כן. לעשות אותה מחייב איו

  הוצאה

 התוספת של הראשון בטור מופיעה שחלוקתו סכום השה באותה להוציא לממשלה מתיר מסוימת לשה ההוצאה תקציב

  השוים. התקציב סעיפי בין סכומים להעביר הכסת, של הכספים ועדת באישור רשאית, הממשלה לחוק. הראשוה

  בהכסה יתמות הוצאה

 התוספת של השי בטור מופיעה זו הוצאה חלוקת ממשלתיים.-חוץ מגורמים הכסות בקבלת המותית וספת הרשאה

  הראשוה.
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  להתחייב הרשאה

 בטור המופיעה זו, הרשאה להתחייב. הרשאה באמצעות התחייבויות מגביל החוק בפועל, ההוצאה על למגבלה בוסף

 שת במהלך התכית באותה עליו להתחייב רשאית שהממשלה המרבי הסכום את מציית הראשוה, התוספת של השלישי

 בפיקוח שתיות-רב תכיות במסגרת לפעול לממשלה מאפשר זה הסדר הבאות. בשים התשלום יתבצע אם גם הכספים,

  אות. תקציבי

 בהכסה, מותית הוצאה ו/או הוצאה סכום אלא להתחייב הרשאה סכום קוב לא שבהן הרגיל, בתקציב התכיות לגבי

  שלאחריה. הכספים בשת או הכספים שת אותה במרוצת תיעשה ההוצאה םא האלה הסכומים בגובה להתחייב יתן

  האדם כוח שיא

  הראשוה. התוספת של הרביעי בטור מופיע מסוימת בשה למלא רשאית הממשלהש המרבי האדם כוח שיא מספר

  

  בתקציב ההוצאה בסיס

  מזומים בסיס

  הכללי. החשב של זיכוי או במזומן תשלום חשב תקציבית כהוצאה מזומים. בסיס על מושתת התקציב חוק

  ביצוע בסיס

 של לזו האפשר ככל קרובה חשבואות מערכת להל לציבור, ושירותים מוצרים המוכרים העסקיים, למפעלים לאפשר כדי

 שכזו בתור חשבת אלה עסקיים ליםמפע של ההוצאה כלומר, ביצוע. בסיס אותו על שלהם התקציב הושתת מסחרי, גוף

 אותו על יותר. מאוחר למועד דחה אם ובין התשלום בוצע אם בין הכס, או השירות משתקבל או העבודה בוצעה כאשר

  העסקיים. המפעלים של ההכסה גם מוגדרת הבסיס

  זרבותר

 החוק השוים. המשרדים בתקציבי מיועדות רזרבות בתקציב קיימות כן כמו הכללית. הרזרבה קיימת הראשוה בתוספת

  הרזרבות. סכומי להוצאת היעדים ואת המטרות את הכסת, של הכספים ועדת באישור לקבוע, סמכות האוצר לשר מקה

  הקודמת השה בעודפי שימוש

 האוצר שר הראשי. ההוצאה בסעיף עודף שותר בתאי שלאחריה, בשה ליצול יתים מסוימת בשה הוצאו שלא כספים

 יתווסף לשימוש המותר הסכום הכסת. של הכספים לוועדת כך על הודעה מתן לאחר ליצול, עודפים לאשר מוסמך

  השוטפת. השה בתקציב המאושרים לסכומים

  

  הכספים שת במהלך התקציב בחוק שיויים

 הכסת. של הכספים לוועדת הודעה טעון בתכית שיוי כל השה. במהלך שיויים ביצוע מאפשר התקציב יסודות חוק

  הוועדה. של המוקדם אישורה את מחייבים בחוק הקובים השיעורים על העולים בשיעורים שיויים
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  משרות ומילוי הוצאות תקבולים, דוח

 וךת וחלקיו, תוספותיו לכל בתקציב, המשרות מילוי ועל ההוצאות על התקבולים, על דוח לכסת להגיש האוצר שר על

 של אומדן רבעון, כל בסוף הכסת, של הכספים לוועדת להגיש השר על לכך, בוסף הכספים. שת מתום חודשים שישה

  קופה. תוי על המבוסס ומימוו, הגירעון ביצוע

  התקציב ביצוע

  סמכויות והאצלת תקות התקת

 של וסף פירוט לרבות תקות, יןלהתק רשאי הוא התקציב׳. ו׳חוק התקציב׳ יסודות ׳חוק ביצוע על ממוה האוצר שר

 יהול סדרי כולל ביצוע, תקות להתקין הסמכות לרבות התקציב׳, יסודות ׳חוק לפי סמכויותיו את להאציל וכן תכיות

  .וחשבוות כספים

  ההוצאה חוקיות מבחית הביצוע על פיקוח

 דברב התקות והתקת המאושר התקציב במסגרת העמידה ההוצאה, חוקיות מבחית התקציב ביצוע על לפקח הסמכות

 הצמודים המשרדים חשבי באמצעות פועל הכללי החשב הכללי. לחשב שה כל מואצלות וחשבוות, כספים יהול סדרי

 למתן הכרחי תאי היא המשרד חשב חתימת ארגוית. מבחיה לו וכפופים בפיו ישירות אחראים והם השוים למשרדים

  הממשלה. של הוצאה או התחייבות לכל תוקף

  תאגידים לגבי תקציב ביצוע

 לשר ביצוע סמכויות מקים התמכים, ולגופים יותהמקומ לרשויות המתוקצבים, לגופים המתייחסים התקציב חוק סעיפי

  .הממוים) (השרים בדבר הוגעים לשרים גם – אליו ובוסף האוצר,

  התקציב ביצוע על חיצוית ביקורת

 ההערות לכסת. שלו השתי וחשבון הדין את המגיש המדיה, מבקר בידי תוה התקציב׳ ׳חוק ביצוע על חיצוית ביקורת

 ולמאזן המדיה הוצאות ועל התקבולים על וחשבון לדין ולביצועו, התקציב לחוק הוגעות המדיה מבקר של וההמלצות

הכסת. לאישור מובאות הוועדה מסקות המדיה. ביקורת לעייי בוועדה ידוות המדיה, של וזכויותיה התחייבויותיה
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  התקציב חוק מסמכי
  

  

  

  

  הראשוה התוספת

  ההוצאות תקציב פירוט

 של האדם כוח ושיא להתחייב ההרשאה בהכסה, המותית ההוצאה ההוצאה, תקציב מפורטים הראשוה בתוספת

  חלקים: משי הראשוה התוספת מורכבת ההוצאות, תקציב בפירוט הממשלה.

  הרגיל התקציב א: חלק

 הוצאות המשק, עפי תשתיות, החברתיים, השירותים ציבורי, והסדר הביטחון המטה, משרדי תחומי לפי מסווג זה תקציב

  ריבית. ותשלומי אחרות

  הון וחשבון פיתוח תקציב ב: חלק

  קרן. ותשלומי אשראי מתן שוים, בתחומים הממשלה של ותישיר השקעות כולל זה חלק

  ההוצאה מגבלת לחישוב התקציב

 המותרת הממשלתית ההוצאה לחישוב התקציב ,1992-תש״ב התקציבית, ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת לחוק בהתאם

 חובות תשלום למעט חובות תשלום ביכוי כאמור, ב ובחלק א בחלק בהכסה) המותית הוצאה (ללא ההוצאה תקציב הוא

  הלאומי. לביטוח

  והמלוות התקבולים תחזית

   חלקים: לשי היא גם מחולקת ההכסות תחזית

  שוטפים תקבולים א: חלק

 ותקבולים תמלוגים ורווחים, ריבית שירותים, בעד אגרות הוצאה, על מסים ורכוש, הכסה על המסים את כולל זה חלק

  .שוים

  הון וחשבון ממלוות תקבולים ב: חלק

 הון, הכסות ולפיצויים, לפסיה הפרשות תה, שהיא ההלוואות ופירעון הממשלה של ההשקעות החזרי את כולל זה חלק

  מחו״ל. שקיבלה ומעקים ומלוות בארץ הממשלה שקיבלה מלוות

   

 אחת בכל להוציא לממשלה שמותר השתית ההוצאה סך את מפרטת השתי התקציב חוק הצעת

 ההרשאה בהכסה, המותית ההוצאה תקציב בהצעה מפורטים לכך בוסף הכספים. משות

  העסקיים. המפעלים ותקציבי האדם כוח שיא להתחייב,

  תוספות: שתי מצורפות התקציב חוק להצעת
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  המס הטבות תחזית

 עקיפים במסים הטבות ישירים, במסים להטבות חלוקה לפי מס, הטבות בשל ייגבו שלא הסכומים מפורטים זו בתחזית

  באגרות. והטבות

  

  השייה התוספת
 של העסקיים המפעלים של האדם כוח ושיא להתחייב ההרשאה ההוצאות, התקבולים, פירוט את כוללת זו תוספת

  חלקים: משי מורכבת השייה התוספת הממשלה.

  העסקיים המפעלים של תקבולים תחזית

 התקבולים ישראל). מקרקעי ומהל הממשלתית הפרסום לשכת (כמו העסקיים המפעלים תקבולי את כולל זה חלק

  הראשוה. בתוספת והמלוות התקבולים באומדן כלולים אים הם אך המדיה, כתקבולי חשבים כאן המופיעים

  העסקיים המפעלים של ההוצאות תחזית

  העסקיים. המפעלים של ההוצאות אומדי את כולל זה חלק
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  ,2021 הכספים לשת התקציב חוק הצעת

 2021-שפ"אהת

  

  פרשות א': פרק   

 - זה בחוק .(א)1 הגדרות

  ;19851-התשמ"ה התקציב, יסודות חוק - התקציב" יסודות "חוק   

את הקובע השייה בתוספת או הראשוה תוספתב סעיף – תקציב" "סעיף  

ושא של או ציבורי גוף של או ציבורית רשות של ממשלתי, משרד של ההוצאות

לתחומי המחולק פרד, בסעיף קביעתו את המצדיקים חשיבות או היקף בעל

 הצורך; לפי פעולה

ביואר 1( פ"אהתש בטבת יז' ביום המתחילה התקופה - "2021 הכספים "שת  

  );2021 בדצמבר 31( פ"בהתש בטבת 'כז ביום ומסתיימת )2021

לתכיות המחולק מסוים, לעיין המוקצה תקציב סעיף של חלק - פעולה" "תחום  

  הצורך; לפי

  מסוים. לעיין המוקצה פעולה תחום של חלק – "תכית"  

  התקציב. יסודות בחוק לו הודעת המשמעות תהיה זה בחוק אחר מוח לכל (ב) 

 2021 הכספים לשת התקציב ב': פרק  

 ההוצאה תקציב

  2021 הכספים לשת

609,143,215,000 של סכום 2021 הכספים בשת להוציא רשאית הממשלה .(א)2

בסך רגיל מתקציב המורכב ),2021 לשת ההוצאה תקציב – (להלן חדשים שקלים

בסך הון וחשבון פיתוח ומתקציב חדשים שקלים 438,848,334,000

   חדשים. שקלים 170,294,881,000

ולתכיות, פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי 2021 לשת ההוצאה תקציב חלוקת (ב)  

  "הוצאה". שכותרתו בטור הראשוה, בתוספת כמפורט תהיה

                                                           
  .60 עמ' התשמ"ה, ס"ח 1
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 ההוצאה תקציב

 בהכסה המותית

   2021 הכספים לשת

הכספים בשת להוציא הממשלה רשאית ,2021 לשת ההוצאה תקציב על וסף .(א)3

יסודות לחוק (ב)-ו (א)5 בסעיף כמשמעותה בהכסה מותית כהוצאה ,2021

של סכום  ),2021 לשת בהכסה המותית ההוצאה תקציב - (להלן התקציב

31,120,741,000 בסך רגיל מתקציב המורכב חדשים, שקלים 40,623,263,000

 חדשים. שקלים 9,502,522,000 בסך הון וחשבון פיתוח ומתקציב חדשים שקלים

לתחומי תקציב, לסעיפי 2021 לשת בהכסה המותית ההוצאה תקציב חלוקת (ב)  

"הוצאה שכותרתו בטור הראשוה, בתוספת כמפורט תהיה ולתכיות, פעולה

  בהכסה". מותית

 להתחייב הרשאה

    2021 הכספים לשת

הקובים הסכומים בגבולות ,2021 הכספים בשת להתחייב רשאית הממשלה .4

שכותרתו בטור פעולה, ותחום תכית תקציב, סעיף לכל ביחס הראשוה בתוספת

  להתחייב". "הרשאה

 לשת אדם כוח שיא

   2021 הכספים

של אדם כוח לשיא עד משרות למלא ,2021 הכספים בשת רשאית, הממשלה .(א)5

  משרות. 94,190

פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי (א) קטן בסעיף האמור האדם כוח שיא חלוקת (ב)  

אדם" כוח 'שיא שכותרתו בטור הראשוה, בתוספת כמפורט תהיה ולתכיות,

  צמיתה)". בלתי (עבודה עב"צ "משרות שכותרתו ובטור

 - עסקיים מפעלים

 הרשאה תקציב,

 כוח שיא להתחייב,

 ותחזית אדם

 לשת תקבולים

  2021 הכספים

לשת בהכסה המותית ההוצאה תקציב ועל 2021 לשת ההוצאה תקציב על וסף .(א)6

מפעלים תקציב במסגרת 2021 הכספים בשת להוציא הממשלה רשאית ,2021

האמור הסכום חלוקת חדשים; שקלים 30,485,722,000 של סכום עסקיים

בטור השייה, בתוספת כמפורט תהיה ולתכיות, פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי

   "הוצאה". שכותרתו

הכספים בשת הממשלה רשאית ,4 בסעיף כאמור להתחייב ההרשאה על וסף (ב)  

הקובים הסכומים בגבולות עסקיים, מפעלים תקציב במסגרת להתחייב 2021

שכותרתו בטור ותכית, פעולה תחום תקציב, סעיף לכל ביחס השייה בתוספת

  להתחייב". "הרשאה
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סעיף לפי 2021 הכספים בשת למלא רשאית שהממשלה המשרות מספר על וסף (ג)  

עד עסקיים במפעלים משרות למלא 2021 הכספים בשת הממשלה רשאית (א),5

לסעיפי האמור האדם כוח שיא חלוקת רות;מש 36,406  של אדם כוח לשיא

בטור השייה, בתוספת כמפורט תהיה ולתכיות, פעולה לתחומי תקציב,

בלתי (עבודה עב"צ "משרות שכותרתו ובטור אדם" כוח "שיא שכותרתו

  צמיתה)".

היא ,2021 הכספים בשת העסקיים המפעלים תקציב לכיסוי התקבולים תחזית (ד)  

   השייה. בתוספת כמפורט

  שוות הוראות ד': פרק  

 יסודות חוק תחולת

  התקציב

שיוי וכל התקציב, יסודות חוק מהוראות לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין  .7

החוק להוראות בהתאם ייעשה חלוקתם ובאופן זה בחוק הקובים בסכומים

  האמור.

  ).2021 ביואר 1( פ"אהתש בטבת יז' ביום זה חוק של תחילתו .8  תחילה

   קבלתו. מיום חודשים שלושה בתוך ברשומות יפורסם זה חוק .9  פרסום
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  התקציב לוחות
  

  2021 הכספים לשת אדם כוח תקי סך
  

 

 כוח שיא
 אדם

 בלתי עבודה
 צמיתה
 במוחי
 משרות

 תקי סך
 אדם כוח

     
 130,596 4,742 125,854 כללי הכול-סך

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

 94,190 4,742 89,449 הממשלה משרדי הכול-סך

-------------------------------- 
-------------

-- 
-------------

-- 
-------------

-- 

 75 0 74.5 ולשכתו המדיה שיא 01

 893 68 825 הכסת 02

 2,631 815 1,816 הממשלה ראש משרד 04

 7,414 0 7,414.0 האוצר משרד 05

 724 23 701 הפים משרד 06

 42,014 1,694 40,321 הפים לביטחון המשרד 07

 9,336 770 8,566 המשפטים משרד 08

 1,040 30 1,010 החוץ משרד 09

 74 0 74 לאומי לביטחון המטה 10

 604 0 604 המדיה מבקר 11

 33 0 33 מפלגות ומימון בחירות 14

 2,269 73 2,196 הביטחון משרד 15

 40 0 40.0 אזרחיות חירום הוצאות 16

 268 0 268 בשטחים הפעולות תיאום 17

19 
 התרבות משרד הטכולוגיה, המדע החדשות משרד

 266 0 266 והספורט

 2,452 0 2,452 החיוך משרד 20

 532 25 507 דת לשירותי המשרד 22

 3,506 20 3,485.5 הרווחה משרד 23

 8,422 791 7,631 הבריאות משרד 24

 107 0 107.0 השואה יצולי לזכויות הרשות 25

 561 0 560.5 הסביבה להגת המשרד 26

 565 0 565 הביוי משרד 29

 474 22 451.5 העלייה לקליטת המשרד 30

 73 0 73 שוות ביטחויות הוצאות 31
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 כוח שיא
 אדם

 בלתי עבודה
 צמיתה
 במוחי
 משרות

 תקי סך
 אדם כוח

 1,696 216 1,480 הכפר ופיתוח החקלאות משרד 33

 352 0 352 והמים הארגיה משרד 34

 1,528 0 1,527.5 הכלכלה משרד 36

 173 0 173.0 התיירות משרד 37

 552 0 552 משק בעפי תמיכות 38

 166 3 163.0 התקשורת משרד 39
 862 0 862.0 בדרכים והבטיחות התחבורה משרד 40

 203 5 198.0 וביוב למים הממשלתית הרשות 41

 221 0 221 ישראל למיפוי המרכז 43

 1,017 0 1,017.0 הפיקוח רשויות 54

 2,130 0 2,130.0 הגבולות ומעברי ההגירה האוכלוסין, רשות 68

 921 188 733 כללית רזרבה 47

 

 36,406 0 36,406 עסקיים מפעלים הכול-סך

-------------------------------- 
-------------

-- 
-------------

-- 
-------------

-- 

 122 0 122 והאוצר רוה"מ משרד מפעלי 89

 4,371 0 4,371 הפש לבריאות חולים בתי 93

 31,107 0 31,107 ממשלתיים חולים בתי 94

 7 0 7 חדרה מל 95

 799 0 799 ישראל מקרקעי רשות 98

 



 

 

   

 2021 אוגוסט - פ"אהתש אלול - ירושלים

 לשת הצעה

 המדיה תקציב

  התקציב עיקרי

   שתית-הרב התקציב ותכית

 הכספים
2022 
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 יכלול והוא בחוק המדיה תקציב ייקבע שלפיהן ,המדיה״ משק :יסוד ״חוק להוראות בהתאם מוגש השתי התקציב חוק

 לשתו 2021 הכספים לשת המדיה יתקציב ,החוק להוראות בהתאם .הממשלה של והמתוכות הצפויות ההוצאות את

  .זה לצד הז שתית-חד במתכות יםמוגש 2022 הכספים

 ההתייעלות חוק הצעת את הכסת לאישור מגישה הממשלה  2022-ו 2021 הכספים תולש השתי התקציב חוק תוהצע לצד

 בתקציב ייותהמד שיויי את הכוללת )2022-ו 2021 התקציב תולש התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוי( הכלכלית

 הכלכלית תוכיתה חוק הצעת את וכן ,ובהכסה בהוצאה פיסקליים התאמה צעדי לרבות ,חקיקה שיויי הדורשים המדיה

 ליישום הדרשים החקיקה שיויי את הכוללת )2022-ו 2021 התקציב תולש הכלכלית המדייות ליישום חקיקה יתיקו(

  .2022-ו 2021 יםלש הממשלה של המרכזיות הרפורמות

  הציבור  מעורבות הגברת את לאפשר במטרה ,צעדים שורת כוללים לה הלווים המפורטים ההסבר ודברי התקציב הצעת

 כך , לאשכולות  הממשלה של העיקריים  ההוצאה  תחומי של חלוקה :המדיה  תקציב  ואישור  גיבוש  בהליכי  בישראל

 בתקציב הקיים הסיכוים  יהול לגבי ביאורים ;הממשלה הוצאות התפלגות את יותר ואחיד ברור באופן ישקפו שהם

 ויתוח ;הקודם לתקציב ביחס התקציב בהצעת השיויים עיקרי של פירוט ;התקציב הצעת של מגדרי יתוח ;המדיה

   .המשרדים תקציב מסגרת וכן המדיה הכסות ,הצמיחה תחזיות לביית הקשורים הסיכוים יהול ושל ההחות של מפורט

 לציבור התקציב להגשת דיגיטלי״ ״פיסקלי מערכת את למצוא יתן האוצר משרד של האיטרט באתר ,הקוראים לוחיות

  https://public.tableau.com/profile/mof.budget/!#  :זה בליק

 של לגיבושו בסיס המשמש הרקע חומר את מרכזת ,הציבור ובפי הכסת בפי בזאת המובאת ,התקציב עיקרי חוברת

 מידע .2022 הכספים לשת דיההמ לתקציב הרלווטיים והתוים היתוחים תמצית את הקורא בפי מציגה ,התקציב

  .זו תקציב הצעת של המפורטות ההסבר דברי בחוברות למצוא יתן וסף

   החוברת: עיקרי להלן

  התקציב מסמכי – א חלק

 ת התקציב הצעתית ההוצאה ההוצאה, סכומי את מציג זה פרק :2022 הכספים לשסה, המותההרשאה בהכ 

 התקציב לסעיפי חלוקה תוך 2022 הכספים בשת ציאלהו רשאית תהיה שהממשלה האדם כוח ושיא להתחייב

 מגבלת לחישוב וההוצאה ש״ח מיליארד 562.9-כ על עומדת 2022 הכספים לשת טו הממשלתית ההוצאה סך השוים.

   ש״ח. מיליארד 452.5-כ על עומדת ההוצאה

 ת העסקיים המפעלים תקציב הצעתית ההוצאה ההוצאה, סכומי את מציג זה פרק :2022 הכספים לשהמות 

 תקציב במסגרת 2022 הכספים בשת להוציא רשאית תהיה שהממשלה האדם כוח ושיא להתחייב ההרשאה בהכסה,

  ש״ח. מיליארד 26.8-כ על עומד 2022 הכספים לשת העסקיים המפעלים תקציב סך העסקיים. המפעלים

 ת והמלוות התקבולים תחזיתי מציג זה פרק :2022 הכספים לשסות צפי את הקורא בפה הכות המדיהכספים לש 

   ש״ח. מיליארד 396.9 -כ על 2022 הכספים בשת לעמוד צפוי הגירעון לחשבון ההכסות סך .2022

  כללית סקירה – ב חלק

 יותיות הכלכלית המדית התקציב ומדיה תקציב להצעת לכליהכ הרקע את מציג זה פרק :2022 הכספים לשהמדי 

 ובמיוחד ,התקציב להכת ברקע שעמדו כלכליות המקרו ההתפתחויות עיקרי מתוארים בפרק .2022 הכספים לשת

 הכלכלית כיתוהת צעדי בתמצית מתוארים וכן המשק, על הקורוה מגפת של העיקריות הכלכליות השלכותיה

  .החיים רמת העלאתלו לפש התוצר צמיחת להאצת תשתית להיח שמטרתם

 תקציר
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 יות עיקרי את גם מציג הפרקהאחרון, בעשור העיקריות ליותהפיסק להתפתחויות התייחסות ךתו הפיסקלית המדי 

 הפיסקליים הכללים תיאור הוצאה, תחומי ולפי שתית-רב בהשוואה הציבורית וההוצאה התקציב רכיבי התפתחות

 למגבלת התקציב את המכסת בתקציב, להתבצע הצפויה ההתכסות תכיות של תיאור וכן בהם הצפויים והשיויים

   תוצר. זיאחו 3.9 הבגוב תקציבי ולגירעון בחוק הקבועה ההוצאה

 ת התקציב הצעתית ההוצאה (כולל ברוטו ההוצאה מסגרת את מציג זה פרק :2022 הכספים לשסה) המותבהכ 

 בתקציב השיויים עיקרי את מציג הפרק בוסף, ש״ח. מיליארד 604.3-בכ מסתכמת אשר ,2022 הכספים לשת

  .2021 הכספים לשת המדיה תקציב לעומת 2022 הכספים לשות המדיה

 יתתית-הרב התקציב תוכים שים הממשלה הוצאות תחזית את מציג זה פרק :2025 עד 2023 לש2023-2025 לש 

 היקף זה פרקב מוצגים בוסף התחזית. שבבסיס ההחות ופירוט עיקריים הוצאה תחומי למספר חלוקה תוך

 על בהסתמך זאת בחוק, הקבועות הפיסקליות למסגרות התכסות לצורך האמורות בשים הדרשות ההתאמות

 עם להתמודדות הכלכלית תוכיתה של הביצוע תחזית את מציגה תוכיתה  כיום. הידועים התוים ועל ההערכות

  הגירעון. על השלכותיה ואת הקורוה גיף התפשטות

 ו הגירעוןת ומימות התקציבי הגירעון את מציג זה פרק :2022 הכספים לשעל לעמוד צפוי אשר ,2022 הכספים לש 

 מימון אופן את מציג הפרק בוסף, ש״ח. מיליארד 60.9 על 2022 בשת לעמוד צפוי למימון הגירעון ש״ח. מיליארד 61.3

  הצפוי. הגירעון

  

  הממשלה משרדי של והפעולות ההוצאות עיקרי סקירת – ג חלק

 הביטחון האלה: ההוצאה לתחומי מחולק והוא ,2022 הכספים לשת הממשלה משרדי של הפעולות עיקרי את מציג זה חלק

  אחרות. והוצאות חובות תשלום התשתיות, המשק, עפי החברתיים, השירותים המטה, משרדי הציבורי, והסדר

   המדיה הכסות – ד חלק

 סות כלכליות המקרו ההתפתחויות תחזיתה והכסות מאגרות סים,יממ המדית אחרות ומהכזה חלק :2022 בש 

 צמיחת תחזיות כגון: סים,יממ המדיה הכסות לתחזית בסיס יםשמשהמ כלכליים המקרו המשתים את מפרט

 תחזית האחרות. וההכסות סיםיממ המדיה הכסות תחזית את ובעקבותיהם במחירים והשיוי העבודה שוק התוצר,

 מיום הלמ"ס הודעת פרסום טרום ערכה התחזית כי (יצוין תוצר אחוזי 4.7 על עומדת 2022 הכספים לשת הצמיחה

  .)2021 באוגוסט 16

 סות תחזיתה הכת ומאגרות סיםיממ המדיסות ותחזית ש״ח מיליארד 371.1 על עומדת 2022 הכספים לשהכ 

   ש״ח. מיליארד 25.7 על עומדת אחרות

 המס הטבות תחזית פי-על בישראל. הקיימות המס הטבות של פירוט מציג זה פרק :2022-ו 2021 הכספים תולש 

 2022 הכספים בשתו ,ש״ח מיליארד 76.6-כ על המס הטבות לעמוד צפויות 2021 הכספים בשת הוכחית, התחזית

  ש״ח. מיליארד 80.5-כ על המס הטבות דלעמו צפויות

  ספחים – ה חלק

 ותת התקציב חוק התקציב, מחירי התקציב, חוק מסמכי התקציב, חוק עקרואלו פרקים :2022 הכספים לש 

 ביית לצורך שימשו אשר המחירים תחזיות את וכן התקציב ביית לצורך המשמשת החוקית התשתית את מפרטים

  שוטפים. במחירים התקציב
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 י סךת האדם כוח תקי סך את מציג זה פרק :2022 הכספים לשת להעסיק יתרשא שהממשלה האדם כוח תקבש 

 כוח שיאי 132,331  להעסיק הממשלה תוכל 2022 הכספים בשת השוים. התקציב לסעיפי חלוקה תוך 2022 הכספים

  צמיתה). בלתי עבודה (כולל אדם

 ות ברוטו ההוצאות תקציבתית-רב השוואה מציג זה פרק :2022 עד 2020 הכספים לשהוצאה ברוטו הוצאות של ש) 

  השוים. התקציב לסעיפי חלוקה תוך בהכסה) תימות הוצאה בתוספת טו

 טו ההוצאות תקציב ותתית-רב השוואה גמצי זה פרק :2022 עד 2020 הכספים לשטו ההוצאות של ש חלוקה תוך 

  השוים. התקציב לסעיפי

 ות הריבית חובות ותשלום קרן חובות תשלוםתית-רב השוואה מציגים אלו פרקים :2022 עד 2020 הכספים לשש 

  הריבית. חובות ולתשלום קרן חובות לתשלום המשמשות הממשלה הוצאות של

 ות והמלוות התקבולים תחזיתתית-רב השוואה מציג זה פרק :2022 עד 2020 הכספים לשוהמלוות. התקבולים של ש
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 התקציב מסמכי
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  2022 הכספים לשת והמלוות התקבולים תחזית
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  2022 הכספים לשת התקציב הצעת
 ש"ח) (באלפי

  הוצאה  הראשוה התוספת ריכוז
 מותית הוצאה

 בהכסה
 

 הרשאה
 להתחייב

 אדם כוח שיא 

 

 91,069.5  152,316,705  41,326,562  562,934,898  כללי הכול-סך  
=========  ========  ======== ========  ===== 

  

 מגבלת לחישוב התקציב
 * ההוצאה

 452,500,134 

     

  

 תשלום למעט חובות תשלום
 הלאומי לביטוח חובות

 110,434,764 

     

 91,069.5  71,534,549  31,381,916  391,153,102  רגיל תקציב א': חלק

  80,782,156 9,944,646  171,781,796  הון וחשבון הפיתוח תקציב ב': חלק

 91,069.5  71,534,549  31,381,916  391,153,102  רגיל תקציב א: חלק

-----------------  ---------------  -------------- --------------  --------- 

 24,399.5  1,975,676  1,654,057  22,180,411  המטה משרדי  

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

 80.5    1,829  59,910  ולשכתו המדיה שיא  01

 825  140,120  180  928,091  ** הכסת  02

 1,798.5  1,206,138  15,570  3,078,240  הממשלה ראש משרד  04

 7,596    335,985  3,275,972  האוצר משרד  05

 711.5  15,993    284,918  הפים משרד  06

 8,980.5    1,103,311  4,233,479  המשפטים משרד  08

 1,063.5    78,184  1,758,817  החוץ משרד  09

 73      49,674  לאומי לביטחון המטה  10

 604      408,988  *** המדיה מבקר  11

 33      154,952  מפלגות ומימון בחירות  14

 -  546,825    6,308,069  המקומיות הרשויות  18

 דת לשירותי המשרד  22
 

762,478  13,535  46,600  504.5 
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  הוצאה  הראשוה התוספת ריכוז
 מותית הוצאה

 בהכסה
 

 הרשאה
 להתחייב

 אדם כוח שיא 

 

 ההגירה האוכלוסין, רשות  68
 2,129.5  20,000  105,463  876,823  הגבולות ומעברי

 43,729  48,756,230  16,309,702  93,864,544  הציבורי והסדר הביטחון  

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

 41,172.5  3,047,229  749,057  20,583,402  הפים לביטחון המשרד  07

 2,178  42,860,000  15,000,000  59,685,323  הביטחון משרד  15

 39.5  144,001  59,519  754,092  אזרחיות חירום הוצאות  16

 267    223,126  118,530  בשטחים הפעולות תיאום  17

 72  2,705,000  278,000  10,251,251  שוות ביטחויות הוצאות  31

 -      147,927  אטומית לארגיה הוועדה  35

 -      2,324,019  משוחררים חיילים חוק  46

 15,895.5  4,936,500  10,391,785  196,213,024  החברתיים השירותים  

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

 החדשות המדע משרד  19
 התרבות משרד והטכולוגיה,

 והספורט

 2,580,314  72,050  575,060  264 

 2,438.5  1,898,000  3,062,195  67,519,358  החיוך משרד  20

 -      12,261,980  הגבוהה ההשכלה  21

  הרווחה משרד  23
 3,537.5  130,000  2,792,784  9,712,856  החברתיים והשירותים

 7,617  906,234  4,358,975  44,002,027  הבריאות משרד  24

 106    66,490  5,143,656  השואה יצולי לזכויות הרשות  25

 -      49,997,529  הלאומי הביטוח  27

 457.5  607,550  1,000  1,600,293  העלייה לקליטת המשרד  30

 1,475  819,656  38,291  3,395,011  תעסוקה  36

 2,259.5  485,543  275,004  5,065,714  תשתיות  

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

 559    18,993  256,349  הביוי משרד  29

 355.5  372,237  12,773  586,192  והמים הארגיה משרד  34

 והבטיחות התחבורה משרד  40
 929.5  101,030  222,379  549,172  בדרכים 

 למים הממשלתית הרשות  41
 196      119,200  וביוב 
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  הוצאה  הראשוה התוספת ריכוז
 מותית הוצאה

 בהכסה
 

 הרשאה
 להתחייב

 אדם כוח שיא 

 

 -      3,444,696  ושיכון ביוי מעקי  42

 219.5  12,276  20,859  110,105  ישראל למיפוי המרכז  43

 2,994.5  4,328,755  1,928,511  5,533,853  משק עפי  

  =========  =======  ====== =======  ===== 
 582.5  653,190  877,481  428,523  הסביבה להגת המשרד  26

 ופיתוח החקלאות משרד  33
 1,466  995,697  245,588  1,949,827  הכפר 

 176  17,300  6,122  222,600  התיירות משרד  37

 608.5  2,662,568  567,051  2,847,886  ותעשייה כלכלה  38

 161.5    232,269  85,017  התקשורת משרד  39

 1,791.5  11,051,845  822,857  25,389,710  אחרות הוצאות  

  =========  =======  ====== =======  ===== 
 -    788,971  20,298,652  ופיצויים גמלאות  12

 -      2,712,381  שוות הוצאות  13

 749  10,000,000      כללית רזרבה  47

 1,042.5  1,051,845  33,886  2,378,677  הפיקוח רשויות  54

      42,905,846  חוב החזרי  

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

      42,905,846  ועמלות ריבית תשלום  45

  80,782,156  9,944,646  171,781,796  ההון וחשבון הפיתוח תקציב ב: חלק

  ------------------------------  ---------------  -------------- --------------  

  

  80,782,156  9,944,646  46,137,802  הפיתוח תקציב

  4,334,874  2,648,325  795,372  המטה משרדי  

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

  4,334,874 2,648,325  795,372  הממשלתי הדיור 51

  557,400  25,000  478,759  הציבורי והסדר הביטחון  

  ==============  ======  ===== ======  
  557,400  25,000  478,759  הסוהר ובתי המשטרה  52
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  הוצאה  הראשוה התוספת ריכוז
 מותית הוצאה

 בהכסה
 

 הרשאה
 להתחייב

 אדם כוח שיא 

 

  4,077,153  599,130  2,991,661  החברתיים השירותים  

  ==============  =======  ====== =======  
  2,875,321 500,000  2,198,058  חיוך 60
 1,201,832  99,130  793,603  בריאות  67

 

  69,686,287  5,308,861  38,597,415  תשתיות  

  =======  =======  ======= =======  
  5,265,608  3,667,767  1,742,199  שיכון  70

  793,762    763,454  מים מפעלי  73
  63,626,917  1,641,094  36,091,762  התחבורה פיתוח  79

  692,242  221,130  441,696  משק עפי  

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

  298,154  120,268  176,556  תעשייה  76
  394,088  100,862  265,140  התיירות פיתוח  78

  1,434,200  1,142,200  2,832,899  אחרות הוצאות  

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

  1,434,200  1,142,200  2,832,899  אחרות פיתוח הוצאות  83

      125,643,994  החובת החזר  

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

      125,643,994  חובות תשלום  84

 לביטוח חובות תשלום מזה:  
      15,209,230  הלאומי 

 

 הלאומי לביטוח החובות תשלום טלמע )125,643,994( חובות תשלום כויבי ) )562,934,898טו התקציב  *
)15,209,230.(  

 מחוק חלק ומהווה הכסת, יו"ר ידי על הכסת ועדת לאישור מוגשת הכסות של השתי התקציב הצעת  **
  התקציב.

 של פירוט התקציב. מחוק חלק ומהווה הכסת של הכספים ועדת בידי קבע המדיה מבקר משרד תקציב  ***
המדיה. מבקר יסוד: חוק לפי בפרד מתפרסם זה תקציב



  2022 התקציב עיקרי
  

57 

  2022  הכספים לשת תקציב העסקיים המפעלים הצעת
 ש"ח) (באלפי

 אדם כוח שיא  להתחייב הרשאה  הוצאה\הכסה  השייה התוספת ריכוז

     26,828,235  הכסות הכול-סך  

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

     684,527  והאוצר* רוה"מ משרד מפעלי  89

     1,372,396  הפש לבריאות חולים בתי  93

     12,227,818  ממשלתיים חולים בתי  94

     41,994  חדרה מל  95

     12,501,500  ישראל מקרקעי רשות  98

       

 36,402.5  12,314,790  26,828,235  הוצאות הכול-סך  

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

 124.5    684,527  והאוצר רוה"מ משרד מפעלי  89

 4,371    1,372,396  הפש לבריאות חולים בתי  93

 31,107    12,227,818  ממשלתיים חולים בתי  94

 7    41,994  חדרה מל  95

 793  12,314,790  12,501,500  ישראל מקרקעי רשות  98

       

   הממשלתי והמדפיס הממשלתית הפרסום לשכת  *
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  2022  הכספים לשת והמלוות התקבולים תחזית
  ש"ח) (באלפי

 2022 לשת התקציב הצעת
 

 562,934,898 כללי הכול-סך 

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

 396,853,000 הגירעון לחשבון הכסות 

 371,120,000 ממיסים הכסות 

 25,733,000 אחרות הכסות 

 166,081,898 למימון הכסות 

   

 391,153,102 שוטפים תקבולים א: חלק 

 171,781,796 הון וחשבון ממלוות תקבולים ב: חלק 

   

   

 391,153,102 שוטפים תקבולים א: חלק 

 ================ --------------- 

 372,433,000 חובה ותשלומי מיסים 

 ------------------------- --------------- 

 201,390,000 ורכוש הכסה מיסי 

 ------------------------- --------------- 

 167,297,000 הכסה מס 001

 17,305,000 פיסיים ומוסדות מלכ"רים על מע"מ 002

 6,883,000 שבח מס 003

 9,205,000 רכישה מס 004

  רכוש ומס מכירה מס 005

 700,000 מעסיקים מס 007

  

 171,043,000 הוצאה מיסי

------------------------- --------------- 

 2,800,000 הייבוא על והיטל מכס 011

 120,383,000 בטחוי ייבוא על מע"מ כולל מע"מ, 012

 22,200,000 קייה מס 013

  טבק בלו 015

 18,690,000 דלק בלו 018

 5,200,000 רכב כלי אגרות 024

 1,770,000 אחרים ורשיוות אגרות 025
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 2022 לשת התקציב הצעת
 

 365,000 ורווחים ריבית 

 ------------------------- --------------- 

  במט"ח ריבית 034

 365,000 בשקלים ריבית 035

  

 3,965,597 תמלוגים

------------------------- --------------- 

 550,000 עסקיים ממפעלים תמלוגים 042

 1,689,597 טבע מאוצרות תמלוגים 043

 960,000 ממשלתיות מחברות תמלוגים 044

 766,000 ממשלתיות מחברות דיבידדים 045

  

 599,703 שוים תקבולים

------------------------- --------------- 

  קודמות שים תקציב חשבון על החזר 046

 349,703 שוים משירותים הכסות 047

 250,000 ממשלתיים בכסים שימוש דמי 050

  האומדן מעל מיועדת הכסה 048

  שמומשו ישראל בק רווחי 049

  

 13,789,802 ב מחלק העברה

------------------------- --------------- 

  

 171,781,796 הון וחשבון ממלוות תקבולים ב: חלק

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

 1,725,000 הממשלה והלוואות השקעות החזר

-------------------------------------- --------------- 

 1,400,000 בשקלים קרן גביית 051

 25,000 במט"ח קרן גביית 053

 300,000 המדיה קרקעות ממכירת הכסות 076

  

 2,700 ולפיצויים לפסיה הפרשות

------------------------------ ----------- 

 1,000 משקיות יחידות הפרשות 071

  עסקיים מפעלים הפרשות 072

 1,700 חברות-לפסיה הפרשות 073
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 2022 לשת התקציב הצעת
 

 905,805 הון הכסות

--------------- --------------- 

 905,805 הפרטה 075

  

 161,938,093 בארץ מלוות

--------------- --------------- 

 19,187,000 לאומי לביטוח מהמוסד מלווה 081

 142,751,093 והפקדות מאמיסיות הכסה 082

  

 21,000,000 מחו"ל ומעקים מלוות

-------------------------- ---------------- 

 6,000,000 ופיתוח עצמאות מלווה 900
 מארה"ב: ומעקים מלוות הפצה הוצאות ביכוי: 901

 

  ביטחון - 902

  אזרחי סיוע - 904

  אחרים מלוות - 907

 15,000,000 בקאיות הלוואות 908

  

 13,789,802- א לחלק העברה
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  המביים השיויים הכלכלית: התוכית

 כללית סקירה

 ב חלק

          2022 הכספים לשת תקציבה הצעת

  שתית התלת התקציב תוכית

  2022 הכספים לשת ומימוו הגירעון

          2022 הכספים לשת התקציב ומדייות תהכלכלי המדייות
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 הכספים תולש ציבהתק ומדייות הכלכלית המדייות
   2022-ו 2021

 לצמיחה והביא ישראל כלכלתב פגע הקורוה מגפת מהתפשטות גרם אשר העולמי הכלכלי המשבר ,2020 בשת

 ממגמת בשוה זאת, ).2021 באוגוסט 16 מיום הלמ"ס הודעת לאחר מעודכן (תון אחוזים -2.2 של בשיעור שלילית

 ליים,הגלוב הכלכליים התאים עתבהר ישיר באופן קשורה זו התפתחות זו. לשה שקדם בעשור המתמשכת הצמיחה

 ובפרט ,העולם ברחבי הפרטיים הביקושים וריסון 2020 בתחילת היצרית והפעילות הסחר התכווצות בשל בעיקר

 הכלכליות הבריאותיות, ולהשלכותיו למשבר כמעה עסקים. והפעלת תועה על הגבלות הטלת בעת בישראל,

 עם להתמודדות הכלכלית כיתוהת במסגרת זאת ,הוצאותיה את משמעותית הגדילה ישראל ממשלת והחברתיות

  מהתוצר. אחוזים 15-כ ש"ח, מיליארד 200-כ של סך על עומד הכולל שהיקפה הקורוה, משבר

 הצפוי הפיצוי בשל האחרון, לעשור בהשוואה מואצת צמיחה של שים להיות צפויות 2022-ו 2021 השים 2020 לעומת

 הסרת לאחר הישראלי המשק של המהירה התאוששותו בשל וכן המשבר, עקב 2020-ב שרשמה השלילית הצמיחה על

 ובשת אחוזים 5.1-בכ לצמוח צפויה הישראלית הכלכלה 2021 בשת בקורוה. התחלואה לריסון הפעילות הגבלות

 מובילה העיקרי הרכיב .)2021 באוגוסט 16 מיום הלמ"ס הודעת טרום שערכה תחזית פי (על אחוזים 4.7-בכ 2022

 עקב כבושים" "ביקושיםב התאפייה אשר שה לאחר זאת ,בחדות העולה הפרטית הצריכה הוא התוצר צמיחת את

 ,OECD-ה למדיות בהשוואה גבוהה יתהיה בישראל הצמיחה 2020 בשת .במשק הוטלו אשר הכלכליות ההגבלות

  .)אחוזים OECD )5.3-ה מדיות לממוצע מאוד קרובה בישראל הצפויה הצמיחה 2021 בשת גםו

 הזמן ומשך היקפה מבחית ביותר כמשמעותית להתברר שעשויה זו הקורוה, משבר לש הכלכליות ההשלכות מבין

 שאפשר באופן צמח בישראל העבודה שוק המשבר לפרוץ שקדם בעשור התעסוקה. בשוק הפגיעה היא לתיקוה שדרש

 במהלך משמעותית. עלה בתעסוקה ההשתתפות ששיעור בעת בה אחוזים 3.8-כ של לשפל לרדת האבטלה לשיעור

 העבודה היצע על החיוך ומערכת העסקים פתיחת ועל התועה על ההגבלות של מההשלכות כתוצאה המשבר,

 התעסוקה בשיעור הירידה היקף .ירד העבודה בשוק ההשתתפות שיעורו האבטלה שיעור בחדות עלה ,לה והביקוש

 זה. משבר של הייחודיים התאים בשל ,קודמים למשברים ביחס חריג )2019 לעומת 2020 בשת אחוז קודות 7.9(

  ע.מהממוצ במעט גבוהה העבודה שעות בסך הירידה ,OECD-ה למדיות בהשוואה

 שוצר התוצר ופער הביוי, בטווח הצמיחה לפוטציאל להתכס צפויה בישראל הצמיחה ,הביוי לטווח בהסתכלות

 עם יחד .2024 שת עד אחת אחוז קודת לכדי להצטמצם צפוי הקורוה מגפת בפרוץ הקשור הכלכלי המשבר עקב

 הפיסקלי מצבה את מחמיר הקורוה משבר השלכות עם להתמודדות הממשלה בהוצאות המשמעותי גידולה זאת,

 בכך, .2021 בשת אחוזים 74-לכ 2019 בשת אחוזים 60-מכ לתוצר החוב יחס בזיוק יכר והדבר ,ישראל ממשלת של

–2009 העשור במשך זה במדד עקביתה אך ההדרגתית הירידה את ומחק 2009 בשת לרמתו לתוצר החוב יחס חזר

2019.  

 ההתפתחויות בהמשך קשוריםו הגלובלית מהזירה ובעים המשק של הצמיחה להמשך המרכזיים הסיכוים

 העסקים פעילות על ההגבלות הקשחת התחלואה, התגברות זה ובכלל הקורוה, מגפת של והכלכליות הבריאותיות

  באיפלציה. ועלייה

 בכלכלה, מביים בכשלים לופילט הממשלה של המרכזית הבמה היא הכוללת התקציב ומדייות הכלכלית כיתוהת

 ויהבי בטווח האסטרטגיים יעדיה את התואמים קריטריוים לפי המשאבים חלוקת אופן של מחודשת ולבחיה

  .המשק של המביות בבעיות לופיט גם כמו והארוך,
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 ישראל של התמודדותה יכולת חיזוק ועל האזרחים שמקבלים והתמיכה השירותים רמת שיפור על דגש שם התקציב

 רלתוצ החוב יחס את לייצב צפויה אשר רעוןיג תקרת בעתוק התקציב מדייות ,זאת לצד .ביטחויים אתגרים עם

 תוצר אחוזי 3.9 של מרמה רעוןיהג את בהדרגה להוריד צפוי אשר ,ואילך 2023 לשים רעוןיג תוואי וכן ,2022 בשת

-(כ כיום מרמתו תוצרל החוב יחס בהפחתת לתמוך צפוי זה תוואי .2026 בשת תוצר אחוזי 1.5 של לרמה 2022 בשת

  .2032 לשת עד )אחוזים 60-כ( המשבר מלפי לרמתו אחוזים) 72

 של החיים רמת את רלשפ ובכך בישראל לפש התוצר את ליהגדל שמטרתה ,2022–1202 לשים הכלכלית כיתהתו

 המגזר עבור צמיחה תומכי תאים ביצירת התשתיות, פיתוח האצתב התעסוקה, שוק בחיזוק ממוקדת האזרחים, כלל

 לאזרח. השירותים שדרוג תוך הציבורי המגזר ייעולב וכן הרגולטורי, בטל משמעותית הפחתה לרבות ,העסקי
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   כלכליות המקרו ההתפתחויות עיקרי רקע:

 ובעולם הישראלי במשק והמחירים העבודה שוק מצרפי לתוצר, והתחזיות הכלכליות תבמגמו יעסוק זה חלק

  .הכלכלית המדייות לגיבוש הרלווטיים

  

  התוצר צמיחת :1 תרשים

  )קודמת לשה ביחס ריאלי שיוי שיעור(

 

 
  .2021 באוגוסט 16 מיום הלמ"ס להודעת ביחס מעודכים הצמיחה תוי למ"ס,ה מקור:

  

 מכך, כתוצאה המקומית. לכלכלה היצע זעזוע בבחית שהן בריאותיות למגבלות הוביל הקורוה משבר החולפת בשה

 ,)2021 באוגוסט 16 מיום הלמ"ס הודעת לאחר מעודכן (תון אחוזים -2.2 בגובה 2020 בשת השלילית הצמיחה

 הצמיחה קצב המגבלות, הסרת עם שלילי. תוצר פער של היווצרותו את וכן הפוטציאלית בצמיחה הירידה את שיקפה

 השיפור במקביל, .2020 בשת שהוטלו המגבלות על פיצוי רכיב בתוספת ורמטיבי לקצב עולה 2021 בשת הפוטציאלי

 תבש הצמיחה מכך, כתוצאה .2021 בשת השלילי התוצר פער את מצמצם המגבלות, מהסרת הובע העבודה, בשוק

 גיף התפשטות את להכיל ביסיון המשק על משמעותיות מגבלות יוטלו לא עוד כל אחוזים, 5.1 על לעמוד צפויה 2021

 16-ב הלאומית החשבואות תוי פרסום טרם לממשלה והוצגה הוכה זו צמיחה תחזית כי לציין יש הקורוה.

 .2021 באוגוסט

 שוקי  המשבר, טרום לתקופת בהשוואה כך, בתוך בישראל. השוים המגזרים על דיפרציאלית הייתה המשבר השפעת

 ,אחוזים 2-בכ גבוה להיות צפוי התוצר ,אחוזים 2-בכ מחוצ סיםיממ המדיה הכסות ,אחוזים 55-בכ עלו בעולם ההון

  אחוזים. 7-בכ ירדה המאוישות המשרות מצבת ומגד
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 ידי על מובלת להיות צפויה 2021 בשת ההתאוששות הראשית, הכלכלית באגף ותחזיות מקרו צוות תחזית פי על

 בעפי בעיקר הקורוה, בתקופת הצריכה אפשרויות צמצום על כפיצוי ,זאת הפרטית. בצריכה המהיר הגידול

 צמיחה קצבי צפויים 2022-ו 2021 בשים העבודה. בשוק השיפור עקב הצרכים באמון העלייה לאור וכן השירותים

 תוצרה תוי עדכון (טרום לשה אחוזים 3-ל מעל על העומד לפוטציאל תיתהדרג התכסות – ובהמשך יחסית, גבוהים

   .)2021 לאוגוסט 16-ב למ"סה ידי על

 המשק 2021 משת והחל טווח, קצרת היא הפוטציאלית בצמיחה הפגיעה כי מיחות במסמך שהובאו התחזיות

 כמו הצמיחה, מתחזית ולסטיות שוות להתפתחויות להביא עשויים גורמים מספר התאוששות. בתהליך יימצא

 משיוי חשש קיים ארוך-הביוי בטווח הכלכלית. הפעילות על בהגבלות לצורך להביא עלול אשר הגיף של וריאט

 האיפלציה. קצב להגברת התורמים לגורמים ויצטרפו המשבר טרום מוכה לאיפלציה שהובילו המביים בתהליכים

 עשוי הדבר הפיסיים, התאים הידוק לצד בעולם הממשלתיות (אג"ח) החוב אגרות תשואות של עלייה תימשך אם

   הפיסקלי. והמרחב המימון עלויות על ולהשפיע המקומי לשוק לחלחל

   מהמשבר המשק של תאוששותהה תהליך

 שהובילה בכך בעיקר משמעותי, כלכלי לזעזוע גרמה בעולם הקורוה גיף התפשטות 2020 בשת הראשון ברבעון

 פגעו במהלכן אשר סגר, תקופות שלוש חוותה ישראל 2020 ראשית מאז סדירה. כלכלית פעילות על חמורות למגבלות

 הם כי מלמד במגיפה, המאבק במהלך שהוטלו הסגרים משלושת המצטבר היסיון והתעסוקה. התוצר משמעותית

 אף על תפקוד של גבוהות רמות על שומר שחלקם השוים, המשק עפי על דיפרציאלית בהשפעה מתאפייים

 מתן או מהבית לעבודה מעבר כגון המשבר, תחילת מאז רבים עסקים שביצעו התאמות היא וספת מגמה המגבלות.

  הראשון. בסגר ששרר למצב ביגוד מגבלות, תחת גם לפעול להם מאפשרות אשר מקוון, באופן שירותים

 הישראלי המשק .OECD-ה מדיות לרוב בהשוואה למשבר החשיפה את הפחית הישראלית הכלכלה של העפי ההרכב

 התיירות, שירותי ייצוא מגד, .2020 בשת גם מהיר בקצב לצמוח המשיך טק-הייה שירותי וייצוא טכולוגיה, מוטה

 ההוצאה – שלילי הוא ישראל של התיירות שירותי ייצוא מאזן בוסף, מהייצוא. יחסית קטן תח הוא קשות, שפגע

 קלה לפגיעה הביאו הללו הגורמים לישראל. הכסים התיירים של ההוצאה מסך גדולה בחו"ל הופשים ישראלים של

 להתכווצות המרכזיות הסיבות אחת זוהי .OECD-ה מדיות למרבית ביגוד ,2020-ב ירד שלא הישראלי, בייצוא בלבד

  .OECD-ה במדיות בממוצע אחוזים 4.7 לעומת אחוזים 2.2 – 2020-ב הישראלי המשק של הצועה
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  2020 בשת OECD-ה במדיות הצמיחה שיעור :2 תרשים

  )קודמת לשה סביח ריאלי צמיחה שיעור(

 

 
  )2021 באוגוסט 16 מיום הלמ"ס להודעת ביחס (מעודכן למ"ס ,OECD מקור:

  

 זיוק בעמדת הישראלית הכלכלה את הציבו הבריאותיות, המגבלות מרבית והסרת החיסוים מבצע של הצלחתו

 באוגוסט 16-ב הלמ"ס ידי על התוצר תוי עדכון (טרום 2021 לשת בישראל הצמיחה תחזית כי יצוין .2021 לקראת

 בהשוואה בישראל מתון בשיעור התכווץ שהתוצר אף על אחוזים), 5.3( OECD-ה מדיות לממוצע קרובה )2021

  אלו. למדיות
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  2021 לשת OECD-ה במדיות הצמיחה תחזית וואתהש :3 תרשים

  )קודמת לשה ביחס ריאלי צמיחה שיעור(

 

 
 .2021 באוגוסט 16-ב הלמ"ס ידי על התוצר תוי עדכון טרום האוצר משרד של תון הוא ישראל עבור התון ,OECD מקור:

  

 (בקצב אחוזים 15.4 על עמד השי ברבעון הצמיחה קצב לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של האחרון הפרסום פי על

 ואף )אחוזים 9.7( ובהשקעות )אחוזים 8.1( בייצוא ,)אחוזים 36.3( הפרטית בצריכה מהיר גידול בזכות שתי),

 הערכותה של העליון הגבול על מצא הז צמיחה קצב .)אחוזים 4( הציבורית הצריכה של מסוימת התרחבות

 הראשון, ברבעון צמיחהה את מעלה כלפי משמעותי באופן עדכה הלמ"ס במקביל, הרבעון. לגבי שלו מוקדמותה

 אחוזים, 2.2-לכ עודכה 2020 בשת ההתכווצות לכך, בוסף .כעת אחוזים 1.4-לכ כבעבר, אחוזים 5.8 של מהתכווצות

 משים אלו כל לכך. שקדמו השים לגבי גם מעלה כלפי עדכוים בוצעו אחוזים. 2.6 של הקודם הרשמי מהדיווח פחות

   בישראל. התוצר רמת את ומעלים הלאומית החשבואות תוי את משמעותית

 הרבעון במהלך שתי בקצב אחוזים  36.3 של בשיעור שעלתה הפרטית הצריכה ידי על מובלת השי ברבעון הצמיחה

 200-מ ביותר שזיקו ם,אישיי תחבורה כלי ברכישות עליות חלו כי מראה הצמיחה ברכיבי התבוות השה. של השי

 58.3 של עלייה רשמה שם והעלה, הלבשה בסעיף הראשון; ברבעון מוכה צריכה על כפיצוי שתי בשיעור אחוזים

 כגון שירותים ובצריכת אחוזים; 48.8-ב שעלו ושעוים תכשיטים ריהוט, של ברכישות השתי; בשיעור אחוזים

  אחוזים. 51.5-ב שעלתה ומסעדות תיירות

  העבודה בשוק תפתחויותהה

 7.9-ב ירד הוכחי במשבר חל"ת) כולל (לא התעסוקה שיעור בהיקפה. תקדימית הייתה בתעסוקה יעההפג בישראל,

 שיעור ירד )2003–2000( השייה והאיתיפאדה קום-הדוט שבמשבר עודב ,2019 לעומת 2020 בשת אחוזה קודות

OECD, 5.3% ממוצע 

5.1%, ישראל  
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 0.9( יותר צועה ףא ירידה חלה )2009–2008( ולמיהע הפיסי המשבר ובזמן בלבד, אחוזה קודות 1.7-ב התעסוקה

 לירידה בהשוואה גם יותר חדה הוכחי במשבר בישראל התעסוקה בשיעור הירידה בוסף, אחוז).ה קודות

 ישראל על שהשפעותיו העולמי, הפיסי במשבר OECD-ה ובמדיות בארה"ב התעסוקה בשיעורי שחלה המשמעותית

  יחסית. מצומצמות היו

 בישראל למשל, כך זאת. בתקופה לאומית-בין השוואות ביצוע על מקשים הקורוה משבר של הייחודיים מאפיייו

 בחל"ת היו עובדים מיליון 1.3( תשלום ללא לחופשה עובדים של מסיבית להוצאה הוביל אשר החל"ת כלי הופעל

 בתעסוקה עובדים השארת עודדו אשר העבודה בשוק אחרים כלים יושמו אחרות במדיותש בעוד אפריל), בחודש

 היחסי המצב את תשקף לא הסטדרטיים התעסוקה או האבטלה שיעורי של ומיתלא-בין השוואה כך, משום חלקית.

 בישראל בפועל העבודה שעות בסך השיוי שיעור של השוואה להלן מוצגת זה, קושי על להתגבר מת על העבודה. בשוק

 שהם ,2020 שת של האחרוים הרבעוים שלושת עבור זמיים תוים בידיו יש עבורןש אירופה, למדיות בהשוואה

 מוצעמהמ גבוה היה הישראלי העבודה בשוק הפגיעה היקף כי עולה זו מהשוואה תוים. לגביהם שיש האחרוים

 בהשוואה בהרבה מתון היה הפגיעה היקף זאת, עם בהתאמה. אחוזים 7.6-ל בהשוואה אחוזים 8.2 – האירופאי

 במדיות הסגרים מתזמון מושפע זה תון כי לציין יש אחוזים). 14( ספרד או אחוזים) 17( טורקיה כגון למדיות

  השוות.

  

 המקבילה לתקופה ביחס 2020 דצמבר–אפריל בחודשים למעשה עבודה שעות בסך שיויה שיעור :4 תרשים

  +15 גילאי אשתקד,

  
 

 שעות תוי האירופי באיחוד עותיות). יכוי (ללא מקוריים תוים .Eurostat-וה סכ"א, לתוי הראשית הכלכלית אגף עיבודי מקור:
 .המועסק של המשרות לכלל מתייחסים הם ובישראל יקריתהע למשרה מתייחסים בפועל העבודה

  

 המועסקים ממצבת גרעו אפריל, בחודש המשבר של בשיאו כך, התעסוקה. בשיעור חדה לירידה כאמור הוביל המשבר

 והגיע הוקלו הבריאותיות המגבלות בהןש בתקופות משמעותית עלה המועסקים היקף זאת, עם עובדים. מיליון 1.4-כ

  מועסקים. אלף 171-כ של ירידה – ברהמש מתחילת שפל לקודת

   

  -7.6%, ממוצע המדיות המפותחות
  -8.2%, ישראל
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  +15 גילאי המשבר, רוםלט ביחס המועסקים אובדן :5 תרשים

  (אלפים)

  
 

 את משקלל החישוב עותיות). מוכי (לא מקוריים התוים הלמ"ס. של אדם כוח סקרי לתוי הראשית הכלכלית אגף עיבודי מקור:
  העבודה. בגילאי האוכלוסייה גידול את גם בחשבון לוקח שהוא כך תקופה, בכל האוכלוסייה גודל עם חל"ת) (ביכוי התעסוקה שיעור

  

 המשבר של הראשון בשלב חדה ירידה לאחר האחרוים. בחודשים הפויות המשרות במצבת גם רשמה שיפור מגמת

 המשרות סך 2021 יולי בחודש כך, .2021 פברואר מחודש חדה עלייה רשמה ,2020 במהלך מתוה עלייה ומגמת

 הפויות המשרות בסך העלייה ,2021 יליו לחודש כון כי לציין יש ,זאת עם אלף. 913-כ של לשיא הגיע במשק הפויות

 המשבר שלפי לרמה ביחס ה,בתעסוק מהירידה קטה עדיין הייתה אלף, 04-כ של בהיקף המשבר, שלפי לרמה סביח

  .מועסקים) אלף 171(
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 במשק הפויות המשרות סך :6 תרשים

  
 

 משקלל החישוב עותיות). מוכי (לא מקוריים התוים הלמ"ס. של האדם כוח סקרי לתוי הראשית הכלכלית אגף עיבודי מקור:
 בגילאי האוכלוסייה גידול את גם בחשבון לוקח שהוא כך תקופה, בכל האוכלוסייה גודל עם חל"ת) (ביכוי התעסוקה שיעור את

 העבודה.
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   הכלכלית והתכית התקציב מדייות עיקרי

   הפיסקלית המדייות

 מעוגים פיסקליים לכללים בהתאם מוהגת הממשלה של התקציבית התהלותה מפותחות המדיות למרבית בדומה

 חוק פי-על בהתחייבויות ובהתחשב הממשלתי העדיפויות סדר פי על עשית השוים לרכיביו התקציב חלוקת בחוק.

 – ובהתאם ,שוות לפעילויות תיתוספ תקציב מוקצה הממשלתי העדיפויות סדר קביעת במסגרת חדשים. בצרכיםו

 הצפויה ההוצאה שבין ההפרש ואת ההוצאה למגבלת התקציבית בהוצאה הגידול את לכס שמטרתם צעדים יםדרש

  .רעוןיהג לתקרת הכסותה לתחזית

  

  רקע

 ביחס עקבית בירידה התבטא אשר הממשלה של הפיסקלית ביציבותה יכר שיפור רשם האחרוים העשורים בשי

 מתווה לצד מאוזן תקציב של האלפיים, שות של הראשוות מהשים החל שהוהגה הכלכלית, המדייות תוצר. החוב

 העולמי הכלכלי והמשבר הקורוה מגפת פרוץ עם לממשלה משמעותית חוזק קודת יתההי תוצר החוב יחס של פוחת

-האטי במדייות לקוט שאפשרה היא ישראל ממשלות דבקו בה האחראית הפיסקלית המדייות בעקבותיה. שגרם

  לתחלואה. הבריאותי המעה אתו ולאזרחים לעסקים הסיוע מדייות את ולממש הקורוה משבר בעת מחזורית

 הפיסקלית במשמעת מסוימת הדרדרות חלה הקורוה, משבר החל בטרם עוד האמורים, הפיסקליים הישגיה אף על

 בהוצאות משמעותי פרמטי לגידול הובילו אשר רבות החלטות בקבלת ביטוי לידי באה זו הדרדרות הממשלה. של

 לגידול הדברים מטבע הביאה זו תופעה .העסקים במחזור גאות ועל פעמיות-חד הכסות על בהסתמך וזאת ,הממשלה

 הגירעון יחס החל ,פעמיות-החד ההכסות בהיקף ירידה חלה 2018 שת סוף לקראת כאשר ,וכך המבי. רעוןיהג

-ה במדיות מהגבוהים היה ,2019 בשת תוצר אחוזי .73 על עמד אשר בישראל, הגירעון המשבר וערב ,לעלות לתוצר

OECD.   

 לשם הממשלה קטה בה הפיסקלית ההרחבה ובשל ובתוצר בהכסות החדה מהירידה כתוצאה ,2020 בשת

 יורד מתווה וקביעת המבי רעוןיהג ייצוב .תוצר אחוזי 11.6-לכ הגרעון עלה הקורוה, מגפת התפשטות עם התמודדות

 ביטוי לידי באות שהן כפי הממשלה, של העיקריות הפיסקליות מטרותיה בין םה התקציבי רעוןילג קיימא -ובר

 .2022–2021 לשים בתקציב

 הפעילות חזרה המשק, של ההדרגתית ופתיחתו התחלואה מפלס ירידת עם ,2021 לשת הראשון הרבעון מסוף החל

 מהמשבר ההתאוששות תהליך המשבר. מלפי לרמתן שבו לא כי אף ת,יורד החלה האבטלה ורמת לצמיחה ליתהכלכ

 הגבוה, רעוןיהג את ולרסן לשוב הצורך על מאותתת לצמיחה החזרה גיסא מחד :הממשלה בפי פיסקלית דילמה מציב

 על הציבורית. ההוצאה של המידה על יתר מהיר ריסון ידי על ההתאוששות בתהליך לפגיעה חשש קיים גיסא מאידך

 רעוןילג כיוס מתווה קבעיוי לתוצר, החוב יחס ייוצב 2022–2021 בשים לפיה במדייות לקוט הממשלה בחרה כן

  ואילך. 2023 השים עבור לתוצר החוב וליחס
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 עיקריים פיסקליים תוים

   מהתוצר) (כשיעור בפועל התקציבי הגירעון   מהתוצר) (כשיעור הציבורי החוב

    

  הלמ״ס. האוצר, משרד מקור:

  

  מאושר תקציב ללא התהלות

 האחרון המדיה תקציב הפוליטית. היציבות-מאי משמעותי באופן הכלכלית המדייות הושפעה האחרוות בשים

-חד לתקציב חריג באופן זאת הכספים, שת תחילת לפי הש כמעט ,2019 שת עבור 2018 במרץ שים 3.5 לפי אושר

 תהפוליטי היציבות וחוסר הבחירות מערכות רצף בשל מאושר, תקציב ללא ממשלהה מתהלת 2019 מאז שתי.

 כיותות לפועל להוציא שלההממ יכולת על בעייתיות השלכות המשכי תקציב בתאי להתהלות .2021 עד 2019 בשים

 עדריה בוסף, .המבי הגרעון לצמצום לפעול או הלאומי העדיפויות לסדר משאביה הקצאת את להתאים חדשות,

 כלל של התהלותם על מקרין והדבר ומתוכת, סדירה בצורה להתהל הממשלה משרדי של ביכולתם פוגע תקציב

 לקידום רבים שתהליכים בכך אף כבד מחיר יש תקציב אישור עדרילה הממשלה. עם ישיר באופן העובדים הגופים

  והחריפו. הלכו המשק של המביות הבעיות כךמ כתוצאהו דחו או בלמו המדיה, תקציב לצד מקודמים אשר המשק,

  

  הקורוה משבר עם להתמודדות הכלכלית כיתוהת

 לצורך .העולם ברחבי התפשטה ובמהרה ,קורוה מגיף הגרמת COVID-19 המחלה התפרצות החלה 2020 שת בראשית

 פתיחת על השאר בין ות,שו הגבלות ,ישראל ובייהן בעולם, רבות ממשלות הטילו הגיף והתפשטות ההדבקה צמצום

 כך רגילה. עבודה שגרת לקיים אפשרו לא אלו הגבלות .עבודתם במקומות עובדים של התייצבות ועל עבודה מקומות

 זאת כל ,ופאי בילוי עסקי עלו מסחרה על לציבור, הפתוחים מקומות של לפעילותם התאים על גבלותה הוטלו גם

 ועסקים מקומות של פעילותם על גבלותה הוטלו כך על וסף אלה. במקומות ההדבקה סיכון את לצמצם במטרה
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 לעת מעת שוו האמורות גבלותהה הציבור. לבריאות חשש לגביהם יםומתקי משמעותית התקהלות מתרחשת שבהם

 לחופשה עובדיהם את הוציאו םרבי מעסיקים ,והבריאותית הכלכלית הוודאות חוסר עקב הגיף. להתפשטות בהתאם

  .פיטוריהם על הודיעו או תשלום ללא

 התמודדות לצורך כלכליות כיותות הממשלה קבעה העולם, מדיות יתרל ובדומה והכלכלי, הבריאותי המשבר לוכח

 מיידי וטיפול הקורוה גיף התפשטות מיעתל הן יכרים סכומים להוציא דרשה הממשלה הקורוה. התפשטות עם

 כלכלי סיוע באמצעות האמור המשבר את לצלוח לו לאפשר כדי ,קלמש משמעותי סיוע לצורך הן בו, שדבקו בחולים

  הכלכלית). כיתוהת – (להלן ולעסקים לאזרחים

  הקורוה משבר עם להתמודדות לכליתהכ כיתוהת רכיבי :1 לוח

 ש"ח) (מיליארדי

  2021 באוגוסט 1 עד ביצוע  (תקציבי) תכון  הקורוה משבר עם להתמודדות הכלכלית כיתוהת

 22.2  31.9 ואזרחי בריאותי מעה

  56.2 61.0  סוציאלית ביטחון רשת

 29.9 36.0 עסקים המשכיות

 2.6 8.2  האצה כיתות

 110.9 137.1  הכסות סה"כ 

  .2021 באוגוסט 18-ל כוים ותכון ביצוע תוי *

  רכיבים: ארבעה כללה כיתוהת

 הה  – ואזרחי בריאותי מערחב מע הממשלה ומשרדי הציבוריים השירותים ויתר הבריאות מערכת לצרכי 

 המשבר. עם להתמודדות

 פגעו כלוסיותבאו תמיכה – סוציאלית וןביטח רשתהאבטלה דמי לקבלת הזכאות הרחבת לרבות ,המשבר מן ש 

 שפגעו. ולעצמאים לעסקים מעקים ומתן

 ה בערבות הלוואות העמדת – עסקים המשכיותת על רגולטוריות, הקלות ומתן לעסקים מדילמגזר לאפשר מ 

 מהמשבר. ולהתאושש התאמות לערוך פעילות, לקיים להמשיך הפרטי

 יתותודיגיטציה תחבורה פרויקטי הקדמת לרבות צמיחה, תומכות ציבוריות תשתיות פיתוח האצת – האצה כ 

 ממשלתיים. תיםשירו של

 התועלת התמריצים, בדקו והמגוים הצעדים בחירת במועד .2020 שת במהלך פעמים מספר עודכה יתכוהת

  עומדת כיתוהת מסגרת ם,העדכוי כלל לאחר והארוך. הביוי בטווח והכלכלה המשק מבה על והשפעתם הכלכלית

 ש"ח. מיליארד 137-כ של סך על עומדת התקציבית ההוצאה מתוכה ,2021 לאוגוסט כון ,ש"ח מיליארד 202-כ על

   .2021–-2020 השים פי על הוקצה זה סכום

 שמדובר מכיוון זאת, הממשלה. של שוטפותה מההוצאות ובפרד מובחן באופן בתקציב מסומות הקורוה הוצאות

 הממשלתית מהתוכית כחלק שהוקצו מראש וידועים ספציפיים לצרכים המיועדות פעמיות-חד בהוצאות

 אלו הוצאות בין ומהותית מלאה הפרדה ישה התקציב. בסיס על השפעה להן אין אך הקורוה משבר עם להתמודדות

 על ישראל את שיבחו אשר הדירוג ולחברות לאומיים-הבין לגופים שוקף אף זה ועיקרון הרגיל, התקציב להוצאות

  זו. הפרדה
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  התקציבית המדייות מגמות

 מהצמיחה כתוצאה זאת מהתוצר, כאחוז הציבורית ההוצאה משמעותי באופן ירדה האלפיים לשות הראשון בעשור

 את הפחיתה אשר אחראית פיסקלית מדייות אימוץ ובשל קום,-הדוט ומשבר האיתיפאדה שות לאחר המואצת

 41-לכ מהתוצר כאחוז הציבורית ההוצאה ירדה 2003 בשת אחוזים 48-כ של מרמה הציבורית. ההוצאה היקף

 שתי גידול ממוצע אחוזים, 38-בכ אליתיהר התקציבית ההוצאה גדלה 2019–2010 בשים .2010 בשת אחוזים

 הציבורית שההוצאה כך ,וז בתקופה אחוזים 4.0-כ על עמד בתקופה התוצר צמיחת קצב אחוזים. 3.7 של בשיעור

  תוצר. אחוזי 40-כ על 2019 בשת ועמדה התייצבה מהתוצר כשיעור

  

  מהתוצר כאחוז הציבורית ההוצאה

  

   הלמ״ס. האוצר, משרד מקור:

 ההוצאה הגדלת היא האחרון בעשור העיקרית המקרו מגמת מהתוצר, כאחוז הציבורית ההוצאה התייצבות לצד

 כשיעור יביתהר והוצאות הביטחויות ההוצאות של ןחלק שחיקת המשך חשבון על מהתוצר כאחוז האזרחית

 האלפיים לשות הראשון בעשור כך: האחרוים בעשורים התקציבית המדייות את לאפיין יתן ה,למעש מהתוצר.

 חשבון על האזרחית ההוצאה הוגדלה האלפיים לשות השי בעשור ואילו רכיביה, כלל על הציבורית ההוצאה צומצמה

   צר.לתו ביחס קבועה ציבורית הוצאה על שמירה תוך הריבית והוצאות הביטחוית ההוצאה

 לגידול וגרם בה שחל והעוצמתי הייחודי המשבר בשל ,ובהרכבה הציבורית ההוצאה בהיקף חריגה שה היא 2020 שת

 לתוצר החוב יחס תוצר, אחוזי 11.6 של לשיעור הגירעון עלה הפיסקלית מההרחבה כתוצאה .ריתהציבו בהוצאה יכר

 .2003 שת מאז הגבוה השיעור אחוזים, 46-לכ עלתה מהתוצר כשיעור הציבורית וההוצאה תוצר, אחוזי 72-לכ

 לעשור התקציבית מדייותה את רבה במידה להגדיר עשויה הקורוה משבר של הפיסקליות להשלכות התגובה

  ברירות: שלוש יצבות הממשלה בפי כאשר האלפיים, שות של השלישי
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 סותהוגים היו אשר חוב מדילמ חזרה התכ מהתוצר כשיעור המשבר טרם 

 לעבר בהשוואה לתוצר ביחס גבוהה חוב רות על התייצבות 

 פיסקלית להתבדרות תביא אשר לתוצר ביחס החוב בהיקף עלייהה המשך  

  הציבורית בהוצאה עיקריים רכיבים התפתחות

  )מהתוצר (כשיעור

  

  הלמ״ס מקור:

  

  זמן לאורך הציבורית וההוצאה התקציב רכיבי התפתחות

 החוב על (ריבית חוב החזרי על ההוצאה של בחלקה הירידה בולטת האחרון בעשור התקציב רכיבי התפתחות חיתמב

 2-לכ 2010–2005 בשים התוצר אחוזי 5.1-כ של מממוצע ,מהתוצר כשיעור לאומי) לביטוח וריבית קרן החזר וכן

 על הריבית שיעורי ומירידת תוצר החוב ביחס משיפור בעה הריבית ברכיב הירידה .2020 בשת בלבד תוצר אחוזי

 שימושיםלו צמיחה מעודדי שאים משימושים מקורות פיויל הביאה הריבית בתשלומי היחסית הירידה החדש. החוב

   .צמיחה ומעודדי חיויים ציבוריים שירותים הרחבת לצורך ,התקציב מסגרת בתוך התושבים רווחתל שתורמים

 את שמימן בחוב המשמעותי והגידול האחרוות בשים המבי רעוןיהג של התפתחותו קדימה במבט ,זאת עם יחד

 תשלומי היקף במגמת חד לשיוי מביאים ,הקורוה משבר במהלך בהכסות הירידה על ופיצה צאהההו תוספת

 הסיכון מתחדד המשבר, לאחר האיפלציה בסביבת לעלייה התחזיות מתממשות כי סימים וכח ,כך על וסף הריבית.

 תשלומי של לתחזית מעבר וספת ולהכבדה הקיימים לתאים ביחס טובים פחות מימון בתאי עשהיי החוב מחזור כי

 פעולות לבצע לממשלה הפוי התקציב היקף את מפחיתים שהם בכך האזרח על מעמסה הם הריבית תשלומי הריבית.
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 תשתיות פיתוח אם ובין המס טל הפחתת אם בין הציבוריים, השירותים הרחבת אם בין מדייותה, פי על שוות

 ציבוריות.

 יחסי. באופן האחרון בעשור הביטחוי במצב ההתייצבות רקע על בא הביטחוית ההוצאה של המוך הגידול קצב

 והגיע הדרגתי באופן לרדת החל 2006 עד 2000 בשים תוצרה אחוזי 8-ה סביב ע אשר הביטחוית, ההוצאה שיעור

 ,הביטחון משרד עבור תקציבי מתווה סוכם 2022-ו 2021 לשים התקציב דיוי במסגרת .2019 בשת אחוזים 5.3 לכדי

 הטווח ארוכת המגמה את זמי, ובאופן זה לרגע כון ,ובולם הביטחוית ההוצאה את משמעותי באופן מגדיל והוא

  מהתוצר. כאחוז הביטחוית ההוצאה שחיקת של

 החל לתוצר ביחס הן הציבורית ההוצאה לסך ביחס הן יתהציבור בהוצאה זה ברכיב הגידול האזרחית, להוצאה ביחס

 אחוזים. 34-כ על מהתוצר כשיעור האזרחית ההוצאה של שתי-הרב הממוצע עמד 2005–1995 בשים .2012 בשת

 2003–2001 בשים ישראל את שפקד הכלכלי המשבר עקב ההתכסות כיתות במסגרת שקטו צעדים בשל

 עשויים וז בשה ההמוית המחאה אירועי .2011 בשת בלבד אחוזים 30.3 לכדי האזרחית ההוצאה הצטמצמה

 התעל זו הוצאה 2019 ועד מאז .מהתוצר כאחוז האזרחית בהוצאה ידההיר מגמת עצירת את חלקי באופן להסביר

 אחוזכ האזרחית בהוצאה וחריג קיצוי גידול חל ,כאמור ,2020 בשת .אחוזים 32.4-לכ 2019 בשת והגיעה הדרגתית,

  הקורוה. עם להתמודדות הכלכלית תכיוהת מסגרתב צאותההו בשל בעיקר מהתוצר,

 בתחום ההוצאות הרחבת תשתיות, פיתוח על אותבהוצ חלו המרכזיים הגידולים ,האזרחית ההוצאה רכיבי מבין

  רווחה.ה בתחום ההוצאות בהיקף עלייה וכן גבוהה והשכלה חיוך על ההוצאה גידול בריאות,ה

  2022–2005 התקציבית, ההוצאה מסך המרכזיים ההוצאה תחומי התפלגות

  שוטפים) מחירים ש״ח, מיליארדי מקורי, (תקציב
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 .האוצר משרד מקור:

  התקציבית תהמדייו עקרוות

 מגבלת הם: בחוק הקבועים הכללים שי בחוק. הקבועים הפיסקליים לכללים בהתאם קבעות התקציב מסגרות

 התקציבי הגירעון מהו הקובע הגירעון תקרת וכלל שה בכל התקציבית ההוצאה סך את הקובעת בהוצאה הגידול

   השתי. התקציב לתכון המשמש מהתוצר כאחוז רבייהמ

 מגון הוחל 2016 משת שהחל כך התקציב יסודות חוק תוקן בחוק, הקבועים הכללים שיב בעמידה קשיים בעקבות

 את המגביל שתי-רב מגון זהו הכללים. על בשמירה לממשלה לסייע הביוי בטווח שאמור ה״ומרטור״, חדש,

  מתאים. מקור מציאת ללא התקציב אישור לתהליך מחוץ חדשות תקציביות החלטות לקבל הממשלה של יכולתה

 את – יוצא וכפועל עתידיות, לשים בהתחייבויות השליטה יכולת ואת השקיפות את מחזק ה״ומרטור״ מגון

   הביוי. בטווח לייםהפיסק היעדים ואת התקציביות המסגרות עמידות

 כיתותב ןמקור אשר ההקצאות את כוללים אים המותרת הגירעון ותקרת התקציבית אהבהוצ הגידול מתווה

-חד הוא זה שתקציב מכיוון את,ז אחרת. במפורש כתב אם אלא ,הקורוה גיף התפשטות עם להתמודדות הכלכלית

  המשרדים. תקציב מיתר בפרד ומוהל מראש ומוגדרים ספציפיים לייעודים מוקצה באופיו, פעמי

 תקציב לקראת בהוצאה, קבוע אלייר גידול שקבע כלל הוחל שבהן שים כחמש לאחר – בהוצאה הגידול מגבלת כלל

 עשור לאורך הצמיחה ממוצע את המשקללת וסחה על תתבסס בהוצאה הגידול מגבלת כי קבע 2009 לשת המדיה

 תוקן 2016–2015 תקציב לקראת הביוי. לטווח תוצר החוב יחס של היעד לבין בפועל תוצר החוב יחס שבין ביחס

 בשלוש האוכלוסייה גידול קצב ממוצע על יעמוד התקציבית בהוצאה המותר הגידול כי וקבע ההוצאה מגבלת כלל

 כלל בפועל. תוצר חוב יחס לבין אחוזים 50 של הארוך לטווח תוצר חוב יעד שבין היחס בתוספת האחרוות השים

 הצטברות בשל בפועל, בשה. אחוזים 2.7-כ על לעמוד תוכן בהוצאה אלייהר הגידול שקצב לכך הביא זה הוצאה

 את ,2018-ו 2017 לשים המדיה תקציב אישור אגב ,להגדיל צורך וצר הקואליציויים וההסכמים עבר התחייבויות

 וספים. אחוזים 2-ב 2019 ובשת אחוז 0.4-ב 2018 בשת לכלל, מעבר אחוזים 2-ב 2017 משת החל ההוצאה בסיס

 אזרחיות הוצאות של הגדלה למממן מת על ,ההוצאה מסגרת את יותר אף להגדיל הממשלה רצון וכח ,2019 בשת

  .וסף אחוז 1-בכ ההוצאה היקף את פרמטית בצורה להגדיל הוחלט חברתיות, הוצאות על בדגש שוות,

 בשות הצפוי המחירים עליית קצב לבין ההיסטורי המחירים מדד ממוצע פי על הומילית ההצמדה בין הפערים וכח

 ההתאוששות לקצב באשר הוודאות חוסר ובשל בפרט, הממשלתית להוצאה הרלווטיים והמחירים בכלל התקציב

 הרכיב את להצמיד , 2021–2022יםלש שעה כהוראת הוחלט, התעסוקה, לשוק ביחס במיוחד הקורוה, ממשבר

 התוספת .ישראל בק פועל לפיוש )אחוזים 2( המחירים יציבות תחום לאמצע ההוצאה מגבלת במשוואת הומילי

 יתווספו אשר ש"ח, מיליארד 13.9-כ על 2022 בשת עומדת המותרת הממשלתית להוצאה זה מתיקון הובעת

  ואילך. 2023 בשים ההוצאה מגבלת חישוב לצורך רתהמות להוצאה פרמטית

 ש"ח מיליארד 68-כ על העומד סכום המדיה לתקציב יתווסף 2021 הכספים בשת האמור, ההוצאות גידול על וסף

 הארי חלק .2020 בשת שבוצע תקציב ביכוי וההקור משבר עם להתמודדות ההקצאה יתרת את מהווים אשר

 האצת פרויקטי ובראשם טווח, ארוכי לפרויקטים המוקצים סכומים אך ,2021 בשת להתבצע צפוי זה מסכום

 מעבר גם בפועל ההוצאה את להגדיל ובכך ,הבאות לשים תקציב כעודפי לעבור צפויים שוים, בתחומים צמיחה

  ש"ח. מיליארד 6.7-כ על לעמוד הכלכלית כיתוהת בגין ההוצאה צפויה 2022 בשת .2021 הכספים לשת
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 של התפתחותו ובשל הממשלתי העדיפויות סדר בשל ,הממשלה בהוצאות העלייה בעקבות – הגירעון תקרת כלל

 מכיוון .שאחריהן ולשים התקציב לשות הגירעון תותקר לבין החזוי הגירעון בין הלימה-אי הוצר גבוה, מבי רעוןיג

 הקיימות הגירעון בתקרות לעמוד מת על וההכסות ההוצאות התאמת פיסקלית, דילמה הממשלה בפי עמדה שכך,

 להעיב שעשוי מדי מהיר באופן עשהית לא שההתכסות מת על החזוי. לגירעון הגירעון תקרות מתווה התאמת או

 הממשלה בחרה ,בפרט לקדמותו התעסוקה שוק חזרת עיכוב ועל ככלל הכלכלי מהמשבר המשק התאוששות על

 פריסת היא התיקון מהות .מאידך הגירעון תקרות ותיקון מחד הגרעון לריסון צעדים ביצוע של מעורבת במדייות

 לכך בהתאם .2026 בשת תתקיים תוצר) אחוזי 1.5( טווח ארוך רעוןיג ליעד ההתכסותש כך ,רעוןיהג הפחתת תוואי

 על ותעמוד תוגדל 2022 לשת הגירעון ותקרת תוצר, אחוזי 3 על ותעמוד תוגדל 2021 לשת הגירעון תקרת כי קבע

 תוצר אחוזי 2.75 על תעמוד 2023 לשת הגירעון תקרת לפיו ,פוחת גירעון תוואי יוחל מכן לאחר .תוצר אחוזי 3.5

 תקרת ,חדשה לתוואי בהתאם .2026 בשת תוצר יאחוז 1.5-ל עד שה בכל אחוז קודות .50 של ירידה תהיה ובהמשך

 2022–2021 בשים מהתוצר החוב יחס את לשמר צפוי ורהאמ התוואי ואילך. 2026-מ אחוז 1.5 על תעמוד הגירעון

 ביחס וספת הידרדרותל להביא עשויה המתווה על שמירה-אי .2023 משת החל זה ביחס מתוה לירידה ולהוביל

 של במקרה השל עולההפ מרחב את ולצמצם הפיסקלית הבאמיות פגיעה לגרום ובכך ,הממשלה של לתוצר חובה

  במשק. משמעותי ביטחוי או בריאותי ,כלכלי משבר

 הוצאות בגין רעוןיג תקרות הממשלה ידי על קבעו לעיל, כאמור הגירעון, תקרת כלל פי על המותר הגירעון על וסף

 0.4 ,2021 הכספים בשת תוצר אחוזי 3.8 של בשיעור הקורוה גיף התפשטות עם להתמודדות הכלכלית התוכית

 0.05-ו 2024 הכספים בשת תוצר אחוזי 0.15 ,2023 כספיםה בשת תוצר אחוזי 0.2 ,2022 הכספים בשת תוצר אחוזי

   .2025 הכספים בשת תוצר אחוזי

 ובהחת גירעון תרחישי שי לפי העשור, סוף עד תוצר חובה יחס התפתחות של סימולציה מציג שלהלן התרשים

 של הצמיחה לפוטציאל המתכסת ד'), חלק (ראו בהמשך המובאת האוצר משרד של צמיחהה תחזית התממשות

 שהוגדר הגירעון במתווה תעמוד הממשלה בו למצב מתייחס הראשון התרחיש אחוזים). 3-(כ הביוי בטווח המשק

 מגמת ותחילת 2022–2021 בשים מהתוצר אחוזים 47-כ על לתוצר החוב יחס להתייצבות מוביל זה תרחיש .לעיל

 הכספים לשת רעוןיהג תקרת בגובה קבוע יהיה רעוןיגה רשיעו בוש למצב מתייחס השי התרחיש .2023 בשת ירידה

 הקורוה עם להתמודדות הכלכלית כיתובת הכלולות הוצאות לצורך מותריםה וןרעיהג שיעורי ימושמ לצד ,2202

 במדייות הכרוך הסיכון את ומדגים ,תוצרל החוב ביחס מתמשך לגידול מוביל זה תרחיש לעיל.ש המתווה פי על

  הביוי. בטווח התכסות בצעדי הצורך ואת גבוה רעוןיג
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  שוים גירעון תרחישי לפי 2025–2015 לשים תוצר חוב ליחס סימולציה

  מהתוצר) (כשיעור

  

    .האוצר משרד מקור:

  

  סקליותהפי למסגרות ההתכסות

 הומילי הגידול ש״ח. מיליארד 452.5-כ על עומדת ההוצאה מגבלת לחישוב 2022 הכספים לשת התקציבית ההוצאה

  .האחרון התקציב אושר עבורה 2019 לתקציב ביחס אחוזים .44-כ על עומד 2022 לשת התקציבית בהוצאה הממוצע

 מהצמדתו ,2019 לתקציב ביחס ש״ח מיליארד 34.0-כ של אליתיר תומתוספ מורכב ש״ח מיליארד 55.1-כ של זה גידול

 לאמצע 2022–2021 השים עבור ההצמדה ןוותיק 2022 למחירי התקציב עדכון בגין ש״ח מיליארד 18.2-כ של מחירים

 2019 בשת המותרת הוצאהל פעמית-חד תוספת ידי על תמוסבר הגידול יתרת .)אחוזים 2( המחירים יציבות תחום

  ש"ח. מיליארד 2.9-כ של בגובה

 בשת אחוזים 4.7 של אליתיר צמיחה בהחת זאת תוצר, אחוזי 3.9-כ על יעמוד 2022 הכספים לשת החזוי הגירעון

   ש״ח). מיליארד 1,581-כ הוא 2022 לשת החזוי הומילי (התוצר 2022

 התאמות 2022 הכספים בשת לבצע דרשת הממשלה הפיסקלית, במסגרת לעמוד מת ועל ,התקציב מהצעת כחלק

  .ההכסה בצד והן ההוצאה בצד הן

 מבחיב עיוותים תיקון ,הממשלה במשרדי רוחבית התייעלות הם: ההוצאה בצד המוצעים המרכזיים הצעדים

 איגרות בסבסוד התאמות בוצעו בוסף .במשק הממוצע השכר למדד ההצמדה הקפאת ,יום מעוות לסבסוד התמיכה



2022 התקציב עיקרי      

 

81 

 פעמיים,-חד כלים צריכת מיסוי הם: הכסהה בצד המרכזיים הצעדים .הארוך לטווח השפעה בעלות המיועדות החוב

 לחברות לאומי ביטוח בין השיבוב מגון הסדרתו מזיקים משקאות מיסוי דיגיטליים, שירותים על מע"מ גביית

   .הביטוח

 של העדיפויות לסדרי בהתאם קבעו אשר 2022-ל 2019 השים בין המדיה בתקציב הבולטים הגידולים להלן

  כוללים: והם הממשלה

 לעומת באחוזים ממוצע שתי גידול 2019 לעומת ש"ח במיליארדי גידול תקציב
2019 

  20.9    15.9   התחבורה משרד

  4.1    7.9   החיוך משרד

  5    6.1   הבריאות משרד

  3    3.8   הריבית תשלומי

  2.4    3.4   לאומי ביטוח
 

  

 עבור שאושר האחרון לתקציב ביחס גידול ש"ח מיליארד 3( הגמלאות לתקציבי גם משמעותיות תוספת כולל התקציב

 ולמשרד )2019 שת עבור שאושר האחרון לתקציב ביחס גידול ש"ח מיליארד 2( פיםה לביטחון המשרד ),2019 שת

  ).2019 שת עבור שאושר האחרון לתקציב ביחס גידול ש"ח מיליארד 2( הרווחה

 לצורך לרזרבה ההפרשה כי קבעה הממשלה ההוצאה, בהגדלת הכרוכים הפיסקליים בסיכוים לעמוד מת על

.הממשלה משרדי תקציבי מבסיס אחוזים 4 לכדי 2022 בשת תוגדל התייקרויות
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 המביים השיויים הכלכלית: התוכית
  הקדמה

 הקורוה, משבר בדמות משמעותי כלכלי זעזוע ובעקבות האחרון התקציב העברת מאז שים משלוש למעלה לאחר

 החיים רמת את ואיתה הצמיחה את להזיק האפשרות עומדת גיסא, מחד מכריע. בצומת מצוי הישראלי המשק

 במצב להמשיך האפשרות עומדת גיסא מאידך לצמיחתה, החסמים והסרת הכלכלה לחיזוק שוים צעדים באמצעות

  המפותחות. במדיות לפש התוצר יןלב בישראל לפש התוצר יןב משמעותי פער יש בוש הקיים

 היעדר של רב זמן לאחר משמעותיים, מביים שיויים עלביצו הזדמות משמש 2022–2021 לשים המדיה תקציב

 המשמעותיות המביות לבעיות כמעה גובשה זו, בחוברת המובאת הצמיחה להאצת התוכית .תקציב תהליך

  המדיה. תושבי של החיים רמת את זמן לאורך להעלות מטרה ומתוך הישראלי המשק בפי היצבות

  רקע

 לשיפור והביא עקבי באופן לפש התוצר צמח הקורוה ומשבר השייה האיתיפאדה שות שבין התקופה במהלך

 בשת לפש דולר אלף 28-מכ אחוזים 36-בכ לפש הריאלי התוצר עלה זו תקופה במהלך החיים. ברמת משמעותי

 .)PPP ,2015 (במחירי 2019 בשת לפש דולר אלף 38-לכ עד 2003

  
  בישראל לפש תוצר :1 תרשים

 )PPP ,2015 מחירי דולרים, אלפי(

  

 

  .תקציבים אגף עיבוד: ,OECD מקור:

 ביחס אחוזים 88-כ על ועומד מהממוצע מוך ותר בישראל לפש התוצר המפותחות למדיות ביחס ,זאת עם יחד

 מזה במקום דורך המפותחות תלמדיו ביחס בישראל לפש התוצר מכך, יתרה .2019 בשת OECD-ה מדיות לממוצע

 גדל לא הריאלי הגידול ולמרות ,OECD-ה מדיות לממוצע ביחס בלבד אחוזים 88-כ על עומד הוא 2011 מאז .כעשור

  יחסי. באופן משמעותית
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  OECD-ה ממוצע לעומת בישראל לפש תוצר :2 תרשים

   )PPP ,2015 מחירי דולרים, אלפי(

  

 

 .תקציביםה אגף עיבוד: ,OECD מקור:

  

 תוכןוב מביות, בעיות מספר יש לפש בתוצר המפותחות למדיות ישראל בין המתמשך לפער העיקריות הסיבות בין

 ועודף באוכלוסייה שוים בסגמטים העבודה בכוח השתתפות של מוך שיעור מספק, בלתי תשתיות מלאי מוך, פריון

  רגולציה.

 במדד התחתון בשליש ממוקם המשק – OECD-ה למדיות בהשוואה משמעותית מוך בישראל הפריון – מוך פריון

 בקרב מוכים כישורים ועל לאומית-בין לתחרות הסגורים משק עפי של קיומם על להצביע יתן לכך הסיבות בין זה.

  העובדת. מהאוכלוסייה חלקים

 באוכלוסייה המהיר והגידול ,גבוה איו בישראל בתשתיות ההיסטורית ההשקעה היקף – מספק בלתי תשתיות מלאי

 בפריון לירידה מביא זה פער בו. השימוש להיקף התשתיות מלאי בין הפער את מחריף המפותחות למדיות חסבי

  החיים. ברמת לפגיעה וכך הציבוריים ובשירותים

 המשק, לצמיחת חסם היא מהאוכלוסייה חלקים בקרב העבודה בכוח מוכה השתתפות – העבודה בכוח השתתפות

  הפוטציאלית. הצמיחה את מגבילה היא שכן
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 הממשקים כלל ועל העסקים פעילות על עודפת ממשלתית טיהוביורוקר רגולטוריות חובות השתת – רגולציה עודף

 של פתיחתם את מועת ואף ומעכבת פעילים, עסקים של ובצמיחתם ביעילותם במשק פוגעות לממשלה האזרח בין

 זרים. משקיעים של כיסתם ואת חדשים עסקים

 התמרון מרחב ,גבוה מבי מגירעון סובלת שהממשלה ומאחר משמעותיות ביטחויות הוצאות לממן הצורך בשל

 בשיויי הצורך מתחדד זאת עקב מוגבל. האלו המביות בעיותב לטיפול מרחיבים מדייות צעדי ועלביצ הפיסקלי

 של הפיסקלית באיתותה פגיעה ללא בצמיחה שיתמוך באופן המביות הבעיות פתרון את שיאפשרו ,עמוקים מדייות

  הממשלה.

 התוצר צמיחת בפי מציבות הןש האתגר את החריף ואף המביות מהבעיות חלק של חומרתן את חשף הקורוה משבר

 והזיוק המשק, פעילות על הרגולטורי הטל את החריפה בקורוה עסקיםה פעילות על המגבלות הטלת .לפש

 לתון הגירעון את הביא הקורוה, גיף התפשטות עם להתמודדות הכלכלית התוכית במסגרת הממשלה בהוצאות

 .לתוצר החוב יחס מבחית לאחור יםש עשר ישראל את והחזיר לאומית-בין בהשוואה אף גבוה

  
  OECD, 2020-ה מדיות – לאומית-ןבי בהשוואה רעוןיג :3 תרשים

 תוצר) (אחוזי

 

 

  .תקציביםה אגף עיבוד: ,IMF מקור:
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  הצמיחה להאצת כיתוהת רכיבי

 כיוון שיוי דרוש המפותחות, המדיות לממוצע בישראל לפש התוצר התכסות על המעיבות המביות הבעיות בשל

 גרמה ,לוות מביות רפורמות קודמו ולא מדיהה תקציב חקק לא שבה הממושכת התקופה במשק. משמעותי

 הזדמות הם הכלכלית והתוכית 2022–2021 לשים המדיה תקציב להחריף. להן ואפשרה מןיע ההתמודדות לדחיית

 וספים. רבים ועיוותים ובכשלים הללו בבעיות לטיפול םמשמעותיי צעדים לקדם

 המשק של הייצור פוקציית על מבוססת היא הכלכלה. של היסוד אבי חיזוק על מושתתת הצמיחה האצת כיתות

  צמיחה. תומכי ותאים לאומיות ותשתיות פיזי הון עבודה, ותשומות אושי הון רכיבים: בשלושה טיפול וכוללת

 אוכלוסיות של מוגבר שילוב האושי, בהון השקעות כוללת התוכית התעסוקה בתחום – אושי והון תעסוקה

   העבודה. בכוח ההשתתפות מעגל והרחבת בתעסוקה

 והיא אסטרטגיות, תחבורתיות תשתיות לקידום רבים צעדים כוללת התוכית התשתיות בתחום – תשתיות פיתוח

   וארגטיות. טכולוגיות תשתיות של מודריזציה ותאפשר דיור תשתיות של מואץ פיתוח על תקל

 להפחתת – הפרטי במגזר הן רבות יוזמות מכילה התוכית הצמיחה, תומכי התאים בתחום – צמיחה תומכי תאים

 ולייעול הציבוריים השירותים לשיפור – הממשלתי במגזר הן סי,הפי בסקטור לרבות התחרותיות, ולשיפור רגולציה

  הציבורי. המגזר

  

  הדגל כיותות

 בישראל לשים הפרישה גיל – החיים בתוחלת לעלייה הפרישה גיל והתאמת העבודה בשוק מגדריים פערים צמצום

 בין פער ותר בהן הבודדות המדיה אחת היא וישראל ,)OECD-ב בממוצע 65.8-ל בהשוואה 62( בעולם מהמוכים הוא

 החיים בתוחלת המשמעותית העלייה את תואם איו לשים הוכחי הפרישה גיל גברים. של לזה לשים הפרישה גיל

 צפוי לשים הפרישה גיל העלאת ללא מכך, כתוצאה בישראל. האוכלוסייה הזדקות של המתמשך התהליך ואת שלהן

 הלאומי. הביטוח ביציבות לפגוע שעלול מה המדיה, של הבריאות והוצאות הזקה תקצבאו בתשלומי דרמטי גידול

 במסגרת הגמלאות. בתקופת הולמת חיים רמת על לשמור ביכולתן תפגע לשים הפרישה גיל העלאת-אי בוסף,

 כלים של בסל מלווה הצעד זאת, לצד .65 לגיל עד שים 11 פי על רגתיהד באופן יעלה לשים הפרישה גיל השיוי,

 הגדלה אבטלה, לדמי הזכאות תקופת הארכת – (ובעיקרם הפרישה גיל מהעלאת להיפגע שעלולות לשים משלימים

 משמעותית להגדיל צפוי זה צעד הכשרה). מלגות ווייבל מקצועיות להכשרות כיתות וכן שלילי הכסה מס סכום של

 יציבות את להגביר ;הגמלאות בתקופת שלהן הפסיוית הקצבה אתו מבוגרות שים של ההתעסוק שיעורי את

 .הוותיקות הפסיה קרות גמלאי של הקצבאות בהפחתת הצורך את ולמוע הלאומי; הביטוח

 קידום את שתאפשר ייעודית חוקית מסגרת יצירת דן: גוש במטרופולין מטרו מערכת לפיתוח לאומית ערכותיה

 המשרדים כלל מצד לאומית והיערכות לפרויקט תיעדוף אלו: את היתר, בין ותכלול, למשק הדרש בלו"ז הפרויקט

 וכיסה הפקעות הליכי ייעול ורישוי, תכון חסמי הסרת הפרויקט, לקידום ייעודי גוף הקמת הממשלתיות, והרשויות

 בין סכסוכים ליישוב ועדה הקמת מקומיות, ורשויות תשתית חברות עם תשתיות תיאום תהליכי הסדרת למקרקעין,

 גם מוגדרת החוק במסגרת וספים. וצעדים לפרויקט ייעודיים רגולטוריים הסדרים לקדם החייה תשתית, גופי

 מיסים כןו ,בדל"ן רחבים חקיקה והסדרי מהליות החלטות לרבות למטרו, הדרשת והמימון התקציב לתחבי

 שימושים של פיתוח שיאפשר והסדר התחות בסביבת ייעודי השבחה היטל ובהם: המימון, לחבילת הדרשים

  ).Capture Value Land( והדיפואים ותהתח מעל סחירים
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 בכלכלה משמעותית פוגעת בישראל בדרכים הגודש רמת :דן בגוש פרטי לרכב לסועה הביקוש ליהול מס

 20-(כ ופאי עבודה שעות אובדן בגין בשה ש"ח מיליארד 40-בכ האמד תוצר באובדן מתבטאת היא הישראלית.

 בצד יכר טיפול כוללת הגודש בבעיית בטיפול הממשלה מעורבות אוויר. וםוזיה דרכים תאוות ובגין בשה) מיליארד

 ובעלות שוים ביצוע בשלבי המצאים וסעים עתירי תשתית מיזמי מספר מקדמת הממשלה היתר, בין ההיצע.

 הואו ,מטבעו איטי תשתית מיזמי קידום באמצעות ההיצע בצד הטיפול זאת, עם שקלים. מיליארדי של תקציבית

 עידוד ידי על והביוי, הקצר בטווח גם התחבורה לשיפור צעדים דרשים לכן, בלבד. הארוך בטווח מעה יאפשר

 הטלת כוללים: אלו צעדים שיתופית. או ציבורית בתחבורה לסיעה פרטי ברכב יחידית מסיעה רמעב של אקטיבי

 מותאם לשירות שיתאפשר כך גמישה, לתחבורה מעבר העומס, בשעות סיעה של החיצויות העלויות לשיקוף מס

 תחבורה לתיבי אכיפה יחידת הקמת בפרד; וסע מכל תשלום ולגבות בלבד אוטובוס תחותב שלא לעצור ביקוש

 מדייות ושיוי דן; למטרופולין וחה הגעה שיאפשרו מהירים תיבים פרויקט קידום התחבורה; במשרד ציבורית

  לחיה. לביקוש המחיר של התאמה רשתתאפש כך החיה,

 כיום במצב ביותר. מוכה ישראל במדית הביקוש באזורי הפויה הקרקע כמות עירוית: התחדשות הליכי עידוד

 עירוית התחדשות היא לבעיה המרכזי המעה ומתמעטת. הולכת הביקוש באזורי חדשה הייב ליצור האפשרות

 יחידות של הוספה תוך קיימים מבים של והגדלה חיזוק או ,מחדש ובייתם ישים בייים של הריסה המאפשרת

 שלהם הדירה בהגדלת הקיימים הדיירים של החיים רמת את משפרת העירוית ההתחדשות בוסף, רבות. דיור

 התחדשות של בפרויקטים המרכזיים הגורמים לשלושת מעה לתת מבקשים הצעדים המגורים. סביבת כלל ובשיפור

 היטלי בשיעור המקומית ולרשות ליזם ודאות ותים הצעדים המקומית. והרשות הדירות בעלי היזם, עירוית:

   אפשריות. בעיות מפי הדיירים על ומגיים סרבים דיירים של כוחם את חלישיםמ ההשבחה,

 ולהגדלת המחיה יוקר להפחתת להביא במטרה המחיה: יוקר והפחתת לייבוא המשק לפתיחת רוחבית כיתות

 .בייבוא סחר חסמי להסרת רוחבית כיתות לקדם מוצע המפותחות, המדיות לצד ישראל את להציב ובמטרה הפריון

 מפותחות, במדיות מהמקובל השוה לישראל דיתייחו רגולציה – בייבוא העיקריים החסמים עם תתמודד התוכית

 לייבוא וחסמים המוצרים, רוב של מקדימה ובדיקה אישור ומחייב המערבי בעולם לעשה תואם שאיו אכיפה משטר

 יהיה הרפורמה במסגרת ועוד. תמרוקים מזון, ילדים, מוצרי חשמל, מוצרי תחומים: של רחב במגוון זאת מקביל.

 הישראלית לרגולציה בהתאמות צורך ללא הצהרה, של במסלול לאומית-בין בתקיה העומדים מוצרים לייבא יתן

 ומזון בשר כמו במיוחד כרגישים המוגדרים מוצרים יוחרגו ההצהרה ממסלול מוקדמים. באישורים צורך וללא

 -כ לציבור וךלחס וצפויה הרפורמה לתחילת הראשוה מהשה החל פעימות במספר לפועל תצא הרפורמה לתיוקות.

  בשה. ש"ח מיליארד 5

 אחוזים 80-ובכ אחוזים 100-בכ עלו והירקות הפירות מחירי האחרוים בעשורים בחקלאות: התחרות להגברת תכית

 כן, כמו .אחוזים 20-בכ זו בתקופה ירדה אשר לפש, והירקות הפירות צריכת את הקטיה המחירים עליית .תאמהבה

 ייבוא דרך החקלאות בעף התחרות להגברת כיתות לקדם מוצע כןל ,בעולם מהגבוהים הם בישראל הביצים מחירי

 ומוצרי הירקות הפירות, הביצים, מוצרי עבור רוחבית מכסים הפחתת כוללת כיתוהת וביצים. הצומח מן מוצרים

 אירופאית. תקיה אימוץ באמצעות וירקות פירות לייבוא רגולציה צמצום כוללת כיתוהת בוסף, וספים. חקלאות

 חמש פי על תתפרס כיתוהת .לצרכים הזמיים החקלאיים המוצרים גווןמ את משמעותי באופן להגדיל צפוי זה צעד

 סך ;אחוזים 25 במעל הביצים מחירי את וכן משמעותי, באופן והירקות הפירות מחירי את להוריד צפויה היאו שים,

  בשה. ש"ח מיליארד 2.7-כ על לעמוד צפוי הישראלי לצרכן החיסכון

 הרגולטורי הטל הפחתת באמצעות ובפריון בצמיחה לשיפור להביא מטרתה הרגולציה: לשיפור לאומיתה כיתותה

 לגיבוש טווח ארוכות תשתיות שימסד הרגולציה יסודות  חוק את לחוקק חכמה; רגולציה וקידום העסקים על העודף
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 הרגולטורי הטל להפחתת ותפעל חדשה רגולציה קביעת תהליכי על שתפקח רגולציה רשות ולהקמת בישראל רגולציה

-בין סטדרטים על התבססות סיכוים, יהול בייהם מיטבית, לרגולציה עקרוות ייקבעו החוק במסגרת עודף.ה

 כיתוהת וביויים. קטים לעסקים המותאמת ורגולציה המחייה יוקר הפחתת תחרותית, כלכלה קידום לאומיים,

 עשור, וךת אחוזים 6-כ של לפש בתוצר לצמיחה ולהביא הקורוה ממשבר ביציאה העסקי המגזר על להקל צפויה

  שקל. מיליארד 75-כ של בשווי

 להגברת המשמעותיים החסמים אחד –פיסי מידע שירות פעילות הסדרת – בישראל הפתוחה הבקאות קידום

 הפיסי המידע על ייםהפיס הגופים מחזיקים בו המוופול הוא בכלל והפיסית בפרט הבקאית במערכת התחרות

 טכולוגיים ולגופים בייהם לקוחות של מידע להעביר שוים פיסיים גופים יחייב החדש החוק לקוחותיהם. של

 צורכים, שהם הפיסיים השירותים את ללקוחות להציג יוכלו החדשים הגופים הלקוחות. של בהסכמתם חדשיים

 הפיסי ליועץ יהפכו למעשה כך .אחר לספק יעברו אם לחסוך יכולים הם כמהו עליהם משלמים הם בדיוק כמה

 הגופים מול אל הלקוחות את יחזק אשר בקאי" ZAP" במעין מדובר שלהם. האישי הדיגיטלי האובייקטיבי,

 במערכת התחרות את יגביר לשוק, (פיטקים) מתקדמים טכולוגיים פיסיים גופים כיסת יקדם הפיסיים,

  הבקאית. למערכת הקטים והעסקים הבית משקי הוצאות את ויפחית הבקאית

 והאוצר החיוך משרדי ך,החיו מערכת ביעילות לשיפור להביא כדי – החיוך במערכת היהולית לגמישות כיתוהת

 הייחודיים. צרכיו ואת התלמיד את מקרוב המכירים הספר, בתי למהלי סמכויות להעברת כיתות מקדמים

 ייתו הסמכויות הלימודים. לארגון וביחס הפדגוגי התקציבי, במישור מישורים: בשלושה יותאמו הסמכויות

 באופן תיושם התוכית מעים. והתאמת תפוקות מדידת תוך המקומית, והרשות הספר בית למאפייי בהתאם

 החיוך בעולם המרכזית העולמית למגמה מצטרפת התוכית ארצית. בפריסה תחול היא שים חמש תוךוב הדרגתי

 כל לצורכי ומותאמת מתקדמת מובילה, להיות בישראל החיוך מערכת את להביא צפויה היאו האחרוות, בשים

  ותלמיד. תלמיד

  וספות תוכיות

  אושי והון תעסוקה

 ושי ההון שיפורבישראל הא  

 ות על הקלהלפעוטות פרטיים יום מעו.  

  ודיור תחבורה תשתיות פיתוח

 לאומיות תשתיות קידום  

 טווח ארוכת מוסדית שכירות  

 תעסוקה בשטחי השימוש ייעול ידי על הקצר בטווח דיור יחידות אלפי הוספת  

 הדיור היצע להגדלת הממשלה עבודת האצת  

 יהול תשתיות קידוםי וות סיכושיטפו.  

  טכולוגיות תשתיות פיתוח

 רגיות קידוםרגיה מתחדשות אקיה וא  

 ה החשיפה והפחתת מתקדמות תקשורת תשתיות פרישת קידוםת בלתי לקרימיי  
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 וייםיים שיהטבעי הגז במשק מב  

 דן לגוש חשמל אספקת  

 יתותף צמיחת לקידום לאומית כולוגית והמובילות ההייטק עת של הטכישראל מדי.  

  התחרות חיזוק

 תשלום בשירותי העיסוק הסדרת – בישראל התשלומים שוק קידום  

 בישראל הדואר בשירותי רפורמה  

 הכשרות מערך ייעול.  

  רגולציה הפחתת

 יתותהרגולציה לשיפור לאומית כ  

 ת במשרד הרגולציה הליכי ייעולהסביבה להג  

 טל צמצום ידי על במשק הכלכלית הפעילות האצת י עסקים על האסדרהרישיון טעו  

 ף רגולציה והפחתת האצהייה בעהב  

 וההצלה הכבאות ברשות הרגולציה מערך ושיפור איזון  

 הדיגיטלי לעידן החקיקה התאמת  

 ביס ייצוא קידוםהרפואי הק.  

  הציבוריים השירותים שיפור

 יתוהתיהולית לגמישות כוך במערכת ההחי   

 המשפט מערכת ייעול  

 ה משאבי הקצאת ייעולהבריאות בתחום המדי  

 ים עריכתחזותית היוועדות באמצעות אסיר או עצור משתתף בהם משפטיים דיו.  

  הממשלתי המגזר ייעול

 ות כללי הסדרתים החולים לבתי החולים קופות בין ההתחשב2025 עד 2021 לש   

 ן הממשלתי המעבר קידוםציבורי לע  

 קצר בטווח הציבורית התחבורה שיפור  

 הממשלתיות החברות של ברגולציה הקלות.  
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 2022 הכספים לשת התקציב הצעת

 ההוצאה מסגרות

 604.3-בכ מסתכמת בהכסה, המותית ההוצאה את הכוללת ,2022 הכספים תלש ברוטו המדיה תקציב הצעת

  ש״ח. מיליארד

  .ש״ח מיליארד 452.5-כ על עומדת 2022 הכספים בשת ההוצאה מגבלת לחישוב התקציבית ההוצאה

 ,הכלכלית התכית הוצאות וביכוי ההוצאה מגבלת לחישוב כהגדרתה ,2022 הכספים לשת התקציבית ההוצאה

 בסך זה גידול .2021 לשת ההוצאה מגבלת לחישוב קציביתהת מההוצאה אחוזים 4.7-בכ ומיליים במוחים גבוהה

 ליאיהר מהרכיב כתוצאה ש"ח מיליארד 11.3 של תוספתמ מורכב ההוצאה, לכלל בהתאם ש״ח מיליארד 20.2-כ של

 שפורסם כפי לתוצר החוב יחס לבין אחוזים 50 בגובה לתוצר החוב יחס יעד בין ומהפער יהיהאוכלוס מגידול המושפע

 ובעת ש"ח, מיליארד 8.9-כ של בסך התקציבית, בהוצאה התוספת יתרת אחוזים. 72.4 בגובה ,2020 שת עבור רשמית

 בק של לציההאיפ יעד מרכז את המהווה המחירים יציבות תחום לאמצע בהתאם אחוזים, 2 של מחירים מהצמדת

 ,2022 הכספים לשת התקציבית ההוצאה גדלה האחרון, התקציב חוק חוקק עבורה 2019 לשת בהשוואה ישראל.

   ש״ח. מיליארד 55.1 שהם ומיליים, במוחים אחוזים 13.9-בכ ההוצאה, מגבלת לחישוב כהגדרתה

  התקציב בהצעת השיויים

 בתחבורה, יויה 2022 לשת המדיה בתקציב הגידולים עיקר ,הקיימות למחויבויות הממשלה למדייות בהתאם

  הלאומי. ובביטוח הריבית בתשלומי בביטחון, בבריאות, בחיוך,

  :האחרון התקציב חוק חוקק עבורה 2019 לשת בהשוואה 2022 הכספים לשת התקציב בהצעת השיויים עיקרי להלן

 גידול :2019 לשת בהשוואה ,כוללים 2022 הכספים בשת המדיה בתקציב הבולטים הגידולים טו, הוצאה במוחי

 משרד בתקציב גידול ;)לשה בממוצע מיליארד 5.3-(כ ש״ח מיליארד 15.9-כ של בהיקף התחבורה משרד בתקציב

 של בהיקף הבריאות משרד בתקציב גידול ;לשה) בממוצע מיליארד 2.6-(כ ש״ח מיליארד 7.9-כ של בהיקף החיוך

 ש״ח מיליארד 4.5-כ של בהיקף הביטחון משרד בתקציב ולגיד ;לשה) בממוצע מיליארד 2.0-(כ ש״ח מיליארד 6.1-כ

 מיליארד 1.3-(כ ש״ח מיליארד 3.8-כ של בהיקף הריבית תשלומי בתקציב גידול ;לשה) בממוצע מיליארד 1.5-(כ

  .לשה) בממוצע מיליארד 1.1-(כ ש״ח מיליארד 3.4-כ של בהיקף הלאומי הביטוח בתקציב גידול וכן ;לשה) בממוצע

 2019 לשת התקציב שבחוק לזו בהשוואה אחוזים 14.7-בכ תגדל 2022 הכספים לשת אזרחית צריכה על ההוצאה

 תקציבית תוספת המצריכים הדמוגרפיים בגידולים בחלקו מוסבר זה גידול .לשה) בממוצע אחוזים 4.7-(בכ

 מדייות היא זה לגידול וספת סיבה והרווחה. הבריאות החיוך, במערכות ובראשם שוים ממשלתיים לשירותים

  לאזרח. היתן השירות איכות שיפור תוך הציבוריים השירותים את עמיקולה להרחיב הממשלה

 התקציב שבחוק לאלו בהשוואה אחוזים 011.-כ של בשיעור 2022 הכספים בשת יגדלו והתמיכות ההעברה תשלומי

 הממשלה ממדייות ובעים והתמיכות ההעברה בתשלומי גידול  .ה)לש בממוצע אחוזים 3.5-(בכ 2019 הכספים לשת

 לצורך בחשבון מובאת שאיה ההכסה גבובה הגדלת לקשישים, ההכסה השלמת הכות, קצבאות של להגדלה בוגע

  צהרוים. וסבסוד הבריאות שירותי לסל חדשות תוספות מתן המותה, בגיל ותיק אזרח קצבת חישוב

 2019 לשת התקציב שבחוק לאלו בהשוואה אחוזים 96.-בכ תגדל 2022 הכספים לשת הביטחוית הצריכה הוצאות

  .לשה) בממוצע אחוזים 2.2-(בכ
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 לשת התקציב שבחוק לאלו בהשוואה אחוזים 51.0-כ לש בשיעור 2022 הכספים בשת יגדלו האשראי ומתן השקעות

 של הביצוע בקצבי להאצה צפי כולל 2022 בשת ההשקעות בתקציב הגידול .)לשה בממוצע אחוזים 14.7-(בכ 2019

   כבישים. לפיתוח החומש כיתות של תקציביות משמעויותו ההמוים הסעת בתחום פרויקטים

 2019 לשת התקציב שבחוק לאלו בהשוואה אחוזים 9.7-כ של בשיעור 2022 הכספים בשת יגדלו הריבית תשלומי

 טילת בהיקף המשמעותי מהגידול ובע הקרן בתשלומי מהגידול משמעותי רכיב .לשה) בממוצע אחוזים 3.1-(בכ

 מגמה שבירת הוא ריבית תשלומי על ההוצאה ברכיב הצפוי הגידול הכלכלית. כיתוהת הוצאות מימון לצורך החוב

 להעביר הממשלה יכולת את להגביל צפוי והוא ,2019 לשת שקדמו שיםב עד הריבית בתשלומי ליציבות ביחס

  אזרחיים. שימושים להגדלת תקציבים

 34.4-בכ 2022 יםהכספ בשת יגדלו לאומי, לביטוח למוסד קרן החזרי למעט ההלוואות), קרן (החזרי הקרן תשלומי

 בתשלומי השיויים .לשה) בממוצע אחוזים 10.4-(בכ 2019 הכספים לשת התקציב שבחוק לאלו בהשוואה אחוזים

 משמעותי רכיב לשה. משה תודתיים להיות ועשויים החוב של הסילוקין לוחות מבה של יוצא פועל הם ןהקר

 הכלכלית תהתוכי הוצאות מימון לצורך החוב טילת בהיקף המשמעותי מהגידול ובע הקרן בתשלומי מהגידול

 המותרת ההוצאה ובחישוב הגירעון בחישוב כלולים אים אלה תשלומים .הקורוה גיף התפשטות עם להתמודדות

  .1992-תש״ב התקציבית, ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת חוק לפי
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 2025 עד 2022  לשים שתית-הרב התקציב כיתות
 שולחן על להיח הממשלה על החוק), – (להלן 1985-התשמ"ה התקציב יסודות לחוק א40 סעיף להוראות בהתאם

 מתייחסת זו שתית-רב תקציב וכיתת .השתי התקציב חוק הצעת עם יחד שתית-הרב התקציב תוכית את הכסת

 ,2024–2022 שהן תקציב שות שלוש זו שתית-רב כיתובת מוצגים 2021 לשת לתקציב ביחס .2025 עד 2022 לשים

   .0252–2023 שהן תקציב שות שלוש זו כיתובת מוצגים 2022 התקציב לשת וביחס

 התקציב משות אחת כל עבור כוללת, )הומרטור – (להלן שתית-התלת התקציב כיתות החוק, להוראות בהתאם

 הכולל, הגירעון תחזית המדיה, סותהכ תחזית הצפויה, הממשלתית ההוצאה סכום צמיחה, תחזית בה: הכללות

 למגבלת הצפויה הממשלתית ההוצאה סכום בין ההפרשים את וכן המותר הגירעון סכום המותרת, ההוצאה מגבלת

 – (להלן המותר הגירעון וסכום הכולל הגירעון תחזית ובין )ההוצאה בצד התאמות – (להלן המותרת ההוצאה

 הגירעון הפחתת בחוק הקבועות הפיסקאליות המגבלות על פירוט כוללת כיתוהת בוסף, ).ההכסה בצד התאמות

 לביית ששימשו העיקריות ההחות את וכן ),המסגרות חוק – (להלן 1992-התש"ב התקציבית ההוצאה והגבלת

   ממיסים. ההכסות ותחזית הממשלה הוצאות אומדן

 התחייבויות או וזיםח תקות, ִמהל, הוראות תקדם לא בחקיקה, תתמוך לא הממשלה ,לחוק א40 לסעיף בהתאם

 לחריגה יביאו אשר המדיה הכסות של הפחתה או הממשלתית ההוצאה של הגדלה כרוכה שבביצוען אחרות

 זו הוראה תקציבי. מקור שמשושי מאזות פעולות בביצוע אלא ,המסגרות בחוק הקבועות הפיסקאליות מהמסגרות

 התחזקות על תההשפע את לחיוב המצייים ,לאומיים-הבין הכלכליים המוסדות בקרב מקצועית תמיכה מקבלת

 אומדי מפרסום הובעת התקציבית השקיפות הגברת את וכן הביוי בטווח הממשלה של הכלכלית יציבותה

   .שתית-רב כותבמת וההכסות ההוצאות

 תקופה ובעולם. בישראל הקורוה גיף התפשטות בעקבות במשק, משמעותיים שיויים חלו 2020 משת החל כידוע,

 המשמעויות לגבי הן הגיף התפשטות של הבריאותיים ההיבטים לגבי הן משמעותי, ודאות בחוסר מאופיית זו

 במדייות התחלואה, להתפתחות בהתאם לעת, מעת הדרשים וייםהשי הכלכלה. על והעקיפות הישירות וההשפעות

 דאות.והו חוסר את מחריפים תעסוקה, מקומות על המגבלות ובמדייות בישראל ההדבקה למיעת החברתי הריחוק

 תחזיות על גם ובזאת הכלכליים, התוים על גם ומשמעותית ישירה בצורה משפיעים אלו משמעותיים שיויים

 לשת השי ברבעון שחל התחלואה בתוי המהיר השיפור לדוגמה, כך הקרובות. בשים המשק של וההכסה הצמיחה

 להגבלות המשק וכיסת תחלואה תוי של אפשרית חזרה לחלופין, וההכסות. הצמיחה תחזיות להעלאת תרם ,2021

  ועוד. בתחזיות המקרו, בתוי לשיוי להוביל עשויה חדשות,

 מתהלת ועודה תקציב, חוק אישור ללא המשכי תקציב של במתכות 2020 בשת התהלה ישראל מדית בוסף,

 ולהתחייב ההוצאה את להרחיב הממשלה יכולת את מגביל ההמשכי התקציב .2021 בשת זה שלב עד גם זו במסגרת

 לתקציב ,לכן התקציב. חוק חקיקת עם עדיפויותיה סדר את תקבע הכסת הממשלה כי הבה מתוך ,הבאות לשים

   שתית.-התלת כיתוהת לשות ביחס ובמיוחד הממשלה, הוצאות גידול על מרסת השפעה ההמשכי

 בליק: האוצר משרד באתר גם מוצגים שתית-הרב התקציב כיתות תוי הקוראים לוחות

years-multi-plan-/budgethttps://www.gov.il/he/departments/general  

  .אחרת במפורש צוין לא עוד כל טפיםשו במחירים מוצגים התוים כלל

  

   



      2025 עד 2023 לשים שתית-הרב התקציב תוכית

 

92  

  2025 עד 2022 לשים שתית-הרב התקציב כיתות

 של הכלכלית ליציבותו הכרחיים תאים הם הממשלה של הפיסקאלית אמיותה על ושמירה פיסקאלית יציבות

 גיף עם בהתמודדות גם לראות שיתן כפי כלכליים. זעזועים עם בהצלחה להתמודד הממשלה של וליכולתה המשק

 למשבר הגיבל ליכולת ישראל מדית את הביאה האחרוים העשורים בשי פיסקאלית אחריות על שמירה הקורוה,

 וכך המשבר, בשעת מחזורית אטי מדייות להפעיל אפשרו הטובים הפתיחה תאי כאשר איכותית, ובצורה במהירות

  בו. הפגיעה את ולמתן במשק לתמוך

 ,אחוזים 72.4 של לרמה 2020 בשת ישראל מדית של תוצר החוב ביחס חדה לעלייה הביאה הקורוה עם ההתמודדות

 ההשלכות זו, מסיבה המשבר. לפי לתשלומים ביחס הבאות, בשים הריבית בתשלומי לעלייה מכך וכתוצאה

 המשבר על ההתגברות לאחר רבות שים גם המשק את ללוות ימשיכו המשבר של והפיסקאליות התקציביות

 בשות גדולל צפויות אלו הוצאות התקציב, מביצוע כאחוז הריבית תשלומי ירדו 2019–2014 בשים אם .הבריאותי

 של מוכותה את להבטיח מת על התקציבית. ההוצאה ממסגרת יותר משמעותי תח ולתפוס הקרובות התקציב

 רבה חשיבות ישה ,הבאות ובשים הקרובה בשה הישראלי למשק כוו שעוד האתגרים לקראת ישראל מדית

  פיסקאלית. מבחיה אחראי מדייות לתוואי בחזרה

 2020 םשיב מאושר תקציב ללא ולהתהלות רוההקו למשבר ישיר באופן קשורים כיתובת המשמעותיים העדכוים

 ומגבילה הממשלה של ההוצאה מסגרת את מרסת תקציב חוק בה תקבל שלא שה במהלך התהלות כאמור, .2021-ו

 בסעיף הקבוע למדרג בהתאם זאת הבאות, לשים בסיסיות התחייבויות וליצור שוטפות הוצאות לבצע היכולת את

 תקציב אישור לקידום פעלה וזו 36-ה הממשלה הוקמה 2021 יוי בחודש בוסף, המדיה. משק היסוד: לחוק ב(ב)3

 .2022-ו 2021 יםלש התקציב כיתות את הממשלה אישרה ,2021 אוגוסט חודש בתחילת זו, במסגרת מדיה.ה

 התוספות ןבייה האמור, התקציב אישור במסגרת הממשלה ידי על שהתקבלו ההחלטות בחשבון מובאים זו כיתובת

 לרבות לה,הממש החליטה עליהן טווח ארוכות תוכיות ויישום השוים הממשלה במשרדי שהתקבלו התקציביות

  ועוד. הביטחון למשרד התקציביות התוספות והחיוך, הבריאות מערכת חיזוק ותשתיות, ביוי פרויקטי

 הכסות ולגבי הממשלה של התקציביות מחויבויותיה לגבי העדכיות והתחזיות יוםכ הקיימת החוקית המסגרת פי לע

 במגבלת עמידה לצורך האמורות מהשים אחת בכל התאמה צעדי יידרשו עדיין ,2025 עד 3202 לשים המדיה

 ובהתאם זה למועד כון הידועים לתוים בהתאם זאת בחוק, הקבועה הגירעון לתקרת התכסות ולצורך ההוצאה

   שלהלן. בטבלה למתואר

 כיתומת כחלק פעמיות-חד הוצאות כוללות אין להלן המצויות הממשלה של השוטפות ההוצאות כן, כמו

 לשת ההוצאה מגבלת גם תוקה המסגרות לחוק 18 מס' בתיקון כי יצוין .הקורוה גיף ותהתפרצ עם ההתמודדות

 (גיף כלכלי לסיוע כיתוהת בחוק עוגו אשר הקורוה, משבר עם להתמודדות הדרושות ההוצאות מימון לשם ,2021

 לשם הממשלתית ההוצאה בסכום הגידול האמור, לתיקון בהתאם .2020-התש"ף שעה), החדש)(הוראת הקורוה

 הממשלתית ההוצאה מסכום אחוזים 12.69 על יעלה לא הקורוה משבר עם להתמודדות הדרושות צאותההו מימון

 (להלן הבאות השים לצורך 2021 בשת הממשלתית ההוצאה מסכום כחלק בחשבון יובא ולא ,2020 התקציב בשת

  ).2021 בשת הקורוה משבר עם להתמודדות הוצאות שיעור –
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 2025 2024 2023 2022 ש"ח) (במיליארדי

 512.8 498.0 482.6 452.5 הממשלה* מחויבויות סך

 502.8 482.5 466.7 452.5 המסגרות חוק פי-על המותרת ההוצאה מגבלת

--------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 במגבלת עמידה לצורך הדרשות ההתאמות
 ההוצאה

0.0 15.9 15.5 10.0 

--------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 501.8 481.6 465.9 451.7 הגירעון מגבלת לחישוב ההוצאה

 460.5 439.3 419.0 396.9 בסיס**) (תרחיש המדיה הכסות תחזית

--------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 41.3 42.3 46.9 54.8 ההוצאה למגבלת התכסות בעת חזוי גירעון

 32.2 39.4 45.7 54.8 המסגרות חוק פי-על מותר גירעון

--------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 בגירעון עמידה לצורך דרשים התכסות צעדי
 המותר

0.0 1.2 3.0 9.1 

--------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 19.0 18.5 17.1 0.0 הדרשים ההתכסות צעדי סך

 2.8% 3.4% 3.8% 3.5% קורוה) (ללא התאמה צעדי ביצוע ללא גירעון

 ההוצאה למגבלת התכסות בהיתן תוצאתי גירעון
 קורוה) (ללא

3.5% 2.9% 2.5% 2.3% 

 1.75% 2.25% 2.75% 3.50% תוצר באחוזי מותר גירעון

--------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 0.3 0.9 2.2 6.7 קורוה הוצאות תוספת

 כולל ההוצאה למגבלת התכסות בהיתן גירעון
 קורוה הוצאות

3.9% 3.0% 2.5% 2.3% 

 הקורוה גיף עם התמודדות בגין הוצאות כולל לא הממשלה מחויבות סך *

  הבסיס תרחיש את משקפים זה לוח להכת ששימשו וההכסות המקרו תחזיות **

 וכי המסגרות בחוק כרגע מעוגת שאיה קורוה הוצאות בתוספת מדובר כי יצוין להלן. קורוה הוצאות לפריסת התייחסות ראו ***
 צורך ויהיה ,2020 לשת ההמשכי התקציב במסגרת יבוחו אשר ,2020 בשת שקודמו האצה לעייי התחייבויות על מבוססת היא

  העיין. לפי ,2025 עד 2022 בשים לתקצבן

  

 בתקציב המותר הממוצע הומילי השתי הגידול הוכחיות, כלכליות-המקרו התחזיות ולוכח המסגרות חוק פי על

 יהצפו המותרת ההוצאה שמגבלת כך ש"ח, מיליארד 16.7-כ של סכום על יעמוד 2025 עד 2022 השים בין המדיה

 ,2022 בשת ש"ח מיליארד 452.5-לכ ,2021 בשת ש"ח מיליארד .3432-לכ ,2020 בשת ש"ח מיליארד 3412.-מ לגדול

 הוא לעיל האמור .2025 בשת 502.8 -ולכ 2024 בשת ש"ח מיליארד 482.5-לכ ,2023 בשת ש"ח מיליארד 466.7-לכ

 על בה, הכללים הפרמטרים בהיתן ,2025 עד 2021 בשים עבממוצ עומדת אשר ההוצאה מגבלת לוסחת בהתאם

 הקודם, בפרסום שהייתה ממה הוכחי בפרסום גבוהה ההוצאה מגבלת בשה. אחוזים .72-כ של ריאלי גידול שיעור

 ההוצאה במגבלת הריאלי הרכיב 2022-ו 2021 שבשים כך הומילית, ההצמדה וסחת של הצפוי העדכון בעקבות
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 הקודמות השים בשלוש בפועל, לצרכן המחירים מדד ממוצע חלף ,אחוזים 2 כלומר האיפלציה, יעד לאמצע יוצמד

 עדכון בשל וכן 2021 אוגוסט בחודש שהתפרסמו הצמיחה תוי עדכון לאור עודכה התחזית כן, כמו התקציב. לשת

   הריאלי. הגידול רכיב על משפיע אשר זו לשה תוצר החוב יחס לעדכון הוביל אשר ,2020 תקציב ביצוע

 מביאות הקורוה) עם התמודדות לצורך פעמיות-חד הוצאות ללא (כאמור, 2025 עד 2022 בשים הממשלה הוצאות

 קהפסי הממשלה, החלטות מחקיקה, הובעות הוצאות בהן: אליהן, מחויבת שהממשלה ההוצאות כלל את בחשבון

 היקף הוא 2025 עד 2022 בשים הממשלה הוצאות היקף המדיה. את המחייבים והסכמים משפט בתי של

 מדייות שיויי יבוצעו לא הרלווטיות התקציב שות שבמהלך בהחה זה, פרסום למועד כון הידועות, המחויבויות

 כי הקובע לחוק, א40 בסעיף עמידה של הבהח מוצגים התוים דהייו, אקסוגיים. לאירועים כתגובה או יזומים

 חדשות מחויבויות על החלטות לקבל אין המסגרות, בחוק הקבועות הפיסקאליות מהמגבלות חריגה של הקיים במצב

  האמור. בסעיף כהגדרתה מאזת בפעולה קיטה ללא

 הביטחויים. או האזרחיים בתחומים הממשלה הוצאות של הפחתה הם ההוצאה בצד האפשריים ההתכסות דיצע

 חוב החזרי בגין הריבית תשלומי טל כך בה, ותעמוד יותר מוכה גירעון תקרת תקבע שהממשלה ככל לכך, בוסף

 או האזרחיים בתקציבים הפחתות לבצע הצורך את ימתן אשר תקציבי, חיסכון שייצור באופן יפחת הבאות בשים

 האחרוות, לשים ביחס הריבית בתשלומי גידול הבאות בשים צפוי זה בשלב כי לציין יש זאת, עם יחד הביטחויים.

 את ולאפשר בהכסות הירידה על לפצות כדי ,משמעותיים כסף סכומי לגייס והצורך הקורוה מהשפעות הובע

  הקורוה. עם להתמודדות הכלכליות כיותווהת התקציב הוצאות

 המס, במערכת קיימים פטורים ביטול דהייו: המס, בסיס הרחבת הם ההכסה בצד האפשריים ההתכסות צעדי

 הגבייה בסיס הרחבת וכן שלילית חיצוית השפעה בעלי מוצרים על מס הטלת הקיימים, המס שיעורי של העלאה

  מס. בפרצות טיפול באמצעות

  

  הביוי בטווח הממשלה הוצאות

 2025 2024 2023 2022 ש"ח) (במיליארדי

 512.8 498.0 482.6 452.5 הממשלה הוצאות סך

--------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ 

 104.3 101.0 98.1 94.3 הציבורי והסדר הביטחון

 234.4 225.0 213.8 199.2 החברתיים השירותים

 45.9 46.5 48.5 43.7 תשתיות

 24.8 24.6 25.6 23.0 המטה משרדי

 37.7 36.5 35.3 34.2 המשק עפי

 65.8 64.3 61.4 58.1 בטל"א) וקרן (ריבית חוב החזרי

--------------------------------------------- ------------ ------------- ------------- ------------- 

 512.8 498.0 482.6 452.5 המסגרות חוק פי-על המותרת ההוצאה מגבלת
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  שתית-הרב התקציב בתוכית השיויים עיקרי

 העיקריים לשיויים התייחסות תוך 2025 עד 2022 לשים הפיסקאלית המצב תמות של עדכון הוא כאמור, ,זה מסמך

  זה. מסמך פרסום למועד ועד 2021 במרץ לממשלה הקודם הפרסום הגשת ממועד שהתרחשו

 הביאה הקורוה, התפרצות לצד ,2021 שת במהלך זה למועד ועד 2020 שת כל לאורך המשכי בתקציב התהלות

 לריסון לב ובשים ,בחירות תקופת הייתה מהתקופה שחלק מאחר הממשלה, של הצפוי המחויבויות בהיקף לשיויים

 ההתמודדות בוסף, הקורוה. עם ההתמודדות לצורך למעט חדשות, החלטות מעט התקבלו כאמור, בתקופה החל

 ישן זאת, לעומת הממשלתית. הפעילות ולצמצום שוים פרויקטים של לדחייה הביאה הקורוה עם הממשלתית

 בעקבות התאפשרה אשר תשתיות בפרויקטי ביצוע האצת כגון: הקורוה, עם ההתמודדות בעקבות שגדלו הוצאות

 על בעיקר השפיעו אשר התעסוקה, שוק במצב משמעותי ושיוי הריבית בהוצאות עדכון והסגרים, בסועה הירידה

 תקציבה את אישרה 2021 יוי בחודש שקמה ממשלהה כי העובדה גם בחשבון לקחה זה בעדכון המחירים. מדדי

 ןבעיי החלטה אשר הממשלה של מתוכות עבודה כיותות ותמובא זו כיתובת ,כן כמו .2021 אוגוסט חודש בתחילת

  .התקציב אישור מועד עד התקבלה

 התקציב מאשכולות אחד בכל ביטוי לידי באים שהם כפי ,2025 עד 2022 בשים הממשלתית בהוצאה השיויים להלן

  השוים:

 2024 2023 2022 ש"ח) (במיליארדי 

 482.5 464.1 447.2 )2021 (מרץ הקודם בפרסום הממשלתית ההוצאה סך

 1.4 1.3 0.9 ציבורי והסדר הביטחון

 7.7 4.8 0.8- החברתיים* השירותים

 2.6 6.8 2.3 התשתיות

 1.5 2.7 1.0 המטה משרדי

 1.8 2.0 2.2 המשק* עפי

 0.6 0.9 0.2- חוב החזרי

 15.5 18.5 5.3 ההוצאות* בהיקף משיוי הובע פרסומים בין שיוי סך

 498.0 482.6 452.5 )2021 (אוגוסט הוכחי בפרסום הממשלתית ההוצאה סך

  .ספרות מעיגול ובעים שישם, ככל המצרפיים, בסכומים הבדלים *

  

  הציבורי והסדר הביטחון

 ים לביטחון המשרד הביטחון, משרד את כוללת הציבורי ובסדר בביטחון העוסקים המשרדים קבוצתוכן הפ 

 בסיסי של והקמה מעבר פרויקטי של התקציביות ההוצאות כללות לא זו בקבוצה אחרות. ביטחויות הוצאות

  לגב. צה"ל

 ת המקורי בתקציב ההוצאהשהם ש"ח מיליארד 87.3-כ על עומדת הציבורי והסדר הביטחון אשכול על 2019 לש 

  זו. לשה אהההוצ מסך אחוזים 22.0-כ

 וכחי, הממשלה מחויבויות היקף פי עלים בין ההציבורי והסדר הביטחון על ההוצאה צפויה 2025 עד 2022 הש 

  ש"ח. מיליארד 9.9-בכ לגדול

 כל עודוספים גופיםל הצפויות העלויות זו משרדים בקבוצת לות הביטחון. במערכת  
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 הוא: הזו המשרדים בקבוצת העיקרי השיוי הקודם, לפרסום ביחס

 ושאים בשל היתר בין ,הקודם לפרסום ביחס גדלה הביטחון מערכת כלל תקציב על הצפויה ההוצאההאלה ה: 

 ת החל – שוטפות להוצאות תוספתוספו 2021 מש עבור הביטחון משרד תקציב לבסיס ש"ח רדמיליא 2.3-כ 

   השוטפות. הוצאותיו

 יתות יישוםפש כ" "ת – אחתה 2021 בשית ליישום הביטחון לתקציב ש"ח ןמיליו 300-כ של תוספת 

 בדגש ,הביטחון ומערכת צה"ל לכי היתים והשיקום הטיפול לשיפור להביא שמטרתה אחת', 'פש רפורמת

  ש"ח. מיליארד 1.2 על כיתוהת תקציב עומד 2022 בשת ).PTSD( טראומה-פוסט פגעי על

 ות החירום לתקציב ש"ח מיליון 80-כ של תוספתות תלפעולו האזרחית וההתגוות התגוצופרים, כגון ,שו 

   וכו'. גדר צמודי ליישובים גדרות

 ת ש"ח מיליון 250-כ על תוספתבעורף. פרטי מיגון לפרויקט 2022 בש 

 לכך משאבים ולהקצות האכיפה לחיזוק לפעול הממשלה החליטה הערבית, בחברה בפשיעה המאבק במסגרת 

 תקציב תוגבר כך, במסגרת האלימות. תופעת עם אזרחית להתמודדות שועדו וספים תקציבים לצד ישירות,

 התקציב כן, כמו .2023-2022 בשים וספים שוטרים 1,100 של מדורג גיוס שישקף באופן הפים לביטחון המשרד

  התקיה. בתוספת הכרוכות התפעול ועלויות הביוי ההצטיידות, את ישקף

  החברתיים השירותים

 וך, משרד הוצאות את כוללת החברתיים לשירותים ההוצאהמשרד הגבוהה, ההשכלה מערכת לרבות החי 

 התרבות המדע משרדי העלייה, לקליטת המשרד הרווחה, משרד בריאות), בסל השתתפות (בתוספת הבריאות

   השואה. יצולי לזכויות והרשות ורטוהספ

 כללות לא זה באשכול וי משרד כגון: אחרים, משרדים של חברתיים שירותים בגין הוצאותכמו והשיכון. הבי 

 (מס מהציבור ישירות הגבים ייעודיים מיסים ותבאמצע הממומן חברתיים, שירותים על בהוצאות החלק כן,

   זה. באשכול כלל איו ולכן המדיה, בתקציב מופיע איו לאומי), וביטוח בריאות

 ת המקורי בתקציב ההוצאהשהם ש"ח מיליארד 177.8-כ על מדתעו החברתיים השירותים אשכול על 2019 לש 

  ההוצאה. מסך אחוזים 44.7-כ

 וכחי, הממשלה מחויבויות היקף פי עלים בין הלגדול החברתיים שירותים על ההוצאה צפויה 2025 עד 2022 הש 

 ש"ח. מיליארד 335.-בכ

 זה: הוצאה ברכיב הצפויים השיויים עיקרי לגבי ההחות להלן

 וך במערכת התלמידים במספר טבעי גידולוך משרד בתקציב הגידול – החיובע, החי ה היתר, ביןלגידול ממע 

  החיוך. במערכת תלמיד לכל שירות לספק והצורך בשתון התלמידים במספר

 ויוך במערכת לימוד כיתות ביהממשלה אישרה 2016 באוגוסט 11 מיום 1848  מס' הממשלה בהחלטת – החי 

 התקציב בשת האמורה, החומש תכית במסגרת .2021 עד 2017 לשים לימוד כיתות לביוי מורחבת חומש תכית

 לביוי המוקצה המדיה תקציב סך וספים. לימוד וכיתות גים 3,400-לכ תתקציבי הקצאה מתוכות ,2021

 בהיתר שקבע כפי הפיס מפעל השתתפות ביכוי החומש לתכית הדרש התקציב סך הוא ילדים וגי לימוד כיתות

 כתבמער הטבעי הגידול להמשך כמעה .1977-התשל"ז העושין, לחוק בהתאם הגרלות לערוך הפיס למפעל שיתן
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 התקבלה וטרם כאמור, חדשה תכית גובשה שטרם אף על כיתות. לביוי חדשה בתכית צורך יהיה החיוך

 תהיה שתאושר התכית כי החה משקפים שתית התלת בתכית התוים שלה, המימון למקורות ביחס החלטה

   .2021 בשת שמסתיימת לתכית דומים מקורות ובחלוקת בהיקף

 ד ממלכתי, בריאות ביטוח חוק במסגרת – הבריאות בסל גידול"בריאות ביטוח חוק – (להלן 1994-התש 

 בריאות, מס תשלום מקורות: משלושה הממומן בריאות שירותי סל לקבל זכאים ישראל מדית אזרחי ממלכתי),

 פרמטרים לפי מקודם הבריאות סל ). )6.45%ורמטיבית עצמית והשתתפות המדיה מתקציב הסל עלות השלמת

 ראו 2021 שת לעיין הממשלה. בהחלטות שקבעו תוספות ולפי וטכולוגיות דמוגרפיה מחירים, של קבועים

  .2021 במרץ 1 מיום 851 מס' החלטה

 קבעו ממלכתי בריאות ביטוח חוק במסגרת – ממלכתי בריאות ביטוח לחוק שלישית תוספת מכוח שירותים 

 ועוד. גריאטריה פש, כי שיקום ויידות, שיקום טיפולי ובהם הבריאות משרד ידי על המסופקים שירותים מגוון

  הדמוגרפי. הגידול עם עולה אלו בשירותים הצורך

 ה השתתפותויים בשל – הלאומי הביטוח בגביית המדיולפי הממוצע ובשכר במשק המועסקים במספר השי 

 הביטוח דמי סכום משתה הלאומי), הביטוח חוק – (להלן 1995-התש"ה משולב] [וסח הלאומי הביטוח חוק

 הלאומי, הביטוח של בגבייה משתתף המדיה אוצר הלאומי, הביטוח לחוק 32 סעיף לפי מהציבור. שגבה הלאומי

   המדיה. השתתפות עודכה זאת ובעקבות

 ם ומיםהסכי גידול כוללים איהבטחת (כגון האוצר משרד ידי על מלא באופן המתוקצבות בקצבאות אקסוג 

  הרלווטיות. מההצמדות החורג הכסה)

  הם: הזו המשרדים בקבוצת השיויים עיקרי הקודם, לפרסום ביחס

 ים בממוצע ש"ח מיליארד 3.9-בכ עלתה החברתיים השירותים תקציב על הצפויה ההוצאה2024 עד 2022 בש 

 לאומי, ביטוח בגביית המדיה של החזויה בהשתתפות עלייה תבעקבו היתר בין זאת הקודמת, התחזית לעומת

 מעדכון ובעים אלו שיויים המדיה. מתקציב הבריאות סל עלויות מימון על במלואה מפצה שאיה ירידה לצד

  הקורוה. ממשבר המשק של המהירה היציאה את המשקף מטה, כלפי הביוי בטווח במשק האבטלה תחזית

 יכר באופן הצטמצמו הלאומי לביטוח ההקצבות – לאומיה ביטוחה ומרטור למסמך ביחסאשר ,הקודם ה סמך 

 ובע בהוצאה מעלה כלפי העדכון עיקר הקורוה. משבר  של מוגדות השפעות עקב חלקיים תוים על בחלקו

 האוצר הקצבות גובה על והשלכותיה מהמשבר, היציאה עקב באבטלה הירידה לאור הכולל השכר בפח מעלייה

 עשות לאומי לביטוח למוסד ההמדי אוצר הקצבות הלאומי, הביטוח לחוק 32 סעיף פי על הלאומי. לביטוח

 מסך אחוזים 60-כ של בגובה תקציב הלאומי לביטוח מעביר המדיה שאוצר כך הביטוח, דמי לגביית ישר ביחס

   בחוק. זה סעיף בגין שה בכל הגבייה

 ה כל מקודמת הבריאות סל עלות – הבריאות סלים מרכיביו אשר בריאות,ה יוקר במדד שבתוספת מעוג 

 להחלטת בהתאם דמוגרפיות התפתחויות פי על מקודם הסל כן, כמו ממלכתי.ה בריאותה ביטוח לחוק החמישית

 גידול לקצב בהתאם הבריאות סל של דמוגרפי קידום לעיין 2014 באוקטובר 7 מיום 2066 מס' הממשלה

 עצמיות השתתפויות בריאות, מס גביית הם הסל של המימון מקורות הקודמת. בשה בפועל האוכלוסייה

   ה.המדי תקציב ידי על ממומת והיתרה הביטוח, מחברות ותקבולים

 מהמשבר, היציאה עקב באבטלה הירידה לאור הכולל השכר בפח מעלייה ובע בהוצאה מטה כלפי העדכון עיקר

  לסל. מימון מקור המהווה הבריאות מס גביית על והשלכותיה



      2025 עד 2023 לשים שתית-הרב התקציב תוכית

 

98  

 י הטמעתה תקה מגפת התפרצות בעת – הבריאות במערכת קורווספו הקורו ים מאותיים תקלתגבור זמ 

  הבריאות. מערכת תקציב בבסיס כעת מוטמעים אשר הבריאות, מערכת

 ת על – ואחיות אחים ורופאות, רופאים הכשרותבישראל האוכלוסייה לגידול הרפואי האדם כוח את להתאים מ, 

  אלה. בתחומים בישראל המוכשר האדם כוח היקף להגדלת יפעל הבריאות משרד

 יות קיצוריתות יפעיל הבריאות משרד – מתמחים תוריות לקיצור (פיילוט) כברפואה. המתמחים תור  

 יתותפש בריאות מערך לשיפור כיתות במסגרת – היתות תופעל הבריאות, משרד של העבודה כלהקמת כ 

  ם.הקיימי הטיפול במוסדות השירות סטדרט ושיפור פסיכיאטרי אשפוז תחליפי

 כות קצבאות העלאתקבע הלאומי, הביטוח לחוק 200 מס' תיקון במסגרת – ה כות קצבאות כיבאופן יועלו ה 

 העלאת עלות וסך ש"ח, 3,700 לפחות על תעמוד הכללית הכות שקצבת כך ,2021 שת ועד 2018 משת הדרגתי

 בעלות הכים לאוכלוסיית הקצבאות העלאת מתווה מושלם לפיכך, ש"ח. מיליארד 4.341 על ודתעמ הקצבאות

  ש"ח. מיליארד 1.8-כ של

 סה השלמת גמלת העלאתסה השלמת גמלת העלאת – הכשיחיד כך ש"ח, מיליארד 1.5-כ של בסך לקשישים הכ 

 בוסף, המיימום. משכר אחוזים 70 על שתעמוד לקצבה בחודש ש"ח 473 של לתוספת יזכא יהיה 70 לגיל מתחת

 ש"ח 5,865 של בסך לקצבה זכאים יהיו 70 לגיל מתחת זוג שבי כך בחודש, ש"ח 750-בכ לזוג הגמלה תוגדל

 בחודש.

 ה לקצבת הדיסריגארד הגדלתה בגיל זקה קצבת – המותית 70 גיל ועד פרישה מגיל זקסות, במבחן מותהכ 

 לו מקוזזת הדיסריגארד ש"ח, 6,014-ל מעל הם מעבודה הכסותיו אשר ה"ל הגילאים בטווח שמבוטח כך

 הפרישה גיל להעלאת הלווים הצעדים במסגרת .לדיסריגארד מעלש מההכסות אחוזים 60 הזקה מקצבת

 ובשת ש"ח 6,750 על יעמוד 2022 שבשת כך פעימות, בשתי ליחיד הדיסריגארד גובה את להגדיל מתוכן לשים,

 כיום ש"ח 8,019-מ שיעלה כך תלוי, עם יחיד עבור הדיסריגארד את להגדיל מוצע ,במקביל ש"ח. 7,750 על 2023

 מיליון 200-בכ מוערכת ה"ל הצעדים של התקציבית העלות .2023 בשת 10,333-ול 2022 בשת ש"ח 9,000-ל

 .ואילך 2023 בשת ש"ח מיליון 300-ובכ 2022 בשת ש"ח

 ים 3,000 העלאתות מהממתית החל – אתיופיה במחת ,2022 בשים 3,000-כ של העלאה מתוכמהממתי  

   אבבה. ובאדיס בגודר במחות

 ק הגדלתתי המעיצולי השת – שואה ליצולי הטבות לחוק 4 סעיף לפי משלמת ישראל מדיק שואה למע 

 האצים. רדיפות כי חוק לפי חודשי לתגמול זכאים אים אשר שואה יצוליל לשה ש"ח 3,991 של בסך שתי

 וגזעיות אטישמיות התכלויות פגעי אלף 51-לכ וזהה צמוד בסכום מעק משלמת ישראל מדית בוסף,

 6,500 על שיעמוד כך ש"ח, 2,509 של בסכום המעק את להגדיל טהוחל כעת השייה. העולם מלחמת בתקופת

 החיים ההטבות חוק מכוח מעק זכאי שואה יצולי אלף 65-כ של רחבה קבוצה על ישירה השפעה להצעה ש"ח.

 וזהה צמוד להם המשתלם המעק סכום אשר וגזעיות אטישמיות התכלויות פגעי אלף 51 ולעוד בישראל,

 300-כ ואה המעק הגדלת של העלות סך ההטבות. לחוק 4 סעיף לפי השואה ליצולי המשתלם המעק לסכום

   ואילך. 2022 לשת שקלים מיליון

 ת סוף לקראת – םיהסוציאלי העובדים עם שכר הסכםהעובדים איגוד עם שכר הסכם להיחתם צפוי 2021 ש 

 שלושהב הרווחה משרד הוצאות את להגדיל צפוי זה הסכם ש"ח. וןילימ 200 של מראש קבוע בהיקף הסוציאליים

 שיתן בשיפוי גידול המשרד, ידי על ישירות המועסקים םיסוציאלי לעובדים שכר בתשלומי גידול אופים:
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 שיוי עקב חוץ במיקור היתים תעריפים בתקציב גידול ם,יסוציאלי עובדים העסקת בגין המקומיות לרשויות

 השוים. בתעריפים םיסוציאלי עובדים שכר מרכיב

 יתיתים כים סבסוד – הצהרוי צהרויקו אשר ארצית כלל בפריסה ב'–א' ובכיתות הילדים בגמסגרת יע 

 הריים.והצ אחר בשעות חמה וארוחה לימודיות

 יתותיתות סבסוד – החופשות כבבתי והחורף האביב חופשות במהלך ימים עשרה במשך הפועלת החופשות, כ 

   הילדים. ובגי הספר

 ווך על האחריות מהעברת כחלק – הרך לגיל ךחיוך, למשרד שלוש עד לידה לגילאי החיו החיתהליכי ייב 

  והבקרה. הפיקוח ולמערכי הפדגוגי למערך תשתיות ויבוססו היום מעוות על ופיקוח הדרכה

 ת – יישומי במו"פ התמיכה היקף גידולמהמחקר המו"פ, שרשרת בכל ופיתוח מחקר מעודדת ישראל מדי 

 במחקר והתמיכה חיזוק על אמון והטכולוגיה המדע משרד התעשייתי. למו"פ ועד היישומי המחקר דרך הבסיסי

 אפליקטיבי לידע באקדמיה, בעיקרו וצר אשר בסיסי ידע בהפיכת דרש רכיב הוא היישומי המחקר היישומי.

 לעידוד מחקר מעקי כיתות מפעיל המשרד לפיכך, בתעשייה. זה בידע השימוש לקראת כבסיס במהותו, יותר

 משמעותי חלק בתחום. אדם וכוח ידע של קריטית מסה ליצור במטרה היישומי, המדעי המחקר ולחיזוק

 ובע המדע משרד בתקציב הגידול מיות.לאו-ןבי מחקר בקרות שותפות במסגרת ותמבוצע המשרד מתמיכות

 הובע מגידול וכן קודמות בשים המשרד של להתחייב ההרשאה לתקציבי ביחס המזומן ביצוע בתחזיות מגידול

 יישומי. במו"פ לתמיכה זרות מדיות עם שתיים-רב מהסכמים

  

   תשתיות

 כללים והרשויות המשרדיםרגיה משרד הם: התשתיות באשכול הוהבטיחות התחבורה משרד והמים, הא 

   והשיכון. הביוי ומשרד ולביוב למים הממשלתית הרשות בדרכים,

 ת המקורי בתקציב ההוצאהאחוזים 6.9-כ םשה ש"ח, מיליארד 27.4-כ על עומדת התשתיות אשכול על 2019 לש 

  ההוצאה. מסך

 וכחי, הממשלה מחויבויות היקף פי עלים בין ה2.2-בכ לגדול התשתיות על ההוצאה צפויה 2025 עד 2022 הש 

 ש"ח. מיליארד

  זה: הוצאה ברכיב הצפויים השיויים עיקרי לגבי ההחות להלן

 יהול מס לגביית היערכותסיעה הביקוש לת המס גביית תחילת לקראת – דן בגוש פרטי ברכב ל2024 בש, 

 ם,לאוטובוסי העדפה תיבי סלילת אוטובוסים, מסופי ביית היתר בין הכוללת היערכות כיתות לביצוע תצא

 משמעותית. שירות ותוספת ישראל ברכבת הוסעים קיבולת הגדלת אופיים, שבילי סלילת וסע, חה חיוי ביית

 סיעה ידי על המס מתשלום להימע שיבחרו לאלו ראויות ציבורית תחבורה חלופות להעמיד היא כיתוהת מטרת

 הציבורית. בתחבורה

 ים – תחבורה פרויקטי של הביצוע בקצב גידולבתחום משמעותיים פרויקטים לשיאם יגיעו הקרובות בש 

 הרכבת מסילות חשמול הם: המרכזיים הפרויקטים והכבישים. האוטובוסים הקלות, הרכבות הכבדות, הרכבות

 לפרויקט ביחס האוטובוסים. תשתיות וחשמול דן גושבו )JNET-(ה בירושלים הקלות הרכבות רשת הכבדה,

 כיתות וגיבוש בחקיקה התקציב אישור עד וזאת ,בפרויקט התקדמות המשך לצורך ראשוי תקציב מוח המטרו,
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 לאומית היערכות שעייה ,2021 אוגוסטב 1 מיום 200 מספר ממשלה בהחלטת רלאמו בהתאם מפורטת, תקציב

  דן. גוש במטרופולין מטרו מערכת לפיתוח

 יותות אישור היקף על שמירהתיותש-רב כ – פרויקטים מלאי על לשמור ובמטרה הגדל הביצוע קצב אף על 

 במטרה ,התחבורה משרד של הביצוע בחברות שתיות-רב כיותות מתוקצבות להיות ימשיכו ,לביצוע זמין עתידי

   אותים. תחבורה שירותי עלו התחבורה משרד יעדי על לשמור

 ון בתקציבי גידולוי משרד של והפיתוח התכהדיור, היצע להגדלת הממשלה מאמצי במסגרת – והשיכון הבי 

 את הממשלה הרחיבה כך בתוך מגורים. כיותות של הזמין התכוי המלאי להרחבת הממשלתי המאמץ גדל

 ואת המיעוטים, יישובי על בדגש בעלים, מרובת פרטית ובקרקע פרטית בקרקע מגורים כיותולת התכון עבודת

 לפיתוח המסובסדת הפעילות היקף גדל כן, כמו העירוי. המרקם בלב העירוית להתחדשות כיותולת עבודתה

 כיתות הארכת עקב סף,בו בושא. הממשלה להחלטות בהתאם המיעוטים וביישובי הפריפריה ביישובי תשתיות

 מתן מאפשר איו הקרקע ערך שבהם ביישובים המועק הפיתוח סבסוד היקף גדל מופחת, במחיר השיווקים

  מספקת. החה

 וי משרד של הסיוע בתקציב גידולובמיוחד הדיור, היצע לתלהגד הממשלה מאמצי במסגרת – והשיכון הבי 

 בקצב הגידול בשל וכן רכישה, מעקי יתים שבהם מופחת במחיר ושיווקים למשתכן מחיר כיתות במסגרת

 צפויה 2024 עד 2021 השים במהלך כן, כמו המשרד. של הסיוע בתקציבי גידול חל דירה, בשכר הסיוע מימוש

 תיקון בעקבות ,1992-התש"ב לדיור, הלוואות חוק מכוח היתות המסובסדות בהלוואות הגידול מגמת להימשך

 לממתיי וכן זכאיםל דירה בשכר הסיוע הגדלת על הוחלט ,בוסף הזכאים. ריבית את שהפחית 2015 בשת החוק

  .הציבורי הדיור

  הוא: זו משרדים בקבוצת העיקרי השיוי הקודם, לפרסום ביחס

 ים גדלה התחבורה בתחום פיתוחה תקציב על הצפויה ההוצאהבממוצע ש"ח מיליארד .93-בכ 2025 עד 2022 בש 

 תזרים ועדכוי קיימים פרויקטים של האצה פרויקטים, התייקרות יהםיב גורמים פרממס ובע הגידול .לשה

 :האלה הפרויקטים כללים שהתייקרו םבפרויקטי הביצוע. לקצב בהתאם

 ות 34-ו ק"מ 24 של באורך קלה רכבת קו – דן בגוש האדום הקלה הרכבת קוותתח עשר מתוכן ,תח תת-

 קרקעית-תת בחפירה ההדסית המורכבות אביב. תל דרך תקווה לפתח ים בת בין מחברה הקו – קרקעיות

 הביאו רבי,האו במרחב מעבודות כתוצאה היתר בין ,הביצוע משך התארכות לצד הפרויקט, מן בחלקים

   הצפוי. הפרויקט באומדן להתייקרות

 תיביםתיבים – המהירים ה יה בדרום לציון לראשון דן גוש מרכז את המחבריםתבאמצעות בצפון ול 

 התחבורה קווי את ישרתו התיבים .2 כבישו 20 כביש לאורך רצוף ציבורית לתחבורה העדפה תיב

 התחבורה בשירות פוגעים לא שהאחרוים ככל ,אגרה ומשלמי וסע, חה מחיוי שאטלים הציבורית,

 .2025 בשת לתועה להיפתח צפויים התיבים הציבורית.

 ות התחבורה משרד תקציב עדכוןומרטור בשובע ה יותובת האצותמ גםישראל רכבת של קיימות פיתוח כ 

 זיהום את משמעותית להפחית צפוי הרכבת מסילות חשמול המזרחית. והמסילה החשמול כיתות ובראשן

 המזרחית, המסילה הקיימים. בקווים התפעולית היעילות את להגביר צפוי ובוסף הערים במרכזי האוויר

 ,וספים יישוביםלו לערים השירות הרחבת את תאפשר הקיימת, למסילה ממזרח ללוד חדרה בין המחברת

 צפוי הוא שגם האוטובוסים, צי לחשמול בהיערכות הייתה וספת האצה וסחורות. מטעים להובלת גם – ובעתיד

 האוויר. זיהום להפחתת לתרום
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 וסף גורם וייםואה לשי יהם,יב ,קיימים בפרויקטים תזרים יעדכו מפעיל והחלפת הזיכיון הסכם הפסקת 

 התפעול עלויות את להוזיל וכן לוסעים היתן השירות את לשפר במטרה זאת ,בירושלים הקלה הרכבת

 הקמת בגין חוב פירעון ובראשם תשלומים להקדמת הביאה הזיכיון הסכם הפסקת הרכבת. של והתחזוקה

   הזכיין. של ההפעלה שות לאורך להיפרע היה שעתיד הפרויקט,

 יוס משמעותיים תזרים עדכויהםיב ,כבישים פרויקטי בגין היו פים לוד -ברמלה 200 כביש בירושלים, 16 כביש 

 הביצוע בחברות הפיתוח כיותות בגין וספים גידולים בחשבון לקחו הוכחי בעדכון ,כן כמו ד."חב כפר ומחלף

 ציבורית, תחבורה למערכות הצפויים בביקושים לתמוך היא הפיתוח כיותות מטרת התחבורה. משרד של

 יחידות פיתוח לאפשר התחבורה, משרד של האסטרטגיות כיותומהת הגזרים התחבורתיים ביעדים לעמידה

 זה הוצאה בתחום פיתוח בפרויקטי התזרימים כי יצוין המיעוטים. ישובייב התשתיות פערי את ולצמצם דיור

 רבים. ממשתים הובעת רבה בתודתיות מאופייים

 
   המטה משרדי

 האוצר, משרד לאומי, לביטחון והמטה הממשלה ראש משרד :האלה המשרדים את כוללת המטה משרדי קבוצת 

 גם כללות זה באשכול גבול. ומעברי ההגירה האוכלוסין, ורשות הפים ומשרד החוץ משרד המשפטים, משרד

 ומימון המדיה מבקר משרד המדיה, שיא הכסת, תקציב מקומיות, לרשויות העברות כדוגמת: ממשל, הוצאות

  מפלגות.ה

 ת המקורי בתקציב ההוצאה5.2-כ שהם ש"ח, מיליארד 20.6-כ על עומדת המטה משרדי אשכול על 2019 לש 

  ההוצאה. מסך אחוזים

 וכחי, הממשלה מחויבויות היקף פי עלים במהלך הלגדול המטה משרדי על ההוצאה צפויה 2025 עד 2022 הש 

 ש"ח. מיליארד 1.8-ב

  הם: הזו המשרדים בקבוצת השיויים עיקרי הקודם, לפרסום ביחס

 ים ש"ח מיליארד 1.7-בכ בממוצע גדלה המטה משרדי תקציב על הצפויה ההוצאהביחס ,2024 עד 2022 בש 

 בפרויקטים פריסה עדכון לרבות ,המטה במשרדי והצטיידות יויב פרויקטי תזרים עדכון בשל הקודם, םולפרס

 ועדכון בירושלים הממשלה בקריית הקלה הרכבת של התפעולו התחזוקה מרכז ביוי פרויקט התשתיות, בתחום

  ובאשדוד. בחיפה החדשים הים במלי סחורות לבדיקת במשקפים הצטיידות פרויקט תזרים

 

  המשק עפי

 כללים המשרדים קבוצתפ המשרד התיירות, משרד והתעשייה, הכלכלה משרד את כוללת המשק יבע 

 ופיצויים, גמלאות על ההוצאה את כוללת הקבוצה כן, כמו התקשורת. ומשרד סביבה להגת המשרד החקלאות,

   אחרות. הוצאות וכן כללית רזרבה פיקוח, רשויות על הוצאות הוותיקות, הפסיה לקרות התשלום לרבות

 ת המקורי בתקציב ההוצאהפי אשכול על 2019 לשאחוזים 7.7-כ שהם ש"ח, מיליארד 32.2-כ על עומדת המשק ע 

  ה.ההוצא מסך

 וכחי, הממשלה מחויבויות היקף פי עלים במהלך הפי על ההוצאה צפויה ,2025 עד 2022 השוהוצאות המשק ע 

 ש"ח. מיליארד 3.4-ב לגדול אחרות

  זה: הוצאה ברכיב הצפויים וייםהשי עיקרי לגבי חההה להלן
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 ות תשלום הסדרסיה לקרות התשלומים להסדר החזוי ההוצאה היקף – הוותיקות הפסיה לקרהוותיקות הפ 

 .1981-התשמ"א (ביטוח), פיסיים שירותים על הפיקוח לחוק יד78 סעיף לפי שקבע סילוקין ללוח בהתאם הוא

 ועד ההסדר חוקק שבו מהמועד לצרכן המחירים למדד והצמדה אחוזים 4 ריבית של תוספת כולל האמור הסיוע

 בפועל. התשלום למועד

  הוא: זאת משרדים בקבוצת העיקרי השיוי הקודם, לפרסום ביחס

 פי על הצפויה ההוצאהים ש"ח מיליארד .50-בכ בממוצע גדלה אחרות והוצאות המשק עביחס 2024 עד 2022 בש 

 ביחס השקל חלשותיה הגמלאות, תשלומי על השפיעו אשר מחירים מדדי תחזית עדכון בעקבות הקודם, לפרסום

  פרויקטים. של הוצאה תזרימי ועדכון בחו"ל הממשלה פעולות על השפיעה אשר הקודם, לפרסום

 פי על הצפויה אהההוצים ש"ח מיליארד 0.5-בכ גדלה המשק עהרפורמה יישום בשל ,2024 עד 2022 בש 

 בעיקרו הובע החדשות רשות בתקציב גידול בשל לחקלאים, הישירות והתמיכות המעקים והגדלת בחקלאות

 כמו .1202-ו 2020 השים במהלך הפרויקטים ביצוע קצב צתהא לאור עבר הרשאות בגין ביצוע בתחזיות מגידול

 .הסביבה להגת במשרד פרויקטים של הוצאה תזרימי תחזיות עדכוןמ ובע בהוצאה הגידול כן,

 

  הלאומי) הביטוח וקרן (ריבית חוב החזרי

 לאומי. ביטוח קרן בגין וכן ריבית תשלומי בגין ההוצאה את כוללת זה באשכול ההוצאה  

 ת המקורי בתקציב ההוצאהש"ח, מיליארד 52.3 על עומדת בטל"א) וקרן (ריבית חוב החזרי אשכול על 2019 לש 

  ההוצאה. סךמ אחוזים 13.9-כ םשה

 וכחי, הממשלה מחויבויות היקף פי עלים בין הוקרן (ריבית חוב החזרי על ההוצאה צפויה 2025 עד 2022 הש 

  ש"ח. מיליארד 7.7-בכ לגדול ל"א)בט

  זה: הוצאה ברכיב הצפויים השיויים עיקרי לגבי ההחות להלן

 וכחיות כלכליות-המקרו התחזיות פי על – הריבית בתשלומי צפוי גידולוכח ההממשלה של המותר הגירעון ו 

 לצורך החריג החוב מגיוס מושפע זה גידול הקרובות. בשים הריבית בתשלומי ומילי גידול צפוי הבאות, בשים

  הקורוה. משבר עם הממשלה התמודדות מימון

 ה חוב החזר של הסילוקין וחבל גידולים צפוי הקיים, הסילוקין לוח פי על - הלאומי לביטוח למוסד המדיבש 

 הממשלה התמודדות לצורך החוב גיוס הלאומי. לבטוח למוסד המדיה של החוב בהחזר ומילי גידול הבאות

  .משמעותי באופן החוב מלאי את הגדיל הקורוה משבר עם

  :הם זה באשכול השיויים עיקרי הקודם, לפרסום ביחס

 מיליארד .40-בכ בממוצע גדלה הלאומי לביטוח למוסד חוב החזר ועל ועמלות ריבית תשלומי על הצפויה ההוצאה 

 :להלן כמפורט הקודמת לתחזית ביחס 2024 עד 2022 בשים ש"ח

 ים החזויים הריבית תשלומי – הריבית תשלומיו 2025 עד 2022 בשהתפתחות בעקבות מעלה כלפי עודכ 

 בסיס על היתר בין זאת חוב, בגיוס והצורך הקורוה משבר עם להתמודדות שהוקצו התקציבים מימוש

   המעודכן. כלכלי-המקרו תרחיש
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 מיליארד 0.13-בכ גדלה הלאומי לביטוח הקרן תשלומי על הצפויה ההוצאה – לאומיה יטוחבה קרן תשלומי 

 לתחזית ביחס לאומיה לביטוח ההפקדות תחזית כוןמעד ובעת העלייה .2025 עד 2022 בשים בממוצע ש"ח

  מעלה. כלפי האיפלציה תחזית ומעדכון הקודמת,

  

  ואילך 2022 בשים הממשלה הוצאות היקף בחישוב לקחו שלא הוצאות

 כון הידועות המחויבויות היקף את מהווה 2025 עד 2022 השים עבור זה במסמך המובא הממשלה הוצאות היקף

 חדשות, שתיות-רב החלטות קבלת על מגבלות הממשלה על חלות ,לחוק א40 סעיף הוראות עקב הפרסום. למועד

 התקציב כיתות לתקופת המסגרות בחוק הקבועות שתיות-הרב הפיסקאליות מהמסגרות בחריגה כרוך שביצוען

 שלגביהן כספים לשות רק מחייב תוקף בעלות שהן קיבלה שהממשלה החלטות ישן שכך, מכיוון שתית.-התלת

 החלטה לגביהן התקבלה אשר מסוימות הוצאות זה בחישוב לקחות לא לכך, בהתאם מאושר. יבתקצ חוק קיים

 משמעויות בעלי חדשים שכר הסכמי יחתמוי לא 2022–2021 בשים כי הוח ,היתר בין בלבד. 2021 שת עד תוקף בעלת

   הציבורי. המגזר בכלל תקציביות

  

  שתית-הרב התקציב כיתות בשות ודאותו-אי בגים קיימת אשר ושאים

 עודפי השקעת בדבר הקיים ההסדר את לבטל כווה על לאומי לביטוח המוסד מכ"ל הודיע 2018 בספטמבר 6 ביום

 תמדי על משמעותיות כלכליות-מקרו השלכות ההסכם לביטול ישראל. מדית של מיועדות חוב באגרות המוסד

 תוביל המסגרות בחוק מהיעד חריגה .אחוז 1.5-בכ התקציב בבסיס הגירעון להגדלת יוביל כשלעצמו הביטול ישראל.

 מוכה. בריבית חוב לגייס וביכולתה המדיה של האשראי בדירוג להרעה – ומשכך ,תוצר החוב ביחס משמעותי לגידול

 יביא אשר ,חיצוי כחוב הקרן עבור לאומי לביטוח למוסד המדיה חוב של רישום יגרור ההסדר ביטול מכך, יתרה

 חשבון על המדיה בתקציב הריבית הוצאות תח הגדלת היא המשמעות תוצר. החוב סביח וסף משמעותי לגידול

 בחוק חקיקה תיקוי יידרשו כך, על וסף המדיה. של הפיסית באיתותה ופגיעה לאזרח, היתים השירותים שאר

 עומד בעיו ההסכם כיו האמורה הודעתו ביטול על לאומי לביטוח המוסד מכ"ל הודיע 2019 ביואר 6 ביום המסגרות.

 מימוש על לאומי לביטוח המוסד מכ"ל הודיע 2019 במרץ 25 ביום ביטולו. על להודיע וספת אפשרות למתן בכפוף

 הועברו 2020 בסוף זאת, עם ביטולו. על בשית הודיע 2019 ביולי 15 וביום ,ההסכם ביטול על להודיע האפשרות

 הועברו 2021 שת בסוף בוסף, עומד. בעיו וההסכם לתוקף כס לא ההסכם ביטול .הקיים ההסדר פי על העודפים

 זה בפרסום ההחה ,כן על האחרוות. בשים הועברו בו האופן באותו להסכם בהתאם מדיה לאוצר הביטוח עודפי

  ואילך. 2022 בשים לאומי לביטוח המוסד עודפי רישום באופן שיוי יחול לא כי היא

 בשלבי המצאים השוות בערכאות משפטיים ולתהליכים לעתירות וגעים וספים תקציביים סיכוים כן, על יתר

   ש"ח. מיליארדי של לעלויות להביא עשויים המדיה, עמדת בהם תתקבל שלא ככל אשר מתקדמים, הכרעה

  

  שתית-הרב כיתוהת על הקורוה משבר עם התמודדות לצורך הממשלה הוצאות השפעת

 כיתות בעולם, רבות למדיות בדומה הממשלה, אישרה המשק, על הקורוה משבר השלכות את ולמתן להכיל מת על

 מיליארד 137-כ כםמתו ש"ח, מיליארד 202-כ על עומד הממשלה ידי-על שאושר כיתוהת היקף רחבה. כלכלית סיוע

 ישם ,2021 שת סוף עד במרביתה תמוצה הסיוע כיתשתו אף על הקורוה). הוצאות (להלן תקציבית בהוצאה ש"ח

  ).2025–2022( שתית -התלת כיתוהת שות על שישפיעו הביוי לטווח תקציביות השלכות בעלי ופרויקטים צעדים
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 של השוטפות מההוצאות ובפרד מובחן באופן שתית-התלת כיתוובת בתקציב מסומות הקורוה הוצאות

 כחלק שהוקצו מראש וידועים ספציפיים לצרכים המיועדות פעמיות-חד בהוצאות שמדובר מכיוון זאת, הממשלה.

 מלאה הפרדה ישה התקציב. בסיס על השפעה להן אין אך הקורוה משבר עם להתמודדות הממשלתית כיתומהת

 הדירוג ולחברות לאומיים-ןהבי לגופים שוקף אף זה ועיקרון הרגיל, התקציב להוצאות אלו הוצאות בין ומהותית

  זו. הפרדה על ישראל את שיבחו אשר

 2020 שבשת בעוד מהמשבר. הזמן שעובר ככל ולפחות ללכת צפוי השתיות הקורוה הוצאות היקף ,הדברים מטבע

-ו 2024 ,2023 ,2022 ובשים ש"ח מיליארד 55.9-כ של הוצאה צפויה 2021 בשת במזומן, ש"ח מיליארד 69-כ בוצעו

 שתקצובן קורוה בהוצאות מדובר כי יצוין בהתאמה. ש"ח מיליארד 0.3-ו 0.9 ,2.2 ,6.7-כ של הוצאה מתוכת 2025

–2020 בשים שקודמו התחייבויות על תמבוסס  תהיה בפועל וההוצאה 2021–2020 בשים הוא המסגרות חוק לפי

 תשתיות פרויקטי האצת בריאות, הוצאות בגין היא שתית-התלת כיתוהת לשות המתוכת ההוצאה מרבית .2021

  עובדים. והכשרות

 ,1202–2020 בשים התבצעה תשתי-התלת התכית בשות הקורוה להוצאות המשאבים הקצאת שלמעשה מכיוון

 ובדומה שכך, מכיוון המתוכן. המתווה לפי ביצועם עד כעודפים מועברים ,כיתוהת לשות המיועדים ההוצאה סכומי

 אליהןש לשה הממשלה הוצאות במסגרת כללות אין הקורוה הוצאות המדיה, תקציב של הרישום למתודולוגיית

 0.4-בכ לעלות ויצפ והוא החזוי, הגירעון גובה על השלכות הקורוה להוצאות יהיו ביצוען, עם ,אולם מועברות. הן

 בהיתן כן, על .2025-ו 2024 בשים תוצר אחוזי 0.1-ובכ 2023 בשת תוצר אחוזי 0.2-בכ ,2022 בשת תוצר אחוזי

 החזוי הכולל הגירעון הקורוה, הוצאות בגין הגרעון תובתוספ הגרעון לתקרת והתכסות ההוצאה במגבלת עמידה

 .81 – 2025 ולשת תוצר אחוזי .42 – 2024 לשת ,תוצר אחוזי 3.0 – 2023 לשת ,תוצר אחוזי .93 הוא 2022 שתל

  .רתוצ אחוזי

   ארוך-ביויב בטווח ההכסות תחזית עדכון

 חזרה ומיחה 2022 של העדכית התחזית על מתבססת 2025 עד 2023 לשים ואגרות סיםיממ ההכסות תחזית

 מהעדכוים הושפעו ההכסות כן, כמו לצמיחה. ביחס ואגרות סיםיממ הכסות של ורמטיבית לגמישות הדרגתית

 עד 2023 לשים האחרות ההכסות תחזית הרלווטיות. בשים הצפויים המחירים שיויימו החזויים הצמיחה בקצבי

 הצפויה המהירה להתאוששות בהתאם ,2021 מרץ חודש של הומרטור תחזיתל ביחס מעלה כלפי מעט עודכה 2025

   במשק.
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 ש"ח) (מיליוי קודמתה לעומת שה כל – הגבייה על חקיקהה שיויי השפעת

  *2024  2023  שה

 60  60 )2014-מ השיוי (השפעת וספת דירה על שבח מס

   50  אחרים שוביםיולי לעכו הטבות הרחבת

  60  הכסה מס תשלום על לאומי ביטוח בדמי המעביד חלק הפחתת השפעת

  190 -100 קורוה – בשחלוף יחידה דירה למכירת מועדים הארכת

   150  2021–2016 בשים פטור – בחקלאות זרים עובדים של מעסיקים היטל

 -110 -100  חברות מס על הסולר הסדר ביטול השפעת

 לשחלוף חזרה – )קורוה( בשחלוף יחידה דירה למכירת עדיםמו הארכת
  2021 מיולי חודשים 24 תוך

150- 30- 

 בחברות שליטה בעל והחרגת מו"פ בחברת השקעה בשל הון בהפסד הכרה
 30.06.2022 עד שעה הוראת – 102 סעיף לעיין שליטה בעל גדרתמה מו"פ

03   

  2021 1,180 800ייו–2020 ספטמבר בתקופת המשק העפי בכל פחת כפל

 780 1,120  ישירים סיםימ סה"כ

 540  520  סולרה הסדר צמצום

 540 520 עקיפים סיםימ סה"כ

  0  0 אגרות

  0 0 אגרות סה"כ

 1,320 1,740  הכסות סה"כ 

  .2024 שת של לאלה זהה במתכות יהיו 2025 לשת שהצעדים היא ההחה *

  

   חקיקה ושיויי מדייות צעדי םיישו כולל ,ארוך-הביוי בטווח הצפויה הגבייה

  ש"ח) (מיליארדי

  2025  2024  2023 סעיף  

 מרץ פרסום
2021  

    385.1  367.0  ואגרות ממיסים הכסות

    31.8 30.8 אחרות הכסות

    416.9 397.8 ההכסות סך

  וכחי פרסום

  7.427  6740.  388.8  ואגרות ממיסים הכסות

  32.8  31.7  30.2  אחרות הכסות

  460.5  439.3  419.0  ההכסות סך

.ספרות מעיגולי ובעים בסיכומים פערים *
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 2022 הכספים לשת ומימוו הגירעון

 הגירעון לחישוב וההכסות ההוצאות
 צפויה זו להוצאה בוסף .2022 הכספים בשת ש"ח מיליארד 451.5-כ על עומדת הגירעון לחישוב התקציבית ההוצאה

 הכלולה (הוצאה הקורוה משבר עם התמודדות בגין ש"ח מיליארד 6.7 -כ של בסך וספת הוצאה 2022 הכספים בשת

  ש"ח. מיליארד 458.2-כ על תעמוד הגירעון לחישוב ההוצאה שסך כך ),2021 לשת בתקציב

  .2022 הכספים בשת ש"ח מיליארד 396.9-כ על עומדת הכסות תחזית

 2022 הכספים לשת המדיה הכסות תחזית בפרק מופיע אחרות ומהכסות סיםיממ המדיה הכסות תחזית פירוט

  זו. בחוברת

  המדיה בתקציב הגירעון
 זאת ר,תוצ אחוזי 3.9-כ שהם ש"ח, מיליארד 61.3-בכ להסתכם צפוי 2022 הכספים בשת אשראי ללא הכולל הגירעון

  ש"ח). מיליארד 1,581-כ הוא 2022 לשת החזוי (התוצר תוצר אחוזי 5.1 של צמיחה החת על בהתבסס

   שהם ש"ח, מיליארד 60.9-כ על לעמוד צפוי 2022 הכספים בשת טו) אשראי (לרבות הכולל הגירעון

  תוצר. אחוזי 3.9-כ

-וכ מאחר ,2022 לשת המתוקצבות וההוצאות ההכסות ך בסיס על המחושב מזה שוה 2022 לשת הצפוי הגירעון

 אשר הקורוה, גיף התפשטות עם להתמודדות הכלכלית התוכית במסגרת ההוצאה מסך ש"ח מיליארד 6.7

  .2022 בשת להתבצע צפויים ,2021 בתקציב מתוקצבים

  2022 הכספים בשת הכולל הגירעון מימון
  )ש"ח מיליארדי(

 
 בהצעת המימון סך

 2021 לשת התקציב 
 בהצעת המימון סך

 2022 לשת התקציב 

 0.5 0.5 (טו) אשראי החזר

 0.4 1.4 קרקעות ממכירת הכסות

 0.5 0.2 הפרטות

 5.3 1.9- (טו) מחו"ל הלוואות

 115.7 51.4 (טו) מהציבור מלוות

 54.7 112.5 הכול סך

 בבק הקופה ביתרת ומשיויים 2021 מתקציב שיידחו הקורוה משבר בגין להוצאות בהתאם ישתה בפועל המימון סך הערה:
 הגירעון. מימון של השוים הרכיבים בין תחלופה תיתכן ישראל.
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 התקציב ביצוע
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 

  חלק
 א:

       גרעון

 61,341,216-  100,200,735-   1 אשראי ללא )-( גירעון / (+) עודף 

 6,700,000  12,290,000-   2021 מתקציב דחות קורוה הוצאות 

 
 אשראי ללא )-( גירעון / (+) עודף
 54,641,216- 112,490,735- 160,050,700- תקצוב עפ"י

  538,933 2 מזומן לבסיס דרשות התאמות 

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

    

 396,853,000 387,045,000 317,809,267 קרן גביית ללא הכסות הכול-סך 
    
    

 201,390,000 198,900,000 166,945,345 ורכוש הכסה מסי 

 162,760,000 155,700,000 137,193,536 ביטחוי ייבוא מע"מ ללא ומע"מ מכס 

 6,970,000 6,800,000 6,424,697 אגרות 

 1,313,000 1,308,000 1,372,637 בטחוי ייבוא מע"מ 

 215,000 243,000 321,840 ריבית - חובות גביית 

 19,187,000 18,528,000 1,300,000 לאומי לביטוח מהמוסד מלווה 

    מעקים 

 5,018,000 5,566,000 4,251,213 ההכסות יתר כל 

    

 451,494,216 499,535,735 478,398,901 אשראי מתן ללא הוצאות הכול-סך 
    
    

 66,157,467 63,748,181 60,897,563 מהליים משרדים 

 202,475,115 231,933,853 224,322,713 חברתיים משרדים 

 46,045,588 49,322,951 43,732,159 כלכליים משרדים 

 73,281,142 74,587,760 70,634,091 ביטחון 

 5,419,828 24,569,580 27,096,899 שוות הוצאות 

    כללית רזרבה 

 58,115,076 55,373,410 51,715,474 לאומי לביטוח קרן + ריבית 

  531,168 458,201 463,986טו אשראי 

    

    

 961,014 966,799 851,161  אשראי מתן 

 1,425,000 1,425,000 1,382,329  אשראי החזרי 
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 התקציב ביצוע
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 

    

 54,177,230- 112,032,534- 159,519,532- אשראי כולל )-( גירעון / (+) עודף 

    

  חלק
 ב:

  3 מימון
     

  61,010,449 -5,308,371 1,922,218טו - מחו"ל הלוואות הכול-סך 

    

    

 21,000,000 5,000,000 74,420,497  הלוואות קבלת 

 19,077,782 10,308,371 13,410,048 חובות פרעון 

  120,676,822 115,731,974 51,394,111טו - מקומיות הלוואות הכול-סך 

    

 142,751,093 214,053,215 190,983,147 הלוואות קבלת 

 91,356,982 98,321,241 70,306,325 חובות פרעון 

    

    

  562,276 1,608,931 860,901טו הון הכסות הכול-סך 

    

    

 905,805 1,620,000 732,033 הפרטה 

 44,904 11,069 169,757 הון הוצאות ביכוי: 
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  המשק עפי

 והפעולות ההוצאות עיקרי סקירת
 הממשלה משרדי של

 ג חלק

   תשתיות

  חוב החזרי

  אחרות הוצאות

  החברתיים השירותים

  המטה משרדי

  הציבורי והסדר הביטחון
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 הציבורי והסדר הביטחון
 לביטחון המשרד ואת הביטחון משרד את כוללת הציבורי ובסדר בביטחון העוסקים המשרדים קבוצת

   הפים.

  התקציב מאפייי

 הצעת הציבורי. והסדר הביטחון אשכול הוא 2022 הכספים לשת התקציב בהצעת העיקריים ההוצאה מתחומי אחד

 ברוטו, ש"ח מיליארד 110.7-בכ מסתכמת 2022 הכספים לשת הציבורי הסדרו הביטחון משרדי אשכול של התקציב

 השאר בין המושפעת ,בהכסה מותית בהוצאה ש"ח מיליארד 16.3 -וכ טו בהוצאה ש"ח מיליארד 94.3-כ מהם

   ש"ח. מיליארד 49.3-כב מסתכם להתחייב ההרשאה תקציב .האמריקאי הביטחוי מהסיוע

 התקציבית ההוצאה מסך 22.4%-כ על עומד הציבורי והסדר הביטחון בגין לפעילות המופות (ברוטו) ההוצאות שיעור

   ).קרן חוב החזר (ביכוי 2022 בשת ברוטו

 אלה משרדים מתקציב יכר חלק לכן אדם, כוח בעתירּות מאופייים הציבורי בסדרו בביטחון העוסקים המשרדים

 התקציבית בהוצאה כלל חלקה לרכש, מופה מההוצאה משמעותי חלק בוסף, וגמלאות. שכר הוצאות למימון מיועד

  חוץ. סיוע על מתבסס וחלקה טו

  2022 הכספים לשות הציבורי והסדר הביטחון תקציב

  ש״ח) (במיליארדי
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   הביטחון משרד
 ש"ח מיליארד 74.7-בכ מסתכמת 2022 הכספים לשת הביטחון משרד של תקציבה הצעת

 מותית בהוצאה ש"ח מיליארד 15.0 -וכ טו בהוצאה ש"ח מיליארד 59.7-כ מהם ברוטו,

  ש"ח. מיליארד 42.9-כ  על יעמוד להתחייב הרשאהה ציבתק .בהכסה

  2022 הכספים לשת דגשים

 מיליארד 55.5  על  2022 בשת יעמוד טו הביטחון תקציב בסיס כי הממשלה קבעה המדיה, תקציב אישור במסגרת

-חד הוצאות וכן ,ש"ח מיליארד 2.0 בסך ייחודיים קטיםפרוי עבור פעמית-חד תקציב תוספת כולל איו זה סכום ש"ח.

   צה"ל. לכי סיוע עבור פעמיות

 הוצאה ולתקציב טו לתקציב בחלוקה ,2022 שת עד 2017 משת הביטחון תקציב התפתחות את המציג גרף להלן

 השה: ובסיום התקציב אישור בעת בהכסה מותית

 

  2017-2022 הבטחון תקציב התפתחות

  טפים)שו מחירים ש"ח, (מיליארדי

  

  .2020 בספטמבר שאושרה המפורטת כיתוהת פ"*ע

 רכתמע שופתה 2006 בשת השייה לבון מלחמת בגין לדוגמה, לחימה. עלויות בגין תוספות יתות חריגים באירועים

 תהשופ 2009–2008 בשים יצוקה" "עופרת מבצע בגין הלחימה, הוצאות למימון ש"ח מיליארד 8.2 של בסך הביטחון

 הביטחון מערכת שופתה איתן" "צוק מבצע של הלחימה הוצאות ובגין ש"ח מיליארד 2.45 של בסכום הביטחון מערכת
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 תוספת יתה 2021 בשת ).2014 בשת הוצאה בתקציב ש"ח מיליארדי 6.25 (מתוכם ש"ח מיליארד 7-כ של בסכום

   .ש"ח מיליארד 2.2 של בסך חומות" "שומר מבצע של הלחימה אותהוצ החזר עבור פעמית-חד

 המותית בהוצאה מהגידול חלק בהכסה. יתמות כהוצאה רשם האמריקאי הסיוע מעק כלל 2017 משת החל

 (כפי בהכסה המותית להוצאה טו תקציבמ ייעודיה האמריקאי הסיוע מהעברת ובע טו בתקציב והקיטון בהכסה

   בהמשך). שיפורט

 הביטחון תקציב על הבקרה

 משרד בין מבחין אשר ),19-ו 18 סעיפים ג׳, (פרק הביטחון בתקציב העוסק ייחודי פרק קיים התקציב יסודות בחוק

 שר הצעת פי על האוצר, משרד היתר, בין התקציב. יהול לגבי ייחודיים כללים וקובע אחרים למשרדים הביטחון

 פיות אמצעות(ב מסוים לסכום עד תקציביים שיויים ביצוע על בדיעבד רק לכסת בהודעה מחויב הביטחון,

   הביטחון. משרד של הייחודי הפעילות מאופי ובע הדבר רבעויות).

 ועדת האוצר, משרד – בממשלה שוים גורמים ע״י הן האחרוות בשים והורחבו השתפרו והשקיפות הבקרה תהליכי

 הכסת ע״י הן – לאומי לביטחון המועצה המדיה, מבקר הביטחוי),-המדיי (הקביט לאומי ביטחון לעייי השרים

 צעדים מספר עשו זה, בכלל הביטחון. לתקציב המשותפת והוועדה שלה) המשה (וועדות וביטחון חוץ ועדת באמצעות

 האוצר משרד בין והסיכומים הממשלה ותהחלט במסגרת הביטחון תקציב על האזרחית והשקיפות הפיקוח להגברת

 תהליך על בקרה יהולו, על מגבילים כללים וקביעת מסווג הלא הביטחון מתקציב חלק פרסום הביטחון: למשרד

   וספים. וושאים שתיים-רב בפרויקטים החלטות קבלת

 חברכ משמש אף והוא האוצר, משרדב הכללי החשב של מיויים הם וסגו הביטחון משרד חשב ,2005 משת החל

 אגף לעובדי שקיימת כפי התקציביות, המידע למערכות זהה גישה ולעובדיו לחשב הביטחון. במשרד ההלה

 הוגעים בעייים חתימה זכות או גישה קיימת לא הביטחון משרד לחשב זאת, עם יחד הביטחון. דבמשר התקציבים

 של אחריותם מתחומי בשוה ,אלו בושאים שוטפת בקרה לערוך ביכולתו ואין בצה"ל, והגמלאות השכר לתשלומי

  הביטחויים. והגופים הממשלה משרדי ביתר המשרדים חשבי

 תקציב על והבקרה השקיפות רלשיפו מהלכים המגדירה 4088 מס' ממשלה החלטת התקבלה 2012 ביואר 8 ביום

 ישירה צפייה המאפשר תקציב מסוף האוצר משרד לרשות הועמד לכך בהמשך והשכר. התקציב בתחום הביטחון

 שקיפות והל יישום צוות את רה״מ משרד מכ״ל כיס 2014 ביוי 8 ביום בוסף, הביטחון. משרד בתקציב אמת בזמן

 התקציבים אגף לאשי יועבר הקיימים, להלים בהתאם הכללי, לחשב המועבר המידע כי הוחלט בישיבה ובקרה.

    לקבלו. המורשים האוצר במשרד

 בתקציב תקציביים שיויים ביצוע על הבקרה את המגביר התקציב יסודות לחוק תיקון בכסת עבר 2014 שת בסוף

 אחוזים 50 או ש"ח ןמיליו 50 על העולה תקציבי שיוי לפיה חדשה בקרה היתר, בין מחיל, לחוק התיקון הביטחון.

 לא בושאים .הביטחון לתקציב המשותפת והוועדה האוצר משרד של מראש אישור מחייב המקורית כיתומהת

 ספטמברב 6 מיום 485 מס' ממשלה החלטת .ש"ח מיליון 5 על העולה תקציבי לשיוי מראש אישור דרש מסווגים

   המשותפת. ועדהוה ידי על הן אף מראש יאושרו דולר ןמיליו 35 מעל סכומים של העברות כי קבעה 2006

 לכלל ישירה גישה האוצר למשרד תתאפשר כי הוחלט לאימוצו, הממשלה והחלטת התקציבי הסיכום מאימוץ כחלק

 לעקרוות בהתאם אמת, בזמן תקציב מערכת תוי הצגת זה ובכלל הביטחון, משרד של התקציב במערכת התוים

  .2019 באפריל 20 מיום משרדי-הבין השקיפות בוהל שקבעו
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 הפיקוח להגברת שוים צעדים קבעו ),233 מס' החלטה – (להלן 2021 באוגוסט 2 מיום 233 מס' הממשלה בהחלטת

 למלאים, בוגע תייע ווחדי האוצר למשרד יעביר הביטחון משרד כי קבע היתר בין הביטחון. תקציב על והבקרה

 האוצר למשרד יעביר הביטחון משרד כי קבע עוד גדולים. ביטחויים מיזמים של ביצוע וסטטוס האימוים ותוכית

 רכב תקי וספות, שעות אדם, כוח שיאי תלרבו הביטחון, במשרד אדםה כוח תקי מימוש היקף בדבר שוטף דיווח

  ועוד.

  לאומי ביטחון לעייי השרים ועדת

 ,להצטיידות) שרים (ועדת הביטחון מערכת של והצטיידות פיתוח כיותות אישור לעיין ועדה הוקמה 2003 בשת

 הגדלת או וכו׳ לחימה מערכות חדשות, שק במערכות צה״ל של וההצטיידות הפיתוח כיותות את לאשר שמטרתה

 מוך תקציבי סף עהוקב אלו סמכויות הרחיבה 2012 ביואר 8 מיום 4088 מס' הממשלה החלטת כאמור. כיותות

-ה ביום .אלו מיזמים ויהול יישום על הממשלתית הבקרה את הרחיבה וכן בוועדה ביטחויים מיזמים לאישור יותר

 החליטה ,לאומי ביטחון לעייי שריםה ועדת מיוי את שאישרה ,41 מס' ממשלה החלטת במסגרת 2015 במאי 31

 233 מס' החלטה לאומי. ביטחון לעייי השרים לוועדת להצטיידות השרים ועדת סמכויות את להעביר הממשלה

 יוקם כי קבעה ואף להצטיידות, השרים בוועדת ביטחויים מיזמים לאישור התקציבי הסף את וספת, פעם הפחיתה,

  אלו. מיזמים של להגדרתם וספים ותבחיים תאים יקבע והוא לאומי, לביטחון המטה בראשות צוות

  האמריקאי הסיוע

 מורכב הביטחון תקציב בלבד, המשק מקורות ידי על הממומים האחרים הממשלה משרדי של מתקציביהם להבדיל

  שלהלן: בטבלה כמפורט .האמריקאי הסיוע מכספי גם

 ש"ח מיליוי  דולר מיליוי     2022 מקורי תקציב

 59,833       שקלים - המשק מקורות

        59,833טו** תקציב סה"כ

 מותית הוצאה סה"כ
 בהכסה 

      15,000 

 8,300  2,515  בארה"ב רכש - MOU אמריקאי סיוע מתוכה:

 2,590  785  לשקלים המרה - MOU אמריקאי סיוע 

 1,800    משותפים פרוייקטים 

 2,310    אחרות הכסות 

 74,833       ברוטו תקציב סה"כ

   2022 בשת לדולר ש"ח .33 של תקציבי שע"ח פי על עשתה ימקומ למטבע ממט"ח ההמרה *

  .2022 בשת 17% על ועומד טו, בתקציב כלל האמריקאי הסיוע בגין המע"מ **

 שהוא ביטחוי סיוע שה דיימ ישראל לממשלת מעבירה האמריקאית הממשלה בארה"ב, הממשל עם להסכם בהתאם

 מדית של האסטרטגיים הצרכים להצגת ובהמשך ישראל ממשלת פיית בעקבות הביטחון. בתקציב מרכזי דבך

-ה אללישר ארה"ב בין  הבות מזכר 2007 באוגוסט 16-ב חתם לישראל, ארה"ב בין המיוחד לקשר וכביטוי ישראל,

MOU )understanding of Memorandum( תי-רב תקציבי יכוםס המשמשים שהיקף הגדלת משמעותוו 2021-2009 לש 

 כי סוכם MOU-ה במסגרת כן, כמו .2021–2009 בשים דולר מיליארד 30-ל דולר מיליארד 24-מ האמריקאי הסיוע

  השתי. הסיוע מהיקף אחוזים 26.3 של קבועה ברמה שמריי לשקלים להמרה היתן התקציב היקף
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 הלחימה אמצעי אחזקתול וספים לחימה ואמצעי פלטפורמות לרכש מיועדים סיוע במט"ח השימושים ככלל,

 פעולה שיתוף מגבירות אשר ,ישראליות מערכות של הטמעתן את כולל סיוע במט"ח הרכש בארה"ב. הרכשים

 לשקלים ומרמ אשר האמריקאי הסיוע תח רחב. טחוייב לייצוא פתח שמשותומ בארה"ב חברות עם תעשייתי

  המקומית. התעשייה לפיתוח תורם ובכך ,הישראליות בתעשיות היתר בין ברכש, מושקע

 השה אהי 2022 שת .דולר מיליארד 38 של בהיקף 2028–2022 לשים חדש סיוע הסכם חתם 2019 בספטמבר 15-ב

 הדרגתית הקטה :כה עד הוגים שהיו  הסיוע מימוש כללי שוו החדש הסיוע בהסכם בוסף,  זה. להסכם הראשוה

  תזקיקים. לרכש הסיוע בכספי שימוש-ואי 2028 בשת המוחלט איפוסו עד לשקלים ההמרה תח של

  בהכסה המותית ההוצאה תקציב

 מאוצר ישירות איו שמקורן הביטחון למערכת המיועדות ההכסות סך היא בהכסה המותית ההוצאה מסגרת

 כגון: שוים, בגורמים ומקורן ,ובמט״ח מקומי במטבע הישיר הביטחון לתקציב מתווספות אלו הכסות המדיה.

 שוים שירותים מכירת ישראל, מקרקעי רשות זרות, מדיות עם משותפים פרויקטים ובחו״ל, בארץ ציוד מכירת

 ההוצאה סך מסתכמת 2022 בשת .2028–2022 לשים שתי-הרב ההסכם בגין האמריקאי הסיוע תקציב ותוספת

  .ש"ח מיליארד 74.7 -בכ בהכסה המותית

  להתחייב ההרשאה תקציב

 ספקים ועם הביטחויות התעשיות עם טווח ארוכות התקשרויות על לבקרה יהולי ככלי משמשת להתחייב ההרשאה

 על עומדת 2022 הכספים לשת לביצוע להתחייב ההרשאה תקציב הצעת ובחו״ל. בארץ הביטחון מערכת של אחרים

  ש״ח. מיליארד 42.9

  וספים מקורות

 משימותיו. ביצוע לצורך הביטחון למשרד הוקצו אשר כסים המשרד לרשות עומדים לעיל, שפורטו למקורות בוסף

 קידום עם יחד הביטחון לתקציב מקורות הפיית מאפשר כלכלי, ערך בעלי שהם אלו, במשאבים השימוש ייעול

   האזרחי. המגזר לתועלת וושאים פרויקטים

  אדםה כוח

 למשק יקר משאב הם החובה חיילי מבוטלת. לא משקית עלות הארוך החובה לשירות המדיה, לביטחון תרומתו לצד

 אמדו אלו השפעות מימושו. דחיית היא הצבאי השירות ומשמעות וההשכלה, העבודה כוח מפוטציאל חלק בהיותם

 מרידור ליאורה ד"ר בראשות ציבורית ועדהו 2006 בשת בסט-בן ועדת אקדמיה, אשי בייהם רבים, גורמים ע"י

 משירות כתוצאה למשק התוצר הפסד אומדן התשעים. שות באמצע הביטחון' עלויות לאומדן הציבורית עדהו'הו

-בכ מוערך הקריירה, מסלול פי על הצבר השכר ובפער העבודה בשוק המאוחרת בהשתלבות מקורו אשר החובה,

  .)9201 בשת ש"ח מיליארדי 17-(כ תוצר אחוזי 5.1

  קרקעות

 ,ועוד סירקין  ראשית,ה שלישותה גלילות, צריפין, השומר, תל מחה הקריה, מחה כגון: רבים, צה״ל מחות

 תעסוקה ושטחי הדיור היצע להגדלת פוטציאל בעלי הם אלו מחות שטחי הביקוש. ובאזורי הארץ במרכז ממוקמים

 וחתם 2015 ביואר 4 יוםב 2392 מס' ממשלה החלטת התקבלה אלו, מחות לפות מת על להלן, שיפורט כפי ומסחר.

 העתקת למימוש הממשלה ראש ומשרד רמ"י האוצר, משרד הביטחון, משרד  בין 2015 במרץ 11 יוםב 3 שוה"ם הסכם
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ה מתן תוך ,אלו ותמחבאזורי דיור יחידות אלף 60-כ של להקמה להוביל צפוי המהלך הביטחון. מערכת לצורכי מע 

  קוש.בי

 המדיה מבקר דוח המדיה. שטחי מסך וספים אחוזים 40-כ על תכון מגבלות מוטלות ביטחון מטעמי לכך, מעבר

 התקציבי בסיכום מכך. הובעת המשקית העלות ועל המגבלות של הרחב ההיקף על הצביע 2010 משת בושא

 לרבות לאומיים, במשאבים שימוש לבחית משרדי-בין צוות במסגרת הושא בחית על הוחלט הביטחון לתקציב

  ותכון. בקרקעות שימוש

  תדרים

 בתדרי השימוש בו בעבר, למצב ביגוד השוים. רכיהולצ תקשורת בתדרי רחב שימוש עושה הביטחון מערכת

 השוים. התקשורת תחומי מגוון עבור בתדרים לשימוש גבוה ביקוש ישו כיום רב, היה לא האזרחי בתחום תקשורת

   רב. כלכלי ערך בעלי להיות הופכים הצבאית המערכת ברשות אשר שהתדרים לכך גורם הז מצב

 במסגרתם ,הסכמים מספר על האחרוות בשים חתמו התקשורת ומשרד האוצר משרד הביטחון, משרד כך, בעקבות

 התדרים אחרים. לתדרים ההגירה עלויות ןבגי תקציבי שיפוי וקיבלה תדרים תחומי מספר פיתה הביטחון מערכת

  הסלולרית. התקשורת בתחום בעיקר ,שוות אזרחיות מערכות לשימוש הופו שהתפו

 שתית אגרה תשלום חובת תקבע ואילך מעתה כי הממשלה החליטה 2022–2021 לשים הכלכלית התכית במסגרת

 אזרחי. לשימוש גם הועידה התדרים תשוועד הרדיו תדרי בתחומי הביטחון לכוחות והקצאתם רדיו תדרי הועדת בעד

 ככל רדיו, תדרי של הקצאה ביטול בגין שלוםת מגון על והביטחון האוצר ימשרד של משותפת בחיה תבוצע כן וכמ

  תקציב.ה יסודות בחוק א40 לסעיף בכפוף לווהכ אזרחי, שימושל מהקצאתו משקית תועלת המפוה בתדר שיש

  מהתמ״ג כשיעור הביטחון הוצאות

 כך, עקב בפיה. היצבים הביטחויים האיומים של יוצא פועל היתר, בין הן, בישראל הגבוהות הביטחון הוצאות

 בשים יורד בתוואי מצא הוא אולם וארה״ב, אירופה במדיות מאשר בישראל גבוה מהתמ״ג הביטחון תקציב שיעור

 ,2022-ו 2021 בשים הביטחון לתקציב התוספת לאור זאת, עם הממשלתית. מההוצאה השיעור גם כמו ,האחרוות

   .תוצר אחוזי 5.3-כ הביטחון הוצאות היו 2020 בשת תיבלם. זו ירידה שמגמת ייתכן

 (הפער החובה חיילי של החלופה עלּות כגון למשק, וספות ביטחון עלויות ישן לעיל, כאמור ,הביטחון הוצאות מלבד

 חובה) שירות היה אלמלא משתכרים היו החובה שירות שחיילי בשוק השכר לבין החובה בשירות ׳׳השכר מסלול בין

 חירום, מלאי אחזקת עלות מקלטים, לביית הוצאה אישי, סיכון בגין לביטחון הזקיפה המילואים, אשי ושל

 הביטחון עלויות אוצר.ה משרד ע״י בסיי לאומי-הרב בכוח מימון כמו אזרחיים ממשלה במשרדי לביטחון והוצאות

  .תוצר אחוזי 6.8 על 2015 בשת ועמד הלמ"ס תוי פ"ע הישראלי למשק

   הביטחון בתקציב וספים מרכזיים ושאים

  בצה״ל האדם כוח

 השאר בין ובע צה״ל של יתרוו מילואים. וחיילי צה״ל עובדי אזרחים קבע, משרתי חובה, חיילי משרתים בצה״ל

 מערכת של התקציבית הוצאהב משמעותי דבך הוא בצה״ל האדם כוח בו. המשרת האיכותי האדם כוח ממרכיב

   אלו. לתחומים מוקצה הביטחון מתקציב אחוזים 50-מ ויותר הביטחון,
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 במערכת האדם כוח את המרכיבות השוות האוכלוסיות של השירות מודלי ,משתים ועודם ,השתו האחרוות בשים

 פסיה להסדר הקבע משרתי מעבר צה"ל; של הייחודיים לצרכיו בהתאם הקבע שירות מודל שיוי לרבות: הביטחון,

 בהוצאות לגידול להביא צפויים האחרוים המהלכים שי צה"ל. גמלאי קצבאות של הההצמד שיטת ושיוי צוברת;

   קצר.-הביוי בטווח הביטחון מערכת

 העתידים ,האדם כוח בתחום צעדים מגוון הוחלו לעיל), שמפורט (כפי ביטחוןה לתקציב התקציבי הסיכום במסגרת

 מתווה על סוכם כן, כמו הקבע. צבא של האפקטיביות ולשיפור וגמלאות שכר על התקציבית בהוצאה לחיסכון להוביל

 שתעמוד כך ,הפורשים הקציים של הפסיוית צבהלק עליון חסם קביעת ועל וגמלאות שכר בגין להוצאה שתי-רב

   ).2015 (במחירי 2025 משת החל ש"ח 12,000 על

 בין כללה, כיתותה ."קלע" כיתות ביישום האחרוה השה הייתה אשר 2006 לשת עד קטה הקבע משרתי מצבת

 בשת צה"ל. בדיעו ואזרחים לגמלאות שפרשו קבע אשי הבייים, בגילאי קבע אשי של אדם בכוח צמצום השאר,

 בקבע (ירידה הקבע משרתי שיאי בסך יהיעל חלה 2013 לשת 2007 שת בין השייה. לבון מלחמת התרחשה 2006

2012- בשים המילואים. ימי וכמות החובה חיילי שיאי במספר ירידה הייתה במקביל כאשר בראשוי), ועליה מובהק

 מקורות לפות במטרה ,צה"ל עובדי אזרחים ומאות קבע משרתי אלפי של ירידה כיתות אישר המטכ"ל 2019

 במסגרת הקבע. משרתי בהיקף ירידה חלה 2014 משת החל לכך, בהתאם צה"ל. של ההתעצמות רכיולצ תקציבים

  הקרוב. לחומש כ"א שיאי קבעו הביטחון ציבלתק התקציבי הסיכום

 החובה לחיילי השכר תאי לשיפור תוספת 364 בהחלטה הממשלה אישרה ,2015 באוגוסט 5 מיום הממשלה בתבישי

 2 ביום השלישית. השירות בשת החובה חייליל קיום דמי העלאת או משוחררים לחיילים הפיקדון הגדלת באמצעות

 האמור תקציבה סך הקצאת על המליצה המשפטים ושרת הביטחון שר האוצר, שר בהשתתפות ועדה ,2015 בדצמבר

 כך החיילים, לכלל אחוזים 50-בכ הקיום דמי הועלו לכך בהתאם החובה. חיילי לכלל הקיום דמי העלאת צורךל

 למשרד יתן תוספתי תקציב .המשרתים ליתר ש"ח 810 לחימה, לתומכי ש"ח 1,176 ללוחמים, ש"ח 1,616 על שיעמדו

  בהתאם. הביטחון

  לגב צה״ל מעבר

  לגב ותקשוב אמ"ן יחידות העתקת

 הגב של והצמיחה הפיתוח את ולקדם הביקוש באזורי דיור יחידות ביית לצורך הארץ במרכז קרקעות לפות במטרה

 התקבלו הביטחון, מערכת בתשתיות משמעותי שיפור ולאפשר לגב איכותיים ממשלתיים משאבים העברת באמצעות

 לאומית כיתו(ת 2005 בובמבר 20 מיום 4415 מס' ממשלה החלטת  :אלהה הממשלה החלטות האחרוות בשים

 הגב), לצומת הדרכה מחות אגד (העברת 2007 באפריל 1 מיום 1529 מס' ממשלה החלטה הגב), לפיתוח אסטרטגית

 מיום 3161 מס' החלטה לגב), צה"ל מחות להעתקת עליוה היגוי (ועדת 2008 באוגוסט 24 מיום 3976 מס' החלטה

 הלאומית כיתוהת (עדכון 2013 ביולי 14 מיום 546 מס' החלטה לגב), ותקשוב אמ"ן מחות (העתקת 2011 באפריל 17

 שטחי (פיוי 2015 ביואר 4 מיום 2392 'מס והחלטה לגב) צה"ל מחות להעתקת המהלך יישום בעקבות הגב לפיתוח

  לגב). ותקשוב אמ"ן מעבר והמשך ביקוש מאזורי צה"ל

 להעתקת ש"ח מיליארד 12( ש"ח מיליארד 19 של כולל בסך תקציביים מקורות יוקצו 3161 מס' החלטה יישום לצורך

  להלן: כמפורט הממים הגורמים ע"י תקשוב) להעתקת ש"ח מיליארד 7-ו אמ"ן

 ש"ח מיליארד 4 – הביטחון משרד   

 ש"ח מיליארד 9 – האוצר משרד  
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 ש"ח מיליארד 6 – ישראל מקרקעי רשות  

 המופיע המתווה לעומת לגב ותקשוב אמ"ן מחות להעברת התקציבי המתווה עודכן ,2392 מס' ממשלה בהחלטת

(PFI  בשיטת במימון קיטה וכח מימון עלויות בוסף והוטמעו ,2011 באפריל 17-ה מיום 3161 מס' ממשלה בהחלטת

Initiative Finance Private.(  

   אמ"ן יחידות העתקת

 מהלך בעומר. התעשייה לפארק בסמוך ליקית למתחם המודיעין חיל יחידות מרבית העתקת הוא הפרויקט עיקר

 הטכולוגיות. בתשתיות הן הביוי בתשתיות הן אלה ביחידות הצבאיות התשתיות את תשדרגמ הבסיסים העתקת

 השוות המודיעין יחידות בין לסירגיה בישראל, המובילה הטכולוגית כזירה הגב לפיתוח לתרום אמור המהלך

  .2021 שת במהלך לצאת צפוי המכרז ישראל. מדית של המודיעין יכולות ולשיפור

   תקשוב יחידות העתקת

 הפארק למתחם ח"א של התוכה ובית התקשוב אגף של הטכולוגיות היחידות מרבית העתקת הוא הפרויקט עיקר

 הצבאיות התשתיות את משדרג הבסיסים העתקת מהלך שבע. בבאר גוריון-בן לאויברסיטת בצמוד הטכולוגי

 הפיכתולו הגב לפיתוח לתרום אמור המהלך כאמור, הטכולוגיות. בתשתיות הן הביוי בתשתיות הן אלה ביחידות

 המחשוב יכולות ולשיפור והאוויר היבשה של השוות התקשוב יחידות בין לסירגיה מובילה, טכולוגית לזירה

   בעיצומו. מצא התקשוב לקריית המכרז צה"ל. של והשליטה

  מחות והעברת שיווק פרויקטי – שוה"ם מהלך

  3 שוה"ם

 מחות של וכן ותקשוב אמ"ן מחות של המלא פיויים על הוחלט 2011 באפריל 17 מיום 3161 מס' החלטה במסגרת

 יחידות להעתקת משלים מהלך דרש שיווק, המאפשר באופן במלואן הקרקעות פיוי לצורך הארץ. במרכז וספים

 ראש ומשרד האוצר משרד הביטחון, משרד ע"י שבוצעה ממושכת מטה לעבודת בהמשך אלו. מחות משטחי וספות

 החלטת התקבלה 2015 ביואר 4 בתאריך הביקוש, ומאזורי הארץ ממרכז המחות כלל יויפ לבחית הממשלה

 במרץ 11-ב מימושה, לצורך לגב. ותקשוב אמ"ן מעבר והמשך הביקוש מאזורי צה"ל מחות לפיוי 2392 מס' ממשלה

 יתרוות זה למהלך ומשהב"ט. הממשלה ראש משרד מכ"ל האוצר, משרד רמ"י, בין 3 שוה"ם הסכם חתם 2015

 איחוד תשתיות, בשיפור כרוך המהלך ביקוש. באזורי דיור יחידות 60,000-כ של שיווק מאפשר הוא שכן למשק, רבים

  בצה"ל. ההפעלה תפיסת שיויבו בסיסים של וייעול

  :3 שוה"ם מהלך למימוש הממשלה החלטת עיקרי להלן

 PFI בשיטת מהפרויקטים חלק מימון לצורך ;ש"ח מיליארד 14-כ על עומדת המחות העתקת עבור התקציב מסגרת

 שדה סירקין, גן, רמת ראשית שלישות השומר, תל צריפין, שיפוו: המחות עיקר וספים. ש"ח מיליארד 4-כ יועמדו

  לפיוי. מועד קבע המח לכל ,148 וטירה דב,

  :3 שוה"ם מהלך למימוש הפרויקטים עיקרי להלן

 ה – רחב אופקולוגיה ואגף כ"א אגף היבשה, מזרוע יחידות בעיקר לאכלס העתיד רמלה באזור זרועי-רב מחהטכ 

  והלוגיסטיקה.
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 ולוגיה אגף של אזוריים מרכזים שלושהל כיום הקיימים הספקה מרכזי 17 של איחוד – אחוד הספקה מרכזהטכ 

  הגב). משמר – דרום באללה, בית – מרכז טפים, – (צפון והלוגיסטיקה

 וי – דב שדהה פילחצור. דב שדה מח  

 משרד צה"ל, הביטחון, משרד ציגי בהשתתפות 3 שוה"ם לסיכום והבקרה המעקב צוות לפעול החל 2019 שת במהלך

 בוצעו זה למועד כון הסיכום. ביצוע על שוטף מעקב מתבצע במסגרתו ,הממשלה שרא ומשרד רמ"י האוצר,

  הביצוע. ממכרזי וחלק הפרויקטים לתכון התקשרויות

 שותרו הדרך אבי של הזמים לוחות את המעדכן ,3–1 שוה"ם לסיכומי משלים הסכם חתם 2020 בפברואר 9 ביום

  למימוש.
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  )46 (סעיף משוחררים חיילים לקליטת הקרן

 ש"ח מיליארד( 2.3-בכ מסתכמת הביטחון משרד משוחררים חיילים לקליטת הקרן תקציב הצעת

  )2022 בשת

 שירות ששירת ולמי משוחררים לחיילים ַמקה החוק) (להלן: 1994-התש״ד משוחררים, חיילים לקליטת החוק

 השירות ולמשרתי המשוחררים החובה לחיילי כספי סיוע להעיק היא החוק מטרת שוות. זכויות אזרחי או לאומי

 משוחררים חיילים לקליטת רןהק באמצעות מיושם החוק האזרחיים. בחיים דרכם בתחילת והלאומי האזרחי

   החוק. של מבצע מגון שמשתומ הביטחון במשרד הפועלת הקרן) (להלן:

 הסוהר) בתי ובשירות הגבול במשמר במשטרה, לדוגמה הביטחון, מערכת ובשאר (בצה״ל חובה בשירות חיילים

 לסוג בהתאם בפועל שבוצעו השירות חודשי בגין כסף של חודשית לצבירה זכאים ולאומי אזרחי בשירות ומשרתים

  הפיקדון. קרן בגין וצבירה כספי מעק בגין לצבירה מחולקת זו צבירה אחר. או לחימה תומך לוחם, השירות:

 שפרס במהלך השחרור מעק של הכפלה על הוחלט 2012 ביואר כי יצוין השחרור. בעת היתן מעק – כספי מעק

  ).2012-2019( שים חמש פי על

 ישואין, דירה, רכישת מקצועית, הכשרה לימודים, למטרות ומיועד החיילים לזכות הזקף כסף סכום – פיקדון קרן

 את יקבל ,הזכאות תתקופ במהלך הפיקדון קרן מלוא את מימש שלא משוחרר חייל עסק. פתיחת או היגה לימודי

   לשחרור. השביעית השה תום ועד שים חמש לאחר לזכותו שצברה הכסף יתרת כל

  וספות: קרות שתי מפעילה משוחררים חיילים לקליטת הקרן חוק, פי על לעיל, לאמור בוסף

 ומלגות לימודים מלגות מיוחד: כלכלי סיוע לכך הזקוקים משוחררים לחיילים המעיקה קרן – וסף לסיוע הקרן

 כלכליות.-חברתיות מידה אמות פי על יתן הסיוע אקדמיות.-קדם במכיות הלומדים משוחררים לחיילים קיום

 וטכאים. הדסאים כיותולת טכולוגיות במכללות הלומדים משוחררים לחיילים מודיםלי מלגות מממת גם הקרן

 ייעודיים קורסים מממת הקרן כן, כמו הלימוד. למוסדות מהקרן ישירות ,תשע״ד משה״ל החל ,מועבר זה סיוע

  שחרורם. לאחר הראשוה השה במהלך בודדים לחיילים בשכ"ד סיוע יתן בוסף מקצועית. הכשרה של

 לחיילים הראשוה האקדמית הלימודים בשת הלימוד שכר את המממת קרן – גבוהה השכלה לעידוד הקרן

 שוים). קריטריוים פי (על במרכז הלומדים מהפריפריה לחיילים או ובירושלים בפריפריה הלומדים משוחררים

 פי על לזכאים המועקים והפיקדון השחרור מעקי עבור השוטפים לתשלומים מיועד הקרן מתקציב אחוזים 90-כ

 הקרן אתו וסף לסיוע הקרן פעילות את ממת והיתרה לעיל, שפורט כפי השירות, ובאורך באופי בהתחשב החוק,

  גבוהה. השכלה לעידוד
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  2022 משוחררים, חיילים לקליטת הקרן תקציב הרכב

  

  

  2022 הכספים לשת דגשים

 ת החל – בודדים משוחררים לחיילים דירה בשכר סיועיתן 2017 מש של בהיקף בודדים לחיילים בדיור סיוע 

 פעמי,-חד באופן הביטחון, משרד הקצה 2021 בשת שחרורם. לאחר הראשוה השה במהלך ש"ח מיליון 12 עד

  הזכאים. מספרב העלייה ובעקבות הביצוע לצפי בהתאם זה, סיוע עבור ש"ח מיליון 6 של וסף סכום

 ה משבר בעקבות מיוחד סיועה מגיפת התפרצות עקב – הקורות ,הקורושעה הוראת התקבלה 2020 בש 

 של הכלכליות השלכותיה עם בהתמודדות להם לסייע במטרה משוחררים, לחיילים מיוחד סיוע שהקצתה

 שים חמש עברו שלא חיילים בוסף, מיוחד. פעמי-חד למעק זכו 2020 בשת שהשתחררו חיילים המגיפה.

   .2021 יוי לחודש עד מטרה לכל השחרור מפיקדון חלק למשוך יכלו שחרורם מיום

 יתות עיגוןה בתקציב ללימודים" "ממדים כת – המדייתות את לעגן הממשלה החליטה 2021 בשממדים כ" 

 במסגרת תרומות. כספי על בהתבסס 2017 משת החל פעלה זו כיתות המדיה. מתקציב כחלק ללימודים"

 משוחררים חייליםול לוחמים םמשוחררי לחיילים הלימוד משכר שלישים שי בגובה סיוע קמוע כית,והת

 מיליון 100 ועל ש"ח מיליון 50 על 2021 בשת עומד כיתולת שהוקצה התקציב היקף מיוחדות. מאוכלוסיות

   .2022 בשת ש"ח
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  )17 (סעיף בשטחים הפעולות תיאום

 מיליון 342-בכ מסתכמת )17 (סעיף 2022 הכספים לשת בשטחים הפעולות תיאום תקציב הצעת

   בהכסה. מותית בהוצאה ש״ח מיליון 223-וכ טו בהוצאה ש״ח מיליון 119-כ מהם ברוטו, ש״ח

 האזרחי הלהמ וקישור, אוםילת ביה"ס המפקדה, בשטחים, הממשלה פעולות תיאום תקציב את כולל 17 סעיף

 - הלן(ל שטחיםב הממשלה פעולות יחידות באיו"ש. מחצבות לשיקום והקרן עזה חבל וקישור אוםית מפקדת ביו"ש,

 אזרחית סמכות משמש וכן עזה, רצועתבו ושומרון יהודה בשטחי הממשלה מדייות למימוש אחראיות המתפ"ש)

 את מוביל בשטחים הממשלה פעולות מתאם ,בוסף ושומרון. יהודה באזור והתשתיות התכון בתחומי להתיישבות

 הפועלים לאומיים-הבין והארגוים הפלסטיית ברשות והביטחון הממשל גורמי עם והביטחוי האזרחי התיאום

 ושומרון יהודה לאוכלוסיית לפיתוח ופרויקטים תשתיות מפתח המתפ"ש זאת, לצד ועזה. ושומרון יהודה בשטחי

 ופלסטיים). (יהודים

  2022 הכספים לשת דגשים

  2022–2021 בשים בשטחים הממשלה פעולות תיאום של העיקריות העבודה כיותות

 ת  – והפיקוח האכיפה הגברתת 2022–0212 בשקרקעות על והאכיפה הפיקוח היקף את להגביר שהמתפ" בכוו 

 מדיה, אדמות על פיקוח וקרקעות, יהיב על פיקוח חוקית, בלתי יהיב של הריסות ביצוע זה ובכלל ",C" בשטחי

   ארכיאולוגיים. ואתרים טבע שמורות על ופיקוח מים גיבות על פיקוח וחציבה, כרייה אתרי על פיקוח

 ועה לשיפור פרויקטים וביצוע באיו"ש המעברים שדרוג – במעברים תשתיות שיפורשדרוג והגישה, הת 

  ).D2D (פרויקט סחורות של מהיר למעבר לאפשר מת על ,ביו"ש הסחורות מעבר פיתוח במעברים, טכולוגיות

 העלויות הוזלת תוך והסחורות התושבים מעבר זמי ואת לתושב השירות מתן את ישיר באופן לשפר מת על ,זאת

   לישראלית. הפלסטיית מהכלכלה לייצוא

 רגיה, בתחומי האזור לפיתוח פרויקטים של רב מספר קידום – האזור אוכלוסיות כלל עבור האזור פיתוחהא 

 תושבי של החיים ואיכות מרקם משיפור כחלק זאת כל בדרכים. ובטיחות ייעור הסביבה, איכות מים, חקלאות,

  באזור. והאזרחית הביטחוית היציבות על שמירהל ובהתאם האזור

 ומורשת טבע אתרי ופיתוח הסביבה יכותא מפגעי עם והתמודדות הפיקוח שיפור 

 ים החוזרים המפגעים ריבוי בעקבות הסביבה איכות בתחום קטיםפרוי יצועבשעל בדגש זה, בתחום ו 

 מעבר. ותחות שפכים לטיהור מתקים פסולת, לסילוק אתרים

 יותות בדיקת הצלה, חפירות לרבות באזור, וארכיאולוגיה טבע שמורות אתרי שימורלו לשדרוג פרויקטיםכ 

  מבקרים. ומרכזי טבע שמורות אתרי שדרוגו םאתרי שימור
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  )16 (סעיף אזרחיות חירום הוצאות תקציב

 מיליון 754-ב מסתכמת 2022 הכספים לשת )16 (סעיף האזרחיות החירום הוצאות תקציב הצעת

  .ש"ח מיליון 144-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב .ש״ח

 רשות .העורף ופיקוד הלאומית החירום שותר םה העורף ושאי על אמויםה הביטחון במשרד מרכזייםה גופיםה שי

 הביטחון. משרד בתוך כרשות ושימשה 2007 שת בסוף השייה לבון מלחמת מלקחי כחלק הוקמה הלאומית החירום

 לשר מתאם מטה גוףכ ולשמש האזרחי במרחב חירום לאירועי להיערכות הלאומית המדייות את לעצב ואה תפקידה

  האזרחי. במרחב החירום מצבי לכלל הכוללת אחריותו למימוש הביטחון

 אזרחית בהתגוות העוסקות והאזרחיות הצבאיות המערכות להכוות והאחריות הסמכות את מרכז העורף פיקוד

 העורף פיקוד אחראי חירום בשעת אחת. מקצועית במסגרת וכו') והצלה כבאות מד"א, ישראל, משטרת (צה"ל,

 הפיקודים שחרור תוך ההצלה גופי שאר הפעלתלו האפשרי בהקדם לשגרה חזרהל באוכלוסייה, הפגיעה צמצוםל

  מסוכן, חומר דליפת או אדמה רעידת כדוגמת פגעים-רב באירוע בחזית. המבצעיים לושאים שבצה"ל המרחביים

   כו. על הציבורי הסדר ובהשבת חיים בהצלת ההצלה לכוחות מסייע העורף פיקוד

  

 2022 הכספים לשת דגשים

 יתותת – חול״) (״סופת אוכלוסייהה מיגון כיתובת 2022 בשת הפעילות מתוקצבת זו כעם התמודדותה להכ 

 בלתי מתקפה בעת רפואי מעה מתןב שיסייעו תרופות של רכש כוללת זו פעילות קובציוליים. בלתי איומים

  .בארץ המגן ומסכות ערכות של הייצור קווי שימור וכן קובציולית

 יתותות ביטחון מרכיבי של הואחזק הקמה כית – אזרחית והתגומרכיבי בתחום ופיתוח אחזקה כוללת התוכ 

 מרכיבי של ופיתוח אחזקה כוללת כיתותה הביטחון, מרכיבי בתחום האזרחית. ההתגוות ובתחום ביטחון

 באזורים וכן בצפון העימות קו רחי),המז התפר (קו איו״ש של התפר קו עזה, עוטף ביישובי המבוצעים הביטחון

 בתחום השוים. לאיומים המתייחסות מודיעייות מצב הערכות פיול ממשלה להחלטות בהתאם ארץ,ב שוים

 מערכות של ופיתוח אחזקה כגון העורף, פיקוד באחריות פעולות ביצוע כוללת כיתוהת האזרחית, ההתגוות

  לאוכלוסייה. והסברה והדרכה מקלוטו מיגון לצורכי מעה מתן והתרעה, צפירה

 יתותיתוהת – לאומיתה וםחירה רשות פרויקטי כהלאומי העורף חיזוק בתחום הפרויקטים לתקצוב מיועדת כ 

 הוועדה הממשלה, במשרדי לחירום לאומית במוכות סיוע כגון: ,רח״ל באחריות המבוצעים הלאומי והחוסן

 לאיתות המרכז והקמת המקומיות ברשויות הפעלה מרכזי והקמת שדרוג אדמה, לרעידות משרדית-הבין

  .שראליתי

 יתותיתות – מיגון כים למיגון פרויקטים לתקצוב מיועדת זו כמיגון וכן לאומיות ותשתיות אסטרטגיים מתק 

  ושומרון. יהודה באזור הציבורית התחבורה

 יתותיתות – הצפון מיגון כזאת הצפון, ביישובי לחירום ההיערכות לשיפור פרויקטים לתקצוב מיועדת זו כ 

 העורף "מוכות שעיקרה ,2018 ביולי 16-ה מיום 023ב/ מס' לאומי ביטחון לעייי השרים ועדת להחלטת בהתאם

  ש"ח. מיליון 250-בכ 2022 בשת תתוקצב כיתוהת חירום". למצבי
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 הפים לביטחון המשרד
 21.3-בכ מסתכמת )07 (סעיף 2022 הכספים לשת הפים לביטחון משרדה של תקציבה הצעת

 הבהוצא ש״ח מיליון 749-וכ טו בהוצאה ש״ח מיליארד 20.6-כ מהם ,ברוטו ש"ח מיליארד

  ש״ח. מיליארד 3.0-כ על יעמוד להתחייב הרשאהה תקציב בהכסה. מותית

-בכ מסתכמת )52 (סעיף 2022 הכספים לשת הפים לביטחון המשרד של הפיתוח תקציב הצעת

 מותית בהוצאה ש״ח מיליון 25-וכ טו בהוצאה ש״ח מיליון 479-כ מהם ש״ח, מיליון 504

  ש״ח. מיליון 557-כ על יעמוד להתחייב הרשאהה תקציב בהכסה.

 בתחומים ולפעילות הציבורי הסדר על הלשמיר החוק, לאכיפת האחראי משולב מטה גוף הוא הפים לביטחון המשרד

  אלה: גופים באמצעות היתר, בין פועל, המשרד ישראל. במדית הפים ביטחון של השוים

 ים, ביטחון בתחום והמשימות התפקידים ביצוע על מופקדת – ישראל משטרתהציבורי הסדר שמירת על הפ 

 ,1971-תשל״א חדש), (וסח המשטרה בפקודת שוטר לכל שהועקו הסמכויות פי על לתופוע ,בפשיעה הלחימה ועל

  וספים. ובחוקים 2005-תשס״ה שוות), והוראות שוטרים קבילות בירור משמעתי, (דין המשטרה בחוק

 אים פי על במשמורת ועצורים אסירים לאחזקת ראיאחה לאומי כליאה ארגון – הסוהר בתי שירותקבעו התש 

 בחברה ובהשתלבותם בשיקומם לסייע במגמה סוהר,ה בבית שהותם בתקופת באסירים לטיפול אחראיו בחוק

  המאסר. תקופת בתום

 יעה הוא התפקיד עיקר – והצלה לכבאות הלאומית הרשותבמפגעים טיפול והצלה, חילוץ קות,ידל של וכיבוי מ 

  אדם. חיי והצלת

 ה הרשותגד גבוהה סיכון ברמת עדים על האיומים תופעת עם מתמודדת הרשות – עדים על להגהפגיעה וכ 

   עברייים. גורמים ידי על בשלומם

 תוכיות ואלכוהול, סמים באלימות למאבק המאוחדת הרשות באמצעות מפעיל, הפים לביטחון המשרד כן, כמו

  הפשיעה. ולצמצום ובאלכוהול בסמים השימוש להפחתת אלימות, למיעת שוות

 ברוטו, (תקציב ש״ח מיליארד 5.21-בכ מסתכמת 2022 לשת ישראל משטרת תקציב הצעת – ישראל משטרת תקציב

   פיתוח). תקציב כולל

 (תקציב ש״ח מיליארד .64-בכ מסתכמת 2022 לשת הסוהר בתי שירות תקציב הצעת – הסוהר בתי שירות תקציב

   פיתוח). תקציב כולל ברוטו,

-בכ מסתכמת 2022 לשת והצלה לכבאות הלאומית הרשות תקציב הצעת – והצלה לכבאות הלאומית הרשות תקציב

  ברוטו). (תקציב ש״ח מיליארד  1.4
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 2022 הכספים לשת דגשים

 ערכה רחבה ממשלתית מטה לעבודת בהמשך – הערבי במגזר האכיפה חיזוקכ"לים צוות באמצעות שהמ 

 החלטת ווכח ,2020 בשת שפורסמו ולהמלצותיה הערבית בחברה והאלימות הפשיעה תופעת עם להתמודדות

 והרחבת האכיפה בהגברת צורך קיים כי מצא וספות, ממשלה החלטות וכן 2021 במרץ 1 מיום 852 מס' ממשלה

 וכח הערבית. בחברה האלימות תופעת עם להתמודדות וגופיו הפים לביטחון המשרד ידי על היתן המעה

 המרכזיים הפעולה כיווי .אלו בושאים לטיפול עבודה כיתות לגיבוש פעל הפים לביטחון המשרד הדברים,

 חיזוק והחמורה, המאורגת בפשיעה מאבק הערבי, ברחוב המשטרתית הוכחות בהגברת מתמקדים בתוכית

  מרכזיות. ועברייות שיעהפ תופעות וצמצום הקהילתיות התשתיות

 וכח – לאזרח השירות שיפור ים לביטחון המשרד של הרחבים העבודה ממשקיימשיכו הציבור, עם וגופיו הפ 

 תלוה גשתה כדוגמת: פעילותם, של רחבת דיגיטציה על דגש שימת תוך השירות לשיפור לפעול וגופיו המשרד

 והפיכתם לכבאות הארצית לרשות המוגשים העבודה בטפסי סטדרטיזציה יצירת מקוון, באופן משטרתית

 וגורמים המדיות פרקליטות לבין הסוהר בתי ושירות המשטרה בין מקווים ממשקים הקמת למקווים,

 ועוד. וספים רלווטיים

 אי בבג"ץ עמידהה על כי קבעה מחיה) (שטח בג"ץ פסיקת – מחייה ת4.5 בן מחיה שטח מתןל לפעול המדי 

 שוחררו ובוסף הרחבתםלו הכליאה מתקי לביית כיותות גובשו זו, בפסיקה לעמוד במטרה אסיר.ל מטרים

 הוקצו לכך בהתאם האסיר. של והשיקום המסוכות לרמת היתר בין המתייחסים הדין לסדרי בכפוף אסירים

 של תוספת מאפשר הפרויקטים של היישום סך ואלה. פחא עופר, במתקים כליאה מקומות לביית משאבים

 כליאה. מקומות 1,281

 טל לצמצום להביא מטרה מתוך – והצלה לכבאות ומיתהלא ברשות הרגולציה מערך ושיפור איזוןהרגולטורי ה 

 לאימוץ רפורמה מובילים הפים וביטחון האוצר משרדי במשק, מפוקחים גורמים עלו עסקים בעלי על המוטל

 יישום לתקות. הציב הוראות כלל העברתל וכן והצלה לכבאות הארצית הרשות ברגולציית אמריקית תקיה

 יהרגולצ ולקביעת והצלה, לכבאות הלאומית ברשות הרגולציה מערך שיפורלו לאיזון להביא צפוי הרפורמה

  הציבור. בבטיחות לפגוע מבלי הכלכליים, והשיקולים הציבורי האיטרס של רחבה ראייה מתוך מאוזת
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  המטה משרדי
 לאומי, לביטחון והמטה הממשלה ראש משרד האלה: המשרדים את כוללת המטה משרדי קבוצת

 האוכלוסין, ורשות דת לשירותי המשרד הפים, משרד החוץ, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד

 המקומיות; לרשויות העברות כדוגמת ממשל הוצאות גם כללות זה בפרק הגבול. ומעברי ההגירה

  המפלגות. ומימון המדיה; מבקר ומשרד המדיה שיא הממשלה, חברי הכסת, תקציב

  התקציב מאפייי

 23.0-כ מהם ברוטו, ש"ח מיליארד 27.3-בכ מסתכמת 2022 הכספים לשת המטה משרדי אשכול של התקציב הצעת

-בכ מסתכם להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליארד 4.3 -וכ טו בהוצאה ש"ח מיליארד

   ש"ח מיליארד 6.3

 בשת ברוטו התקציבית ההוצאה מסך 5.5%-כ על עומד המטה משרדי לפעילות המופות (ברוטו) ההוצאות שיעור

   קרן). חוב החזר (ביכוי 2022

 יכר חלק ולכן אדם, כוח בעתירּות מאופייים הם ממשלתית. מטה פעילות של רחבה קשת משרתים המטה משרדי

 בעיקר המיועדים ופיתוח, קיות לתקציבי – והיתרה שכר, הוצאות למימון מיועד אלה במשרדים השוטף מהתקציב

   המשרדים. לתפעול

 2022 הכספים לשת המטה משרדי תקציב

  )ש"ח במיליארדי שוטפים, במחירים(
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  הממשלה ראש משרד
 3.1-בכ מסתכמת )04 (סעיף 2022 הכספים לשת הממשלה ראש משרד של התקציב הצעת

 בהוצאה ש״ח מיליון 16 -וכ טו בהוצאה ש״ח דמיליאר 3.1 -כ מהם ברוטו, ש״ח מיליארד

  ש"ח. מיליארד 1.2-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה. מותית

 מיליון 50-בכ מסתכמת )10 (סעיף 2022 הכספים תלש לאומי לביטחון המטה תקציב הצעת

  ברוטו. ש״ח

 מיליון 776-בכ מסתכמת )22 (סעיף 2022 הכספים לשת דת לשירותי המשרד תקציב הצעת

 בהכסה. מותית בהוצאה ש״ח מיליון 14-וכ טו בהוצאה ש״ח מיליון 762-כ מהם ברוטו, ש״ח

  ש"ח. מיליון 47-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב

 וגופים הממשלה ראש לאחריות ישירות הכפופים והתחומים הגופים היחידות, את כולל הממשלה ראש משרד 

 ממשלה משרדי של תקציבים כולל זה סעיף בוסף, .תקציבם וביהול שלהם העבודה תכיות בקביעת עצמאיים

  להלן: כמפורט הממשלה ראש אחריות תחת שאין וספות ויחידות

 לממשל האגף הממשלה; לראש יועצים הממשלה: ראש לאחריות ישירות הכפופים והגופים היחידות 

 המועצות לכלכלה; הלאומית המועצה תשתיות;הו כלכלהה אגף ופים; תיאום לתכון, האגף וחברה;

 מערך הלאומי; ההסברה מטה רבין; וליצחק בגין למחם ההצחה ומרכזי ממשלה וראשי שיאים להצחת

  ועוד. הגיור

 יותות בקביעת עצמאייםוה ,הממשלה לראש כפופיםה והגופים היחידותיהולבו שלהם העבודה כ 

   ה.המדי שירות ציבות ;הלאומי הסייבר מערך לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה ם:יהתקציב

 וספות ויחידות ממשלה משרדי ןהמערך ומורשת; לירושלים המשרד :הממשלה ראש אחריות תחת שאי 

 ;והגליל הגב הפריפריה, לפיתוח המשרד ;התפוצות משרד חברתי; לשוויון המשרד הלאומי; דיגיטלי

  .תיבו ההתיישבות משרד המודיעין; משרד ;אזורי פעולה לשיתוף המשרד

 וסף פרד תקציבי בסעיף מתוקצב אך ,הממשלה ראש למשרד כפוף לאומי לביטחון המטה אלו, יחידות על סעיף) 

 ראש למשרד ותכפופ והי בעבר אשר הממשלתי והמדפיס הממשלתי הפרסום לשכת יחידות כן, כמו ).10

  עסקיים. כמפעלים )89 (סעיף פרד תקציבי בסעיף מתוקצבות הממשלה,

 ת עדת החל הממשלה. ראש משרד מתקציב כחלק מתוקצב היה דת לשירותי המשרד ,5201 לש2016 מש, 

 לו: הכפופות הסמך ויחידות המשרד את כולל זה תקציב ).22 (סעיף פרד תקציבי סעיףמ כחלק מתוקצב המשרד

  ם.הרביי הדין ובתי הראשית הרבות
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 2022 לשת הממשלה ראש משרד בתקציב מרכזיים ושאים

  הממשלה ראש משרד

 ות לישרא בין הכלכליים הקשרים חיזוקו טווח ארוכת כלכלית לצמיחה תשתיות יצירתושווקים מפתח ומדי 

  מתפתחים.

 ,טל פחתתה תוך הממשלתית רגולציהה ושיפור תיאום טיוב אזרחים.לו לעסקים הרגולטורי 

 ת בתפוצות היהודי העם צעירי בין הקשר חיזוק היתר בין הפריפריה, וחיזוק חברתיות קבוצות קידוםלמדי 

  הישראלית. בחברה אתיופיה יוצאי של המיטבי שילובם וקידום ישראל

 יות קידוםותקשורת. הסברה כלי באמצעות ובעולם בישראל הממשלה מדי  

 ממקורות ומידע דיגיטליים בכלים שימוש תוך לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על האוכלוסין מפקד הובלת 

 מהליים.

  

 והתעשייה הכלכלה במשרד הלאומי הדיגיטל מערך פעילות הרחבת

 גשתם תוך ולעסקים לאזרחים הדיגיטליים השירותים האצתולעסקים. לאזרחים הממשלתי האישי באזור ה  

 ן הממשלתי המעבר קידוםהמידע. ומערכות הדיגיטל בתחום הממשלה יכולות ושיפור הציבורי לע 

 ות הגברתים בעלות אוכלוסיות על דגש תוך הישראלית בחברה הדיגיטלית האורייייחודיים מאפיי. 

 טיים רוחב תחומי קידוםהדיגיטל בתחומי ממשלתי רכש היתר בין בתחום, הממשלה של עהביצו ליכולות הרלוו, 

  .הציבורי במגזר בתוים השימוש וקידום לדיגיטציה משפטיים חסמים הסרת ,דיגיטלי אושי הון

 גשת ויישומים רוחביות פלטפורמות קידוםוידע מידע ולשיתוף ועסקים לאזרחים ממשלתיים ושירותים מידע לה 

 .הסמך ויחידות הממשלה משרדי בין
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  האוצר משרד

 ש"ח מיליארד 3.6-בכ מסתכמת )05 (סעיף 2022 הכספים לשת האוצר משרד של תקציבה הצעת

  בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליון 336 -וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליארד 3.3 -כ מהם ,ברוטו

 3.4-בכ מסתכמת )51 (סעיף 2022 הכספים לשת הממשלתי הדיור מהל של תקציבה הצעת

 בהוצאה ש"ח מיליארד 2.6 -וכ טו, בהוצאה ש״ח מיליון 795-כ מהם ,ברוטו ש"ח מיליארד

  ש"ח. מיליארד 4.3 -כ על יעמוד להתחייב הרשאהה תקציב בהכסה. ותיתמ

 הכלכלית למדייות אחראי הראשי המשרד המסים. ורשות ראשי משרד עיקריים, גופים משי מורכב האוצר משרד

 שיויים קידום ועל המדיה תקציב גיבוש על האחראי התקציבים אגף הן העיקריות המשרד יחידות .הממשלה של

 החברות שותר כסיה; ואת המדיה כספי את המהל הכללי החשב המשק; ובכלל הציבורי במגזר מביים

 העובדים ועדי עם ומתן משא המהל עבודה, ולהסכמי לשכר האגף הממשלתיות; החברות על המפקחת הממשלתיות

 בתחום מדייות המגבש הראשי, הכלכלן אגף במשק; עבודה הסכמי על ואחראי אותם המייצגים הארגוים ועם

  כלכליים. לאומיים-בין קשרים ויוצר כלכלי ומחקר המדיה הכסות

   .יםוהעקיפ הישירים מסיםה וגביית המס חוקי אכיפת על הממוה הגוף היה בישראל המסים רשות

  2022  הכספים לשת דגשים

 יתוח ה משבר של השוטפת ההשפעה ואמידתיות קביעת לצד המשק, על הקורוהמשבר עם להתמודדות מדי 

 ההשפעה אמידת וכן המדיה, להכסות ותחזיות למשק תחזיות ביית כולל הכלכלי המצב יתוח – העבודה בשוק

 התוים את המשרד יתח בוסף, וההכסות. המשקית הצמיחה על ההכלה וצעדי הקורוה של השוטפת

  הקורוה. משבר של השלכותיו עם והתמודדות המשבר לאחר המשק לייצוב הכלכליים

 ית קידוםמצאת ישראל – הרגולציה לשיפור לאומית תכ ה במדד 35-ה במקום-Business Doing. בסקרים 

 לדחיית המשמעותיים הגורמים כאחד בישראל הרגולציה סוגיית עולה העסקי המגזר בקרב שעשו רבים

 במסגרת הקורוה. בתקופת העצימה אף זו סוגיה כי לציין, ויש העסקי, המגזר על הטל ולהכבדת השקעות

 הרפורמה הרגולציה, רשות הקמת שבמרכזה הרגולציה, לשיפור הלאומית התכית מקודמות העבודה תכיות

 הכבאות. ובתחום עסקים רישוי בחוק רפורמות הסביבה, להגת במשרד הרישוי הליכי לשיפור

 איכותן את ולשפר במשק התשתיות היצע את להגדיל במטרה – מרכזיים תשתית בפרוייקטי ההשקעה קידום 

 התשתיות. במלאי הפער ולצמצום המשק צמיחת להמשך הדרשים מרכזיים תשתיות פרוייקטי המשרד יקדם

 תרביו הגדול ההיקף בעל התחבורתי הפרויקט דן, גוש במטרופולין מטרו קווי רשת הקמת הוא המרכזי הפרויקט

 המשק, צמיחת להאצת לסייע צפוי הפרויקט בישראל. היום עד שעשה תחבורתית ומבחיה תקציבית מבחיה

 המטרופולין. תושבי לכל תחבורתי מעה ולספק בכבישים הגודש את להפחית

 ת הכספיים הדו"חות פי על – תהממשלתי הגבייה ייעולממשלת כלפי חובות עם גופים מספר קיימים ,2020 לש 

 הגבייה מערך של ושיפורם לייעולם אסטרטגית חשיבות קיימת כן על ש"ח. מיליארד 54-כ של בסך ישראל,

 גבייה הליכי לשפר המשרד בכוות חובות. לסגירת הוגעים הממשלה במשרדי העבודה ותהליכי הממשלתי

 תמריצי את ולהגביר הממשלתיים הגופים בין הממשקים את לייעל מכות,תו מידע מערכות קידום באמצעות

  הממשלתית. הגבייה את להאיץ במטרה הגבייה,
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 ות אימוץה ארגון דו"ח של מסק-OECD יות לגבייולי בחודש – הציבורי במגזר העבודה והסכמי השכר מדי 

 בישראל. הציבורי במגזר השכר באסטרטגיית העוסק דו"ח OECD-ה בארגון הממשל חטיבת פרסמה 2021

 יחסי מערכת של בייעולה המתמקדות הדו"ח, המלצות אימוץ לטובת ממשלה החלטת לקדם המשרד בכוות

 לפי שכר וקביעת השכר מבה וייעול פישוט סכסוכים, ליישוב חלופיים מוסדות הקמת לרבות בישראל, העבודה

 משרדי בין צוות להקים המשרד בכוות כן, כמו הדרשים. לכישורים השכר בין יותר הדוקה ובהתאמה עיסוק

 הממשלה גורמי כל בשיתוף הדו"ח מסקות את להטמיע במטרה העבודה והסכמי השכר בושא שיעסוק

 הרלווטיים.

 הפעילות לבין המדווחת הכלכלית הפעילות בין משמעותי פער קיים בישראל – השחורה הכלכלה צמצום 

 הפעילות היקף כן, כמו יותר. צודקת מס מערכת רליצו הרצון עם אחד בקה עולה הפער צמצום בפועל, הכלכלית

 ה"הון בישראל. ולחברה למשק משמעותיים לזקים וגורם ש"ח במיליארדי אמד בישראל הפשיעה ארגוי של

 ולצמיחה החופשית לתחרות חסם גם אם כי וספות, להכסות מקור רק לא הוא בפשיעה שמקורו השחור"

 מאמץ ריכוז תוך במדיה, השחורה הכלכלה היקף לצמצום פעילותה את ותגביר תמשיך המסים רשות הכלכלית.

  במזומן. והשימוש הפיקטיביות בחשבויות במאבק

 ית יישום המשך – לאזרח השירות ושיפור הרשות פעילות ייעולתית הרב האסטרטגית התכהמסים ברשות ש 

 העמקת לצורך זאת המסים, רשות של האפקטיביות את ולהגביר ההפעלה תפיסת את ולשפר לשות שמטרתה

 ומתן שירותים הגשת תוך לציבור היתן השירות ושיפור מס מעלימי בקרב ההרתעה הגברת המסים, גביית

   דיגיטליים. לדיווחים וספות אפשרויות
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  המשפטים משרד

 מיליארד 5.3-בכ מסתכמת )08 (סעיף 2022 הכספים לשת המשפטים משרד של תקציבה הצעת

 בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליארד 1.1-וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליון 4.2-כ מהם ,ברוטו ש"ח

 ייעול החוק, אכיפת לאזרח, שירותים מתן רמות: בכמה המשק בפעילות משמעותי גורם הוא המשפטים משרד

 המשפטים משרד :המשפטים לשר כפופים גופים שלושה במשק. הכלכלית הפעילות והסדרת הממשלתית הפעילות

 האגף המדיה, פרקליטות לממשלה, המשפטי היועץ המטה, ואגפי המשרד ההלת – (בייהן יחידותיו כל על הראשי

  והגבייה. האכיפה ורשות המשפט בתי ההלת משפטי), לסיוע

 במספר הגידול עם המשפטים משרד של להתמודדות ביטוי יתן 2022 הכספים לשת התקציב הצעת תבמסגר

 הטל צמצום על ההליכים, ייעול על דגש הושם למערכת, המוקצים המשאבים להגדלת במקביל ובאופיין. המשימות

    .לאזרח היתן השירות שיפור ועל הביורוקרטי

  2022 הכספים לשת דגשים

 ים – הפלילי ההליך של היעילות הגברתות בשהיתר בין הפליליים, התיקים במורכבות עלייה חלה האחרו 

 של היעילות בהגברת צורך יש מכך, יוצא כפועל הדיגיטליות. והראיות החקירה חומרי בהיקף מגידול כתוצאה

 הגורמים כל של זכויותיהם על שמירה תוך זאת החוק, אכיפת מערכת של הרתעהה ובהגברת הפלילי ההליך

 מהלכים 2022 בשת יקדם המשפטים משרד לפיכך, בראשם. והאשמים העבירה פגעי – בהליך המעורבים

 שאין עבירות של פליליזציה-דה מרכזיים: צירים בשלושה פעילות ידי על הפלילי ההליך של היעילות להגברת

 בתי של ופעילות מותים הסדרים (כמו אלטרטיבית אכיפה מסלולי קידום מהליות; לעבירות והמרתן ותחמור

 חומרי של דיגיטציה קידום שיקום); מסלולי מאסר, (חלופות אלטרטיבית עישה ומסלולי קהילתיים) משפט

 חקירה ("תיק המשפט לבית ןוהגשת ולסגוריה לתביעה העברתן עיבודן, הראיות, באיסוף הטיפול ותהליך חקירה

 .דיגיטלי")

 ית יישוםת על שופטים, לרבות אדם, כוח ותשומות משאבים הקצאת – המשפט במערכת האסטרטגית התכמ 

 בהתאם ביעדים ולעמידה ליישום במקביל זאת, המשפט. בתי מערכת על המוטל העומס עם בהתמודדות לסייע

 לייעל שועדו ושאים מקודמים התוכית במסגרת לאזרח. השירות יפורולש המערכת לייעול אסטרטגית לתוכית

 למגוים ביקושים ולהסיט התיק חיי אורך את לקצר סרק, ובקשות הליכים לצמצם המערכת, עבודת את

 .סכסוכים ליישוב אלטרטיביים

 ולוגיות הטמעתהלת – המשפט במערכת מתקדמות טכשתכליתם פרויקטים של שורה תקדם המשפט בתי ה 

 במסגרת המשפט. בתי של לצרכים מעה ומתן המשפטי ההליך ביהול שיסייעו מתקדמות טכולוגיות הטמעת

 בהליכים דיוים ומתומללים מוקלטים שבמסגרתו דיוים תיעוד פיילוט הרחבת את היתר בין למות יתן זאת,

 השירות ייעול שתאפשר מערכת פיתוח וכן באולמות, חזותית בהיוועדות דיוים לקיום מערכות פריסת מסוימים,

 .(אפוסטיל) וטריוי מסמכים אימות לביצוע הקשור בכל

 ים, בגופים חדשות מחשוב במערכות ושיפורים הטמעה פיתוח, להמשך משאבים הקצאת – מחשובתוך השו 

.מקוון באופן מעה עבורם לקבל יכול שהאזרח והתוים, פעולותה הרחבת על דגש שימת
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  החוץ משרד

 מיליארד 1.8-בכ מסתכמת )09 (סעיף 2022 הכספים לשת החוץ משרד של התקציב הצעת

 מותית בהוצאה ש״ח יוןמיל 78-וכ טו בהוצאה ש״ח מיליארד 1.8-כ מהם ברוטו, ש״ח

  בהכסה.

 יחסים המקיימות מדיות בקרב ביצועה ועל ישראל ממשלת של החוץ מדייות גיבוש על מופקד החוץ משרד

 האומות ארגון זרות, שלותממ בפי המדיה את מייצג החוץ משרד ישראל. מדית עם דיפלומטיים

   וספים. לאומיים-בין וארגוים המאוחדות

 המדייים, הקשרים את לקדם העולם; ברחבי ישראל מדית של עמדותיה את להסביר מוטל המשרד על

 של מכלולים ולפתח חוץ; סיוע להעביר והמדע; התרבות קשרי ואת והמסחריים הכלכליים האסטרטגיים,

 הישראלים האזרחים של זכויותיהם בשמירת מטפל המשרד .ומפותחות מתפתחות ארצות עם פעולה שיתופי

   בחו״ל. ציגויותיו באמצעות להם ומסייע בחו״ל השוהים

  2022 לשת החוץ משרד בתקציב העיקריים השיויים

 ה 2021 ביולי 11 מיום 94 מס' ממשלה החלטת יישוםייציגויות "פתיחת שע האמירויות באיחוד ישראל 

 מרוקו". ובממלכת בחריין בממלכת יות,הערב

 ה 2021 ביולי 19 מיום 136 מס' ממשלה החלטת יישוםייושאים מהמשרד פעולה שטח "העברת שעל 

  ממשלה". לטותהח ותיקון אסטרטגיים לושאים המשרד ביטול החוץ, למשרד אסטרטגיים
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  המקומיות והרשויות הפים משרד

 מיליון 285-בכ מסתכמת )06 (סעיף 2022 הכספים לשת הפים משרד של התקציב הצעת

  ש"ח. מיליון 16-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב טו. בהוצאה ש״ח

 6.3-בכ תכמתמס )18 (סעיף 2022 הכספים לשת ותהמקומי לרשויות התקציב הצעת

 ש"ח. מיליון 547-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב טו. בהוצאה ש״ח מיליארד

 משרד – המקומי השלטון של הפיסית ואיתותו עצמאותו והגברת המקומית הדמוקרטיה המקומי, השלטון חיזוק

 הארגויות התשתיות ושיפור ידע לפיתוח המקומיות; ולרשויות לאשכולות למחוזות, סמכויות לביזור פועל הפים

 בביזור שיתמוך באופן התאגידים של ולחיזוקם העירויים בתאגידים הרפורמה לקידום ,המקומיות ברשויות

   המקומי. בשלטון והיזמות הכלכלי הפיתוח הדיגיטציה, החדשות, קידום לצד זאת הסמכויות.

 לפיתוח פועל הפים משרד – תכון הליכי באמצעות המקומי השלטון של ופיתוח מקומיות רשויות בין פערים צמצום

 התאגידים באמצעות היתר בין מקומיות,ה הרשויות של העצמיות ההכסות להגדלת כלכליים צמיחה מועי

 המקומיות. הרשויות משאבי היקף את ליולהגד משאבים של צודקת חלוקה לייצר פועל המשרד זאת, לצד העירויים.

   .במיוחד האזוריים הפעולה שיתופי ואת המקומיות הרשויות בין הקיימים הפעולה שיתופי את להרחיב פועל המשרד

 המקומי, בשלטון והמיסוי הארוה מערכת לטיוב פועל הפים משרד – הרגולציה וטיוב רוקרטיוהבי הטל הפחתת

 שיתן הממשלתי השירות ושיפור עסקים רישוי בתחום הטל הפחתת המקומי, בשלטון עזר חוקי תקביע הליכי טיוב

 השלטון רשויות על המוטלת והרגולציה הדרשת רוקרטיהוהבי של וטיוב הפחתה באמצעות המקומיות לרשויות

  המקומי.

 עצמו המשרד של המוכות לשיפור פועל הפים משרד – המקומיות ברשויות לחירום וההיערכות המוכות הגברת

 כמו זה. מסוג במצבים המקומית הרשות של התפקודית הרציפות הבטחת תוך חירום, למצבי המקומי השלטון ושל

   המקומיות. ברשויות הקיברטי החוסן להגברת מגוים לקידום פועל המשרד כן,

  2022 הכספים לשת דגשים

 ים משרד – המקומי לשלטון המרכזי מהשלטון ותסמכוי לביזור רפורמה קידוםרפורמה לקידום יפעל הפ 

 המקומי. השלטון על הרגולציה טל ולהפחתת המקומי לשלטון המרכזי מהשלטון סמכויות לביזור רחבת

 הרשות של לפעולות הפים שרת של מראש באישור הצורך ביטול לרבות ,רבים מהלכים תכלול הרפורמה

 חיזוק לצד המקומית ברשות ההחלטה קבלת מגוי וטיוב אמת בזמן הפימיים הבקרה מערכי חיזוק המקומית,

 אופן בדבר וימליץ שיבחן צוות יקים הפים משרד פעולות. לאותן ביחס המרכזי בשלטון והאכיפה הפיקוח מערך

 הפים משרד היתר, בין המקומיות. הרשויות על ישירה כלכלית השלכה בעלי ושאים בשורת הסמכויות ביזור

 עסקאות בביצוע הרשויות על להקל מקרקעין, עסקאות בביצוע המקומיות ותהרשוי על להקל מעויין

 הפים שרת של להיתר תידרשה לא איתות שרשויות כך ,וחכמה דיפרציאלית רגולציה ולקבוע התקשרויות

   ועוד. מיזם לביצוע טווח ארוכות להתקשרויות

 ים משרד – המקומיות הרשויות של הכלכלית והעצמאות הכלכלי החוסן חיזוקעצמאותן לחיזוק יפעל הפ 

 ראויים מויציפליים שירותים לספק הרשויות של המסוגלות ולהגברת המקומיות הרשויות של הכלכלית

 של התלות את לצמצם יפעל המשרד ורשות. רשות לכ של השיפוט בתחומי הפועלים ולעסקים לתושביהן
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 ולמצות לרשויות מהמדיה יתיםה הממשלתיים השירותים את לשפר המדיה, במעורבות המקומיות הרשויות

 העירויים התאגידים חיזוק באמצעות היתר בין המקומיות, הרשויות של העצמיות ההכסות פוטציאל את

 והצפי ץהמוא הדיור תהליכי בעקבות ברשויות. מיבים מתחמים פיתוח ובאמצעות הכלכליות החברות במיוחדו

 הרשויות של הכלכלי החוסן לשימור יפעל הפים משרד רבות, מקומיות רשויות של באוכלוסייה משמעותי לגידול

 ברמת יפגעו לא בהתאם, והאוכלוסייה הדיור יחידות של שתוספות כך ,הרשויות של השיאה כושר ולשיפור

 ברשויות ארגוי לפיתוח יפעל הפים משרד המקומית. הרשות ידי על הרשות לתושבי המסופקים השירותים

המקומיות. הרשויות של הביצוע יכולות את לשפר במטרה בהן, האושי ההון ולהשבחת
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  הגבול ומעברי ההגירה האוכלוסין, רשות

 982-בכ מסתכמת )68 (סעיף 2022 הכספים לשת האוכלוסין רשות של התקציב הצעת

 בהוצאה ש״ח מיליון 105-וכ טו בהוצאה ש״ח מיליון 877-כ מהם ברוטו, ש״ח מיליון

  ש"ח. מיליון 20-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה. מותית

  :2022 הכספים לשת דגשים

   ביומטריים סיעה ומסמכי זהות תעודות

 שדרוג פרויקט במסגרת "חכמים" מסמכים להפקת התוכית ליישום תפעל וההגירה האוכלוסין רשות 2022 בשת

 כך הזהות, ולתעודות הסיעה למסמכי ביומטריים אלמטים הכסת כולל זה שדרוג הזהות. ותעודות הסיעה מסמכי

 בעתיד לאפשר צפוי חכמה זהות לתעודת המעבר וסף,ב משמעותית. תצטמצמה המסמכים וזיוף מרמה שתופעות

 מחשוב מערכות באמצעות מרחוק הזדהות כגון: לאזרח, רחבים שימושים לאפשר ובכך דיגיטלית, וחתימה הזדהות

 והפחתת חוק; פי על חתימה דרשת בו במקום בכתב חתימה כדין שדיה אלקטרוית, חתימה אישי; מידע וקבלת

   לאזרח. יתהממשלת הביורוקרטיה

 בלשכות העובדים מספר ועל והתפעוליות הטכולוגיות היכולות שיפור על מיוחד דגש הושם התקציב הצעת במסגרת

  .התורים וקיצור בלשכות השירות שיפור לשם הרשות,

 זרים ובתיים במסתים טיפול

 תופעת ועם בכלל בישראל כחוק שלא רבים זרים של שהייתם תופעת עם ישראל ממשלת של ההתמודדות במסגרת

 זרים עובדים מעסיקי על יעילה אכיפה של בקיומה הצורך על התקציב בהצעת דגש הושם בפרט, לישראל ההסתות

 עצמם, השוהים על אכיפה וכן בישראל, זרים של חוקית הלא שבשהייתם הכלכלי התמריץ צמצום לשם כחוק, שלא

 זרים עובדים חוק יישום באמצעות היתר, בין זאת, שלישית. למדיה מסתים והוצאת מרצון יציאתם עידוד לשם

 על שמירה ומוודא מרצון יציאה רץהמתמ כלכלי מגון של הפעלתו את יאפשרו אשר עפים, במספר הפיקדון ותקות

 .העובדים זכויות

  מתקדמות טכולוגיות באמצעות לציבור השירות שיפור

 אמצעים רתימת ידי על הביורוקרטי הטל ולהקלת לציבור השירות לשיפור פועלת וההגירה האוכלוסין רשות

  תחילה". "דיגיטל של תפיסה ומתוך מתקדמות טכולוגיות ופלטפורמות דיגיטליים

 10 מיום 2097 (מס' דיגיטלית" "ישראל הלאומי המיזם קידום בושא הממשלה להחלטות בהלימה מצא זה מהלך

 (מס' בטוחה להזדהות הלאומית המדייות אישור דברב החלטה ),2017 ביוי 11 מיום 2733 ומס' 2014 באוקטובר

 מידע מאגרי והגשת הממשלתי מידעה העברת שיפור בדבר להחלטה ובהתאם )2017 באוגוסט 6 מיום 2960

 הדיגיטליים השירותים להאצת כיתות בושא והחלטה )2016 באוגוסט 30 מיום 1933 (מס' לציבור ממשלתיים

    ).2020 ביולי 26 מיום 260 (מספר ממשלה החלטת ותיקון הדיגיטלית הלמידה וםולקיד לציבור

 (תעודות, דיגיטליים מסמכים של מהפקה החל עדים:צ מגוון כולל לציבור דיגיטליים שירותים פיתוח של המהלך

 ועד מקווים) ותשלומים טפסים (כגון ביורוקרטיים בתהליכים דיגיטציה שילוב דרך וכדומה), רישיוות היתרים,
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 השירותים ארגון על בדגש ולתושבים, לאזרחים ערוצי-רב מעה מתן לכדי ביורוקרטיים תהליכים של עומק לשיוי

   .הרשות של האיטרט ובאתר הממשלתי האישי באזור היתר, בין יוגשו, השירותים  הלקוח. לצורכי המותאם באופן

 ומתקדם יעיל גבולות ביקורת מערך הפעלת

 באמצעים מוששי ידי על ישראל, למדית הכסים על הבקרה יכולת שיפור את מקדמת וההגירה האוכלוסין רשות

 השירות את לשפר גם כך ובתוך זאת, לאשר מקום שאין מי של כיסתו את למוע במטרה מתקדמים, ובטכולוגיות

 מידע לאיסוף מתקדמת תשתית יצירת באמצעות יתאפשרו אלו שיפורים לאומיים.-הבין הגבול במעברי לעוברים

 הגבול ובמעבר בואם לקראת ,המדיה בשערי הבאים זרים תיים של ומהיר מדויק אמין, זיהוי לצורך וליהולו

 בו ושימוש במאגר שמירתו מזרים, ומטריבי מידע טילת הם: זה בושא הכללים המרכזיים המהלכים בישראל.

 מחברות ) )Information Passenger Advanced - APIוסע על מקדים מידע קבלת זרים; של וודאי זיהוי לצורך

 בסיס על ובחיתה מקוון באופן לישראל לכיסה בקשה הגשת הכולל דיגיטלית), (אשרה VISA-E פרויקט התעופה;

  מוקדם. מידע

 באופן וייעל לישראל הכסים של הזיהוי תיכול ושיפור המדיה של בשעריה לבוא המעוייים זרים של מוקדם זיהוי

 כפועל חוקית. לא השתקעות למטרת למדית הכסים הזרים מספר את מוויצמצ הגבולות ביקורת עבודת את יכר

   .חוקיים לא בשוהים טיפולוב הגבול במעברי זרים של כיסה במיעת הכרוכות בפעולות חיסכון יושג מכך יוצא
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 הבחירות ותקציב מפלגות מימון

 )14 (סעיף 2022 הכספים לשת הבחירות ותקציב מפלגות למימון התקציב הצעת

  טו. הבהוצא ש״ח מיליון 155-בכ מסתכמת

  2022 הכספים לשת דגשים

  לבחירות מפלגות ומימון הכסת לסיעות שוטף מפלגות מימון

 שוטף מפלגות מימון

  כדלהלן: שעיקריו בכסת הסיעות של השוטף למימון הכללים את קובע ,1973 תשל"ג מפלגות, מימון חוק

 כון ש"ח ףאל 1,388.6 של סך על עומד המימון יחידת גובה 2021 יולי לחודש.  

 דטים סכום אהו מפלגה לכל השוטף החודשי המימון גובהסת בבחירות המפלגה זכתה שבו המחדא ועוד לכ 

  ).אחוזים X 12 = 72 אחוזים 6 – (בשה המימון יחידת מגובה אחוזים  כפול הסיעה) (בגין

  שלהלן: לחישוב בהתאם ש"ח ףאל 10,998 הוא כסת חברי עשרה בת לסיעה שתי מפלגות מימון המחשה, לשם

10,998     = 

  "חש אלפי

 X        אחוזים 72

  השתי התשלום שיעור

11                X  

 אחד ועוד כסת חברי 10

 הסיעה בגין

1,388.6  

 באלפי מימון יחידת עלות

 ש"ח

  

 המפלגות מימון לחוק תיקון הועבר 2017 בשת אחוזים. 5 על עמד השוטף החודשי המימון שיעור 2017 לשת עד

  לשה. ש"ח מיליון 25-כב אמדת זה שיוי עלות .אחוזים 6-ל החודשי המימון שיעור את שהגדיל )35 מס' (תיקון

  

 למפלגות תקציבי אשראי

 מחצית עד של בהיקף למפלגות תקציבי אשראי להעמיד האוצר משרד על מפלגות, מימון לחוק לתיקון בהתאם

  ש"ח. ןמיליו 24-כ זה רכיב עבור תוקצבו 2022 לשת בתקציב שים. שלושל המפלגות מימון מסכום

  לבחירות המפלגות מימון

 לכל המימון ככלל, לעיל. המפורט השוטף למימון מעבר הבחירות, בורע למימון מפלגה כל זכאית בחירות שת במהלך

 (בגין אחת מימון יחידת ועוד בבחירות המפלגה זכתה שבו המדטים במספר המימון יחידת מכפלת בגובה הוא מפלגה

  הסיעה).
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  לכסת המרכזית הבחירות ועדת

 חדשה, בחירות ועדת להקמת עד ומכהת חדשה, כסת כל של כיוסה עם מוקמת לכסת המרכזית תהבחירו ועדת

 ובראשה הכסת של הסיעות מכל ציגים חברים לכסת לבחירות המרכזית בוועדה חדשה. כסת של כיוה לאחר מיד

  העליון. המשפט בית שופט עומד

 הבחירות. תוצאות לקביעת עד לכסת הבחירות וליהול לארגון לתכון, אחראית לכסת המרכזית הבחירות ועדת

 .הכסת של הכספים ועדת ידי על אושר טרם 2022 לשת המרכזית הבחירות ועדת תקציב
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 החברתיים השירותים
 הגבוהה, ההשכלה מערכת לרבות החיוך, משרד הוצאות את כוללת החברתיים לשירותים ההוצאה

 משרדי ייה,העל לקליטת המשרד הרווחה, משרד הבריאות), בסל ההשתתפות (בתוספת הבריאות משרד

 כוללת היאו השואה יצולי לזכויות הרשותו הכלכלה במשרד העבודה זרוע והספורט, התרבות המדע

 מההוצאה משמעותי חלק לכך, בוסף לאומי. לביטוח המוסד בתקציב האוצר משרד השתתפות את

 בתקציב מופיעה איה ולכן מהציבור, תישירו הגבה ייעודי מס באמצעות ממומת החברתיים לשירותים

 מס של הישירה הגבייה ואת לאומי לביטוח המוסד מהוצאות חלק כוללות אלה הוצאות המדיה.

   הבריאות. שירותי סל מעלות יכר חלק המממת הבריאות

   התקציב מאפייי

 מהם ברוטו, ש"ח מיליארד 210.2-בכ מסתכמת 2022 הכספים לשת החברתיים השירותים אשכול של התקציב הצעת

 להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליארד 11.0-וכ טו בהוצאה ש"ח מיליארד 199.2-כ

  ש"ח. מיליארד 9.0-בכ מסתכם

 ברוטו התקציבית ההוצאה מסך 42.6%-כ על עומד החברתיים השירותים לפעילות המופות (ברוטו) ההוצאות שיעור

   קרן). חוב החזר (ביכוי 2022 בשת

 הממשלה של העדיפויות מסדרי וכן דמוגרפיים מתהליכים רבה במידה מושפעת החברתיים השירותים על ההוצאה

   העברה. ותשלומי שכר הוצאות הם העיקריים ההוצאה מרכיבי שוים. חברתיים ליעדים בהתאם הקבעים

 הבריאות וסל לאומי לביטוח המוסד הוצאות את הכוללת החברתיים, לשירותים הממשלתית ההוצאה כלל

  .2022 לשת ש״ח מיליארד 330-בכ להסתכם עתידה מהציבור, גבייה ידי על ישיר באופן גם הממומות

  2022 לשת החברתיים השירותים תקציב התפלגות

  ש"ח) (מיליארדי
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 לשת הכלכלית כיתוהת במסגרת החברתיים לשירותים העיקריים והשיויים התוספות
 2022 הכספים

 התוספת עיקר .2019 לשת ביחס ש״ח מיליארד 7.1-כ של תקציבית תוספת 2022 בשת יתה החיוך למשרד – חיוך  

 לימודיים פערים לצמצום כיתות ש"ח; מיליארד 4.1-כ של בסך החיוך במערכת טבעי גידול עבור יתה אלו בשים

 תהליכי ביית עבור ש"ח מיליון 200-כ של סך ש"ח; מיליון 300-כ של בסך הקורוה ממשבר כתוצאה וחברתיים

 צהרוים סבסוד המשך הבקרה;ו הפיקוח ולמערך הפדגוגי למערך תשתית וביסוס היום מעוות על ופיקוח הדרכה

–א' ובכיתות הילדים בגי החגים" של הספר "בתי כיתות וסבסוד ארצית כלל בפריסה ב'–א' ובכיתות הילדים בגי

  .ועוד ש"ח כמיליארד של כולל בסך והחורף הקיץ בחופשות ב'

 כולל שתי-רב בסכום משאבים תוספת כוללת הגבוהה ההשכלה למערכת שתית-הרב כיתוהת – הגבוהה ההשכלה  

 ש"ח מיליון 175-כ של בסך תקציב תוספת צפויה 2022 בשת תשפ"ב.-תשע״ז בשים ש״ח מיליארד 6.8-כ של

  .2021 לשת בהשוואה

 במסגרת הגבוהה. ההשכלה למערכת שתית-הרב כיתוהת ליישום והאחרוה שישיתה השה תהיה 2022 שת

 בכלל מחקר תשתיות פיתוח המחקרית, המצויות חיזוק כגון: ,שוים לושאים תקציב תוספת יתה כיתוהת

 כיותות ביצוע האושי, ההון הכשרת תוך התעסוקה לשוק ההלימה הגברת בהוראה, חדשותה קידום רמות,ה

 במערכת יזפי ופיתוח אתיופיה יוצאי ובקרב החרדית הערבית, באוכלוסיות הגבוהה ההשכלה גישות להגברת

  .הגבוהה ההשכלה

 ש"ח מיליארד 1.84-ו 2021-ב ש"ח מיליארד 4.12-כ של תקציב תוספת יתה הבריאות למערכת – הבריאות מערכת  

 מיליון 822-ו 2021-ב ש״ח מיליארד 3.5 של בגובה תקציב תוספת :אלה ושאים עבור היתר, בין ,2022 בשת וספים

 תקים למימון ש״ח מיליון 500-כ של תקציב תוספות החולים; בתילו לקופות מועברה לתקציב 2022-ב וספים ש"ח

 הבריאות שירותי להרחבת המיועדת ש"ח מיליון 642-כ של תקציב תוספת קורוה,ה במגפת המערכת לתגבור

 בריאות מערך לשיפור כיתולת ש״ח מיליון 100-כ של תקציב תוספת הבריאות; משרד ידי על ישיר באופן המסופקים

 תקציב בבסיס והתאמות הבריאות בתחום שוים פרויקטים ביצוע עבור ש״ח מיליון 340-כ של תקציב תוספת הפש;

   .הבריאות משרד

 הכים לקצבאות ש"ח מיליארד 1.8 בגובה תוספת תיתן כי הוחלט 2022 תקציב במסגרת – ורווחה העברה תשלומי

 מיליארד 1.5-כ של בסך תוספת וכן ,2018 בשת בחוק שקבע למתווה בהמשך לאומי,ה ביטוחה ידי על המשולמות

 באופן ,65-ל לשים הפרישה גיל העלאת על הוחלט וסף,ב .2022 משת החל לקשישים הכסה גמלת הגדלת עבור ש"ח

 של בהיקף תקציב תוספת יתה החברתיים והשירותים הרווחה למשרד זאת, לצד .הבאות השים 11 פי על הדרגתי

 ביתיים -חוץ לסידורים מכסות תוספת :אלהה הושאים עבור ,2120 שת לעומת 2022 בשת ש״ח מיליון 700-כ

 במהל השוות במכסות וגידול בקהילה כיותות רחבתה ;בסיכון ולילדים מוגבלויות עם לאשים בקהילה יםולסידור

 לשים ומקלטים באלימות לטיפול מרכזים זה בכללו במשפחה באלימות לטיפול המעים מגוון הרחבת ;מוגבלויותה

 היתים יםהתקציב הטמעת ;הסוציאליים בדיםהעו של המוגות שיפור לצורך ייעודי תקצוב ;אלימות פגעות

 המעים מגוון הרחבתו המהלים בכלל בקהילה המשרד מעי הרחבת ;התקציב בבסיס תזותי בביטחון לתמיכה

  .העוי ממעגל משפחות צאתלהו כיותות זה ובכלל בסיכון יחידיםלו למשפחות

 למימון העלייה, לעידוד מיוחדות כיותות לתקצוב יועד 2022 בשת המשרד תקציב עיקר – והקליטה העלייה משרד

 קליטה כיותות ולתקצוב חדשים לעולים בתעסוקה לסיוע עולים, לסטודטים לימוד למלגות לעולים, קליטה סל תשלום

   שוות.
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 ש״ח מיליון 300-כ של בהיקף תקציב תוספות יתו השואה יצולי לזכויות לרשות – השואה יצולי לזכויות הרשות

 אישור לאחר .האוצר שר של מהלית החלטה ומכוח ההטבות חוק מכוח לזכאים השתי המעק הגדלת עבור 2022 בשת

 של המהלית ההחלטה מכוח המעק ולמקבלי ההטבות חוק לזכאי היתן השתי המעק את הרשות תגדיל התקציב,

  .שקלים 6,500-כ של סך על לעמוד צפוי שהמעק כך שקלים, ,5002-כ של בסכום האוצר שר

 לעידוד אקטיביות כיותות על גשד הושם 2022–2021 לשים התקציב הצעת במסגרת – הכלכלה במשרד העבודה זרוע

 ואיכות כמות בעידוד התמקדות תוך הממשלה שהציבה הטווח ארוכי התעסוקה ביעדי לעמוד במטרה ,תעסוקה

 יישום המקצועית, ההכשרה במערך הרפורמה יישום באמצעות ר,הית בין זאת, ייעודיות. אוכלוסיות של התעסוקה

 הערבית האוכלוסייה של כלכלי פיתוח הכוללות וספות ממשלה החלטות ויישום הטכולוגיות במכללות הרפורמה

  .ההסדרים חוק במסגרת לשים הפרישה גיל העלאת בעקבות מבוגרות בשים והתמיכה

  2022 הכספים שת במהלך הצפויה ההתפתחות

 השירותים לתקציב המוקצה התקציב בסך משמעותי גידול לחול צפוי 2022 הכספים לשת התקציב הצעת במסגרת

 בשת ש״ח מיליארד 6.9-בכ לגדול עתיד אלו לתחומים המוקצה יבהתקצ סך אלו: שירותים היקף והגדלת החברתיים

 התפשטות עם התמודדות לצורך המוקצה התקציב ביכוי 2021 התקציב שת לעומת אחוזים 3.6-כ של גידול ,2022

  .הקורוה גיף

 לאוכלוסיות בסיוע קודמי תוך המחייה, יוקר להורדת וכן האוכלוסייה לכלל השירותים רמת לשיפור מיועד זה תקציב

   גיסא. מאידך העבודה בגיל המצאות אוכלוסיותל התעסוק ובעידוד גיסא מחד העבודה בגיל שאין

 על המשולמות הכים לקצבאות 2021 בשת ש"ח מיליארד 1.8 הקצאת למות יתן שייושמו החדשים הצעדים בין

 בוסף, הכסה. השלמת גמלת מקבלי קשישים בעבור 2022 בשת ש"ח מיליארד 1.5 עוד וכן ,לאומיה ביטוחה ידי

   .2022 משת החל ש"ח מיליון 300-כ של בסך השואה יצולי עבור השתי המעק הוגדל

 ,במשפחה באלימות לטיפול מעים לחיזוק 2022–2021 שיםב ש"ח ןמיליו 105 של תוספת יתה הרווחה, בתחום

 המשטרה בתחות סוציאליים בדיםעו של משמעותית תוספת ,אלימים בגברים הטיפול והרחבת העמקה יםכוללה

 ממשלתי מעה ורךצל השוים המשרדים עבודת את לתכלל שתפקידם ,ברשויות סוציאליים עובדים עשרות וספתהו

 הרחבת עבור  היתר בין מוגבלויות,ה במהל בקהילה םמעי לחיזוק ש"ח יליוןמ 57 הוקצו בוסף, .בושא הוליסטי

 המעים הרחבת לצעירים, כיותות בצבא, שילוב :כגון ,שוות בתוכיות בקהילה מוגבלויות עם אשים שילוב

  משפחותיהם. ובי מוגבלות עם לאשים הרגשיים המעים הגדלתו בקהילה עצמאיים לדיורים החדשיים

 כתוצאה וחברתיים לימודיים פערים לצמצום כיתות עבור ש"ח מיליון 300 סך על תוספת תיתן החיוך בתחום

 מתקדמים טכולוגיה מסלולי פיתוח גן, מגיל דבורה כשפה האגלית ולימודי שפה לימודי על בדגש הקורוה, ממשבר

 במסגרתה החופשות, כיתות תסובסד לכך, מעבר .21-ה במאה דרשים למקצועות התלמידים והכת צעיר מגיל

 כן, כמו והקיץ. האביב בחופשות ימים עשרה במהלך ג'-א' בכיתות הספר ובבתי הילדים בגי חיוכיות מסגרות יופעלו

 הריים.והצ אחר בשעות וספות לימודיות מסגרות יפעלו במסגרתה ,ארצית בפריסה הצהרוים תוכית תסובסד

 ושעות התלמידים חופשות לבין ההורים חופשת בין הישראלי במשק יוםכ הקיים לפער מעה לתת ועדו כיותוהת

 ויתמכו בשה שקלים באלפי משפחה כל של הטו שכר את יגדילו והצהרוים החופשות כיותות הלימודים.

  .התעסוקה בשוק ספיםו הורים של בהשתלבותם

 רפורמה על דגש הושם המשק, כלל של הצמיחה פוטציאל את ולשפר התעסוקה שיעור את להעלות במטרה כן, כמו

 להשמות ויובילו לפרט גבוהה תשואה בעלות יהיו המדיה מעורבת בהןש שההכשרות כך ,המקצועית ההכשרה במערך
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 מכללותב הרפורמה יישום המשך עם יחד זאת, המעסיקים. עם הפעולה שיתוף הגברת באמצעות היתר בין איכותיות,

 המאופייות ייעודיות אוכלוסיות של בתעסוקה לשילוב ארצית בפריסה אקטיבית פעילות ישה בוסף הטכולוגיות.

 הערבית, האוכלוסייה של התעסוקה לעידוד כיתות מיושמת היתר בין העבודה. בשוק מוכים השתתפות בשיעורי

  .התעסוקה בשוק מוגבלות בעלי אשים של לשילוב כיתוות החרדית, האוכלוסייה של התעסוקה לעידוד כיותות

 היא בהןש האחרוה .משמעותיות רפורמות מספר האחרוות השים 30-ב עבר הפש בריאות מערך הבריאות, בתחום

 לקופות מהמדיה הפש בריאות שירותי על הביטוחית האחריות את שהעבירה ,2015-ב הביטוחית" "הרפורמה

 החולים בבתי היתן הטיפול ושיפור בקהילה הפש ותבריא מערך לחיזוק המהלך השלמת לשם החולים.

 חלופות שמשוהשי חדשות מסגרות להקמת ש"ח יוןמיל 100 של תקציב תוספת קיבל הבריאות משרד הפסיכיאטריים,

 פסיכותרפיסטים הכשרת ותגבור פוז,האש תאי לשיפור החולים בבתי תשתיות שיפור הפסיכיאטרי, לאשפוז

– החולים לבתי החולים קופות בין ההתחשבות כללי קביעתל עדכון עשה בוסף, פריפריה.ה באזורי ופסיכיאטרים

 לקבוע ועד ואוה החולים, ובתי החולים קופות בין ההתחשבות את המסדיר מגון מוחל 1997 מאז ".קאפ"ה מודל

 מודל ומיושם מאושר שים שלוש דיימ חולים. בבתי הרכשים שירותים על החולים קופות של ההוצאות לעיין כללים

 במסגרת כך, בעקבות .2020 שת בסוף פקע הקיים וההסדר והבריאות האוצר משרדי ידי על המקודם חדש, קאפ

 אלה צעדים .2025 עד שתוקפו חדש התחשבות הסדר מקודם 2022-ו 2021 לשים הממשלה של הכלכלית כיתוהת

 החברתיים השירותים רמת ולשיפור המחייה ביוקר לטיפול תעסוקתי, לעידוד הממשלה מדייות את מבטאים

   .הממשלה ידי על היתים

 6.9-כ של צטברמ בסך החברתיים המשרדים תקציבי בכלל המשמעותי לגידול הביא ,כאמור ,העדיפויות סדרי שיוי

  .2022 לשת המדיה תקציב בהצעת ביטוי לידי שבא כפי ,ש״ח מיליארד
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  לאומי לביטוח המוסד
  אלה: לושאים מיועדת 2022 בשת המדיה מתקציב לאומי לביטוח למוסד ההקצאה

 ה במימון קצבאות תשלום10.4-כ של בסכום מבוטחת, לא לאוכלוסייה קצבאות במימון והשתתפות המדי 

   מילואים). תשלומי (ללא ש"ח מיליארד

 ה השתתפותוסח הלאומי הביטוח לחוק 32 סעיף לפי בגבייה המדי) ,(ה משולב"להלן 1955-התש) – חוק 

  ש"ח. מיליארד 37-כ של בסכום הלאומי) הביטוח

 הל, אותהוצ מימון לצורך בעיקר לאומי, לביטוח למוסד אחרות העברותש"ח. מיליון 487-כ של בסכום ִמ  

  ש"ח. מיליארד 50.0-בכ יסתכמו 2022 התקציב בשת לאומי לביטוח למוסד המדיה אוצר הקצבות סך

  

  לאומי לביטוח המוסד בתקבולי המדיה השתתפות

 משכירים הגבייה בגין קבוע בשיעור המוסד בתקציב משתתף המדיה אוצר הלאומי, הביטוח לחוק 32 לסעיף בהתאם

 של והגבייה הגמלאות במדייות לשיויים בהתאם השים, פי על המשתה וסף השתתפות בשיעור וכן ,ומעצמאים

   לאומי. ביטוחל מוסדה

  .אחוזים 053.7 לע מודלע צפוי האוצר השתתפות אחוז ,2022 בשת

  

   לאומי לביטוח המוסד בקצבאות השיויים עיקרי

 באופן יועלו הכות תאוקצב כי קבע ,הלאומי הביטוח לחוק 200 מס' תיקון במסגרת – הכללית הכות לקצבת תוספת

 הקצבאות העלאת עלות וסך ש"ח, 3,700 על מודתע הכללית הכות שקצבת כך ,2021 שת ועד 2018 משת הדרגתי

 כמפורט הכים, לאוכלוסיית הקצבאות העלאת מתווה את להשלים מוצע כעת ש"ח. מיליארד 4.341-מ תפחת לא

  להלן:

 כות קצבת של העלאהבחודש ש"ח 3,700-ל אחוזים 100 של כושר-אי דרגת לבעלי הכללית ה; 

 כים מיוחדים שירותים לקצבה בחודש ש"ח 300-ל 100 בין של תוספתל; 

 כה ילד לקצבת בחודש ש"ח 490-ל 83 בין של תוספת; 

 כות לקצבת זכאים היו אשר ותיקים לאזרחים בחודש ש"ח 190 של תוספת פרישה; לגיל הגיעם טרם  

 כים ש"ח 5,341 של תוספתשמים; למו  

 ו הסכום העלאתסות חישוב בעת בחשבון מובא שאיש"ח; 5,300-ל כיום ש"ח 3,941-כ של מסך מעבודה, הכ  

   .2021 בשת ש"ח מיליארד 1.8-כ על עומד המוצעים התיקוים של העלות סך

 השלמת גמלת את להגדיל מוצע ,2022–2021 לשים הכלכלית כיתומהת כחלק – הכסה השלמת לגמלת תוספת

 של לתוספת זכאי יהיה 70 לגיל מתחת שיחיד כך ש"ח, מיליארד 1.5-כ של בסך 2022 משת החל לקשישים הכסה

 בחודש, ש"ח 750-בכ לזוג הגמלה תוגדל בוסף, המיימום. משכר אחוזים 70 על תעמוד והיא לקצבה, בחודש ש"ח 473

  בחודש. ש"ח 5,865 של בסך לקצבה זכאים יהיו 70 לגיל מתחת זוג שבי כך
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 שולדה לאישה הפרישה שגיל כך י,הדרגת באופן לאישה הפרישה גיל את להעלות מוצע – לשים הפרישה גיל העלאת

 חודשים ארבעה של בקצב תתבצע 63 לגיל עד הפרישה גיל העלאת :זהה באופן 65 לגיל יעלה ואילך 1960 יואר בחודש

 העלאת במסגרת לכך, בוסף בשה. חודשים שלושה של בקצב תתבצע 65 לגיל עד 63 מגיל הפרישה גיל והעלאת בשה,

 הזכאות תקופת הארכת זה ובכלל מהמהלך, המושפעות לשים ותומכים משלימים כלים לקבוע מוצע הפרישה, גיל

  .שלילי סההכ מס מעקי והגדלת המותה בגיל זקה קצבת לעיין בחשבון מובא שאיו הסכום העלאת אבטלה, לדמי

 הסדר  יחול הפיצויים חוק לפי לתביעות הקשור בכל כי לקבוע מוצע – הביטוח חברות עם ההתחשבות מגון שיוי

 ידי על בתקות שייקבע קבוע סכום הביטוח מחברות שה מדי יועבר ,2023 משת החל ,שבמסגרתו כולל התחשבות

 הוגע בכל הביטוח לחברות לאומי לביטוח המוסד בין ההתחשבות בהסדרי היעילות את מגביר התיקון האוצר. שר

 לחברות המוסד בין המשפטיות ההתדייויות צמצום תוך דרכים, תאוות לפגעי הפיצויים חוק לפי פיצויים לתשלום

 550-בכ המוסד הכסות את להגדיל צפוי המוצע השיוי לאזרח. השירות ושיפור הביורוקרטי הטל הפחתת הביטוח,

.2022 בשת ש"ח מיליון
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  החיוך משרד

  70.6-בכ מסתכמת )20 (סעיף 2022 הכספים לשת החיוך משרד של התקציב הצעת

 ש״ח מיליארד 3.1-וכ טו בהוצאה ש״ח מיליארד 67.5-כ מהם ברוטו, ש״ח יארדמיל

  ש"ח. מיליארד 1.9-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה. מותית בהוצאה

-בכ מסתכמת )60 (סעיף 2022 הכספים לשת החיוך משרד של הפיתוח תקציב הצעת

 ש״ח מיליון 500-וכ טו בהוצאה ש״ח מיליארד 2.2-כ מהם ברוטו, ש״ח מיליארד  2.7

 ש"ח. מיליארד 2.9-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה. מותית בהוצאה

 לשיפור המצויות, לקידום ;חובה לימוד לחוק בהתאם לחיוך םהזכאי לילדים ידע להקיית אחראי החיוך משרד

 צורכי את שתשרת יעילה וךחי מערכת יצירתל חברתיים; פערים צמצום תוך החיוכית, האיכות ולרמת ההישגים

  וחברתיים. דמוקרטיים ,יהודיים ציויים, ערכים קידוםלו ישראל; מדית של המשתים צרכיה ואת התלמיד

 המטה. של הביצועית הזרוע שהם מחוזות שמוה ובאמצעות המשרד מטה באמצעות הארצית ברמה פועל המשרד

  פורמלי. בלתי וחיוך ספר בתי גים, על זה ובכלל החיוך מוסדות על ממוה החיוך משרד

  

  2022 לשת דגשים

 ויות שוויון והגדלת פערים צמצוםההזדמ  

 יתותהה, משבר השלכותמ כתוצאה וחברתיים לימודיים פערים לצמצום כולימודי שפה לימודי על בדגש הקורו 

 למקצועות התלמידים והכת צעיר מגיל מתקדמים טכולוגיה ימסלול פיתוח גן, מגיל דבורה כשפה האגלית

  .21-ה במאה דרשים

 ים סבסודי צהרויקו אשר ארצית כלל בפריסה ב'–א' ובכיתות הילדים בגחמה וארוחה לימודיות מסגרת יע 

 הריים.והצ אחר בשעות

 יתות סבסודי החורףו האביב חופשות במהלך ימים עשרה במשך הפועלת החופשות, כא' ובכיתות הילדים בג–

 .'ג

  

 יתומיה תוכהלי אוטוהספר בתי למ 

 יהולית גמישות הלים, ופדגוגיתת למיתים ולצרכים לייחודיות בהתאם הית הספר. בתי של השוהתוכ 

 הלימודים. ובארגון הפדגוגי התקציבי, במישורים הספר בתי של והאחריות הסמכות את מרחיבה

 ית, במסגרתחיה לליווי יזכו הספר בתי התוכית כן, כמו הגמישות. למימוש וכאמצעי משלים כצעד ולההתוכ 

 והארצית. המקומית ברמה החלטות לקבלת כלי שמשושי והערכה מדידה בתהליכי תלווה
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 וךהרך לגיל החי 

 וך על האחריות מהעברת כחלקוך, למשרד שלוש עד לידה בגילי החיו החיות על ופיקוח הדרכה תהליכי ייבמעו 

  והבקרה. הפיקוח ולמערך הפדגוגי למערך תשתית ותבוסס היום

  

 תלמיד-מורה יחס צמצום המשך  

 תיתוהת הושלמה תשפ"א הלימודים בשהיסודיים הספר בבתי בכיתה התלמידים מספר לצמצום ההדרגתית כ. 

  .תלמידים 34 עד 32  על יעמוד היסודי בחיוך הכיתה גודלו תשע"ו, משת לפעול החלה התוכית

  

.בכסת שיאושר התקציב למתווה בהתאם עבודה כיתולת יתורגמו 2022 הכספים לשת אלו ויעדים מטרות
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  הגבוהה ההשכלה
 12.3-בכ מסתכמת )21 (סעיף 2022 הכספים לשת הגבוהה ההשכלה למערכת התקציב הצעת

 ש״ח. מיליארד

 ידה על וכמסוה רשא גבוהה, להשכלה המועצה ידי על המּוָּכרים מוסדות כוללת בישראל הגבוהה ההשכלה מערכת

 להשכלה המועצה גבוהה. להשכלה המוסדות מרבית של בתקציבם משתתפת המדיה אקדמיים. תארים להעיק

 לעייי הממלכתי המוסד והיא ,1958-התשי"ח גבוהה, להשכלה המועצה בחוק שהוקם סטטוטורי תאגיד היא גבוהה

   גבוהה. השכלה

 ידי על שהוקם תלוי בלתי גוף – (ות״ת) ולתקצוב לתכון הוועדה באמצעות עשה הגבוהה ההשכלה מערכת תקצוב

 מכללות ישן כי יצוין .הגבוהה ההשכלה מימון בדבר המועצה סמכויות לו ושהואצלו גבוהה להשכלה המועצה

 מתקציב השתתפות בתקציבם אין אשר יםתקציבי-חוץ מוסדות ישו ,החיוך משרד ידי על התמכות לחיוך אקדמיות

  .המדיה

   כלליים תוים

 גבוהה להשכלה במוסדות הסטודטים מספר ).2020–2019( תש"ף בשת מוסדות 60 פעלו הגבוהה ההשכלה במערכת

 החיוך משרד באחריות לחיוך אקדמיות מכללות (כולל טודטיםס אלף 313-בכ תשע״ז הלימודים בשת הסתכם

 האויברסיטה (כולל ות"ת ידי על המתוקצבים מוסדותב למדו אחוזים 78-כ מתוכם תקציביים),-חוץ מוסדותו

   .באויברסיטאות אחוזים 32-כ מתוכם ראשון, לתואר למדו מהסטודטים אחוזים 70-כ הפתוחה).

  2022 הכספים לשת דגשים

   הגבוהה ההשכלה למערכת שתית-הרב כיתוהת

 בספטמבר מהחתש הגבוהה ההשכלה למערכת תשתי-הרב כיתותה על מבוססים 2022 לשת העיקריים הדגשים

 ,שיםה ששל במצטבר ש"ח מיליארד 6.8-כ של בהיקף תשפ"ב-תשע"ז לשים לות"ת באוצר התקציבים אגף בין 2016

   :הן שתית-הרב כיתוהת של עיקריות המטרות כית.והת ליישום והאחרוה ישיתהש השה תהיה 2022

 ות עידודמחקרית – המדעית המצוי  

 ותה עידודבהוראה חדש 

 ושי ההון הכשרתהתעסוקה לשוק והתאמתו הא 

 הגבוהה. ההשכלה במערכת ייחודיות אוכלוסיות ושילוב קידום 

  מחקרית-המדעית המצויות עידוד

 משאבים תוספת יתה שתית-הרב כיתוהת במסגרת זאת ולאור במחקר, מצויותה קידום למען תעלופ ות"ת

 הקרן ובראשן התחרותיות, רהמחק בקרות התמיכה בהגדלת הן ביטוי לידי בא המצויות קידום .למחקר להקצבות

 .)לאומיות ותשתיות מוסדיות תשתיות לחוקר, אישי ציוד( הרמות בכל מחקר תשתיות בחיזוק הן למדע, הלאומית

 מתקציב משמעותי חלק מוקצה להם שיוי, מובילי מחקר בתחומי דגל מיזמי שהשלו מקדמת ות"ת כן, כמו

 התוים ומדעי החיים) (מדעי אישית מותאמת רפואה (פיזיקה), קווטים טכולוגיות הם הדגל מיזמי .התשתיות

  .ועוד) סטטיסטיקה המחשב, (מדעי
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   בהוראה חדשותה עידוד

 בהתבסס ביותר. הגבוהה באיכות הוראה לתלמידיו לספק היא גבוהה להשכלה מוסד של העיקריות ממשימותיו אחת

 התמרוץ למודל ובהמשך ,באב"ד אלישע פרופ' בראשות קידומהלו ההוראה ותאיכ להערכת עדהווה המלצות על

 החדשות קידום בושא הפעילות להרחבת ייעודיים כספים הוקצו ,שתית-הרב כיתוהת במסגרת לאורן שהוחל

 במערכת לרבות דיגיטלית, למידה של כולו בעולם ומתרחבת הולכת למגמה עדים או כעשור מזה כן, כמו בהוראה.

 לסגל למוסדות, יתרוות בחובה טומת הדיגיטלית הלמידה הקורוה. משבר עקב הואצה אשר הגבוהה, ההשכלה

 פיתוח על דגש מושם שתית-הרב כיתובת האקדמיה. בפי רבות אפשרויות פותחת והיא ולסטודטים, האקדמי

 מערכתב אלה בקורסים הדדית הכרה ועל ,דיגיטלית למידה באמצעות המועברים קורסים של משמעותי מספר

 הוקצו לכך ובהתאם מרחוק, ללמידה כולה המערכת עברה הקורוה, מגפת התפרצות עם כולה. בוהההג ההשכלה

  פדגוגית.-טכו הכשרהלו טכולוגיים אמצעים לפיתוח ש"ח מיליון 70 תשפ"א הלימודים בשת

  התעסוקה לשוק והתאמתו האושי ההון הכשרת

 הוגע בכל המשק רכיוצ לבין הגבוהה ההשכלה מערכת תפוקות בין הקשר קודיהל םדרכי מספרב פועלת ות"ת

 הן ויותעלה את הן שישקף כך ,התעריף ומבה (גובה ההוראה תעריפי של וסף עדכון לרבות ,האושי ההון להכשרת

 וקידום שירה מצוםצ ,התעסוקה) שוק לצורכי שיתאים דיכ הלימוד מקצועות בתמהיל הלימה ליצירת תמריצים

 להגדלת תמריצים כיתות מפעילה ות"ת תשע"ט, משת החל בחרים. בתחומים הסטודטים מספר להגדלת כיותות

 במסגרתה .ואלקטרויקה) חשמל והדסת מחשבים הדסת המחשב, (מדעי טק-הייה במקצועות הסטודטים מספרי

 לחיזוק כיתות החלה תשפ"א בשת בוסף, .אלה במקצועות הסטודטים יבמספר אחוזים 40-ב גידול של יעד צבוה

   בתשתיות. הממשלתית ההשקעה למימוש מומחה אושי בהון לצורך כמעה האזרחית, ההדסה תחום

 הגבוהה ההשכלה במערכת ייחודיות אוכלוסיות ושילוב קידום

 בהן לאוכלוסיות הגבוהה ההשכלה מערכת של הגישות הרחבת על  מיוחד דגש הושם שתית,-הרב כיתוהת במסגרת

 שראשיתן הוליסטיות, כיותות הן ההגשה כיותות .אתיופיה ויוצאי חרדים ,ערבים במיוחד ,סיתיח מוכה הגישות

 אקדמיות-הקדם במכיות הלימודים במסגרת יכון.הת הספר בית בשלב עוד האקדמיים, הלימודים התחלת לפי

 כלכלית ומעטפת אקדמי תגבור מערך באמצעות ,אלה אוכלוסיותל ייעודית תמיכה יתת הראשון התואר ובלימודי

  אתיופיה. יוצאי ומקרב החרדית הערבית, החברה מקרב היו מהסטודטים אחוזים 23-כ תש"ף בשת וחברתית.

 הקורוה משבר לוכח הגבוהה ההשכלה מערכת

 את תן והמשבר מרחוק, למידה של למתכות באחת לעבור הגבוהה להשכלה המוסדות את אילצה הקורוה מגפת

 ממספר שיים מפי ביותר גדול היה תשפ"א בשת החדשים הסטודטים מספר גבוהה. להשכלה בביקושים גם אותותיו

ת טיםהסטודה הצריך גבוהה להשכלה בביקושים הגידול תש"ף. בשאת לאפשר כדי למערכת, ייעודי תקציבי מע 

 ברובם ,גבוה פריון בעלי מקצועות שהם למשק דרשים למקצועות סטודטים על בדגש החדשים, הסטודטים קליטת

  .בריאותהו טק-הייה מקצועות בייהםו STEM מקצועות
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  החברתיים והשירותים הרווחה
 )23 (סעיף 2022 הכספים לשת החברתיים והשירותים הרווחה משרד של תקציבה הצעת

 ש"ח מיליארד 2.8 -וכ טו, וצאהבה ש"ח מיליארד  9.7-כ מהם ש"ח, מיליארד 12.5-בכ מסתכמת

  .ש"ח מיליון 130 -כ על יעמוד להתחייב שאההרה תקציב בהכסה. מותית בהוצאה

  

 של סטדרטים לקביעת אחראי והוא בישראל, הרווחה ותמדיי בהתוויית מרכזית חולייה משמש הרווחה משרד

 הרווחה שירותי אספקת של ובקרה פיקוח ולתקצוב, החברתיים השירותים של ומחקר להערכה הרווחה, שירותי

  ה.הרווח שירותי מרבית מסופקים באמצעותן אשר המקומיות, ברשויות

 

  2022 הכספים לשת דגשים 

 שים בקהילה ולסידורים ביתיים-חוץ לסידורים מכסות תוספתבסיכון. ולילדים מוגבלויות עם לא 

 יותות הרחבתות במכסות וגידול בקהילה כבמ השומוגבלויות.ה הל 

 ים מגוון הרחבתשים ומקלטים באלימות לטיפול מרכזים זה ובכלל ,במשפחה באלימות לטיפול המעפגעות ל 

 אלימות.

 ות שיפור לצורך ייעודי תקצובהעו"סים. של המוג 

 ים התקציבים הטמעתיתתי בביטחון לתמיכה ההתקציב. בבסיס תזו 

 י רחבתהההמ בכלל בקהילה המשרד מע.לים 

 ים מגוון הרחבתיותות זה ובכלל ,בסיכון יחידיםלו למשפחות המעי ממעגל משפחות להוצאת כהעו. 

 ובהתאם מהתקציב כחלק יבוצעו התקציב, בהצעת המוצגות והתוכיות היעדים הפעולות, שאר כל כמו אלה, דגשים

  .מסעיפיו אחד בכל כמפורט הרווחה, למשרד כך לשם שהוקצתה התקציבית למסגרת
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  והתעשיה כלכלהה במשרד העבודה זרוע
 2022 הכספים לשת )36 (סעיף והתעשייה הכלכלה במשרד העבודה זרוע של תקציב הצעת

 מיליון 38.3-וכ טו בהוצאה ש"ח מיליארד 3.4-כ מהם ברוטו, ש״ח מיליארד 3.4-בכ מסתכמת

 ש"ח. מיליון 819.7-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח

 באמצעים התעסוקה לעידוד הממשלה מדייות יישום על מופקדת והתעשייה הכלכלה במשרד העבודה זרוע

  .להלן כמפורט המרכזיים יעדיהם מימוש לצורך ותחיקתיים אכיפתיים מהליים, תקציביים,

  והתעשייה הכלכלה במשרד העבודה זרוע

 שיעורי בהגדלת התמקדות תוך האוכלוסייה כלל של העבודה בכוח וההשתתפות התעסוקה שיעורי הגדלת 

 עם אשים ערביות, שים חרדים, גברים כגון: העבודה, בשוק פותהשתת מעוטות אוכלוסיות של התעסוקה

 מעוות מערך באמצעות הורים של לעבודה יציאה עידוד על דגש שימת כן, כמו הכסה. הבטחת ומקבלי מוגבלות

   במערך. ילדיהם בהחזקת והשתתפות המסובסדים היום

 וך מערכת פיתוחולוגית והכשרה חית, טכושי, ההון לחיזוק המביאה מגוווהמשק התעשייה להצעדת הדרוש הא 

   קדימה.

 ישראלים. בעובדים החלפתם ועידוד שראליםי של לזו העסקתם עלות השוואת הזרים, העובדים מספר צמצום  

 ה העבודה, חוקי של ואכיפה הסדרהבתחום העבודה חוקי ואכיפת בטיחותו על ושמירה העובד זכויות על הג 

  .זרים עובדים העסקת

  2022 הכספים לשת דגשים

 ביעדי לעמוד במטרה תעסוקה, לעידוד כיותות של ישוםולי לגיבוש פועלת והתעשייה הכלכלה במשרד העבודה זרוע

 את למצות ובמטרה כך, לצורך .2021 באוגוסט 1 מיום 198 מס' הממשלה בהחלטת שקבעו הטווח ארוכי התעסוקה

 ויופעלו שלהלן הצעדים יבוצעו 2022 לשת הכלכלית והתוכית התקציב בהצעת המשק, של הצמיחה פוטציאל

  :אלו כיותות

 כלכלי פיתוח בושא 2021 באוגוסט 1 מיום 292 'מס ממשלה החלטת יישום – בתעסוקה הערבי המגזר שילוב

–2021 לשים  ש"ח מיליארדי 26.5 של סך יוקצה זו, להחלטה בהתאם .2026–2021 בשים המיעוטים באוכלוסיית

 הציבורית, התחבורה בייהם תחומים, של רב במספר במשק ההקצאה מגוי לשיוי מדייות צעדי קידום לשם 2026

 פעולות יבוצעו התעסוקה בתחום לושא. ייעודיים משאבים יוקצו אלו צעדים קידום לשם והתעשייה. הדיור החיוך,

 הפועלים ייעודים הכוון מרכזי 23-ב הפעילות של הוהרחב הפעלה לרבות הערבי, במגזר התעסוקה לעידוד ישירות

 בחברות בהשמה וסיוע עבריתה שפהה לימודי הערבי, למגזר המקצועית ההכשרה היצע הגדלת ארצית, בפריסה

  .טכולוגיות

 מגדריים פערים צמצום בושא ,2021 באוגוסט 1 מיום 197 מס' ממשלה החלטת יישום – לשים פרישה גיל העלאת

 מיליון 325 של סך יוקצה זו להחלטה בהתאם .החיים בתוחלת לעלייה מעבודה הפרישה גיל והתאמת העבודה בשוק

 ומעלה, 60 בגילאי המבוגרת לאוכלוסייה ולהשמה מקצועית להכשרה ייעודית תוכית ליישום 2031–2022 לשים ש"ח

  .ועוד מלגות יזמות, עידוד והשמה, ליווי כלי ייעודיות, הכשרות תכלול התוכית שים. במיוחד
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 להשתתפותם סמיםח והסרת בתעסוקה מוגבלות עם אשים שילוב לצורך – מוגבלויות עם אשים תעסוקת עידוד

 במסגרת הקיימת הפעילות והרחבת וסף תעסוקתי הכוון מרכז הקמת היתר, בין ייעודיים. פרויקטים מספר פותחו

 תעסוקה רכזי פריסת והמיון, הגיוס משלב המעסיק את המלווים מעסיקים עבור תמיכה מרכזי שתי,-תלת מכרז

 במקביל מוגבלות. עם לסטודטים כיותות ופיתוח להתאמות ציוד השאלת רכזמ הקמת שוות, תעסוקה בתשתיות

 .מותאם מיימום שכר ואבחוי עבודה במקומות התאמות מימון בהשתתפות השוטפת הפעילות משכת

 עם בשיתוף להכשרות כיתות קידום ייעודיים, הכוון מרכזי 21-ב כיותוהת הפעלת המשך – חרדים תעסוקת עידוד

 הדסאות לימודי עידוד בוסף, ההייטק. בעף חרדים עובדים ושילוב קטים ועסקים יזמות עידוד המעסיקים,

  זאת, לצד בישיבה. ללימודים במקביל גם הדסאות בלימודי חרדים גברים שילוב ועידוד חרדיות לשים בסמירים

 .החרדית האוכלוסייה של ובשכר בתעסוקה הגידול להמשך שיביאו יסיויים כלים למגוון מוקצים וספים משאבים

 מגוי פותחו זאת במסגרת המקצועית. ההכשרה מערכת ולהרחבת לייעול כיתות יישום – מקצועית הכשרה

 .המשק לצורכי ההכשרות והיקף הלימוד תוכי התאמת לשם מעסיקים עם הדוק בשיתוף שיופעלו חדשים, הכשרות

 מופחתת יעילות בעלי שמצאו קיימים הכשרה מכלי שימושים יוסטו אלו, כלים עבור המשאבים הגדלת לצד במקביל,

 מקצועית, הכשרה שוברי העבודה, במקום הכשרות חיכות, פרויקט הכוללים יותר, גבוהה יעילות בעלי לכלים

 המעסיקים לצורכי מעה ולתת במשק סקיםהמוע מספר את להגדיל צפויה התוכית ועוד. מקווות הכשרות הטמעת

 להגדלת – לכך ובהתאם הפריון, להגדלת לסייע עתידה התוכית בוסף, הקורוה. משבר בעקבות העבודה ולדורשי

 .העובדים של שכרם

 והיכרות בתעשייה מעשית התסות תוך מקצוע לרכוש וער לבי מאפשרת והוער החיכות מערכת – וער הכשרת

 של מקצועי לפיתוח מרכזי אמצעי משמש בודההע בעולם השילוב לומדים. שהם במקצוע והחידושים הפיתוחים עם

 לציפיות המותאם באופן העבודה במקום הדרשות המרכזיות המיומויות את לרכוש להם ומאפשר הוער בי

 והשילוב י',–ט' בכיתות מתבצעת והעבודה המקצוע לעולם החיכים של והחברתית המקצועית ההכה המעסיקים.

 או שלושה ערכים במסגרתה המשולבת", "החיכות בשיטת עשה זה שילוב יב'.–יא' בכיתות מתבצע בפועל בעבודה

 בתוקף פועלת המערכת במפעל. בעבודה מתסים התלמידים הימים ובשאר במקצוע) (תלוי בביה"ס לימוד ימי ארבעה

 .)1953 (התשי"ג, וער עבודת וחוק החיכות לחוק ובהתאם

 טכולוגיות מכללות באמצעות עשה הדסאים של ההכשרה תהליך – הדסאים להכשרת הטכולוגי המכון ,מה"ט

 תוכם(מ ושלוחות מכללות 61-כ מה"ט בפיקוח פועלות כיום הארץ. ברחבי הפועלים מוסמכים להדסאים ספר ובתי

 בייהן לימוד, מגמות במגוון סטודטים 26,000-כ לומדים אלו במכללות החרדי). במגזר ומכללות סמירים 30-כ

 .ועוד אדריכלות אזרחית, הדסה ויהול, תעשייה אלקטרויקה, תוכה, מכואות, חשמל,

 המכיה, מעלות אחוזים 90( וטכאים להדסאים במכללות הלומדים חרדים לגברים הדסאות בלימודי תמיכה יתת

 חלופית", "הכשרה כיתות מפעילים ומה"ט החיוך משרד ,יותחרד שים עבור שכ"ל). מעלות אחוזים %100

  הוראה. ללימודי כחלופה בסמירים הדסאות לימודי המאפשרת

 הדסאים לימודי של מלא מימון הכוללת אשב"ל כיתות הפעלת – בדואים בהדסאים תמיכה פרויקט מתקיים בוסף

   .והשמה לדיפלום עד צמוד וליווי

 והפעוטות התיוקות של התקיה והתפתחותם בטיחותם שלומם, על מפקח האגף – פחתויםומש יום למעוות האגף

 אימהות של לשילובן ופועל מותאמת טיפולית-חיוכית וסביבה אותים תאים הבטחת תוך שלוש עד לידה בגילאי

 פיקוח מערכי והפעלת ומשפחתוים יום מעוות רישוי הם: האגף פעילות עיקרי העבודה. בשוק הרך בגיל לילדים

 ועוד. וםי מעוות של והסבה שיפוץ ביוי, ובמשפחתוים; יום במעוות הרך בגיל ילדים של שהותם סבסוד ואכיפה;
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 החיוך, למשרד יום מעוות של המעבר יישום על הוחלט 2021 ביולי 29 מיום 133 'מס ממשלה החלטת במסגרת

 .הלימוד שכר סבסוד מגון למעט היום, מעוות על והפיקוח הביוי ההסדרה, והפדגוגית, צועיתהמק האחריות לרבות

 העבודה; חוקי של ואכיפה הסדרה על האמוות הרגולציה יחידות באמצעות תיעשה האכיפה – עבודה חוקי אכיפת

 .זרים עובדים העסקת בתחום העבודה חוקי ואכיפת בטיחותו; על ושמירה העובד זכויות על הגה
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  הבריאות משרד
 מהם ש"ח ליארדמי 48.4-בכ מסתכמת )24 (סעיף 2202 לשת הבריאות משרד של תקציבה הצעת

 תקציב בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליארד 4.4-וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליארד 44.0-כ

  ש"ח. מיליון 906-כ על יעמוד להתחייב הרשאהה

-כ מהם ש"ח, מיליון 893 -בכ מסתכמת )67 (סעיף הבריאות משרד של הפיתוח תקציב הצעת

 הרשאהה תקציב בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליון 99-וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליון 794

   ש"ח. מיליארד 1.2-כ על יעמוד להתחייב

 12.2-בכ מסתכם 2022 לשת )94 (סעיף הכלליים הממשלתיים החולים בתי תקציב הצעת

 מסתכם 2022 לשת )93 (סעיף הפש לבריאות הממשלתיים החולים בתי תקציב ש״ח. מיליארד

  ש״ח. מיליארד 1.4-בכ

 של משמעותי כספק מתפקד הוא הבריאות. במערכת והתיאום הרישוי יקוח,הפ התכון, על מופקד הבריאות משרד

 החולים בבתי אשפוז מיטות ישיר באופן מפעיל המשרד כמבטח. משמש תחומים ובמספר במערכת, בריאות שירותי

 תחום את ישיר באופן מפעיל או לאספקתם אחראי והוא והגריאטריים הפסיכיאטריים החולים ובבתי הכלליים

 טיפת תחות לרבות והסביבתיים, הקהילתיים – המֹועים הרפואיים השירותים ממערכת וחלק הסיעודי זהאשפו

   .וכדומה המזון על פיקוח התלמיד, בריאות שירותי חלב,

  

  2022 הכספים לשת דגשים

  הבית ואשפוזי הקהילה רפואת חיזוק

 מצא והטיפול המיעה פעילות עיקר הקהילה. לרפואת חולים בתי בין משלבת ואיתה מאוזת בריאות מערכת

 שמספקות השירות ישראל. תושבי לכלל אויברסלי בריאות ביטוח למתן האחראיות החולים קופות ארבע – בקהילה

 בבתי העומסים על להקל מת על ברוקדייל). מכון סקר (ע"פ ואיכותי טוב כשירות בציבור תפס החולים קופות

 דיגיטליים ערוצים להרחבת הזמיות, ושיפור יועצת לרפואה תורים לקיצור פועל המשרד הקהילה, את ולחזק החולים

 משמעותי כלי שפתית. והגשה טכולוגית אורייות ולשיפור הפש ובבריאות הציבור בבריאות ראשוית, ברפואה

 בחולה לטיפול המיטבי המקום הבית היות מלבד הבית. וטיפולי אשפוזי תחום אהו לקדם המשרד מעויין אותו וסף

 קליית באיכות הפימית האשפוז במערכת לעומסים גם מעה לתת צפוי הבית אשפוז זיהומים, מיעת של בהיבט

 – שוים קשיים בשל הפוטציאל למימוש הגיע לא אך שים, של רב מספר בישראל קיים הבית אשפוזי תחום גבוהה.

 תקופת היתים. השירותים היקף את ולהגדיל אלה ושאים להסדיר פועל המשרד ואחרים. רגולטוריים כלכליים,

  .יעילותו את והדגימה מרחוק ורפואה הבית טיפולי מערך בחיזוק הצורך את הוכיחה הקורוה
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  תחלואה ומיעת הציבור בריאות מערך חיזוק

 מסתכמת הבריאות תוצאות על הבריאות שירותי של ההשפעה מובהק. וכלכלי חברתי בריאותי, ערך תחלואה למיעת

 חברתיים תיים,סביב ולתאים הפרט להתהגות קשורים המשפיעים  הגורמים יתר בעוד בלבד, אחוזים 10 לכדי

 הבריאות לקידום בריא" "אפשרי כיתות משמעותיים: מהלכים מספר הוביל הבריאות משרד זו, הבה לאור ואחרים.

 בכלל העישון לצמצום כיתות בילדים, השמה במיעת ממוקדת תכיות המקומי, ובשלטון החיוך במערכת

 מזון. סימון רפורמת – וכמובן בריאה הזדקות קידום עישון, מוצרי פרסום צמצום בפרט, במיקוד ובאוכלוסיות

 אלה, לוכח בישראל. לציבור יותר בריא חיים אורח ותספק כרוית תחלואה תפחית בריאות מקדמת מחייה סביבת

 (סטרס), עקה צמצום בהם: וספים, לתחומים העשייה בתופת ולהמשיך הקיימת הפעילות את לחזק מתעתד המשרד

 המשרד מוקדם. ביפרואקטי ואיתור כוה שן בריאות גופית, פעילות עידוד בריאה, תזוה במסכים, מושכל שימוש

 תעסוקה מרכזי המקומי, השלטון החיוך, מערכת עם פעולה ובשיתוף מגווות בזירות כיותיוות את לקדם מתכן

   .ועוד

  

  בישראל הבריאות רכיוצ להתפתחות האושי וההון האדם חוכ התאמת

 המקצוע מאשי עוצמתה את שואבת אשר הבריאות, מערכת של התווך עמוד את האושי בהון רואה הבריאות משרד

 המעבדות עובדי והמהל, המשק אשי הבריאות, מקצועות אשי אחים,ו אחיות ,יםרופאו רופאות בה: המועסקים

 ההכשרות היקף להגדלת האחרים המשרדים עם יחד לפעול דרש הבריאות משרד הדמוגרפי, הגידול בשל והמטה.

 טווח ארוכות כיותות לפועל מוציא המשרד סמכויות. לתוהאצ הרחבת זה ובכלל השוים, המקצועות ולחיזוק

 השחיקה, את ולצמצם יותר טובה צוות עבודת ולייצר הטיפול רצף את לשפר מת על האדם, כוח את להגדיל שמטרתן

 באקדמיה הלומדים מספר גדלתה היעד: להשגת התוכיות בין שים. לאורך במערכת האדם כוח את לשמר כדי

 כוח לצורכי השוים במקצועות העבודה אופי התאמת ; לקהילה המעשית ההכשרה והרחבת השוים במקצועות

  .שחיקתו צמצוםלו האדם

  

  הפש בריאות מערך חיזוק

 "הרפורמה היא בהן האחרוה משמעותיות. רפורמות מספר האחרוות יםהש 30-ב עבר הפש בריאות מערך

 לשם החולים. לקופות מהמדיה הפש בריאות שירותי על הביטוחית האחריות את שהעבירה ,2015-ב הביטוחית"

 המשרד הפסיכיאטריים, החולים בבתי היתן הטיפול ושיפור בקהילה הפש בריאות מערך לחיזוק המהלך השלמת

 שיפור לשם החולים בבתי תשתיות לשיפור הפסיכיאטרי, לאשפוז חלופות שישמשו חדשות מסגרות להוספת פועל

 ערבית, דוברי מטפלים על בדגש פריפריה, באזורי ופסיכיאטרים פסיכותרפיסטים הכשרת ולתגבור האשפוז תאי

  .וספות ושפות אמהרית

  

  בבריאות פעריםה צמצום

 יישובים או שכוות בין ואף ומרכז פריפריה תושבי בין שוות, אוכלוסייה קבוצות בין בריאות פערי קיימים בישראל

 לדוגמה, כך השוים. הפערים מוצגים בו בבריאות השוויון-אי דוח את שה דיימ מפרסם המשרד אזורים. באותם

 יותר, גבוהים ובשיעורים הכללית באוכלוסייה מהממוצע מוקדם שים עשר מוחי בשבץ לוקים בעוי החיים אשים

 כרוית. לתחלואה מהותי סיכון גורם מהווהה מאפיין הערבית, באוכלוסייה ילדים בקרב יותר שכיחה יתר והשמת

 בפריפריה. דרשים בריאות שירותי ולהגיש פערים לצמצם האחרוות בשים פעל הבריאות משרד האמור, בעקבות

 יפעל והמשרד הדיגיטליים הבריאות שירותי התפתחות את האיצה הקורוה מגיפת טופל, התרבותית הכשירות ושא
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 הפיזיות התשתיות לחיזוק פועל המשרד בוסף, הפריפריה. ולתושבי וספות לאוכלוסיות הללו השירותים להגשת

 מקצועות בכלל לפריפריה ייעודי טווח ארוך תכון ובקידום בפריפריה האושי ההון בפיתוח משאבים ומשקיע

.הבריאות
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  והקליטה העלייה משרד
 ש"ח מיליארד 1.6-בכ מסתכמת 2022 הכספים לשת והקליטה העלייה משרד של התקציב הצעת

 בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליון 1-וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליארד 1.6-כ מהם ברוטו,

  ש"ח. מיליון 608-כ על יעמוד להתחייב הרשאהה תקציב

  2022 לשת דגשים

 ועד העלייה לעידוד התקציב – העלייה עידוד יותכות לקדם חה בסיס על קליטהיותר, טובה שקליטה הה 

 מעודדת בארץ עולים של מוצלחת קליטה וכי בעתיד, העלייה המשך לעידוד כלי היא העולים, לצורכי המותאמת

   לישראל. חייהם מרכז העתקת על להחליט פוטציאלים עולים

 יותות קידוםבו פיתוחב ממשיך המשרד – ויזמות תעסוקהבמימוש מסייעו בתעסוקה העולים של לשילובם כ 

   העבודה. עולם עם המפגש בעת זכויותיהם

 ותות למתן בפעילותו ממשיך המשרד – לעולים דיור פתרוהקליטה, מרכזי במסגרת לעולים, דיור פתרו 

  .הדיור ומקבצי ההוסטלים

 וךיותותב לסייע ממשיך המשרד - חיוך לעולים לימודיות כבאמצעות הן ישיר באופן הן פורמאלי,-הלא בחי 

 על בדגש לאולפים, מחוץ עבריתה ללימוד כיותות לקיים ממשיך המשרד זאת, במסגרת וספים. גופים

  והקשישים. הצעירים אוכלוסיות

 טים טיפולטים לסייע ממשיך המשרד – עולים בסטודקיום מלגות לימוד, לשכר מלגות באמצעות עולים לסטוד 

  פשי. וסעד עזר שיעורי האגלית, השפה העברית, השפה בלימוד מסייע וכן והלוואות,

 שואים חיילים בודדים, חיילים שהם בעולים ללטפ ממשיך המשרד – עולים חיילים המשרתות בודדות ועולות 

  והכווה. ייעוץ כספי, סיוע באמצעות הלאומי בשירות

 ושאים ולסייע לטפל  ממשיך המשרד – חברתית קליטהים בהרשויות בשיתוף חברתית, קליטה של השו 

  העלייה. קליטת לושא מתקציבן מקצות אשר המקומיות
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  השואה יצולי לזכויות הרשות
 מסתכמת )25 (סעיף 2022 הכספים לשת השואה יצולי לזכויות הרשות של התקציב הצעת

 ש"ח מיליון 66-וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליארד 5.1-כ מהם ,ברוטו ש״ח מיליארד 5.2-בכ

 בהכסה. מותית בהוצאה

 האצים, רדיפות כי חוק ,1954-תשי״ד באצים, המלחמה כי חוק מכוח פועלת השואה יצולי לזכויות הרשות

  .2014 בשת ותיקוו 2007-התשס״ז הזקקים השואה ליצולי ההטבות וחוק 1957-תשי״ז

 יצולים, 000191,-כ על שואה יצולי לזכויות מהרשות ולהטבות לתגמולים הכולל הזכאים מספר עמד 2021 בשת

 חוק לפי 00087,-כ באצים; המלחמה כי חוק לפי איש 001,6-כ האצים; רדיפות כי חוק לפי איש 0,0047-כ מתוכם

  האוצר. שר שקיבל מהליות החלטות לפי לסיוע זכאים איש 00051,-כ כן כמו שואה.ה ליצולי טבותהה

  2022 הכספים לשת מרכזיים דגשים

 ממשלת עם ומתן משא הרשות השלימה לאחרוה – גרמיה ממדית רטה מקבלי שואה ליצולי זכויות הרחבת

 להעיק הוחלט בוסף, .לחודש אירו 100 בעוד החודשית הרטה את להגדיל גרמיה ממשלת הסכימה במהלכו ,גרמיה

 הפדרלי הפיצויים לחוק בהתאם המוכרים שואה יצולי 1000-לכ שה מדי אירו 500 בסך מעק ותבדמ מיוחדת הטבה

)BEG( ציה. במחלת הלוקיםיצולים הדמ מרשם תרופות רכישת עבור מתשלום פטור :אלה להטבות זכאים אלה 

 בארוה החה ,לכך הזכאים סיעודייםה שואהה ליצולי סיעוד שעות ותוספת חברתי מתדב ,הבריאות שירותי שבסל

  .לאומי לביטוח מהמוסד הכסה הבטחת מקבליםה לזקקים שתי למעק וכן

  

 התקציב וראיש לאחר – האוצר שר של מהלית החלטה ומכוח ההטבות חוק מכוח לזכאים השתי המעק הגדלת

 האוצר שר של המהלית ההחלטה מכוח המעק ולמקבלי ההטבות חוק לזכאי היתן השתי המעק את הרשות תגדיל

  שקלים. 6,500-כ של סך על לעמוד צפוי שהמעק כך שקלים, 2,500 -כ של סכוםב
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 המדע החדשות, משרד
  טכולוגיהוה

 למשרד המשותף המטה תקציב (ללא הטכולוגיהו מדעה חדשות,ה משרד של התקציב הצעת

 ש"ח מיליון 519-ובכ במזומן ש"ח מיליון 355-בכ מסתכמת והספורט) התרבות ומשרד המדע

   .2022 התקציב לשת להתחייב בהרשאה

 לקביעת פועל המשרד בישראל. והפיתוח המחקר מדייות על המשפיע גורם הוא והטכולוגיה המדע החדשות, משרד

 היתרוות ולמיוף לאומיים-הבין המדע קשרי לביסוס ופיזיות; אושיות תשתיות לעיבוי מדעיים; עדיפויות סדרי

 המדע לקירוב ובחברה; באקדמיה בתעשייה, האזרחי החלל בתחומי ישראל לש מעמדה לחיזוק ישראל; של היחסיים

  .אוגרפיתיוהג החברתית בפריפריה המדע ולביסוס המדע בתחום מוכה וכחות בעלי מגזרים לחיזוק לקהילה,

  2022 הכספים לשת דגשים

 והטכולוגיה: המדע החדשות, משרד תפקידי

  הן: המשרד של המרכזיות המטרות

 ת הובלתולוגיה המדע, לחזית ישראל מדיות; הטכוהחדש  

 וף יצירהת לקידום לאומיים-ןבי קשרים של ומיולוגיה;הו מדעה בתחומי כמובילה ישראל מדיטכ  

 ים, של העתיד דור פיתוחשי מדעולוגיה אויות גיוון המקדם באופן בישראל, ומו"פ טכלכלל שוות והזדמ 

  וסייה;האוכל קבוצות

 ת הובלתהחלל. בתחום העולמית לפסגה ישראל מדי 

  2022–2021 לשים והטכולוגיה המדע החדשות, משרד של עיקרייםה פעילותה תחומי

 ולוגיים פיתוחים לבין הבסיסי האקדמי המחקר בין חיבורלשיפור ממוקד באופן פועל המשרד תעשייתיים. טכ 

 המחקר במוסדות החוקרים אצל הצבור מהידע התועלת את למקסם במטרה ,במדיה והמחקר הידע תשתיות

 לעודד פועל המשרד המחקרית, ההשפעה הגברת לצורך משמעותי. יישום פוטציאל בעל מחקר למען בארץ

 פועל המשרד המטרה להשגת שוים. מחקר ממוסדות אף ולעיתים שוים, מתחומים חוקרים בין פעולה שיתוף

 מלגות העקת (מי"א), אסטרטגי יישומי למחקר הקרן במסגרת מחקרים מימון :עיקריים מישורים בשלושה

  ידע. מרכזי קמתבה וסיוע

 יות את יוביל המשרדה בתחום הממשלה מדיושאי המלאכותית הבייות רגולציה, בים, מידע מדיתוו 

  האזרחי. הציבורי במגזר והטמעה לאומי-ןבי פעולה שיתוף אתיקה,

 ן מרחיב יוזם, המשרדתמד בין מדע קשרי ומכוות לבין ישראל יהל המשרד כך, בתוך אחרות. מדימשא מ 

 המשרד ן,כ כמו המדע. בתחומי מובילות מדיות עם המדע בתחומי פעולה לשיתוף הסכמים על לחתימה ומתן

 ייחודיים למתקים גישות ישראלים למדעים מאפשר ובכך ,לאומיים-ןבי מדעיים בארגוים המדיה את מייצג

  ם.יישראלי שאים מימון ולמקורות בארץ קיימים שאים

 ים, המדע לתחומי הרחב הציבור של החשיפה להגברת פועל המשרדהיום חיי על המדע השפעת להגדלת השו-

  בחברה. הפערים ולצמצום האושי ההון לטיפוח ,לכלכלה ותרומתו המדיה אזרחי של יום

 תוצריו ואת המדע את ולקרב המחקר את ולהרחיב לעודד כדי בפריפריה, ופיתוח מחקר במרכזי תומך המשרד 
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  המקומיות. לרשויות

 ף חסר בייצוג תאוכלוסיו של שילובן להרחבת יפעל המשרדבמגזר יישומי מו"פ קידום דרך בעיקר ההייטק, בע 

 הערבי.

 ותולוגיות בפיתוח מסייעת הישראלית החלל סוכהחלל תעשיית לקידום פעילות במסגרת חלל ומוצרי טכ 

 בעולם. מובילות חלל סוכויות עם פעולה ושיתופי הסכמים החוץ, קשרי את קדמתמ היא בוסף, הישראלית.

 ומקיימת חללה בתחומי מחקר ובמכוי באקדמיה תשתית מחקרי מימון באמצעות המחקר את מקדמת הסוכות

 חלל.ה בושאי ובחברה בקהילה חיוכית פעילות

 ות, שרתולוגיה המדע החדשולפיתוח רלמחק הלאומית המועצה חוק יישוםל האחראית השרה היא והטכ 

 תחומי על והמלצה לגיבוש תפעל המולמו"פ לשרה. הכפוף חוק, פי על עצמאי גוף אהי המועצה (המולמו"פ).

 הבאות. השים לחמש לממשלה מדעיים-טכולוגיים לאומית עדיפות

 והתעשייה הכלכלה ממשרד החדשות רשות של הפעולה שטח את להעביר הממשלה החליטה 2021 ביולי 19-ה ביום

 לשר ,1984-התשמ״ד ופיתוח, מחקר לעידוד, בחוק תוות שהיו הסמכויות והטכולוגיה. המדע החדשות, למשרד

 והטכולוגיה. המדע החדשות, לשרת הועברו כלכלהה
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  והספורט התרבות משרד
 עם המשותף המטה תקציב (ללא 2022 הכספים לשות והספורט התרבות משרד תקציב הצעת

 ש"ח מיליארד 1.75-כ מהם ש"ח, מיליארד 1.76-בכ מסתכמת והחלל) הטכולוגיה המדע, משרד

 תועמד 2022 הכספים בשת כן, כמו בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליון 12.5-וכ טו בהוצאה

  ש"ח. מיליון 354.5-כ של בגובה להתחייב הרשאה המשרד לרשות

 והספורט התרבות ולמשרד הטכולוגיהו המדע החדשות, למשרד המשותף המטה תקציב הצעת

 מרכז תקציב הם ש"ח מיליון 18.7-כ מהם ש"ח, מיליון 117.4-בכ מסתכמת 2022 הכספים לשת

  ההסברה.

 העיקריים התחומים בשי תשתית והקמת חיזוק ולקידום, מדייות לקביעת פועל והספורט התרבות משרד

 באירועיו במפעלים מות,ווא תרבות במוסדות תומך המשרד – התרבות בתחום והספורט. התרבות שבסמכותו:

 .התרבות גופי ולכלל להתאחדויות לאיגודים, ,התרבות לחיי התשתית את המהווים ובמבצעים ביוצרים תרבות,

 לפיתוח פועל תחרותי,הו הישגיה הספורט בתחום הרוחב ובגופי באגודות ,באיגודים תומך המשרד – הספורט בתחום

 מתקי שדרוגלו לביוי לאומית כיתות מוביל וכן בספורט, שים קידוםול עממי) (ספורט בקהילה הספורט תרבות

  הארץ. ברחבי ספורט

  

  2022 הכספים לשת דגשים

  התרבות תחום

 גשתה התרבותי ההיצע להגדלת פועל והספורט התרבות רדמש – אזרח לכל כזכות תרבות מימושהתרבות של וה 

 התרבות ולמיצוב בחברה, והאוכלוסיות הקולות למגוון ביטוי מתן ךתו התרבותית היצירה ולעידוד לחיזוק ל,ולכ

 לפיה התפיסה במסגרת ישראל. מדית ואזרחי אזרחיות של המשותף וההיסטורי הזהותי המכה להעצמת ככלי

 של פעילותו המשך על וכן והגיאוגרפית, החברתית הפריפריה על דגש שם המשרד אזרח, לכל זכות היא תרבות

 הקורוה. ממשבר הובעות המגבלות במסגרת תהתרבו תחום

 הל מיצובהללמ – בישראל התרבות תחום את המוביל כגוף התרבות מ בפיתוח כזימר תפקיד התרבות 

 אסטרטגית כיתות לביית תשתית יצירת ידי על תפקידו את לממש פועל הואו התרבות תחום ובתחזוקת

 לשפר למטרה לו שם התרבות מהל ,כן כמו לאומיים.-ןבי תרבות קשרי פיתוח מיוחדוב ,2030 בישראל לתרבות

 מבחי ופישוט ובייעול דיגיטליים לשירותים במעבר רוקרטיה,והבי בצמצום התרבות למוסדות השירות את

 התמיכות.

 יתוהתאלה תחומים הבארבע מתמקדת תרבותה בתחום האסטרטגית כ:  

 ון שיפורגהל;במ התמיכות חלוקת מ  

 וסף; וצריכה יצירה כמדיום בדיגיטל תרבות  

 וךות; לתרבות חיולאמ  

 רטיבים וביטוי ייצוגים ההישראלית. בתרבות השו 
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  הספורט תחום

 גשתשים קידום ועל אוגרפיתיוהג החברתית הפריפריה על בדגש ל,ולכ הספורט תרבות ה כחלק – בספורט 

 בספורט העוסקים מספר יוגדל והספורט, התרבות משרד שגיבש בישראל לספורט האסטרטגית כיתומהת

  מרכזי. יעד מהווהה דיפרציאלי ותקצוב בספורט הזדמויות שוויון על הקפדה תוך בקהילה גופית ובפעילות

 הילדות, מספר את להגדיל ליעד לו ושם בספורט מגדרית ראייה המעודדת מדייות במיוחד מקדם המשרד

 ובספורט. באימון ועוסקות משתתפותה והשים הערות

 ושיות התשתיות פיתוחשען ומפותח פעיל ספורט עולם – בספורט והפיזיות הא הן איכותיות, תשתיות על 

 ובראשם מקצועיים מעטפת צוותי בדמות האושי ההון במובן הן מתקדמים ספורט מתקי בדמות הפיזי במובן

 שיפוץ,ל לביוי, היקף רחבת כיתות מוביל והספורט התרבות משרד ,ספורטה מתקי פיתוחמ כחלק המאמים.

 לרשויות תקציבים הקצאת באמצעות וההישגי, התחרותי ולספורט לקהילה ספורט מתקי הגשתלו פיתוחל

 הון פיתוחמ כחלק ".2027 הלאומית המתקים ל"תכית בהתאם קריטריוים פי על ,המדיה ברחבי המקומיות

 ידי על בספורט האושיות התשתיות איכות לשיפור אסטרטגיה מגבש והספורט התרבות משרד ,בספורט ושיא

-ןבי חוץ קשרי וקידום הספורט בתחום היהול איכות שיפור המאמן, מעמד שדרוג האימון, תחום הסדרת

 בתחום. לאומיים

 יתתחומים: הבארבע מתמקדת הספורט בתחום האסטרטגית התוכ  

 יםגשת – מתקי הית לפעילות הספורט מתקכלל עבור וההישגי התחרותי העממי, ולספורט גופ 

  האוכלוסיות;

 יי של חזקה תשתית יצירת – ספורט מועדומערכת עם הדוק פעולה שיתוף תוך הארץ ברחבי ספורט מועדו 

  המקומיות; והרשויות החיוך

 יםהילדים של והספורטיבית האישית התפתחותם על ביותר המשפיע כגורם המאמן ופיתוח קידום – מאמ 

  הוער; בי שלו

 פי ליתיהע בספורטאי תמיכה – ליתיהע ספורטאיבזירה ההישגים הגדלת שםל המועדפים הספורט ובע 

לאומית.-ןהבי
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  המשק עפי
 הגת חקלאות, תיירות, תעשייה בגין ההוצאות את כוללת המשק לעפי המשויכות ההוצאות קבוצת

 ותקשורת. הסביבה

   התקציב מאפייי

 6.0-כ מהם ברוטו, ש"ח מיליארד 8.1-בכ מסתכמת 2022 הכספים לשת המשק עפי אשכול של התקציב הצעת

-בכ מסתכם להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליארד 2.1-וכ טו בהוצאה ש"ח מיליארד

 ש"ח. מיליארד 5.0

 2022 בשת ברוטו התקציבית ההוצאה מסך 1.6%-כ על עומד המשק עפי לפעילות המופות (ברוטו) ההוצאות שיעור

   קרן). חוב החזר (ביכוי

 מביות רפורמות וקידום ייזום באמצעות השוים המשק עפיב קיימא-בת צמיחה לעודד ועדה המשק לעפי התמיכה

 הישראלי המשק של התחרות כושר את לשפר שתכליתם ,בקבוק״ ״צווארי ופתיחת מהליים חסמים הסרת ועפיות,

 .מםיע מתמודד הִעסקי שהסקטור שוק כשלי לפתור בעיקרו שועד הִעסקי, למגזר התמיכות תקציב יהול באמצעות

 להבטיח השאר, בין שתפקידו, כרגולטור גם פועלים המשק לעפי התמיכה מתבצעת שדרכם המשרדים מן חלק בוסף,

   עפית. תחרות

 להסרת מביים שיויים על דגש לשים היתר, בין הממשלה, החליטה 2022 הכספים לשת התקציב הצעת במסגרת

 הרגולטורי, הטל הפחתת הישראלית, התעשייה של התחרות וכושר הפיריון הגדלת ומסחרי, אישי בייבוא סחר חסמי

 הייצוא קידום וביויים, קטים עסקים עידוד בישראל, הידע עתירת התעשייה של לאומיים-הבין הקשרים חיזוק

  ועוד. התקשורת בעף התחרות להגברת לפעול להמשיך החליטה כן כמו .ישראל מדית של הכלכליים והקשרים

  2022 הכספים לשת המשק עפי תקציב

  ש״ח) (מיליארדי
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   והתעשייה המסחר עפי

 העסקי המגזר פעילות פגעה האחרוה בשה והתקהלות, תועה ומגבלות סגרים הטלתו הקורוה מגפת פרוץ עקב

 את להביא קהל, לקבל רשאים היו לא שעסקים לכך הביאו הממשלה החליטה שעליהן המגבלות משמעותי. באופן

 גם לכך ובהתאם ,בתוצר לירידה הביאו אלו מגבלות הסדירה. פעילותם הוגבלה וככלל, עבודהה למקום עובדיהם

 המגזר להאטת הוא גם שגרם ודאות לחוסר הביא הגלובלי המשבר אלו כל לצד פרטי. המגזר ובביקוש העסקי בתוצר

 העסקי.

 .העסקי למגזר כלכלית ביטחון רשת כיתות על הממשלה החליטה העולם מדייות ליתר בדומה אלו, מגבלות לוכח

 לתת ;במשק הפעילות למגבלות בהתאם גמישות לתקופות לחל"ת העובדים את להוציא אפשרות כללה וז כיתות

 ןאותש העסק של קבועות בהוצאות השתתפות מעקו הבית משק בהוצאות סיוע לצורך לעצמאים סוציאלי מעק

   מדיה. בערבות והלוואות ;לעסקים ארוה החזר ;שכירות הוצאות כגון ,לחסוך יכול איו העסק

 לאחר עובדים להחזרת שיתן תעסוקה עידוד מעק :כגון ,קודתיים מעקים הביטחון רשת כללה אלו מעקים לצד

 מעתהט לצורך וביויים קטים לעסקים מעקים ;השי הסגר במהלך עובדים לשימור מעק ;הראשון הסגר

 ,]טייםוורל לעפים קודתיים ומעקים ;קדםמת ייצור להטמעת לתעשייה מעקים ;מרחוק לעבודה ומעבר דיגיטציה

   טק.-ההיי לעף החדשות רשות שתה ומעקים ;הראשון הסגר בגין היום למעוות שיתן עקמ כגון

 חזרה תוך מהמשבר להתאושש להמשיך ,האחרוים לחודשים בהמשך ,העסקי המגזר צפוי 2022–2021 בשים

 בצעדים ללוות יש אלה םישי את הוודאות. והגברת מהציבור הביקושים התאוששות לצד זאת סדירה, לפעילות

 העסקי למגזר הממשלה הגשת הממשלתיים, רוקרטיהווהבי הרגולציה שיפור כגון ,העסקי למגזר צמיחה תומכי

   וספים. וצעדים התחרות שיפור דיגיטלי, באופן

  התיירות עף

  חוץ תיירות

 )UNWTO( העולמי התיירות ארגון תוי פי על .העקבית הצמיחה מגמת את המשיכה העולמית התיירות 2019 בשת

 .2018 לשת ביחס אחוזים 3.7-כ של עלייה תיירות, סיעות מיליארד 1.46-בכ סתכםה העולמי התיירות סיעות מספר

 סחורות של העולמי יצואימה אחוזים 7-כ שהם דולר טריליון 1.5-בכ אמד מתיירות העולמי ההכסות היקף

 סגרו בעולם רבות ותמדי הקורוה משבר פרוץ עם מרץ בחודש אולם ,העלייה מגמת עם החלה 2020 שת ושירותים.

 (חל"ת עובדיהם מרבית את שחררו השוים התיירות רותייוש המלון בתי התעופה, חברות .תיירים בפי שעריהן את

 הסתיימה 2020 שת חלקי. או מלא באופן מושבתים בתעשייה משמעותיים חלקים )21 (אוגוסט היום ועד פיטורין) או

 בסה"כ דולר טריליון .31 של וירידה בלבד) תיירות סיעות מיליון 380-(כ 2019 לשת ביחס אחוזים 74-כ של בירידה

  מתיירות. ההכסות

 ביחס אחוזים 10-כ של בעלייה מדובר .ראלביש אחד לילה לפחות ששהו תיירים כיסות מיליון  4.5רשמו 2019 בשת

 כיסות במספר ומשמעותית רציפה יהיעל חלה 2017 שת מאז יום. מבקרי אלף 353 לישראל כסו בוסף .2018 לשת

 סגרו ובישראל העולמית בתיירות משבר שת היתה 2020 שת כסת. מתיירות ההכסות גם כך ,לישראל התיירים

 אלף 800-בכ הסתכם זו בשה התיירים כיסות מספר לישראל. תיירים של כיסה ומעה מרץ חודשמ החל השמיים

 .אחוזים 80-מ למעלה של ירידה ,בלבד

 קרובים ביקור למטרת בישראל שביקרו הצהירו מהתיירים אחוזים 29-כ ,2019 לשת כסת תיירות לסקר בהתאם

 ביקורם שמטרת צייו אחוזים 14 צלייות, למטרת הגיעו אחוזים 19 וטיול, תיור שמטרתם צייו אחוזים 25 וידידים,

 (לימודים אחרות למטרות לישראל הגיעו אחוזים 4-וכ  עסקים למטרת הגיעו מהתיירים אחוזים 8 והאה, בילוי אהי
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 וקרובים חברים ביקורי פלח את לציין ראוי הפלחים, למאפייי בהתייחסות ועוד). כסים איות,רפו תיירות ומחקר,

 אשר האחרים הפלחים לעומת זאת ביטחויים, משברים בעיתות גם יציבות על לשמור המצליח מסוים עוגן המשמש

 שהם ושליחויות ועסקים והאה בילוי הפלחים את לציין ראוי ,כן כמו כאלו. בזמים מביקור בהימעות מגיב מרביתם

  למבקר. גבוהה בהוצאה מתאפיית זו מבקרים שאוכלוסיית העובדה בשל זאת התיירות, שרדמ של התעייות מוקד

  

  פים תיירות

 והתיור, הבילוי הפאי, תרבות בפיתוח מתבטאת בפאי, לגידול במקביל בעולם, ובהכסה החיים ברמת העלייה

 13-כ על עמד 2019 בשת הפים תיירות של ההוצאות אומדן התיירות. שירותי צריכת בהיקף לעלייה ומביאה

   יומית).-חד תיירות כולל (לא ש"ח מיליארד

 הטבעי מהגידול ובע וחלקו לעיל שצויו מהמגמות ובע לקוח .יציב השים פי על הפים בתיירות הגידול בישראל,

 ,טחוייב משבר של תותיבע בישראל. המלון בתי עבור טחון"יב "רשת מעין שמשתמ הפים תיירות באוכלוסייה.

 הם בכך .אלו בזמים גם בישראל לפוש ממשיכים הישראלים כי לראות יתן בירידה, מצאת מחו"ל התיירות כאשר

 החוץ תיירות כאשר 2021–2020 בשים גם אותותיו את תן זה אפקט אלו. מעין תקופות לצלוח ותלמלו מאפשרים

  הקורוה. משבר בעקבות הצטמצמה

  

  החקלאות עף

 משוכללות גידול ושיטות חדישות גידול טכולוגיות השים, עם מתמיד. פיתוח בתהליך מצאת הישראלית החקלאות

 החקלאות המפותחות, המדיות במרבית כמו זאת, עם החקלאיים. הגידולים ובמגוון התוצרת בכמות לעלייה תרמו

 המדיה מתוצר אחוז 1.3-כ המהווה סית,יח קטן לעף המדיה, של הראשוות בשותיה במשק מוביל מעף הפכה

 25,000-וכ קיבוצים, חברי 3,000-כ ם,עצמאיי 10,000-כ מתוכם עובדים, 38,000-כ מועסקים החקלאות בעף כיום.

 לעף וזמיים קבועים פלסטיים עובדים 20,000-וכ זרים, עובדים 25,700-כ של מכסה קיימת כן, כמו שכירים.

   החקלאות.

 הייצור יצוא.יל וכן הפלסטיית הרשותו המקומית האוכלוסייה תלצריכ המשמש טרי מזון מייצרת החקלאות

 בעשור החקלאי. הייצור בכמות הן החקלאית, התפוקה בערך הן ירידהמ ואף מקיפאון סובל בישראל החקלאי

 בשת ש״ח מיליארד 29-לכ 2000 בשת ש"ח מיליארד 18.6-מ החקלאית התפוקה ערך זיק 21-ה המאה של הראשון

 שיעור ,הצמחית החקלאית התפוקה כמויות בצד מכן. לאחר עשור בלבד ש"ח מיליארד 30-לכ היעלי לעומת ,2009

 השיא מקודת .2014 בשת טון ןמיליו 5.5 של לשיא והגיע ,2000 בשת טון ןמיליו 4.3-כ על עמד המצטבר התפוקה

 התוצרת בהיקף הקיטון לצד .2018 בשת בלבד טון מיליון 4.7-כ של לכמות צוריהי בהיקף מתמשכת ירידה חלה

 הירידה של שילוב .אחוזים 20-כ של בשיעור האחרון בעשור גדלה ישראל אוכלוסיית האחרוות, בשים החקלאית

 פערים לצרכים. בישראל הטרי המזון היצע בין וגדל הולך פער יוצרים הדמוגרפית עלייההו יתהחקלא התוצרת בהיצע

 במחירי אחוזים 100 עד 80 של וזיוק לפש, וירקות פירות בצריכת אחוזים 20-כ של בירידה יביטו לידי באים אלו

 עליית את לבלום מת על ,חד מדייות שיוי מחייבים אלו פערים האחרוים. העשורים שי במהלך והפירות הירקות

   ישראל. לאזרחי הטרי המזון של בהיצע הפגיעה ואת המחירים

 בהצעת ביטוי לידי הבאים החקלאות, בעף מביים שיויים מספר מקדמת הממשלה המתוארות, המגמות לוכח

 בואיי על המכס שיעורי יופחתו וכן הביצים, בעף התכון יבוטל כי הממשלה קבעה ההסדרים חוק במסגרת התקציב.

 לצד שים.  פי על שיתפרס מדורג ליךבה צמחית תוצרת על המכס של מדורגת הפחתה קבעה עוד .מידי באופן ביצים

 וכן וחדשות, בפיתוח השקעות מעובד, דום לכל ייתו אשר בחקלאות, ישירה לתמיכה תקציבים יוקצו אלו פעולות
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 העובדים מכסת תגדל כן, כמו החדשה. למדייות והתאמה הערכות לצורך ביצים מכסות לבעלי הסתגלות מעקי

 מכסים ויופחתו בחקלאות הון השקעות עידוד חוק דרך בחקלאות לעוסקים המס תהטבו יורחבו לחקלאות, הזרים

 25-ב המוערכים לצרכן המחירים להפחתת להביא צפויים אלו שיויים לחקלאים. עלויות להוזיל כדי תשומות על

 עוות בכל והזמיות המגוון הגדלת תוך והירקות הפירות במחירי יכרת הפחתה וכן הביצים, בעף לפחות אחוזים

   בישראל. החלשות לאוכלוסיות ובייחוד השה,

 של מדוקדקת בחיה אות,בחקל התמיכה לשיטות OECD-ה המלצות של סקירה כלל הרפורמות וקידום פיתוח הליך

-הבין המחירים ועדת תעבודו סקרו זו במסגרת מתמשך. ממשלתי-פים היוועצות הליך וכן השיווק רשתות רווחיות

 ההתייקרות את לשייך יתן לא לפיהן ,התחרות על הממוה עמדת וכן והחקלאות האוצר למשרדי המשותפת תמשרדי

 בשים הקמעואי המקטע את לבחון להמשיך הממשלה בכוות השיווק. לרשתות החקלאית התוצרת במחירי

 הביאה אשר פתיחה מופחת, במכס או ממכס בפטור בואילי עפים מספר פתחו האחרוות בשים בוסף, הקרובות.

 הצריכה תוי מסקירת עולה כך לצרכן. המחיר והוזלת המחסור פתרון מגוון,ה הגדלת של תהצפויו לתוצאות

 גם דומות לתוצאות להביא צפויות בחקלאות הרפורמות אלו. בשים הקפואים הדגים ושל החמאה של והמחירים

   מח.והצו הביצים בעפי

  התקשורת עף

 של ירידה קישוריות), תשלומי (ביכוי ש"ח מיליארד 17.5-לכ הגיעו 2019 בשת האלקטרוית התקשורת עף הכסות

 שוק התפתחותל השוים. התקשורת בתחומי התחרות התגברות עקב בעיקר ,2018 בשת העף מהכסות אחוזים 5-כ

 הסבפרי מגווים תקשורת ושירותי מתקדמת תקשורת תשתית המשק. התפתחות על גדולה השפעה ישה רתוהתקש

 ושיפור הישראלי המשק של התחרות כושר שיפור הצמיחה, המשך להבטחת חשוב תאי הם רחבה גיאוגרפית

 באופיו מהותי לשיוי הביאה האחרוים העשורים בשי המהירה הטכולוגית ההתקדמות במשק. םהיתי השירותים

 ההשקעה עלויות טבעי. מוופול בו שמתקיים לכזה העף חשב רבות, שים במשך ובעולם. בישראל התקשורת עף של

 של קיומה מעו בעף הפעילות את המאפייים לגודל המשמעותיים והיתרוות תקשורת רשת להקמת הדרשות

 התקשורת שירותי סופקו אלה, מאפייים לוכח לציבור. תקשורת שירותי של אספקתם בתחום אפקטיבית תחרות

 שות מתחילת מלאה. ממשלתית בבעלות ארצי מוופול ידי על או ממשלתי משרד ידי על העולם מדיות במרבית

 רשת להקמת הדרשת ההשקעה בהיקף מהירה לירידה םהטכולוגיי השיויים הביאו הקודמת המאה של השמוים

 תקשורת שירותי של רחבה שורה לספק כיום מאפשרות אלו תמורות השוטפות. התפעול בעלויות ולירידה תקשורת

  תחרותיות. שוק במסגרות

  

 שימוש אלחוטיים, טכולוגים פיתוחים בעף: טכולוגיים שיפורים של וספת שורה על להצביע יתן האחרוות בשים

 גבוהה ברמה ותוכה חומרה של שילוב ),FTTx( המוי לבית בקרבה אופטיים סיבים מבוססות ספרתיות בטכולוגיות

 לשירות התקשורת, רשת קרי ההפצה, מקטע את הפכו אלו שיויים כאחד. והייד הייח הפס ברוחב משמעותי וגידול

 של רחב מגוון המסורתיים, התקשורת שירותי בצד לספק ואפשרו במקביל גורמים מספר ידי על לאספקה היתן

 בהתלכדות האחרוות םבשי מתאפיין העף כן, כמו לקוח. כל של הייחודיים לצרכים המותאמים מודריים שירותים

 מחשוב תקשורת, בין המסורתיים התיחום קווי את המטשטשת ושירותים, תשתיות ),Convergence( טכולוגיות של

 קבוצות ארבע שוצרו כך ,התקשורת שוק מבה על משמעותי באופן השפיע הטכולוגיות התלכדות תהליך ושידור.

 איטרט, תשתית ייחת, טלפויה סלולר, בשוק: הקיימים התחומים במרבית שירותים המספקות מרכזיות תקשורת

ISP ל ושיחות"ף התחרות וקידום הליברליזציה תהליך ערוצית.-רב יהוטלוויז ביתועלות בחובו טומן התקשורת בע 

 השירותים במחירי ירידה מכך וכתוצאה ,ספקים בין לבחור צרכןל חופשה הגדלת שבהן: העיקריות להלן למשק. רבות
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 ההשקעות להגדלת תמריץ מתקדמות; טכולוגיות של מואצת החדרה תוך הזמיים השירותים מגוון הרחבת לצרכן;

 ותמיכה מתקדמים תקשורת שירותי מזמיות כתוצאה המשק של התחרות כושר שיפור לצרכן; השירות ולשיפור

 במשק. והמסחר הצריכה אפשרויות והרחבת הלאומי התוצר בצמיחת

  

 יעדי להשגת ככלי התחרות של יתרוותיה את מובהק באופן הדגימו השוים, התקשורת בתחומי התחרות תוצאות

 התקשורת, תחומי בכל התחרות של ולביסוסה להרחבתה להחדרתה, ולפעול להוסיף יש לפיכך, בתחום. הממשלה

 אודות והמידע השקיפות והגברת ספקים בין מעבר חסמי הסרת באמצעות יתרה בין הצרכן, של מעמדו חיזוק תוך

 התקשורת משרד בשיתוף האוצר, משרד  ,2022–2021 לשים הכלכלית כיתוהת במסגרת לו. המסופקים השירותים

 בסלולר החמישי הדור על בדגש ,מתקדמות תקשורת תשתיות תספרי לקדם שמטרתן רפורמות של שורה מקדם

  הייח. בתחום אופטיים סיבים ורשתות

  

  הסביבה הגת

 באחריות ושא המשרד הארצית ברמה ומקומית. מחוזית ארצית, רמות: בשלוש פועל הסביבה להגת המשרד

 פועל המשרד המחוזית ברמה בתחום. תקיה הליכי מקדם וכן כוללת סביבתית מדייות של ולהתוויה לקביעה

 ולצרכים למאפייים בכפוף המטה, ידי על המותווית המדייות ליישום אחראים אשר מחוזות שישה באמצעות

 סביבתיות יחידות 50-בכ תומך המשרד המקומית במסגרת אחריותו. שבתחום היישובים של הייחודיים יבתייםהסב

  המיעוטים. במגזרי לרבות ערים, ובאיגודי בערים שהוקמו

 יהול האקלים, במדבר מאבק ושאים: במספר המשרד פעילות תתמקד 2022–2021  לשים התקציב הצעת במסגרת

 קיימא בת עירויות קידום הערבית, בחברה הסביבה מצב שיפור ההטמה, להפחתת שיביא באופן קיימא תב פסולת

הסביבתי. ובפיקוח ברישוי רפורמה קידום וכן
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 החדשות ורשות והתעשייה הכלכלה משרד

 3.4-בכ )38 (סעיף 2022 לשת החדשות ורשות והתעשייה הכלכלה משרד של התקציב הצעת

 מותית בהוצאה ש"ח מיליון 567-וכ טו בהוצאה ש״ח מיליארד 2.8-כ מהם ש״ח, מיליארד

  ש"ח. מיליארד 2.7-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה.

 297-בכ מסתכמת )76 (סעיף 2022 לשת והתעשייה הכלכלה משרד של הפיתוח תקציב הצעת

 מותית בהוצאה ש"ח מיליון 120-וכ טו צאהבהו ש״ח מיליון 177-כ מהם ש״ח, מיליון

 ש"ח. מיליון 298-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה.

 החוץ, סחר וקידום וביויים קטים עסקים לרבות והמסחר, עשייההת עפי עידוד על מופקד והתעשייה הכלכלה משרד

 המחקר קידום על מופקדת החדשות רשות במשק. התחרות והגברת המחיה יוקר להפחתת הממשלה מדייות יישום וכן

 תקציביים, באמצעים פועלים החדשות ורשות והתעשייה הכלכלה משרד לוגית.והטכ החדשות והובלת והפיתוח

  להלן. כמפורט המרכזיים יעדיהם מימוש לצורך ותחיקתיים אכיפתיים מהליים,

  

   והתעשייה הכלכלה משרד יעדי

 ים מצבים עם התמודדות ויכולת הצמיחה הגברתבכלכלה. משת   

 בטיחות על שמירה תוך המחייה, יוקר הפחתת באמצעות הצרכן רווחת הגדלת לשם במשק התחרות רמת הגברת 

 וכללי קיםוהעוס הצרכים זכויות על שמירה וכן הצרכים והשירותים המוצרים של האיכות רמת הציבור, ובריאות

 בין תהליכיים, חסמים והסרת רגולטורי טל הפחתת ידי על הממשלתית, הרגולציה לטיוב בוסף זאת הוגים. מסחר

  בעולם. משמעותיים בשווקים למקובל צוריי או יבואי על המוטלות החוקיות הדרישות התאמת ידי על היתר

 בתחום התמקדות תוך ישראל של לאומית-ןהבי הכלכלית הפעילות וקידום הישראלי המשק של התחרות כושר שיפור 

 ישראל בין כלכלי פעולה ושיתוף חופשי סחר על המבוססת צמיחה להבטיח מת על זרים, משקיעים ומשיכת החוץ סחר

  אחרות. למדיות

 ים העסקים חיזוקיים הקטווע והביכללות כך בתוך למשק. צמיחה כמ גישות חסמי להסרת פעולות ,הקלת להון 

 וכושר היעילות החדשות, הפריון, פוטציאל במימוש סיוע עסקים, על רוקרטיוהבי הטל והפחתת הרגולטורי העומס

  ולהתפתחותם. חדשים עסקים של להקמה תומכת תשתית ויצירת העסקים של התחרות

  2022 הכספים לשת דגשים

 וכושר הפיריון להגברת וכן סחר חסמי והסרת התחרות להגברת רבים צעדים ביצעה הממשלה האחרוות בשים

 לשת ובתקציב העבודה בתוכית דגש יושם עליהם העיקריים הושאים להלן הישראלית. התעשייה של התחרות

2022:  

 טל הפחתתהעסקי המגזר על הרגולטורי ה  

 לצד אך המדיה, של לתפקודה הרגולציה חשיבות את חשף הקורוה מגפת בעקבות ישראל קלעה אליו המשבר

 בהן 2010-ל 2003 השים בין משמעותית צמיחה של שים לאחר במשק. הקיימות היסוד בעיות את חידד גם זאת
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 התרחב הואו יציב פער שמר האחרון בעשור הצטמצמו, OECD-ה למדיות ישראל בין והפריון לפש התוצר פערי

   מיטבית. והלא העודפת הרגולציה היא לכך הסיבות אחת המקובלות. ההשוואה למדיות בהשוואה מעט

 100–58-כ על עומד התוצר על בישראל הרגולציה שיפור של הכללית ההשפעה פוטציאל שוות, הערכות פי על

 התוצר את יעלה OECD-ה לממוצע רק אפילו בישראל הרגולציה "שיפור כי העריך OECD-ה שקלים. מיליארד

 ממדדים עולה דומה תמוה ש"ח). מיליארד 75-(כ עשור" בתוך אחוזים 5.75-ו שים 5 תוך אחוזים 3.75-ב לפש

 המערכת באיכות המתקדמות למדיות בהשוואה מאחור מצויה שישראל כך על המצביעים שוים לאומיים-ןבי

   שלה. הרגולטורית

 לא להיות עלולה מיטבית לא רגולציה אך ציבוריים, איטרסים על ובהגה בקידום חיוי תפקיד לרגולציה

 עודף רגולטורי טל של הצטברות כגון ,רצויות לא להשלכות לגרום ואף אלו, איטרסים על בהגה אפקטיבית

 חוסר וכן הרגולציה בסבך דרכם את לפלס קשיםשמת וביויים קטים בעסקים פגיעה המשק, על עלויות המטיל

 בתחרות, פגיעה כגון ,וספים ציבוריים באיטרסים פגיעה לצד זאת, ולממשלה. לעסקים יציבות וחוסר ודאות

 בתורן אלו השלכות חדשים. עסקים להקמת וחסמים רגולטוריים סחר חסמי ידי על במשק הריכוזיות הגברת

 המחייה. ביוקר היעלי לצד זאת, כל בצמיחה. יעהלפג תרגמיםישמ ובפריון במשק בהשקעות פגיעה גורמות

  .קיהעס המגזר על העודף הרגולטורי הטל הפחתת על דגל יושם הקרובה בשה לכך, בהתאם

 המחיה יוקר והפחתת לייבוא המשק פתיחת   

 המחירים שרמת לכך המרכזיים הגורמים אחד את מהווה אשר גבוהה, ריכוזיות ברמת מאופיין הישראלי המשק

 ישראל המחיה, יוקר בעיית לצד .אחוזים 27-ב OECD-ה מממוצע גבוהה בישראל הצריכה מוצרי מרבית של

 לאורך מצטמצם איו OECD-ל ישראל בין הפריון פער ,כך לאומית.-ןבי בהשוואה מוכה פריון מרמת תסובל

 מהיקף מאוד יםמושפע המחיה ויוקר הפריון בעיות .אחוזים 20-כ על עומד האחרוות ובשים מתרחב ואף השים

 בואיהי 2005 שת שמאז לראות יתן תוצר, במוחי ישראל של לאומי-ןהבי הסחר משקל על ממבט למדיה. הייבוא

 כאשר בלבד. אחוזים 27-ל אחוזים 45-מ  ירד בתוצר יבואיה משקל .תוצר במוחי משמעותית ירידה חוו צואיוהי

 אהו ישראל של בואיהי היקף כי לראות יתן ,לאומית-ןבי בהשוואה תוצר במוחי יבואיה תרמ את בוחים

 מהסטדרט שסוטות ייחודיות דרישות רבים: רגולציה מחסמי מושפע יבואיה .OECD-ה מדיות בקרב מהמוכים

 לידי איםב אלו חסמים מקביל. בואילי וחסמים מוקדמים ואישורים בדיקות דורשה אכיפה משטר  לאומי,-ןהבי

  המשרד. אמון עליו הרשמית התקיה בתחום גם ביטוי

  :מרכזיים היבטים שי עלתב בתקיה מקיפה רפורמה יישום הוא 2022 בשת מרכזי דגש ,לכך בהתאם

 זאת, ).3 (קבוצה הרשמי תקן בדרישות עמידה בדבר בואןיהי הצהרת תידרש פיה עלש מחדל ברירת תיקבע 

 חריגים. למעט

 ות של ברגולציה שעומד בואיי לאפשר במטרהעל בהתבסס מוצרים לייבא יתאפשר ,אחרות מפותחות מדי 

 ידי על מוסמכת מעבדה מאת בדיקה תעודת צירוף באמצעות ,הישראלי הרשמי התקן אימץ אותו הזר התקן

   הזר. בתקן עמידה על ILAC בארגון החבר גוף

 מדגמיות בדיקות של מערך יפעיל התקיה על הממוה אכיפה.הו פיקוחה מערך יתוגבר בואיהי לפתיחת במקביל

  בדיקה. במעבדות הסתייעות ידי ועל סיכוים יהול ערךלמ בהתאם ,מוצר תיקי או מוצרים של
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  החדשות רשות יעדי

 שתהיה מת על הידע, עתירת התעשייה לחיזוק כאמצעי התעשייתי, והפיתוח המחקר קידום על אמוה החדשות רשות

   הגלובלית. הכלכלה בעידן תחרות וכושר גבוה מוסף ערך בעלת

    :עיקריה אלוו שתית-חמש אסטרטגית כיתות סמך-על פועלת החדשות רשות 2018 משת החל

 במשק. טק-בהיי התעסוקה היקף הגדלת לצורך טק-ההיי בתעשיית הצמיחה חברות מגמת חיזוק 

 פי ופיתוח חיזוקטק, החיים, מדעי כגון חדשים טק-היי עוכדומה. אותקלח מזון, קלי  

 ושי ההון היצע הגדלתעל בדגש בתעשייה, ייצוג-בתת אוכלוסיות השתתפות והגדלת טק-ההיי לתעשיית הא 

   ושים. חרדים ערבים,

 קתות הזולוגית חדשהתחרותיות. והגברת בישראל הפעילות היקף רחבתה לצורך ורהייצ הליכיבת טכ  

  2022 הכספים לשת דגשים

 בשים אותותיו. את ותן שצבר והיסיון ,90-ה בשות פריצתו מאז השלישי עשורב מצוי הישראלי טק-ההיי

 התרחבות צמיחה, של המגמה מתחזקת לפיו ,אליתהישר ההייטק תעשיית של בשיוי להבחין יתן האחרוות

 התפתחו הידע, עתירת התעשייה התבגרות עם .שלמות חברות לכדי המתפתחות הזק, חברות מצד והתבססות

 מת על ,הממשלה של ויעילה חכמה מעורבות ךמצרי התעשייה של המהיר ההשתות קצב אתגריה. עדכווהת

   ישראל. מדית של היחסי היתרון את לשמר

 מהיר בקצב המשתה מתוחכמת תעשייה תחרותית;-היפר גלובלית סביבה היתר: בין כוללים, ההייטק עף אתגרי

 רחב מגוון ;מיומן אדם חובכ וגובר הולך צורך ;מימון מקורות בעבור לרבות ,חיצויים יעד וקיובש תלות ביותר;

 החדשות, רשות פועלת אלה אתגרים למול .ייחודיים וצרכים מאפייים תחום ללכ כאשר טכולוגיים תחומים של

 אושי ןהו זירת מתקדם, ייצור זירת תשתיות, זירת צמיחה, זירת הזק, זירת :שלה הפעולה זירות שש באמצעות

 עפי ליתר הטכולוגית החדשות חלחול היו החדשות, רשות מתמודדת עמו וסף אתגר .הבילאומית והזירה

   .במשק יםוספ עפיםב והפריון הצמיחה את להגביר במטרה וזאת המשק,

 צמיחה חברות של בישראל בהתרחבות תמיכה  

 הפעולה שיתופי היקפי הגברת באמצעות צמיחה חברות של בישראל בהתרחבות תמיכה היו 2022 לשת מרכזי דגש

 .יםיהישראל והמשק הכלכלה מגופי חלק שהם פיילוט אתרי ובין הטכולוגיים הפיילוטים בשלבי טק-היי חברות בין

 של הטכולוגיים הפתרוות את שמטמיעות החברות ן,שלה הצמיחה בתהליך ישראליות בחברות לתמיכה מעבר

 תפעל החדשות רשות ן,כ כמו יותר. חדשיות יהפכו רגולציה, עתירי בתחומים לרוב ,הישראליות טק-ההיי חברות

   .חדשות תומכת רגולציה קידום בעבור ,רגולטוריים" חול "ארגזי ליצירת הממשלתית היכולת לפיתוח

 ולוגיות תשתיות פיתוחמתקדמות טכ 

 ושאב לעף שחקים בין פעולה שיתופי עידודלו מו"פ פעילותל תשתיות וחיזוק פיתוח הוא 2022 לשת וסף דגש

 מרכז להקמת תפעל החדשות רשות ,זאת במסגרת ישראל. של הטכולוגית עליוותה המשך הבטחת בעבור ,זה

 בעברית יתטבע שפה עיבוד יכולות ולקידום והאקדמיה התעשייה הרחב, הציבורי המגזר לשימוש לאומי על-חישוב

  תל"ם). (פורום ולפיתוח למחקר לאומיות לתשתיות בפורום שותפותה במסגרת ובערבית

 ושי ההון היצע הרחבתף לעבודה האטק-ההיי בע 

 השתתפות הגדלת לרבות ,טק-להיי האושי ההון היצע להגדלת שוות כיותות החדשות רשות ליתפע 2022 בשת

 התחרותיות על מאייםה מיומים בעובדים המחסור על לעות במטרה זאת, טק.-בהיי ייצוג-בתת אוכלוסיות
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 כוח פוטציאל להגדלת רק לא תפעל החדשות רשות זאת, במסגרת התעשייה. של העתידית והצמיחה הגלובלית

 להרחבתו גם אלא האושי, ההון בתחום התאגדויות או סדאות בהכשרות, תמיכה באמצעות מבפים, האדם

   זרים. מומחים של וייבואם בחו"ל השוהים תושבים של חזרתם עידוד ידי על מבחוץ,

 ית השתתפותהאירופית המו"פ בתוכ 

 האיחוד של ופיתוח למחקר תשיעיתה המסגרת כיתובת ףתתלהש צפויה ישראל מדית 2202 שת במהלך

 כיתות כית.ולת ההצטרפות את הממשלה לאישור בכפוף ,2021 בשת שתחל )Europe Horizon( האירופי

 לחוקרים מאפשרת כיתוהת .אירו מיליארד 95 של כולל בהיקף שתית-שבע כיתות אהי התשיעית המסגרת

 מו"פ בפעילות ולהשתתף אירופיתה הקהילה של מחקר תקציבי על להתחרות בישראל ומהתעשייה מהאקדמיה

  .יתכובת ישראל השתתפות תקציב את המאגם הגוף היא החדשות רשות .לאומית-בין
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  התיירות משרד
 ש"ח מיליון 229-כב מסתכמת )37 (סעיף 2022 הכספים לשת התיירות משרד של התקציב הצעת

 בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליון 6-וכ טו בהוצאה ש"ח מיליון 223-כ מהם .ברוטו בהוצאה

 ש"ח. מיליון 17-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב

 366-כב מסתכמת )78 (סעיף 2022 הכספים שתל התיירות משרד של הפיתוח תקציב הצעת

 מותית בהוצאה ש"ח מיליון 101-וכ טו בהוצאה  ש"ח מיליון 265-כ מהם ,ברוטו ש"ח מיליון

  ש"ח. מיליון 394-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה.

  2022 הכספים לשת דגשים

 ושי וההון התשתיות שימורים במרוצת השקיע התיירות משרד – ובחו"ל בארץ התיירות תעשיית של האהש 

 לתקציבים בישראל. האכסון מתקי היצע ובהגדלת ציבוריות תיירותיות תשתיות בפיתוח משמעותיים סכומים

 על המתבססת התיירות תעשיית הפרטי. המגזר ומצד אחרים ציבוריים גופים מצד השקעות התווספו אלה

 למזער ביסיון להתאושש. האחרוה ותהיה הקורוה ממגפת כלכלית להיזק הראשוה הייתה כסת, תיירות

 האושי ההון את לשמר מת על וכן תתאושש, התיירות שבו ליום כשירותן על ולשמור אלו בתשתיות הפגיעה את

 למתקים סיוע זה ובכלל ,פעולות למגוון תקציבים מקצה התיירות משרד ,זו אדם כוח עתירת בתעשייה

 למארגי סיוע הפים, תיירות תועת הגדלת הרחב, לציבור דרך מורי ידי על מודרכים סיורים הפעלת מלואים,

 ישראל שימורלו בחו"ל ישראל של השיווקית התשתית שימור לצורך בחו"ל שיווק פעולות הכסת, התיירות

  ועוד. תיירותיים לעסקים ייעוץ שעות הקצאת ,בתודעה

 סת התיירות וחזרת מהמשבר להתאוששות היערכותכזקי למזעור המשרד פעולות לצד – לישראל ה ההקורו 

 כיותות בוה המשרד זו במסגרת הקורוה. שלאחר תקופהל ערך התיירות משרד התיירותית, התשתית ושמירת

 פעולה כוללת זו כיתות פשר.תתא כשזו לישראל, התיירות תועת להגברת השיווק תקציב במסגרת פעולה

 ליין באוף פרסום מסעי (תכון בחו"ל פוטציאליים יעד קהלי בקרב ביקוש להגברת פעולות מישורים: בשלושה

 s’AOT -ה ולאתרי בחו"ל סיטואיםלו סוכיםל השיווק ציורות פיתוח ;וכיו"ב) יח"צ פעולות תגבור גיטל,ובדי

)Agent Travel nlineO( והל דוגמת התעופה, חברות עם הפעולה שיתופי והחזרת אילת. תעופה 

 ויקצה יתמקד המשרד – ציבוריות תיירותיות תשתיות פיתוח בתחום משמעותיים תיירותיים פרויקטים קידום 

 תיירותיים פרויקטים קידוםלו לפיתוח ציבוריות תיירותיות תשתיות פיתוח בתחום תקציבו עיקר את

 "המוצר – חדשים תיירות מוצרי ומיתוג פיתוח מהליך כחלק ישראל של והדרומי הצפוי בחלקה משמעותיים

 כסת לתיירות משיכה מוקד שמשותהמ עיקריות תיירות ערי קרי ליבה", ב"ערי וכן הגב" ו"מוצר הצפוי"

 אתו התיירותי המוצר את יכר באופן לשפר מת על ,זאת משמעותי. תיירותי פוטציאל בעלי ובאזורים לישראל,

   לתייר. החוויה

 ה משבר למציאות השיווק אסטרטגיית התאמתה התפרצות – הקורויסת השמיים וסגירת הקורותיירים, לכ 

 מהל החדשה. הזמית למציאות המתאימה שיווק כיתות לאמץ התיירות במשרד השיווק מהל את חייב

 סיורים זה ובכלל ,פים תיירות עידודלו לקידום פועל ;בחו"ל הקשרים שימור של פעילות וקט השיווק

 לקוחות ושימור יווקש עובדי לשמר התיירות למארגי השיווק קרן באמצעות ומסייע ;מודרכים מסובסדים

 שומרים אך בחו"ל, בשווקים הפועלות היח"צ חברות של הריטייר את צמצמו בחו"ל הלשכות מהלי זו. בתקופה



      התיירות משרד

 

172  

פי
ע

 
ק

ש
מ

ה
  

 שלו הסוכים של ,הרחב הקהל של MIND OF TOP-ב ישראל את להשאיר כדי ,מיימלית פעילות על

 ,המשבר תקופת צולי תוך ,והסיטואים הסוכים קהל את להרחיב הלשכות מהלי פועלים עוד .הסיטואים

 לשגרה החזרה לקראת הקשרים שמירת תוך  זה כל ים,יוירטואל וכסים וובירים בקיום חדשים קשרים ליצירת

 ירדו לא בחו"ל, המקומית התיירות תעשיית אשי עם עסקיים קשרים לטיפוח שים של שמאמצים מת ועל

 תוך גדולים, בהיקפים שיווקית פעילות ביצוע על המושתת עבודה מודל פיתח השיווק מהל כן, כמו לטמיון.

 .2022 שת לקראת בתקווה לישראל תיירים של כיסה תתאפשר שבו ביום שיופעל מרבית, גמישות  על שמירה

 היין מותג זה ובכלל שוים תיירות מותגי פיתוח קידום לפיתוח השיווק מהל ימשיך 2022 בשת בוסף,

  ועוד. הגליל מותג הגב, מותג והקוליריה,
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  הכפר ופיתוח החקלאות משרד
 -בכ מסתכמת )33 (סעיף 2022 הכספים לשת הכפר ופיתוח החקלאות משרד של תקציבה הצעת

 בהוצאה ש"ח מיליון 246 -וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליארד 1.9 -כ מהם ,ברוטו ש"ח מיליארד 2.2

 ש"ח. ןמיליו 996 -כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה. יתמות

 1,137-כ מהם ש״ח, מיליון 1,140-בכ מסתכם 2022 הכספים לשת בחקלאות התמיכות תקציב זה, תקציב מתוך

  ש״ח. מיליון 893-כ של בגובה לתמיכות להתחייב הוהרשא טו, בהוצאה ש״ח מיליון

 פעילויותיו בין בישראל. הכפרי ולמרחב לחקלאות הממשלה מטעם אחראי הכפר ופיתוח החקלאות משרד

 שימור הגליל, חוק לפי סובסידיות כגון: ,ושאים במגוון תמיכות הקצאת למות: יתן המשרד של העיקריות

 על והמלצה תכון וחקיקה; רפורמות קידום חקלאי; ביטוח פרמיות סבסוד הדברה, הייצוא, קידום הקרקע,

 פרוגרמות תכון ופלסטיים; זרים ועובדים מים קרקע, כגון: ,במחסור המצויים חקלאיים ייצור גורמי הקצאות

 ישראל; של הסחר הסכמי יישום הקיימת; ההתיישבות במסגרת חקלאיים ופרויקטים המתוכת להתיישבות

 המחקר וקידום מקצועי; ופיתוח הדרכה שירותי מתן הצומח; והגת הווטריריה בתחומי ופיקוח שירותים מתן

  החקלאי. המחקר ִמהל באמצעות הן הראשי המדען באמצעות הן בישראל החקלאי

   2022 הכספים לשות דגשים

 וייות שיפי בחקלאות בתמיכות הממשלה במדיפי החי בעהצומח ובע  

 תמיכה באמצעות בעיקר בחקלאים, ישירות תמיכות עיקריים: סוגים לשי חלקות בחקלאות התמיכות

 ארגון השווקים. עיוות של גבוה פוטציאל להן שיש מגן ומכסי מכסות באמצעות עקיפות ותמיכות תקציבית,

 תמיכות במיוחד ישירות, מתמיכות בעיקר המורכב תתמיכו תמהיל על ממליצים OECD-ה וארגון העולמי הסחר

 מכסות בקביעת מעורבת הממשלה החי, בעפי מעוותות. עקיפות תמיכות וצמצום הייצור, בכמות תלויות שאין

 מוצרים על מגן למכסי בוסף זאת הבקר, חלב בעף למגדל מיימום מחיר על ופיקוח וההטלה החלב בעפי צוריי

    החקלאית. התוצרת מחירי דרך בעיקר ,הצרכים ציבור ידי על כלל בדרך המשולמת עלות זו למעורבות שוים.

 ישירה לתמיכה עקיפה מתמיכה מעבר על הסכימו הכפר ופיתוח החקלאות ומשרד האוצר משרד האמור, לאור

 מעבר בשוק. עיוות לייצור אלפוטצי בעלות מתמיכות להימע יסיון תוך החקלאות, עףב כולל מהלך במסגרת

 החקלאי ברמת יעילה מקורות הקצאת המשרד יבטיח ,היצרן שיקולי את מעוותת שאיה ,ישירה לתמיכה

 שקיפות למדיה אפשרי ,ישירות לתמיכות מעבר לחקלאי. במלואה תגיע שהתמיכה לכך יגרום ואף והמשק,

   לצרכים. המחירים בהפחתת סייעיו עף בכל המושקעת התמיכה לגובה בוגע ובהירות

 ף פתיחתישירות לתמיכות ומעבר לאומית-בין לתחרות הצומח ע  

 בעפי מכסים להפחתת במקביל ,במגדלים ישירה לתמיכה מעבר על הממשלה החליטה האחרוות בשים

 שתית-חמש תוכית לפועל תצא התקציב, חוק אישור עם יכרת. משקית תועלת שהביאו והדגים הבשר

    לחקלאים. ישירות תמיכות יועקו ובמקביל וירקות, פירות על המכסיות ההגות של יםבשלב להפחתה

 חסם כיום .הצומח) תהג( וירקות לפירות יבואי חסמי להפחתת וגע לתחרות המשק לפתיחת וסף צעד

 החקלאות, במשרד הצומח להגת השירותים דרך ייבוא רישיון קבלת ואה וירקות לפירות המרכזי הייבוא

 המקומי למשק מאפשר איו זה חסם בעולם. אחת ממדיה אפילו לייבוא אישור אין הפירות שלרוב כך

 בגידול יחסי יתרון עם ממדיות ייבוא דרך לצרכן מחירים ירידת ומוע בעולם המדיות שאר עם תלהתחרו

 ולכן ,לייבוא יתים אים וכו' משמש מגו, אפרסק, אבוקדו, כגון עותיים פירות למשל, כך אלו. מוצרים
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 הגת מדייות את לשות הוחלט ההסדרים חוק במסגרת המקומי. הגידול של לעוה מחוץ זמיים אים

 ברירת לפיה האירופי, באיחוד המקובלת למדייות אותה ולהשוות טריים וירקות פירות בתחום הצומח

 אשר בתקות, המוגדרת בריאות תעודת סמך על למאכל, וירקות פירות לייבא יתן כי תהיה המחדל

  לאומיות.-ןהבי לאמות מותאמת

 ףב התייעלותההטלה ע   

 משרדי פועלים כך עקב .OECD-ה במדיות המחירים ממוצע לעומת בישראל גבוהים הביצים מוצרי מחירי

 ולהוזלת זה בעף משמעותית להתייעלות תביא אשר ,ההטלה בעף רפורמה לקדם והחקלאות וצרהא

 ייתוו ביצים ייבוא על המכס יבוטל זו, רפורמה במסגרת יעיל. מקומי ייצור לע שמירה לצד המחירים,

 משטר יבוטל כן, כמו ויעילים. חדשים לולים ולהקים הלולים את לשדרג מת על ,לחקלאים השקעות מעקי

 צפויים אלה שיויים מכסות. לבעלי תמיכות ייתו כןו חופשי, לשוק יעבור והוא בעף המרכזי התכון

 שטח להגדלת הביצה, של המחיר להפחתת תוביל ההטלה בעף הרפורמה הביצים. במחירי להוזלה להוביל

 ממרכזי הלולים להוצאת תמריצים ייתו כן, כמו חיים. בעלי צער בתקות ולעמידה לתרגולת הכלוב

 המגדלים. מרבית מצאים בהם הספר, אזורי של כלכלי פיתוח לאפשר מת על ,היישובים

 החלב מוצרי של יבואיה הגברת 

 המכסות כי וקבע צהובה גביה לייבוא ממכס הפטורות המכסות הוגדלו ,1584 ממשלה החלטת במסגרת

 כי להבטיח מת על זאת, לצרכן. מוך מחיר על המתמודדים המציעים בין תחרותי הליך במסגרת יחולקו

 2014 שת בסוף פורסם היבואים לבחירת הראשון התחרותי ההליך לצרכן. תתגלגל המכסית ההטבה

 הם אליוש לצרכן למחיר בהתאם דורגו אשר יבואים לחמישה טון 4,800 של מכסה חולקה ובמסגרתו

 הצהובה הגביה ממחיר אחוזים 30-ב המוך במחיר מכרו תהמיובאו הגביות לכך, בהתאם התחייבו.

 ליבואים טון 6,000 של מכסה חולקה 2017 לשת התחרותי ההליך במסגרת המדיה. ידי על המפוקח

 ואכן, המקומי. מהמחיר משמעותי באופן מוכיםה במחירים הגביות את למכור ככולם, רובם שהתחייבו,

 הזולים מחיריםב הצהובות הגביות בתחום חדשים מותגים של והתבססות יצירה לראות יתן 2017 בשת

 הפטורה המכסה לצד טון. 6,500 על המכסה עמדה 2018 בשת המפוקח. הגביה ממחיר אחוזים 30–20-ב

 בוטל 2020 בשת זה. ממתווה כחלק צהובה גביה של מופחת במכס מכסה פתחה 2019 שת במהלך ממכס,

 הביא המכס ביטול .2021 שת לסוף עד וספת בשה הוארך הביטולו חמאה, על המכס הלש שעה בהוראת

 אחוזים 11 של והפחתה המוצרים במבחר אחוזים 30 של עלייה החמאה, בצריכה אחוזים 40 של לעלייה

  בפיקוח. שאים החמאה מוצרי עבור לצרכן במחיר

 הגולמי החלב מחיר קביעת לשיטת השעה הוראת את מאריך ההסכם החלב. בעף הסכם חתם 2021 בשת

 במסגרת ליטר. 700,000 מעל רפתות לפי יחושב חלב לליטר המזערי המחיר כי קובע וכן 2023 לשת עד

 14,000-ב החל עולה במתווה ממכס פטורות במכסות חלב מוצרי של השתי בואיהי הגדלת על סוכם ההסכם

 חלב (למעט אחוזים 5 עד וגביות ורטיםיוג מעדים, בואיי על ממכס פטור ייתן בוסף הראשוה. בשה טון

 צאן).

 ות פריון הגדלתבחקלאות וחדש 

 האחרון בעשור אולם, המדיה. של מראשיתה החל החקלאי בתוצר מרשימה צמיחה הציגה ישראל חקלאות

 של הראשון בעשור החקלאי הייצור ערך למשל, כך צומחת. ואיה ךמתמש קיפאון חווה ישראל חקלאות

 בחקלאות הכולל הפריון .למדי יציב שאר הוא 2009 משת שהחל בעוד אחוזים 60-בכ עלה 2000-ה שות

)TFP( של העבודה פריון קודמים. בעשורים מתמדת עלייה אחרי האחרון, בעשור ירידה הוא גם מראה 
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 פריון 2012 משת החל אולם ,2012 שת עד דומה ברמה היה האירופי האיחוד מדיות ממוצע ושל ישראל

 גילם האירופי. האיחוד מדיות בממוצע עלייה מגמת לעומת ירידה במגמת מצא ישראל בחקלאות העבודה

 השקעה  הרפורמה במסגרת מתוכת אלו, מגמות לוכח .60-ל ושק הוא וכיום עלה החקלאים של הממוצע

 תביא הרפורמה כן, כמו .הפריון העלאתל שיביאו בתקווה ופיתוח מחקרבו תשתיותב ,בחדשות מאסיבית

 .המשך דור ותצמיח רווחיתול למשגשגת תהפוך היאש כך ,החקלאות חיזוקלו העפים התייעלותל
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  התקשורת משרד
 מיליון 317 -בכ מסתכמת )93 (סעיף 2022 הכספים לשת התקשורת משרד של התקציב הצעת

  בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליון 232 -וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליון 85 -כ מהם ש"ח,

 אחראי המשרד בו. הפועלים הגופים על ולפיקוח התקשורת עף לאסדרת האחראי כגוף משמש התקשורת משרד

 השוים. תחומיו על בעף הגופים פועלים שבמסגרתם הכללים ולקביעת ורתהתקש בושא הממשלה מדייות ליישום

 להוצאות העובדים, של השכר הוצאות למימון משמש תקציבו רוב מטה, משרד הוא התקשורת משרד שבאופיו מאחר

 של והאכיפה הפיקוח פעילות לצורך ציוד ולרכישת וסקרים מחקרים לעריכת ייעוץ, שירותי לרכישת שוטפות, תפעול

   המשרד.

 עיקר פרטיות. חברות ידי על עשות בעף וההשקעות התקשורת, תחום לאסדרת מיועד התקשורת משרד של תקציבו

 על ובקרה פיקוח – המשרד של השוטפת בפעילותו העוסקים העובדים להעסקת מיועד התקשורת משרד של תקציבו

 מיועד המשרד של הקיות תקציב גם להלן. המפורטים המרכזיים המביים השיויים ליישום וכן בתחום הפעילות

  .להלן כאמור המדייות יישום לצורך יועצים להעסקת וכן השוטפת לפעילותו

  2022 הכספים לשת דגשים

  הייח תחום

 המרכזיים הצעדים באמצעות הייח בתחום התחרות להגברת יפעל התקשורת משרד 2022-ו 2021 השים במהלך
   :האלה

 יות יישוםה מתוך – בישראל פס רחבות אולטרה תשתיות לפרישת מדיות היעדר של הבלפרישת כלכלית היתכ 

 בדצמבר בחקיקה שעבר הסיבים מתווה גובש בארץ, מסוימים באזורים אופטיים) סיבים (לרוב מתקדמת רשת

 רשת בפרישת המחויב אחד רישיון בעל לפחות יהיה בארץ אזור בכל כי להבטיח היא המתווה מטרת .2020

 רשת פרישת על הודיעה בזק חברת ,המתווה במסגרת זו. רשת גבי על סיטואי שירות ובאספקת מתקדמת

 בשוק הרלווטיים השחקים על תשלומים חובת תוטל במקביל אל.בישר הבית ממשקי אחוזים 80-לכ מתקדמת

 שלא בזק בחרה בהם באזורים מתקדמת רשת פרישת במימון להשתתף שמטרתה ,תמרוץ" ל"קרן התקשורת

 בשים התמרוץ. באזורי הן הביקוש באזורי הן אופטיים סיבים של היקף רחבת לפרישה יביא זה הסדר לפרוש.

 באזורי הפרישה חובת מכרוזו התמרוץ קרן כספי גביית באמצעות המתווה את ליישם  צפוי המשרד הקרובות

   התמרוץ.

 אי השוק רפורמת יישום אחר מעקב המשךאי השוק רפורמת – הסיטות שהחלה הסיטוחובה מטילה 2015 בש 

 לצרכים להציע תוכלה שהן כך ,תשתית חסרות שירות לספקיות סיטואיים שירותים לספק התשתית בעלות על

 הרפורמה, יישום את להמשיך כדי וספים. ושירותים טלפויה שירותי לאיטרט, גישה הכוללים שירותים סלי

 תעריפים לעדכון דימיים מגוים לתכן אופטיים, סיביים מבוססות רשתות על סיטואי שוק ליישם מתוכן

 ממדייות וכחלק שקעות"ה "סולם מעיקרון כחלק ,פאסיביות בתשתיות שימוש על דגש לשיםו סיטואיים

   פס. רחבות אולטרה לתשתיות הרגולציה והתאמת רחב פס תשתיות פיתוח להאצת הממשלה
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   (סלולרי) הייד התחום

 וכפועל בעף, וגיטכול לפיתוח תשתית ליצירת דרכים במספר יפעל התקשורת משרד 2022-ו 2021 השים במהלך

   לצרכים: ומתקדמים חדשים שירותים מגוון תאלהב – מכך יוצא

 ת – 5 דור רשתות פרישתתחוםבו הראשון הרץ הגיגה בתחום תדרים להקצאת המכרזי ההליך הושלם 2020 בש 

 מתקדמים רט"ן שירותי אספקת מאפשרת פס רחבת גישה לרשת תדרים הקצאת מה"ץ. 3.5-וה מה"ץ 2.6-ה תדרי

 וקידום בעולם, קדמותמת מדיות ובין ישראל בין הטכולוגי הפער צמצום החמישי, ובדור הרביעי בדור

 המכרז לתאי בהתאם 5 דור רשתות פרישת אחרי לעקוב המשרד ימשיך 2022–2021 בשים .IOT-ל פלטפורמות

 וספים. תדר תחומי למכרז פועל המשרד כן, כמו בו. הכלולים הדרך ולאבי

 תן 2021 בפברואר – 4 דור רשתות פרישת הרחבת ות הקבועה ד' דרך אבן להפעלת הוראה המשרדברישיו 

 כיסוי חובת תחול 2023 שבפברואר כך ,תורחב 4 בדור הכיסוי חובת מכך, כתוצאה הרט"ן. חברות של הכלליים

 רט"ן שירותי לאספקת יביא זה צעד .אחוזים 95-ל החובה תגדל 2025 ובפברואר המדיה, משטח אחוזים 90 על

 האורביים. לאזורים המרוחקים האזורים בין סלולרי בכיסוי הפער ולצמצום הארץ רחבי בכל מתקדמת ברשת

 ולוגיות רשתות סגירתות בטכי – ישולוגיות לסגירת מדורג מתווה החלת על המשרד החליט 2021 ביודור טכ 

 דרית של המוגבל המשאב את להפות מת על זאת ,2025 שת בסוף ייפסק אלה בטכולוגיות השירות לפיו ,3-ו 2

 במתן הצורך וכח בישראל, היידות התקשורת תשתיות את יקדם המהלך .5-ו 4 דור טכולוגיות לביסוס הרדיו

  רחב. בפס תוים לתקשורת הגובר והביקוש הסלולרית התקשורת תשתיות של הגדלים לצרכים מעה

 יעד) (קביעת להועדה בהתאם הראשון הרץ הגיגה תדרי הסדרת – הראשון הרץ בגיגה התדרים תחום הסדרת 

 את תואם שאיו הספקטרום את לפות פרטיות מחברות דרש כך לשם ישראל. למדית המתאימה האזורית

 בדומה אזרחיים, לשימושים הראשון הרץ הגיגה בתחום הביטחון לכוחות שהוקצו תדרים לפות וכן ההועדה,

  בעולם. למגמות

 ת – סלולריות תשתיות פרישת חסמי צמצוםכ"לית בראשות משרדי,-בין צוות פעל 2021 בשהתקשורת משרד מ 

 מדייות את לעדכן מת על תכון,ה ומהל הסביבה הגתל דמשרה המשפטים, משרד האוצר, משרד ובהשתתפות

 ולביקוש תדיר באופן המשתה הטכולוגית למציאות ולהתאימה סלולריים שידור מתקי של והרישוי התכון

 לשים הכלכלית כיתוהת במסגרת קודמיםמ הצוות המלצות עיקרי יישום רחב. בפס תוים לתקשורת הגובר

 את מסדירה אשר א',36 תמ"א לעדכון התכון מהל עם בשיתוף יפעל התקשורת משרד בוסף, .2022–2021

 יאפשרו אלו צעדים וי.הריש מדייות עדכון בדבר הצוות להמלצות ובהתאם סלולריים, שידור מתקי של תכום

 בפרישה המשרד יתמוך וכך מוך, שידור ובהספק רבה בצפיפות יותר, קטים שידור מתקי של הקמתם את

 .5 דור של רחבת

 ת על מוגבל. לאומי משאב הם הרדיו תדרי – בספקטרום השימוש ייעולועל התדר, של הכלכלי שוויו את לגלם מ 

 תדרים הועדת בעד אגרות תוקובע הטלגרף פקודת תקות התדרים, בספקטרום יעיל לשימוש להביא כך ידי

 להביא מת על הביטחון. כוחות על יחולו לא אלה תקות כי קובעת הטלגרף פקודת זאת, עם והקצאתם,

 לתקן 2022–2021 לשים הכלכלית כיתוהת במסגרת מוצע בספקטרום, הביטחון כוחות של שימושה להתייעלות

 לכך בהתאם תדרים. הקצאת בעד אגרות מתשלום הביטחון כוחות החרגת שתבוטל באופן הטלגרף פקודת את

 של הכלכלי ערכו את ישקף שהתשלום כך תדרים, הקצאת בעד האגרות תמחור לעדכון התקשורת משרד יפעל

  התדר.
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 משרדי תוים מסד הקמת

 תוים מסד להכיל עתיד אשר המשרדי התוים מסד הקמת פרויקט את לקדם המשרד ימשיך 2022–2021 בשים

 תוים לצד ישראל, במדית והפרשות הקיימות התקשורת תשתיות אודות תוים ובה GIS מערכת מכרזי,

 ומתן תקשורת תשתיות פרישת בתחום המשרד מדייות בגיבוש יסייעו אלו תוים מויים. אודות סטטיסטיים

 מידע להגיש מתכוון המשרד  כן, כמו מתאימים. ואכיפה פיקוח כלי בעיצוב יסייעו וכן ללקוחות תקשורת שירותי

 תקשורת. ספקי של מושכלת לבחירה כלים לציבור ולספק השקיפות את בירלהג מת על ,לציבור רלווטי

 השידורים בשוק התחרות הגדלת

-ו HOT -דומיטיות שחקיות שתי פעלו בו ריכוזי שוק מסורתי באופן היה בישראל ערוצית-הרב הטלוויזיה שוק

Yes. יםות בשר, סלקום מצד תחרות ומתפתחת הולכת האחרותשתיות גבי על טלוויזיה שידורי שמציעות ופרט 

 25-כ של שוק תח ופרטר סלקום צברו האחרוות בשים טפליקס. כדוגמת לאומיים-בין תוכן וספקי איטרט

 הטלוויזיה חבילות מחירי לירידת הובילה המתפתחת התחרות סות.מההכ אחוזים 15-כ ושל מהמויים אחוזים

 בשים ).esY מבית STING-ו  HOT מבית extN( האיטרט ע"ג המשדרים מוזלים מותגים ולהשקת הממוצעים

 בתחום הרב הרגולטורי הטל של משמעותי צמצום שתאפשר התחרות, של התעצמות מגמת להימשך צפויה הקרובות

 לשר מסקותיה את  פולקמן") ("ועדת השידורים בתחום סדרת־העללא הוועדה הגישה 2021 ביולי השידורים.

 משרד יפעל המסקות, אימוץ עם בישראל. ויזואליים-והאודי התכים בשוק מוצעת מדייות בדבר התקשורת

 חקיקה, תיקוי באמצעות לרבות השידורים, בתחום הרגולציה להסדרת בממשלה השותפים יתר עם יחד התקשורת

  .2022–2021 בשים

   הדואר ובק דואר שירותי

 ועדת המלצות ליישום 2022-ו 2021 בשים יפעל הדואר, ובק הדואר שוק על המפקח כרגולטור התקשורת, משרד

 כך, עקבותב לציבור. היתים הדואר ובק הדואר שירותי את ולשפר הדואר קבשו התחרות את לקדם במטרה ,רוזן

 הסרת תוך בארץ המכתבים בתחום התחרות את להרחיב מוצע 2022–2021 לשים הכלכלית כיתומהת כחלק

 פעילותה. לליבת משיקים שירותים לרבות ,ווספים חדשים שירותים לפיתוח הדואר חברת על המוטלות מגבלותה

 הציבור תועלת למען החוק, הוראות הפרת למיעת רישיון בעלי על ואכיפה פיקוח סמכויות לעגן מוצע זה לצד

 החברה. ורישיון ההיתרים הדואר, חוק מכוח שהותקו התקות לתיקון יפעל התקשורת משרד בוסף, דואר. משירותי

 האסדרה, העדכון עם יחד להוביל, שצפויה הדואר בחברת ההפרטה הליך את סמכותו בתחום מקדם המשרד כן, כמו

   הדואר. שירותי ולשיפור החברה להתייעלות
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  הסביבה להגת המשרד
 1.3 -בכ מסתכמת )26 (סעיף 2022 הכספים לשת הסביבה להגת המשרד של התקציב הצעת

 בהוצאה ש"ח מיליון 877 -וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליון 429 -כ מהם ,ברוטו ש"ח מיליארד

 ש"ח. מיליון 653 -כ על יעמוד להתחייב ההרשאה ציבתק בהכסה. מותית

 באחריות ושא המשרד הארצית ברמה ומקומית. מחוזית ארצית, רמות: בשלוש פועל הסביבה להגת המשרד

 פועל המשרד המחוזית ברמה בתחום. תקיה הליכי מקדם וכן כוללת סביבתית מדייות של ולהתוויה לקביעה

 ליישום אחראי מהמחוזות אחד כל הפים. משרד למחוזות המקבילה גיאוגרפית חלוקה לפי מחוזות, שישה באמצעות

 שבתחום היישובים של הייחודיים הסביבתיים ולצרכים למאפייים בכפוף המטה, ידי על המותווית המדייות

 במגזרי לרבות ערים, ובאיגודי בערים שהוקמו סביבתיות יחידות 50-בכ תומך המשרד המקומית במסגרת אחריותו.

 היומיום פעולות לבין לאומית-הסביבתית המדייות יעדי בין מקשרת הסביבתיות ביחידות הפעילות המיעוטים.

 תשמשוומ מקומיתה ברמה הסביבתית המדייות את לפועל מוציאות הסביבתיות היחידות המקומית. ברמה בשטח

  הסביבה. הגת בושאי המקומית לרשות המייעץ וסף גוף

 רשות בע״מ; הסביבה איכות לשירותי החברה ;והגים הטבע רשות הם: הסביבה להגת ההשר שבאחריות הסמך גופי

 החופי המצוק וחברת שבע באר חל פארק רשות בע״מ; שרון אריאל פארק חברת הקישון; חל רשות הירקון; חל

  בע"מ.

  2022 הכספים לשות דגשים

 ויי – האקולוגיות והמערכות האקלים במשבר מאבקהויי ולחברה. לכלכלה משמעותי סיכון הם האקלים שילשי 

 לצורך במיוחד. רגיש חשבה באזורו במיוחד כולו, בעולם ומתמשכות רחבות השפעות להיות צפויות האקלים

 הארגיה, במשקי ורפורמות מדייות כלי של רחב מגוון של אימוץ דרש האקלים שיויי עם תמודדותהה

 האקלים שיוי את למתן מת על ,זאת גיות.האקולו המערכות על שמירה תוך והחקלאות התעשייה התחבורה,

 הצעדים יישום את מקדם המשרד להשפעתם. ולהיערך להם הגורמות החממה גזי פליטות הפחתת ידי על

 אמת במסגרת התחייבה עליהםש ,המעודכים החממה גזי פליטות הפחתת ביעדי ישראל עמידת לצורך הדרשים

 של מדורגת להפמה אשיבי באופן דלקים על מס יוטל שבמסגרתו פחמן תמחור מגון יישום כולל האקלים,

 ההיערכות מהלת את מוביל המשרד בוסף, החממה. גזי בפליטות הכרוכות החיצויות הסביבתיות העלויות

 האקלים. יימשיו הובעות להשפעות הממשלה כלל היערכות את ומקדם אקלים לשיוי

 ת המשרד של הפסולת אסטרטגיית – מעגלית לכלכלה ומעבר קיימא בר סולתפ יהוליעדים מציבה הסביבה להג 

 החזון אלו. יעדים להשיג הדרך את המתאר ושלם סדור ומתווה ההטמה הפחתתלו הפסולת ורלמחז שאפתיים

 בהיקף משאבים הצורכת לייארית, כלכלהמ 2050 שת עד ישראל כלכלת הפיכת הוא גיההאסטרט בבסיס העומד

 זאת, במשאבים. בשימוש מליתמקסי ולהתייעלות פסולת למיימום השואפת לית,מעג לכלכלה ומזהמת גדול

 לאורך השליליות הסביבתיות ההשפעות את ולהפחית למשאב אותה להפוך הפסולת, ייצור את להפחית במטרה

 הקיימים החסמים עם שתתמודד יישום כיתות תגובש האסטרטגיה מימוש לצורך בפסולת. הטיפול שרשרת כל

 היתר בין ,הפלסטיק פסולת לצמצום לפעול ימשיך המשרד בוסף, ומחזור. הטמה ליעדי הגעה ותאפשר במשק

 בחומר טיפול השקיות, חוק הרחבת הפיקדון, חוק יישום ,מפלסטיק פעמיים-חד כלים מיסוי קידום באמצעות

  וספים. פסולת בזרמי וטיפול היבי בפסולת הטיפול הסדרת אורגי,
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 ת המשרד – הערבית בחברה הסביבה מצב שיפוריתות מקדם הסביבה להגביישובי הסביבה מצב לשיפור כ 

 הערבי המגזר ברשויות וסביבה בתשתיות להשקעה רוחבי ממשלתי למאמץ ותורם מצטרף ובכך ,הערבית החברה

 קיום – ציבורה שיתוף :אלה עקרוות על תתבסס התוכית הכת אלו. ברשויות התושבים חיי איכות ושיפור

 יתרון וארגוים); תושבים אשכולות, ת,מקומיו רשויות (כגון רלווטיים גורמים עם מקדימים היוועצות תהליכי

 הפיקוח הגברת לתושב; היתן השירות שיפור המקומי; השלטון של יכולותה העצמת מאמץ; ריכוזלו לגודל

 וביית מודעותה העלאת ;מקומיתה מהיגותה עידוד הערבית; החברה ביישובי הסביבה איכות בתחום והאכיפה

 הסביבתית תהתוכי שוא הפעילויות של המשכיות והבטחת האוכלוסייה; בקרב הסביבה איכות בתחום יכולות

 זמן. לאורך

 ספורמציה הסביבתי ובפיקוח ברישוי רפורמהת המשרד – דיגיטלית וטרופיקוח רישוי על אמון הסביבה להג 

 המשרד של רישויה תהליכי כיום ועוד). שפכים מסוכים, חומרים קרקע, מים, (אוויר, רבים סביבתיים בתחומים

 דיגיטליים ממשקים ובעזרת המפוקחים לפיות מעה זמי הגדרת ללא מרובים, היתרים באמצעות עשים

 הסביבתי ובפיקוח ברישוי מקיפה רפורמה אלו בימים מקדם המשרד ,אלו לסוגיות מעה לתת מת על חסרים.

 ותגדיל התעשייה לפיות מעה זמי תקצר משולב, להיתר הסביבתיים ההיתרים עיקר את תאחד אשר לתעשייה

 -ה ארגון והמלצות האירופי האיחוד של סביבתיים בסטדרטיים העמיד תוך למפוקחים, רגולטורית ודאות

OECD. ת עלמגוון הכוללת מתקדמת דיגיטלית סביבה יקים המשרד ,ואפקטיבית יעילה רגולציה להבטיח מ 

 רוקרטיובי טל הפחתת תוך המפוקחים, הגופים עם המשרד של הממשקים כלל לשיפור ממוחשבות מערכות

 והפיקוח. הרישוי יכולות ושיפור

 יותה היא ישראל – קיימא בת עירוה מדיישראל מאוכלוסיית אחוזים 93-כ המערבי. בעולם הצפופות ואחת קט 

 ולחוסן הערים של הכלכלית לפעילות תורם כון עירוי פיתוח עירויים. ישוביםיכ המוגדרים שוביםיבי גרה

 הפגיעה את מפחיתה אף בערים ההתרכזות מרוכזות. תשתיות של קיומן בשל עודפות ציבוריות השקעות ומצמצם

 קרקע להשארת והן הטבעיות המערכות של לקיומן הן לציבור, להגשתם הן המועיל דבר פתוחים, בשטחים

 הבוי במרחב גם והטבע היקיון על שמירה של החשיבות את חידד הקורוה משבר הבאים. לדורות לפיתוח

 הליכה במרחק וירוק קי איכותי ולמרחב הפתוחים לשטחים הטבע, לאתרי התושבים לש כמיהתם ואת והעירוי

 את תילהפח פועל המשרד ,העירוי במרחב האוכלוסייה עבור והחיים הסביבה איכות את לשפר מת על מהבית.

 רכב כלי על הגבלות מדייות: כלי מגוון באמצעות ,לערים הסמוכים תעשייה ומאזורי תחבורההמ אווירה זיהום

 הקמת אוויר, זיהום מוכי אזורים קביעת העירוית, בסביבה יטור לתחבורה, חלופיות העות קידום מזהמים,

 ועוד. עירוית פסולת של במקור הפרדה לפסולת, אזוריים קצה פתרוות
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  תשתיות
 בדרכים, והבטיחות התחבורה משרד הארגיה, משרד הם: תשתיות בפיתוח העוסקים המשרדים

 לפעולות מוקדש התקציב מן יכר חלק והשיכון. הביוי ומשרד וביוב למים הממשלתית הרשות

  ולתמיכות. פיתוח

   התקציב מאפייי

 43.7-כ מהם ברוטו, ש"ח מיליארד 49.2-בכ מסתכמת 2022 הכספים לשת התשתיות אשכול של התקציב הצעת

-בכ מסתכם להתחייב ההרשאה תקציב הכסה.ב מותית בהוצאה ש"ח מיליארד 5.6-וכ טו בהוצאה ש"ח מיליארד

 ש"ח. מיליארד 70.2

 2022 בשת ברוטו קציביתהת ההוצאה מסך 10.0%-כ על עומד התשתיות לפעילות המופות (ברוטו) ההוצאות שיעור

   קרן). חוב החזר (ביכוי

 בו. הגלום הצמיחה פוטציאל מיצוי לשם הישראלי המשק לקידום המרכזי האמצעי היא בתשתיות ההשקעה

 להשגת המים ורשות והשיכון הביוי משרד הארגיה, משרד בדרכים, והבטיחות התחבורה משרד של היערכותם

 המבוצעות תשתית השקעות באמצעות בעיקר יתעש ,אחריותם שבתחום בעפים הממשלה של הכלכליים היעדים

 הפעולה דרכי את לייעל אלו של תכליתן הרגולציה. ופיתוח מביות רפורמות ובאמצעות המדיה מתקציב ישירות

  בקבוק״. ״צווארי ובשחרור שוות ִמהליות ִמגבלות בהסרת חדשים משחק כללי וליצור בעף

 יכר בהיקף בהשקעות מתאפיית 2022 הכספים לשת התקציב הצעת בתשתיות, מדיהה להשקעות הקשור בכל

 למים החברות של להשקעות הסיוע בהמשך המקומיות; ברשויות ביוב מפעלי למימון הסיוע בהמשך חבורה;בת

 ופיתוח בפרט; למגורים לבייה ובתכון בכלל בתכון הטיפול בהמשך המקומיות; הרשויות ידי על שיוקמו ולביוב,

    למגורים. יהילב אתרים של תשתיות

 החשמל חברת כגון: המדיה, בתקציב כללים םשאי גופים בידי גם מבוצעות בתשתית ההשקעות כי לציין למותר

 שדות רשות המלים), רשות (לשעבר בע״מ וכסים פיתוח – ישראל מלי חברת פרטיים, חשמל יצרי לישראל,

 לעומת אלה, גופים ידי על במשק ההשקעות בכלל גידול המשך צפוי 2022 הכספים בשת ועוד. מקורות חברת התעופה,

  עברו. בשים ההשקעות
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  הארגיה משרד
 ש"ח מיליון 599 -בכ מסתכמת )43 (סעיף 2022 הכספים לשת הארגיה משרד של התקציב הצעת

 בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליון 13 -וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליון 586 -כ מהם ,ברוטו

 ש"ח. וןמילי 372 -כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב

 משאבי ותשתית הארגיה בתחום הלאומית המדייות של ביצועה ועל תכוה על היתר, בין מופקד, הארגיה משרד

 בקביעת הארגיה, משק של התפתחותו בתכון מתבטאת זה בתחום הממשלתית הפעילות ישראל. במדית הטבע

 בפיקוח הישראלי, הארגיה משק של השוים התחומים של העפי המבה בהסדרת הישראלי, במשק ויישומה מדייות

 בארגיה, השימוש בייעול והגז, הפט חיפושי בהסדרת החשמל, ומשק המים משק הטבעי, הגז משק הדלק, משק על

 בתחום מקיפים מחקרים עורך המשרד כן, כמו חירום. לשעת הארגיה משק ובהכת חלופיים ארגיה מקורות בפיתוח

 השוים. המשק מגזרי לשימוש וכלכלי מדעי טכולוגי, מידע של תשתיות ומפתח האדמה מדעי

 ועל מתחדשות מארגיות חסמים והסרת קידום קייה, ארגיהל מעבר על האחרוות בשים דגש שם המשרד

 יםמסופק ישראל מדית של הארגיה מקורות עיקר הביתי. ובמגזר המקומי בשלטון בתעשייה בארגיה התייעלות

 צורילי משמש עדיין פחם ובחשמל. בתעשייה בעיקר ,טבעי גז ובאמצעות בתחבורה, במיוחד פט, תזקיקי באמצעות

 הוא וסף משמעותי מקור .2026 בשת הצפויה הפסקתו כדי עד בו השימוש לצמצום פועל הארגיה משרד אך חשמל,

  .בו לעמוד פועל שהמשרד אתגר הוא משמעותי ארגיה כמקור קידומה אשר מתחדשת, ארגיה

  

  2022 הכספים לשת דגשים

 החשמל משק  

 רגיההחשמל ייצור יעדי הגדלת על הוחלט 2020 מאוקטובר 465 הממשלה תהחלט במסגרת – מתחדשת א 

 171 בהחלטה לכך, בוסף .2030 בשת אחוזים 30-ו 2025 בשת אחוזים 20 על שיעמוד כך ,מתחדשת מארגיה

 יעד קבע וכן ,2015 לשת ביחס 0203 עד חממה גזי פליטותב יםאחוז 27 של ההפחת לע הוסכם ,2021 מיולי

 לשת ביחס 2030 תש עד חממה גזי בפליטות אחוזים 30-כ של הפחתה בדמות החשמל למשק ייעודי הפחתה

 מדייות התווייתלו לעדכון פועל המשרד לכך, בהתאם  בתחום. יעדים לקבוע הוטל הארגיה שרת על .2015

 עם שוטפת פעילות מבצע המשרד לכך, בוסף הישראלי. החשמל במשק מתחדשות ארגיות שילוב בתחום

 בחית על בדגש ,המתחדשות הארגיות בתחום היעדים למימוש ציבוריים וגופים ממשל גורמי הפרטי, הסקטור

-ביו/גז-וביו רוח רי,(סול מתחדשות בארגיות כוח ערכותמ להקמת לפרויקטים וסיוע עידוד ושחרורם, חסמים

 רשות של באסדרות כיום מוקמים המתחדשת הארגיה מתקי אגירה. ולהקמת והחלוקה ההולכה ברשת מסה)

 תחרותיות שאין ואסדרות ואגירה סולריים מתקים להקמת תחרותיים הליכים מבצעת אשר ,החשמל

 מתקן להקמת פועלת הכללי בחשב משרדית-הבין המכרזים ועדת בוסף, גז.-וביו רוח כמו אחרים, למתקים

 משרדיים-בין עבודה צוותי האחרוה בשה ריכז המשרד  זכיין. באמצעות יוקם אשר בדימוה ואגירה סולרי

 ובתקציב. השתית העבודה כיתובת הוטמעה עבודתם ועיקרי ,השוים בתחומים חסמים להסרת

 רגיה התייעלותרגיה באובמבר – מקיימת) (ארגיה משרד פרסם 2020 ביתות האתית-רב לאומית כש 

 בעצימות שיפור אחוזים 11 של יעד מציגה כיתוהת ארגיה. מקורות בחוק כמחויב ארגטית להתייעלות

 לשת ביחס 2030 בשת הארגטית בעצימות אחוזים 18 של ושיפור ,2015 לשת ביחס 2025 בשת הארגטית

 שתלו  2022 לשת המדיה תקציב בהצעת ביטוי לידי באו חלקם למימושה, שוים יםצעד כוללת כיתוהת .2015
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 היערכות כיותות יישוםבו בגיבוש תמיכה וכן בתעשייה ארגטית התייעלות בפרויקטי תמיכה ובייהם ,2022

 משרד האוצר משרד עם פעולה בשיתוף ,המשרד כן, כמו מקומיות.ה ברשויות מקיימת וארגיה אקלים לשיוי

 הממשלה במשרדי להתייעלות בוגע הממשלה החלטת את לפועל ויוציא יבה,הסב להגת והמשרד הממשלה ראש

 לרכב טעיה עמדות הקמת ,סולריים מתקים הקמת ,ארגטית תייעלותה של פרויקטים כוללת אשר חלטה(ה

   .)ועוד חשמלי

 ה עמדות פריסתשעיקרן משקיות ותתועל בחובו טומן חשמליים רכב בכלי השימוש – חשמליים לרכבים טעי 

 מפותחות מדיות אחר מפגרת ישראל מדית התחבורה. במגזר בפט התלות והפחתת האוויר זיהום צמצום

 משמעותית לחדירה החסמים אחד שמכרים. החדשים הרכבים מתוך החשמליים הרכבים באחוז ומתפתחות

 יקצה הטעיה תשתיות הקמת מרוץת לצורך הצרכן. עבור זמיה טעיה תשתית היעדר הוא חשמליים רכבים של

  .2021 בשת להתחייב בהרשאה ש"ח מיליון 35 המשרד

 ים שלוש במהלך – בחשמל הרפורמה המשךמכרו בחשמל, ברפורמה כה עד חלפוש הש חמש מתוך שתיים 

 כסים הושבו ;המערכת יהול לחברת החשמל מחברת יצאה לסטטיסטיקה והמחלקה תפ"ט פעילות ;תחותה

 רבין. אורות באתר החדשות היחידות את להקים החלה והחברה הכסים, הסדר במסגרת ישראל מקרקעי לרשות

 הייתה אשר רדיג, חוהכ תחת למימוש: הגיעו שטרם צעדים מספר ישם כה, עד הרפורמה של ההישגים לצד

 להרחבה התכוי, עתידה לגבי ודאות חוסר בשל מכרה טרם ,2021 ביוי 3-ב המקורי המתווה לפי מכרילה צריכה

 אף על זאת המערכת, יהול בחברת קלטה טרם המערכת יהול יחידת דן"; לגוש חשמל "אספקת ושא ראו

 החברה. עובדי עם מחודש קיבוצי הסכם חתם טרםו ;2019 בדצמבר 3 היה המקורי היעד שתאריך

 יתוהת בקידום הקשיים בשל – דן בגוש חשמל אספקתת חדשות ייצור יחידות להקמת הסטטוטורית כבתח 

 קידום על 2021 לשת הכלכלית כיתומהת כחלק הוחלט לעיל, כאמור 9385 ממשלה בהחלטת כדרש ,רדיג חוהכ

 ייצור יחידות הקמת חלף דן לגוש חשמל הולכת תשתית תקודם לפיה דן, לגוש חשמל לאספקת חלופית כיתות

 בהולכת הצורך את לצמצם מת-על ,דן גוש במרחב מבוזר ייצור להקמת כיתוות רדיג, חוהכ בתחת חדשות

 זאת הפתרון, התקת סיום עד פעילה תישאר הוכחית במתכותה רדיג חוהכ תחת .מבחוץ דן גוש לתוך ארגיה

 להקמת הסטטוטורית כיתוהת תתממש, לא החלופית כיתוהת אם ימומשו. האמורים שהפתרוות בתאי

 משרד החשמל, רשות עם יחד הארגיה משרד יוקמו. הייצור ויחידות לאישור עד תקודם החדשות הייצור ידותיח

 את ולקדם שקבעו הזמים בלוחות לעמוד מת על ,הממשלה להחלטת בהמשך פועל וספים ומשרדים האוצר

 את להאריך ויבחר בה התצורה את בוחים בממשלה יםיהרלווט הגורמים במקביל, האפשרי. בהקדם החלופות

 החשמל. משק ובחוק הרפורמה במתווה שישם, ככל דרשים, םושיויי המתקן, חיי
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 הטבעי הגז משק   

 ים משמעותית בצורה התפתח הטבעי הגז משק – הטבעי הגז חלוקת ברשת תמיכהות. בשהגז האחרו 

 הטבעי הגז חדירת זאת, עם במשק. הכבדה בתעשייה וכן החשמל במשק הדומיטי הדלק להיות הפך הטבעי

 שתהע עוד),ו תעופה שדות חולים, (בתי מוסדיים צרכים כגון אחרים ולצרכים והקטה הביוית לתעשייה

 וקה,החל במקטע צרת של ק"מ 500-כ להיפרס צפויים 2021 שת סוף דע למשל, כך מאוד. מוגבלת בצורה

 לגז ממעבר הגדולות המשקיות התועלות לאור שוים. מגורמים ובע העיכוב המקורי. מהתכון המוכה

 לשת המדיה תקציב במסגרת מוצע וארגטיות, כלכליות סביבתיות, תועלות בחובן טומות אשר טבעי

 מספר פי-על תתפרס שהוצאתו תקציב גז, חלוקת קווי תסלפרי לסיוע מלש"ח 200 של סך להקצות 2021

  כמפורט: ושדרוגה הרשת תספרי האצת לשם תקציב יוקצה זאת, במסגרת שים.

 50 יוקצו טבעי לגז להתחבר וספים מפעלים לעודד וכדי לעיל, כאמור – טבעי לגז מפעלים להסבת מעקים

 טבעי. בגז לשימוש אלה בויוס מזהמים בדלקים שימוש שחלף כך מפעלים, להסבת וספים ש"ח מיליון

 ברחבי הטבעי הגז חלוקת קווי תספרי האצת את יאפשרו לעיל המצוין ההתמיכ למהלך וסףב זה הלךמ

  החלוקה. לרשת להתחבר וספים לצרכים ואפשריו הארץ

 מלש"ח. 30-כ של בהיקף וספים תקציבים יועמדו הרשת האצת את לאפשר כדי – הטבעי הגז משק פיתוח

 ת החל – הטבעי הגז חיפושי בתחום רגולציהה 2017 משקת תחרותיים הליכים שלושה פרסמה המדילהע 

 חדשים. חיפוש רישיוות שישה הועקו ובו ,2017 בשת היה הראשון ופט, גז לחיפושי חדשים רשיוות

 פורסם שיה ההליך הודיות. חברות לקבוצת אחד ורישיון היווית ארג'יאן לחברת הועקו מהם ישהחמ

 בריטיות חברות שכללה חברות לקבוצת מהם שמוה חדשים. חיפוש רישיוות 12 הועקו ובו ,2018 בשת

 הזדמות שותפות ואת ארג'יאן חברת את שכללה לקבוצה רישיוות ארבעהו הישראלית רציו שותפות ואת

  זוכים. על הוכרז טרם אחד, רישיון כולל הואו 2020 בשת פורסם שלישי תחרותי הליך ישראלית.

 ם הטבעי הגז במשק כיום – קיימים מאגרים פיתוחי ישאשר ןלווית ומאגר תמר מאגר פעילים מאגרים ש 

 המצא ףוס מאגר טווח. ארוכי בהסכמים השכות ולמדיות הישראלי למשק הטבעי הגז את מספקים

 הגז למשק מרכזי בסיס המאגרים שלושת ישמשו התהליך סיום עם תין.-כריש מאגר הוא פיתוח בתהליך

 ישראל. תלמדי ארגטי וביטחון יתירות פשרשיא מה ,בישראל הטבעי

 כיתות  .2019 בדצמבר הייתה מהמאגר הזרמה ותחילת ,2016 ביוי אושרה לוויתן מאגר של הפיתוח כיתות

 מועד אך ,2022 ביולי הוא ראשוה גז להזרמת הצפי .2017 באוגוסט אושרה ותין כריש מאגרים של הפיתוח

 גיף התפרצות בגלל מתמשכים בעיכובים שתקל האסדה פיתוח השלמתבו המאגר לפיתוח בלו"ז תלוי זה

   הקורוה.

 דסי ייעוץות קבלת – הדסיים פתרוון הפט והפקת חיפוש במהלך המתבצעות פעולות ולביצוע לתכ וגז 

 קידוחים, טישת כיותוות קידוח כיותות בחית בקידוחים, תקלות קידוח, של דסיה תכון כגון, טבעי,

  ועוד. קידוח אסדות על פיקוח

 מידע מערכת הקמת לצורך ומיתלא-ןבי חברה עם התקשר המשרד – ממוחשבת מידע מערכת הקמת 

 איכות על בקרה ומאפשר מאגרים על מידע לספק ועד המידע מאגר והגז. הפט חיפושי משק ליהול מסודרת

 הדחוף הצורך בשלו שראל,בי הטבעי הגז משק התפתחות לאור זאת, מהזכייים. המתקבלים התוים

 בעקבות במיוחד והגז, הפט חיפושי לתחום קשוריםה והמידע התוים מגוון של יותר מקצועי יהולב

   מרכזית. בצורה מוהל איוו שוים באתרים מצא זה מידע כיום בים. התגליות
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 הדלק משק   

 פט של זיקוק תוצר אהו גפ"ם – יבור באתר םגפ" לאחסון מתקן הקמת, והסקה לבישול בעיקר משמש אשר 

 פח השיא, ביקושי שבעוות מכך ובע םלגפ" אחסון באתרי המחסור .תעשייתיים חום רכיוולצ ביתית,

 התכון יחידת עם בשיתוף הדלק הלמ ,לפיכך ימים. של מועט ספרלמ םגפ" לספק מסוגל במדיה האחסון

 םגפ" של פוטציאלי לאחסון אתרים  תכוןלו לאיתור מהלכים יזם ,התכון ומהל הארגיה משרד של פיזיה

 המהל ה',.-ו ד' 32 אתמ" במסגרת קודם הושא לפחות. צריכה ימי 30-ל הראשון בשלב שתספקה בכמויות

  זו. תמ"א במסגרת שאושרו מהאתרים יותר או אחד להקמת 2022 או 2021 בשת מכרזל לצאת מתכן

 ותב תדלוק תח-CNG – ת במהלךות ולתמרץ לעודד מטרתו אשר קורא קול לצאת מיועד ,2021 שתח 

 את להפחית במטרה זאת דחוס. טבעי בגז המועות משאיות רכישת לעודדו )CNG( דחוס טבעי בגז תדלוק

 מת על אוכלוסין. בריכוזי במיוחד בסולר המופעלות במשאיות שומשימ הובע הרעש אתו המזהמים פליטת

 כזו תחה להקים המעוייים ליזמים יאפשר הקורא הקול ,בתחבורה טבעי בגז לשימוש עברהמ את לעודד

   .ביטחון רשת והן הקמה מעק הן

 וןוסטטוטוריקה תכ   

 ימל מפורטת תמ"א םדמק המשרד – וולטאי אגרורגיה צוריי המשלבים חלוץ תקאותקלוח סולרית א 

 מקול כחלק יזמים ידי על שהוצעו וספים אתריםבו אותקלהח משרד של מחקרה באתרי וולטאי)-(אגרי

 שת במהלך להסתיים צפוי התמ"א אישור בושא. שפורסם החקלאות ומשרד הארגיה משרד של קורא

 להקמת היתרים הוצאת שתאפשר תמ"א לקדם המשרד על הוטל 208 ממשלה החלטת במסגרת בוסף, .2022

 צפויה לאישור התמ"א הגשת הממשלה, להחלטת בהתאם חקלאיים. בשטחים וולטאים-אגרי מתקים

 .2022 שת תום עד להתבצע

 י הקמתל תמ"א מקדם המשרד – אגירהרגיה תאגיר מתקים להקים תאפשר אשר אהיתר, של בהליך מתק 

 .2022 שת תום עד להתבצע צפויה לאישור התמ"א הגשת ארגיה. לאגירת כיותות לקידום כללים ותקבע

 יותות מקדם המשרד – ד/37/3 תמ"אותשתיות גז תשתיות של משולבות רצועות וכן גז תשתיות להקמת כ 

 רצועה וכן חיפהל חגית הכוח תחת בין ודלק גז לתשתיות משולבת רצועה של וןתכ כוללת כיתוהת דלק.

 .תב"גו יסודות בין גז לתשתית

 ית – ה/37/3 תמ"אית .אילת–סדום תוואיב גז לתשתית משולבת רצועה להקמת תוכיותלה צפויה  התוכ 

 .2022 שתב מופקדת

 יתומת כחלק– 117 +תת"ל 116 תת"לרגיה, לתשתיות 41 ארצית מתאר כשמרו א הקמת לצורך שטחים 

 ארגיה ייצור לשם ,41 תמ"א תוךמ פוליגוים שלושה של מפורט תכון מקדם המשרד סולריים. מתקים

 במהלך מופקדות להיות צפויות כיותוהת .דום 5000-כ  של בהיקף ,המלח) ים ,הלל מאגר ,(תמע תסולרי

 .2022 שת

 יתות מקדם המשרד – ב 11ב//10 תמ"אי להקמת כרגיה אגירת מתקון יועדו אשר במתחמים אלתכ 

 .כוח תחות

 וסףיותולת ביתוהת במסגרת אלו, כת הכלכלית כמספר לקדם המשרד על הוטל 2022–2021 לש 

 כיות:ות
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 דרש המשרד 112 ממשלה החלטת במסגרת של 3א//10 תמ"א תוקף להארכת ארצית מועצה החלטת לקדם 

 שיתאפשר כך התמ"א, לתיקון כיתות וכן ,2026 שת עד להפעילה להמשיך יהיה שיתן כך ,רדיג חוהכ תחת

 .2026 לשת מעבר רדיג חוהכ תחת חיי את להאריך

 דרש המשרד ,יהול חברת באמצעות לקדם ,ון המערכתחשמל אספקת תאפשר אשר הולכה לחלופת תכ 

 ברדיג. חשמל צוריי יתקיים לא אם דן לגוש

 

 ראשיה מדעןה    

 קית החל – ופיתוח מחקר מערגיה משרד ,2008 משקים תקציבים מעמיד הארגיה בתחומי למעומדעי הא 

 לבדיקת מעקים ;יישומיים-קדמייםא מו"פ מעקי תחומים: לשלושה מתחלקים המעקים האדמה.

   והדגמה. חלוץ מתקי עבור מעקים ;טכולוגית-מדעית היתכות

 יתותיתות – המלגות כטים לתמיכה כים בסטודעד בישראל אקדמיים במוסדות ראשון בתואר מצטיי 

 הארגיה. למשק החוצים בתחומים האקדמיים בלימודיהם המתמקצעים בחו"ל, דוקטורט-פוסט לימודי

 יתותרגיה מכון כית – הארגיה מכון להקמת משותפת תוכבמטרה מחקר, וגופי אקדמיה בשיתוף לאומי א 

 רגיה.הא בתחום טכולוגי ופתוח חדשות לקדם
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  בדרכים והבטיחות התחבורה משרד
 מיליון 772 -בכ מסתכמת )40 (סעיף 2022 הכספים לשת התחבורה משרד של התקציב הצעת

 מותית בהוצאה ש"ח מיליון 222 -וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליון 549 -כ מהם ,ברוטו ש"ח

 ש"ח. מיליון 101 -כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה.

 37.7 -בכ מסתכמת )79 (סעיף 2022 הכספים לשת התחבורה משרד של הפיתוח התקציב הצעת

 בהוצאה ש"ח מיליארד 1.6  -וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליארד 36.1 -כ מהם ,ברוטו ש"ח דמיליאר

  ש"ח. מיליארד 63.6 -כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה. מותית

 מערכת בישראל. והימית האווירית היבשתית, התחבורה מערכות של סדרהולה לפיתוח אחראי התחבורה משרד

 השקעה לה. ומחוץ במדיה השוים הפעילות מוקדי בין קישור לאפשר ועדה אשר משקית תשתית היא התחבורה

 של יעדיה להשגת מרכזי אמצעי והיא המשק של הטווח ארוכת הצמיחה שיעור על בהשפעתה ודעת התשתית בפיתוח

 על המקשים חסמים בהסרת לסייע כךו ,ויעילה מודרית תשתית ליצור ועדו בתשתית השקעות הכלכלית. יותהמדי

 יותר בטוחה תשתית ליצור ועדה זו השקעה כן, כמו העסקי. המגזר של צמיחה ולאפשר המשקית ההתפתחות

 את להגדיל במטרה המטרופולייים, למרכזים כולה האוכלוסייה של הגישות את ולהגביר הדרך למשתמשי

 הפיתוח לקידום בסיס הן בתחבורה ההשקעות בדרכים. הגודש את ולהפחית והפאי הצריכה התעסוקה, הזדמויות

 בתחבורה ההשקעות יעילות הדיור. עף בייהם אחרים, עפים של התפתחותם את ומאפשרות כולו המשק של הכלכלי

   המדיה. תושבי ולצורכי המשק לצורכי ובהיעותן הלאומיים ליעדים תרומתן במידת בחת

 הציבורית התחבורה תשתית בין מהותי פער על מצביעה הציבורית התחבורה לאיכות מדדים של לאומית-ןבי השוואה

 בשל ציבורית,ה בתחבורה יחסית מוך שימושב מתבטא זה פער .בעולם המפותחות למדיות בהשוואה בישראל

 (שיעור בישראל הפיצול יחס כך, הפרטי. רכבב שימושל בהשוואה ציבוריתה בתחבורה שימושב לפרט מוכה ותכדאי

 אביב, תל במטרופולייםש בעוד עולמית. השוואהב מוך )הממועות הסיעות מתוך ציבורית בתחבורה הסיעות

 שוים מפותחים מטרופוליים בהתאמה, אחוזים 15-ו אחוזים 20 ,אחוזים 11 על הפיצול יחס עומד וחיפה ירושלים

 במספר לגידול אוויר, לזיהום הדרכים, בגודש לעלייה מוביל זה מצב .אחוזים 40-כ של פיצול יחס מציגים בעולם

 35-בכ שאמד כלכלי לאובדן אחראים אלו כל ישראל. אזרחי של רבות עבודה שעות בדןוולא הדרכים תאוות

 עלול שה, בכל החדשים הרכבים במספר מתמיד לגידול במקביל ,הקיימת המגמה המשך  בשה. ש"ח מיליארד

 אובדןה בבעיה, לטיפול רחבה ממשלתית פעילות בהיעדר השיא. תובשע המרכזיות הדרכים בקטעי הגודש את להגדיל

 משמעותית השקעה דרשת זה, תחבורתי משבר למוע כדי .2040 בשת ש"ח מיליארד 70-כל להגיע עלול הכלכלי

  הפרטי. ברכב לסיעה הביקוש יהול עם יחד במטרופוליים המוים הסעת מערכות בפיתוח
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  השים פי על התחבורה תקציב

  שוטפים) מחירים ש"ח, (מיליוי

  

  אלו לשים התקציב הצעות פי על 2021-2022 השים עבור התוים ברוטו, בפועל עביצו תוי הם 2020–2016 שיםה עבור התוים *

  

  2022 הכספים לשות דגשים

 מערכות הקמת על בדגש ציבורית תחבורה תשתית לפיתוח משמעותיים תקציבים יוקצו הוכחי התקציב במסגרת

 וספים קלה רכבת קווי שי הוספת לביצוע: צאושי הפרויקטים בין הגדולים. לייםהמטרופו בשלושת המוים הסעת

 וספים קלה רכבת קווי שי ש"ח, מיליארד 29-בכ אמד התקציבי שהיקפם הירוק) והקו הסגול (הקו אביב בתל

 של בהיקף חיפה-צרת קלה רכבת קו ש"ח, מיליארד 18.5-בכ אמד קציביהת שהיקפם כחול) וקו ירוק (קו בירושלים

 לצד מיליארד. .22 -כ של בהיקף חיפה במטרופולין המטרוית פרויקט של הוהרחב הארכה וכן ש"ח מיליארד 7.6-כ

 9.7-כ של בהיקף המזרחית" "המסילה המכוה החוף לקו לטרטיביא בתוואי כבדה רכבת קו של הקמתו מתוכן אלו

 מערכת וקידום תכון – דן במטרופולין ההמוים הסעת במערכת הבא השלב של קידומו יחל לכך וסף ש"ח. מיליארד

  מטרו.

 פיתוח בתקציב גם הציבורית לתחבורה עדיפות יתה המתוארים, הציבורית התחבורה בתקציבי לגידול מעבר

 ציבורית תחבורה תיביל ש"ח מיליארד 3.3-כ הוקצו אלישר תיבי חברת של החומש כיתות במסגרת הכבישים.

 ושירות הציבורית בתחבורה הסיעה זמי של משמעותי קיצור יאפשרו אשר גבוהים, תועה עומסי בעלי בכבישים

 בשפיים וסע חה חיוי כולל אביב, לתל וספים םמהירי תיבים פרויקטי מקודמים בוסף, בה. למשתמשים יותר טוב

 צירי רצף ליצירת כיתות גם כללת 2022 לשת התקציב במסגרת ש"ח. מיליארדי 7.7-כ של בהיקף לציון ובראשון

   אביב. בתל הקריה בשדרת מורחב ציבורית תחבורה ציר וכן ירושלים, במטרופולין העדפה
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 .התחבורה משרד של הביצוע חברות של שתיות-רבה כיותותה את כוללת התקציב הצעת ,הכבישים מערך בפיתוח

 2021–2017 לשים 2016 בשת קבעה הוכחית כיתוהת .חומש כיותות במסגרת פועלת אלישר תיבי חברת

 איילון ותיבי ישראל חוצה לחברות שתיות-רב כיותות הוסדרו התקציב הצעת במסגרת .2022 לשת והוארכה

 המקומי לשוק גם כמו הביצוע לחברות יציבות מאפשרות הטווח ארוכות יתוחהפ כיותות ירושלים. ולמטרופולין

 השוות הביצוע חברות של הפיתוח תוכיות מועדי תיאום הקרובות. בשים וצעיםהמב הפרויקטים לגבי לאומי-ןוהבי

 כבישים במטרופוליים, הכבישים בין סכרון תוך בישראל, הדרכים לכלל סטרטגיתהא כיתוהת ביית את יאפשר

   הציבורית. התחבורה ותשתיות עירויים-ןבי

  

  2022 הכלכלית כיתוהת

 כיתוהת שים, מספר בעוד רק צפויה ההשפעת אשר ציבורית,ה תחבורהה בתשתית בהשקעה הצפוי הגידול לצד

   ביוי:וה הקצר בטווח בישראל הציבורית התחבורה פיתוחלו לקידום צעדים שורת כוללת 2022 לשת הכלכלית
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 יהול מססיעה הביקוש לדן בגוש פרטי ברכב ל   

 לצורך פרטי ברכב יתר משימוש הובעת הישראלית בכלכלה משמעותית פגיעה היא בישראל בדרכים הגודש רמת

 יאה לגודש העיקריות הסיבות אחת כן, כמו ברכב. יחידית ומסיעה דן, גוש מטרופולין ובמרכז בכיסות יידות,

 הטיפול לצד המפותחות. במדיות למטרופוליים ביחס מוך במטרופולין הציבורית בתחבורה המשתמשים שיעור

 לטפל היא כיתוהת מטרת הארוך, בטווח לטיפול בעיקר שמיועד התחבורה תשתיות של ההיצע בצד הממשלתי

 ציבוריתה בתחבורה לסיעה מעברה את לעודדו הגודש ובאזורי בשעות הפרטי ברכב לסיעה הביקוש בצד גם

 עותמהטב אחת החוצה רכב מכל ייגבה התשלום התועה. לגודש העיקריים הגורמים על תשלום החלת באמצעות

 37.5 של יומי לתשלום עד טבעת לחציית ש"ח 10–2.5 בין ויוע הגודש בשעות דן בגוש הראשי העסקים מרכז סביב

   ש"ח.

 15-כ הפחתת באמצעות במטרופולין התועה מעומסי אחוזים 30-כ של לירידה להביא היא כיתוהת מטרת

 בישראל. שעשו סקרים למספר ובהתאם בעולם דומות כיותות שהיבו לתוצאות בדומה הרכב, כלימ אחוזים

 חלופות הצבת הוא כיתובת מרכזי חלק ולכן ,הציבורית לתחבורה ברובן לעבור צפויות הפרטי ברכב הסיעות

  אמצעים: של במגוון ראויות

 ת החל – כבדות רכבותיתות ליישם החלה ישראל רכבת 2021 בשתית-רב כהרכבתית. התשתית לפיתוח ש 

 ובכללן חדשות מסילות ביית המסילות, רשת הארכת וקטרים, קרוות רכש רציפים, הארכת כוללת כיתוהת

 מפלסיות הפרדות תב"ג, ומסילות החוף מסילות הכפלת לוד, עוקף הרביעית, המסילה המזרחית, המסילה

  הוסעים. ובטיחות השירות לשיפור פרויקטים ומגוון

 ת בסוף להיפתח שצפוי האדום הקו דן: גוש של הקלה הרכבת קווי שלושה של קידום המשך – קלות רכבותש 

–2026 בשים לתועה להיפתח וצפויים שוים וביצוע תכון בשלבי שמצאים הסגול והקו הירוק הקו ,2022

2027.  

 ייוה חות צפויים הטבעות תוואי ועל מטרופולין בהיקף – וסע חי מספר להיביוה חשיאפשרו וסע ח 

 מספר שפירים בחיון מהירים. שאטלים באמצעות למטרופולין ולהיכס רכבם את חותהל הדרך למשתמשי

 התיבים מפרויקט וכחלק במקביל חיה. מקומות 3,800 על 2023 שת בתחילת לעמוד וצפוי מוכפל החיות

 על לציון בראשון חיה מקומות 3,500-כ של וחיון בשפיים חיה מקומות 7,000-כ של חיון מקודם המהירים

 ועוד  5 כביש תוואי על חיה מקומות 13,000-כ יחד שיכילו עק חיוי שלושה מקודמים כך על וסף .20 כביש

  לעיל. מהחיוים יחסית רחוקיםה באזורים הטבעות תוואי על יותר קטים חיוים מספר

 ו – קוויםה תדירות הגברתסיעה שתוואי קווים יאופיייסות מאפשר שלהם המהערים דן גוש למטרופולין כ 

 את ולצמצם השירות את משמעותית בצורה לשפר צפויה התדירות הגברת הטבעות. לתוואי יחסית הקרובות

  לאוטובוס. בהמתה המבוזבז הזמן

 יםה חדשים קווים יופעלו – וחדשים מהירים קווים הפעלתה בין יחסית רב במרחק מאופייה תחלתח 

 הרחוקה בפריפריה החל ווחה מהירה כיסה ויאפשרו הטבעות את יחצו אלו קווים גבוהה. יציאה ובתדירות

  המטרופוליי. העסקים מרכז תוך אל הפימית לטבעת דוע החיצוית הטבעת דרך דן גוש של

 תיבי סלילת סיעה האוטובוסים שירות לתוספות לאפשר כדי – העדפה יתן ככל ומהירה רצופהיסללוי ,ה 

   תפוסה. ירב ורכבים שאטלים לאוטובוסים, עירויים-ןובי עירויים העדפה תיבי של קילומטרים מאות

 וסף – אוטובוסים תשתיות הקמתתיבי בכולל ,האוטובוסים לתפעול משמעותית תשתית תוקם ההעדפה ל 

  חשמליים. אוטובוסים עבור לטעיה ומסופים וסעים מסופי לילה, מסופי יום, מסופי
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 יים שבילי סלילתו – אופידן לפרויקט סףבמצא האופסללים ובמסגרתו מתקדם בביצוע ש יים שביליאופ 

  דן. בגוש זה ובכלל הארץ ברחבי שבילים לסלילת וספים ש"ח מיליארד 2-כ יוקצו ק"מ, 90-כ של באורך

 ה – ההליכתי המרחב שיפורו מקומיות ברשויות תמיכה עבור ש"ח מיליון 60-כ הוקצו לראשויותות שיכיכ 

 במרכז ובטוחה הוח הליכה ותאפשר הרגל הולך את במרכז תשים זו כיתות הערים. זיבמרכ התועה למיתון

  הפרטי. ברכב דותיילהת כחלופה העיר

 ית וירושלים דן בגוש קלות רכבותהמטרו ותוכ   

 המוים, הסעת תומערכ התחבורתי. הפיתוח בליבת עומדות המוים להסעת ציבורית תחבורה מערכות פיתוח

 רמת לספק מסוגלתה היחידה המערכת היא ,OECD-ה במדיות טרופולייםהמ של המוחלט ברוב הקיימות

 הוסעים קיבולת לאור זאת .הפרטי ברכב ומתחרה ליעילה הציבורית התחבורה את הופכת אשר ויידות גישות

 המוים הסעת מערכות הציבורית. התחבורה לוסעי עדיפות שמעיקה הדרך והפרדת הגבוהה התדירות הגבוהה,

 2022–2021 בשים בהן. למשתמשים הסיעה זמן את לקצר וצפויות בכבישים לגודש אלטרטיבה מספקות

 הארכת – בירושלים וחיפה. ירושלים ת"א, במטרופולין בישראל המוים להסעת מערכות על העבודה משךתי

 לצרת, חיפה בין קלה רכבת להקמת עבודות – בחיפה הכחול, הקו ועל הירוק הקו על עבודות הקיים, האדום הקו

.המטרו ערכתמ הקמת לקראת ותכון והירוק, הסגול האדום, הקו להקמת עבודות – אביב ובתל
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  והשיכון הביוי משרד
 ש"ח מיליון 275 -בכ מסתכמת )29 (סעיף 2022 הכספים לשת השיכון משרד של התקציב הצעת

  בהכסה. מותית בהוצאה ש"ח מיליון 19 -וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליון 256 -כ מהם ,ברוטו

 3.4 -בכ מסתכמת )42 (סעיף 2022 הכספים לשת השיכון משרדב ביוי מעקי של התקציב הצעת

 ברוטו. ש"ח מיליארד

 131 -בכ מסתכמת )43 (סעיף 2022 פיםהכס לשת ישראל למיפוי המרכז של התקציב הצעת

 מותית בהוצאה ש"ח מיליון 21 -וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליון 110 -כ מהם ,ברוטו ש"ח מיליון

  ש"ח. מיליון 12 -כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה.

 -בכ מסתכמת )07 (סעיף 2022 הכספים לשת והשיכון הביוי משרד של הפיתוח התקציב הצעת

 בהוצאה ש"ח מיליארד 3.7 -וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליארד 1.7 -כ מהם ברוטו, ש"ח מיליארד 5.4

 ש"ח. מיליארד 5.3 -כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב בהכסה. מותית

  

 את לרסן מת לע מישורים בשי פועל והשיכון הביוי משרד ולכן ובביקושים, בהיצע מתודות מושפעים הדיור מחירי

  המחירים: רמת

 ליצור במטרה למגורים, יהילב שיווקה צורךל קרקע פיתוחלו לתכון מכוון המשרד בפעילות מרכזי חלק – היצע

 מרכיבים של רחב במגוַון עשייה כוללת הפעילות לביקוש. מעה מתן שתאפשר בדרך הדיור היצע להרחבת תאים

 מערכת יצול תוך הערים במרכזי הבייה עיבוי עידוד ושיווקה; תכוה קרקע, איתור דירה: של הייצור בשרשרת

 היקף על השפעה מהמרכיבים אחד לכל .במקרקעין הזכויות ורישום הקיימות; התשתיות שדרוג הקיימת; התשתית

   בעף. הפעילות

 עיקריים: מסלולים בשלושה ומתמקד לזכאים בדיור סיוע למתן מכּוון המשרד בפעילות וסף מרכזי חלק – ביקוש

  הציבורי. בשיכון דיור פתרוות והקצאת דירה שכר בתשלומי השתתפות מסובסדות, משכתאות מתן

  

  2022 הכספים לשות דגשים

 הדיור היצע הרחבת  

 ש"ח מיליארד 4-כ של בהיקף חדשות בהתחייבויות קרקע ושיווק פיתוח תכון, פעילות יוזם והשיכון הביוי משרד

 מהרחבת ובע האחרוות בשים המשרד לפעולות התקצוב היקף הארץ. ברחבי הפרוסים שוים באתרים בשה,

 פעולות כן, כמו הדיור. היצע בתלהרח הכוללים הממשלה מאמצי במסגרת המשרד, של והפיתוח התכון פעולות

 ממשלה החלטת מכוח היתן הפיתוח סבסוד בהיקף יכר לגידול גם הביאו הדיור היצע להרחבת הממשלה

 היבבי והפיתוח התכון עבודות מביצוע יכר חלק הוסט האחרוות בשים לאומית. עדיפות באיזורי ליישובים

 מקומיות ורשויות מתכות חברות מהלות, חברות באמצעות לביצוע ישירה להפעלה מהתקשרות החדשה

  המשרד. שבאחריות באתרים
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 יותמופחת במחיר קרקע שיווקל תוכ  

 קרקע לשיווק מטרה" "מחיר כיתות את מיישמת הממשלה ההיצע, הגדלת לצורך המקודמים לצעדים במקביל

 בהחה קרקע לשיווק והשיכון הביוי ומשרד ישראל מקרקעי רשות פועלים זו במסגרת מופחת. במחיר דירות עבור

 להחה תוביל לא הקרקע במחיר והחה מוך הקרקע ערך שבהם ,בפריפריה באזורים הסופי. הדירה ממחיר

 לסבסוד מעק לצד הדירות לרוכשי מעקים בושא, הממשלה תולהחלט בהתאם במקביל, יתים הדירה, במחיר

 המעקים מימון לצורך הקרקע. במחיר כתלות ש"ח, אלף 09 עד 07 של כולל בסך הקרקע, של יתוחהפ הוצאות

 מופחת"), ו"מחיר למשתכן" יר("מח קודמות תכיוות של והן מטרה" "מחיר כיתות של הן הסבסוד, והעמקת

 בהתאם ,מהשים אחת בכל ש"ח מיליון 005-כ של בהיקף תקציב 2022 לשים המדיה תקציב במסגרת הוקצה

  כית.והת במסגרת בפועל שיווקים צפילו עבר שיווקי להצלחת

 חדשות דירות רכש – ציבורי דיור  

 ובמסגרתו ,רכישה) (זכויות הציבורי הדיור לחוק בהתאם הציבורי הדיור דירות מכירת חודשה 2014 מיואר החל

 הדירה. ממחיר אחוזים 80-לכ עד המגיעות בהחות בהן המתגוררים לדיירים הציבורי הדיור דירות מכרות

 הדיור למאגר חדשות דירות לרכישת משמשות אלו דירות ממכירות המתקבלות ההכסות כלל לחוק, בהתאם

 לדיור הממתיים רשימת להגדלת גם וכך הציבורי הדיור במלאי משמעותי לצמצום גרם החוק יישום הציבורי.

 הקרובות בשים הדיור יחידות היצע להגדלת יפעל המשרד כך, עקב דירה. לקבלת עד להמתה הזמן ומשך ציבורי

  זהב. גיל בבתי לקשישים הדירות מלאי להגדלת וכן רכש באמצעות

 ה ושכירות בדיור סיועמש  

-כ על אלה של מספרם עומד כיום דירה. בשכר הסיוע לקבלת הפוים במספר גידול חל האחרוות השים במהלך

 על ודיעמ הבסיס שתקציב כך ה,מתאימ תקציבית תוספת יתה ,בתחום שחל הגידול עקב בית. משקי אלף 751

  ש"ח. מיליארד 1.97-כ של סך

 המיעוטים ביישובי פיתוח קידום  

 15 עם אסטרטגיים הסכמים לקידום המשרד פעל מיעוטים,ה יישובי לעיין הממשלה תוהחלט יישום במסגרת

 בהתאם אלו ביישובים פיתוח וסבסוד ציבור מוסדות הקמת ון,תכ לתקצוב המיעוטים ביישובי מקומיות רשויות

 .2020–2016 בשים המיעוטים באוכלוסיית כלכלי לפיתוח הממשלה פעילות שעייה 922 ממשלה להחלטת

 למימוש המשרד יפעל 2022 בשת  המיעוטים. ביישובי רחבים בהיקפים דיור כיותות לקידום הביא תקצובה

הקרקע. פיתוחלו המיעוטים ביישובי רבות דיור יחידות שיווק תוך הדיור כיותות
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  המים משק

 )41 (סעיף 2022 הכספים לשת וביוב למים הממשלתית הרשות של התקציב הצעת

 ברוטו. ש״ח מיליון  119-בכ מסתכמת

  763-בכ מסתכמת )73 (סעיף 2022 הכספים לשת מים מפעלי של הפיתוח תקציב הצעת

  ש"ח. מיליון 794-כ על יעמוד להתחייב ההרשאה תקציב ברוטו. ש״ח מיליון

 הרשות הקמת בבסיס שעמד הרעיון המים. ציבות בסיס על 2007 ביואר 1 ביום הוקמה ולביוב למים הממשלתית הרשות

 בעל ממשלתי,-מקצועי גוף ליצור במטרה ,אחת רשות במסגרת והביוב המים בתחומי הממשלה סמכויות כלל איגוד הוא

 התאגידים על והממוה המים מהל גם צורפו 2009 באוקטובר זו, תפיסה מתוך והביוב. המים משק רכיוצ של כוללת ראייה

 אם כי ,ושילוב מיזוג בפועל בוצע לא זה במועד החוקיות. סמכויותיהן על המים, לרשות ביוב תשתיות לפיתוח והמהל

 ,מומשו לא לרשות, מציבות מהשיוי כחלק שייבו שדרש היהול ומגוי יכולות כן, כמו אחת. גג קורת תחת גופים איחוד

 לעיל, האמור לאור יעיל. באופן התפקידים למימוש והיכולות והכלים החדש במבה הרשות תפקידי בין פער וצר ולפיכך

 תרבות וההפעלה, היהול תפיסת של הסדרה מתאים, ארגוי למבה חלופה גיבוש כללהש היקף רחבת עבודה בוצעה

 יהול אתגרי עם טובה התמודדות ולאפשר שזוהו השורש לבעיות מעה לתת צפוי החדש הארגוי המבה עבודה. ותהליכי

 .2020 תש במהלך הושלם והוא 2018 בשת החל החדש הארגוי המבה של יישומו והביוב. המים משק

 משרדי של הארציות היחידות של הדרגתית העברה לבצע יש כי קבעה 2007 במאי 13 מיום 1661 מס' ממשלה החלטת

 כלכלי שלטוי, כעוגן ירושלים העיר של מעמדה את ולבסס לחזק במטרה ירושלים העיר של המויציפאלי לתחום הממשלה

 אביב תל וביוב למים הממשלתית הרשות של העברתה על הוחלט לכך בהתאם ירושלים. יסוד בחוק כאמור ,ועסקי

  .2019 שת במחצית יושם זה מהלך לירושלים.

 חלוקה פי על ציבור ומציגי הרלווטיים הממשלה משרדי מציגי המורכבת המים רשות למועצת כפופה הממשלתית הרשות

 להגת המשרד מכ"ל הארגיה; משרד מכ"ל החקלאות; משרד מכ"ל (יו"ר); ולביוב למים הממשלתית הרשות מהל :זו

 במקומם למות רשאים מכ"לים ציבור. ציגי שי האוצר; במשרד התקציבים על הממוה ים;הפ משרד מכ"ל הסביבה;

  המשרד. מסמכ"לי אחד את

  

  ולביוב: למים הממשלתית הרשות של התפקידים עיקרי להלן

 יות ביצועושאי הממשלה מדיהמים; משק ב  

 וןון – המים משק תכסדירה מים אספקת הבטחת תוך והמקומי, האזורי הארצי, המפעל ברמת טווח ארוך תכ 

 הדרשים; ובכמות באיכות הביתי הסקטור לצורכי ואמיה

 יהול יות גיבוש  – ומקורותיו המים משק פיתוחיהול מדיוהקצאתו; הפיתוח תקציב ו   

 השימושים לכל הפרטיים המפיקים כלל של מים והפקת הולכה עלויות מים, תעריפי קביעת  – המים במשק רגולציה 

 מתקים להקמת קידוחים, לציוד לקדיחה, רישיוות קביעת המים. ומפיקי ספקי ידי על לשירות מידה אמות וקביעת

 להחדרת מתקים ולהקמת ולסילוקם שפכים לטיהור מתקים להקמת עליים, מים של לשאיבה או להטיה לתפיסה,

 התפלה; מתקי וכן לקרקע מים
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 י הקמת ייזוםי לשטח סטטוטורי שיריון – תפעולם על שוטף ופיקוח מליחים ומים ים מי התפלת מתקהתפלה, למתק 

 התחזוקה אחר ובקרה מעקב וכן המתקן והקמת תכון המתפיל, לבחירת הדרשות הרגולציה ומערכות המכרז ביית

 ההתפלה; מתקי מול שוים בושאים בבוררויות המדיה ייצוג כן, כמו המתקים. של השוטפים והתפעול

 חותים יםמ למפעלי סיוע – קי מתןחותים ומים קולחין השבת מפעלי וקידום לפיתוח סיוע מע ולשימושים לחקלאות 

 המזהמים לסילוק ומתקים מיהול מתיוצ בעלות הכרה ידי על הטבעיים המים היצע להגדלת סיוע יתן כן כמו אחרים.

 בארות); (טיוב מופקים ממים

 ות, הצריכה למטרות ההקצאות  – מים והקצאות קיצובים המים למקורות השוות, המים ולאיכויות השוהשו 

 ההפקה, ואפשרויות השוים המים ספקי של האספקה אפשרויות המים, רשות מועצת להחלטות בהתאם תקבעה

 ההידרולוגי; למצב ובהתאם

 יותיות גיבוש – המים איכות מדייעת לסוגיהם המים איכות ברבד מדימשרדי עם בתיאום מים, מקורות זיהום ומ 

 הסביבה; והגת הבריאות

 י אישורתו ות, הצריכה למטרות וצפויה קיימת צריכה אישור – צריכה ותחזיות צריכההמים איכויות פי על השו 

 ויםש זמן ולאופקי לצורך בהתאם וכו'), גיאוגרפיים אזורים מקורות, מפעלי ,ה(לדוגמ שוים חתכים פי על השוות,

  המים; משק תכון לצורך התוים אחרי ומעקב

 יטור מים, איכות בכיר ואגף ההידרולוגי רותיהש של משותפת באחריות – המים מקורות שימור פיקוח מים, מקורות 

 שלה. ההיקוות ובאגן בכרת היטור של איטגרטיבי ויהול מים מקורות שיקום מים. מקורות זיהום ומיעת

 יהול אית והרשות ירדן ממלכת עם המים הסכמי ויישוםהמים הסכמי יישום על מופקדת המים רשות – הפלשתי 

  שפכים.ב טיפולבו באספקה בעיות ופותרת היישום אחר למעקב משותפות ועדות מהלת השכים, עם שחתמו

 וספות מטלות – ים במגזרים במים החיסכון קידוםיהול השוושאי פרסומים ומים. ב  

  

  2022 הכספים לשת דגשים

 ביוב מערכות בהקמת סיוע  

 יתן אזוריות ולמועצות לתאגידים ביוב תשתיות להקמת הסיוע ועדת באישור והשבה ביוב אגף באמצעות 

 להולכה תשתיות הכוללות – ביוב מערכות בהקמת וסיוע ליווי החיה, לייזום, פועל האגף משרדית.-בין השקעות

 אותות ביוב תשתיות שיאפשר באופן – פימיות ומערכות אזוריות מערכות טיהור, מכוי כגון בשפכים וטיפול

 הארצי הביוב משק פיתוח הדרשת. התקן לרמת עד בשפכים הטיפול את להביא וכדי בישראל התושבים לכלל

 איחודבו בצמצום ביטוי לידי הבאים ,כלכלית יעילות של שיקולים משלב והוא המים משק כלל מתפעול חלק הוא

 שיקולים גם משלב המשק פיתוח .לגודל יתרוות ולמצות בקרקע שימוש למזער כדי ,פכיםבש טיפול מתקי

 לשימוש כתחליף עירוי לגיון או חקלאית להשקיה המים את לצל כדי ,וסביבתיים תברואיים, הידרולוגיים,

  שפירים. במים

 ת במהלך הפעילות עיקרהקמת לצורך וביוב מים לתאגידי תמיכהה בהמשך תתמקד 2022 התקציב ש 

 אזוריות למועצות חלקית תמיכה יתת כך על וסף .4-1 אקוומי סוציו בדירוג שוביםיי המשרתות ביוב תשתיות

 סוציו בדירוג אזוריות במועצות או ביישובים המוקמות תשתיות על בדגש בתחומן, ביוב תשתיות הקמת לצורך

וסף, .4–1 ומיאקוים בות בשיוסיפו ואלה דיור, יחידות לשיווק חסם שהם ביוב פרויקטי על דגש הושם האחרו 

   הקרובות. בשים גם גבוהה בעדיפות לעמוד

 י המים משק ייעולהכפרי והמרחב העירו 

 י והביוב המים משקתי בהיקף שירותים ואספקת כלכלית פעילות כולל העירוש"ח. מיליארד 5-מ למעלה של ש 

 את להל מחויבות אזוריות, ממועצות להבדיל המקומיות, הרשויות וביוב, מים תאגידי חוק להוראות בהתאם
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 2021 לשת כון .2007 יולי מחודש החל חלה זו חובה וביוב. מים תאגיד באמצעות בתחומן והביוב המים משק

 מקומיות רשויות 23 עוד וקיימות תושבים מיליון לכשבעה שירותים המספקים וביוב מים תאגידי 56 קיימים

   וביוב. מים תאגיד לידי בתחומן והביוב המים משק יהול את העבירו וטרם החוק הוראות את מילאו שלא

 ת הפעילות עיקריםוב 2022 התקציב בשמים לתאגידי רשויות בצירוף תמיכה בהמשך תתמקד הקרובות ש 

   מוך. אקוומי-סוציו בדירוג רשויות על בדגש לצרכים, השירות רמת ולהעלאת התשתיות ושדרוג שיפור לצורך

 ,ת במקבילים 2022 התקציב בשת השירות ברמת לשיפור מהלך יבוצע הקרובות ובשיתבמרחב לצרכן ה 

 ושדרוג בהקמה והשקעה לשירות מידה אמות כללי אסדרת זאת ובמסגרת אזוריות) במועצות (יישובים הכפרי

   מוך. אקוומי-סוציו בדירוג ברשויות בעיקר זה, באזור תשתיות של

 חותים ומים קולחים מי השבת מפעלי  

 יות ועלותת וכוללת המים במשאב יעיל שימושל דוגמה היא קולחין במי חקלאית השקיהות חיצוצמצום כמו שו 

 ובמחיר גבוהה באיכות לחקלאות המים היצע והגדלת בשפכים הטיפול עלות הוזלת וסביבה, בריאות מטרדי

 חקלאית להשקיה קולחין מי לאספקת השבה מפעל של ההקמה עלות זאת, עם השפירים. המים מתעריף מוך

 קולחין, במי גידולים תיהשקי לעודד כווה ומתוך רועב בשים במים המחסור עם מהתמודדות כחלק גבוהה.

 אחוזים 60-כ של בהיקף שקעותה מעקי באמצעות קולחים להשבת מפעלים בהקמת ממשלתי סיוע מועמד

 המגיעים המים על שמירה המאפשרים ,קולחין מאגרי בהקמת בעיקר מתמקדת ההשקעה ההשקעה. מהיקף

 2017 בשת והקיץ. האביב בעוות םבמי ושימוש השה פי על יחסית קבוע בהיקף בשפכים הטיפול ממתקי

 לפיתוח הסיוע היקף וקבע מרחביים קולחין ספקי של ופעילותם הקמתם את המסדירים המים כללי אושרו

   הקרוב. בעשור ההשבה מפעלי

 ותהצפוי לגידול ההשבה מפעלי להתאמת קולחין תשתיות בהקמת ההשקעה תימשך 2022-ו 2021 התקציב בש 

 לצרכים. יעילה אספקהבו הקולחין בכמות
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  ישראל מקרקעי רשות

-בכ מסתכמת )98 (סעיף 2022 הכספים לשת ישראל מקרקעי רשות של התקציב הצעת

  ש"ח. מיליארד 12.3-כ על יעמוד התחייבל ההרשאה תקציב ש״ח. מיליארד  12.5

 ,1985-התשמ״ה התקציב, יסודות לחוק 8 בסעיף כהגדרתו עסקי מפעל של תקציב הוא ישראל מקרקעי רשות תקציב

  הכספים. שת לאותה התקבולים סך על לעלות יכול איו ההוצאה סך שבו תקציב דהייו

 מסתכמת שכר) להתייקרות רזרבה וללא לבעלים העברות (ללא ישראל מקרקעי רשות של טו ההוצאות תקציב הצעת

 ואמרכלות. מחשוב ִמהל, שכר, להוצאות מיועדים ש"ח ןמיליו 517-כ מזה ,2022 בשת ש״ח מיליארד 11.18-בכ

 פיתוח, תכון, הוצאות למימון מיועדת היתרה בקרקע. להחות ש״ח מיליארד 1.76-כ כוללת התקציב הצעת בוסף,

  וכיו״ב. הקרקע על שמירה בקרקע, זכויות פדיון הבדואים, רשות מימון כלכליים, פיויים

  2022 הכספים לשת דגשים

 אסטרטגיים הסכמים וביצוע יישום  

 ,שוים ומטרדים כסים של לפיוי אסטרטגיים הסכמים מספר על ישראל מקרקעי רשות חתמה האחרוות בשים

 ובהתאם אלה הסכמים במסגרת .קרקעותיהם על ותעסוקה מסחר ושטחי דיור יחידות של פיתוח לאפשר מת על

 להעתקת מימון מעמידה ישראל מקרקעי רשות כלכלי", "פיוי לעיין 531 מס' ישראל מקרקעי מועצת להחלטת

 את להגדיל לרשות מאפשרים אלה הסכמים קרקעות. מאותן הכסותיה תוךמ שולםהמ הקרקעות ולפיוי מבים

  הביקוש. באזורי בקרקע השימוש את ולייעל הבאות בשים לשיווק הזמיות הקרקעות מלאי

 פיוי הסכם אביב, בתל צה"ל ומוזיאון בחיפה האוויר) חיל ס(בסי 21 בח"א הסכם ישם שאושרו ההסכמים בין

 בית עם מקרקעין הסדרו בע"מ לישראל החשמל חברת עם כסים הסדר הרצליה, שפכים) לטיהור (מתקן מט"ש

  הביקוש. אזורי בלב חדשות יח"ד אלפי של שיווקן את לאפשר צפויים אלה הסכמים השומר. תל שיבא החולים

 אסטרטגיים הסכמים באמצעות מתחמים מספר של קידום כוללת העבודה כיתות 2022 שת במהלך כן, כמו

 בקרקע הפיתוח ולהתאמת יותתשת לפיתוח חסמים להסרת ביקוש, באזורי לבייה קרקעות פיוי לצורך וספים

 הביטחון משרד עם והסכם אלת"א חברת עם הסכם העברית, האויברסיטה עם הסכם ,זה ובכלל לתכון,

  באילת. הים חיל בסיס להתכסות

 יתותמופחת במחיר לדיור כ  

 מקרקעי מועצת תהחלטו לקובץ 4.7 פרק לתיקון ישראל מקרקעי מועצת החלטת התקבלה 2020 בספטמבר 8 ביום

 ועד 2015 משת קיימת שהייתה למשתכן מחיר כיתות את החליפה אשר ,מופחת" במחיר לדיור "מכרז ישראל

   .2020 ליוי

 20,000 על עולה איו למ"ר המחיר בהן בקרקעות רוויה בבייה מכרזים שיווק ,2023–2020 בשים זו, כיתות לפי

  ."מופחת במחיר לדיור מכרז" במסגרת העשיי ש"ח,

 במסגרתם אשר הארץ, ברחבי שוים במכרזים דיור יחידות 28,989-כ זו בשיטה שווקו 2021 ביולי 31 ליום עד

  דיור. יחידות 13,069-כ של בהיקף יזמים עם אותעסק חתמו
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 במחיר לדיור חלופית כיתות על דיוים מקיימים האוצר, ומשרד והשיכון הביוי משרד ישראל, מקרקעי רשות

    המטה. עבודת בתום ישראל מקרקעי ומועצת הממשלה לאישור תובא אשר מופחת,

 במחיר ורודי למשתכן מחיר כיתות בגין ש"ח מיליארד 7.6-כ של הכסה אובדן רשם היום ועד 2015 משת

  מופחת.

 גג הסכמי   

 להחלטת בהתאם גג. הסכמי של במסגרת מבוצעים למגורים לבייה הקרקעות שיווקי עיקר 2013 משת החל

 יתרה קיימת בהןש רשויות כי קבע לעת, מעת מוארכת אשר ,2013 באוקטובר 9 מיום )29(דר/ 768 מספר ממשלה

 לחתום יוכלו בשה, דיור יחידות 2,000-כ על יעמוד שלהן השיווק וקצב דיור יחידות 5,000-מ למעלה של לשיווק

 בתחום על-תשתיות זה ובכלל הרשות, של הפיתוח ירכולצ מקיף מעה יכלול ההסכם .המדיה עם גג-הסכם על

 בייה היתרי להפיק מתחייבת מצידה מיתהמקו הרשות שוים. מסוגים ציבור ומוסדות חיוך מוסדות התחבורה,

 האריכו אשר שוות החלטות הממשלה קיבלה השים במשך היזם. ידי על הבקשה הגשת ממועד ימים 90 בתוך

 הסכמי מסגרתב לשווק הורו זה בעיין הממשלה החלטות ל,והכ בסך גג.-הסכם במסגרת השיווקים תקופת את

  דיור. יחידות 475,000 גג

 ראשון ביאליק, קריית העין, ראש שבע, באר מודיעין, גת, קריית – מקומיות רשויות 33 עם גג הסכמי חתמו כה עד

 אתא, קריית סון,מוו-יהוד ירושלים, אלעד, הריה, לוד, דימוה, הכרמל, טירת אילת, יהודה, אור רמלה, לציון,

 שדרות, תיבות, העמק, מגדל אשדוד, עכו, יעקב, באר אופקים, עפולה, יבה, הרצליה, שמש, בית תיה, אשקלון,

  דיור. יחידות אלף 430-כ של כולל בהיקף אביב ותל גן רמת חיפה,

 פיתוח חסמי להסרת חקיקה יתיקו  

 שה מדי דיור יחידות אלפי עשרות של שיווק שיאפשר באופן הדיור היצע להגדלת פיתוח חסמי הסרת לצורך

 חסמים להסרת חקיקה, תיקוי לרבות שוים, צעדים הקרובות בשים תקוט הממשלה המשק, רכיולצ בהתאם

 והדיור, הפיתוח תחום על האמוים השוים הממשלה משרדי עבודת תכלול לצורך כן, מוכ דיור. יחידות לפיתוח

 משרדית-בין מכ"לים ועדת להקמת 2022–2021 לשים הכלכלית כיתוהת במסגרת החלטה קיבלה הממשלה

 להסרתם, ובדרכים שוים פיתוח בחסמי תדון הוועדה הממשלה. ראש משרד מכ"ל בראשות פיתוח חסמי להסרת

  עבודתה. התקדמות על ותחבורה דיור לעייי השרים לוועדת ותדווח
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  החובות תשלום
 ש"ח מיליארד 125.6-כ מתוכם ש"ח, מיליארד 168.5-בכ מסתכם 2022 בשת החובות תשלום

   הריבית. לתשלומי ש"ח מיליארד 42.9-וכ הקרן לפירעון

  2022 הכספים לשת דגשים

   הפים חובות פירעון

 ש"ח מיליארד 106.6-כ מזה הפים, חובות לפירעון ש"ח מיליארד 142.5-כ של בהיקף סכום תוקצב 2022 בשת

   ריבית. לתשלומי ש"ח מיליארד 5.93-וכ קרן החזרי לתשלום מיועדים

 קרות הגמל, קופות בידי (המוחזקות סחירות חוב איגרות של לפירעון מתחלק הפים חובות לפירעון התשלום רוב

 מיועדות חוב איגרות של ופירעון פרטיים) ואשים חברות הבקים, ההשתלמות, קרות הביטוח, חברות הפסיה,

 מתוקף הביטוח ולחברות הפסיה לקרות המופקות מובטחת, תשואה בעלות סחירות לא תיותממשל חוב (איגרות

 2022 בשת שישולם ש"ח מיליארד 23.2-כ של בהיקף תשלום כולל המתוכן התקציב סכום עמן). שחתמו ההסכמים

 צפוי הפים חובות לפירעון המתוכן התקציב סכום לאומי, לביטוח למוסד התשלומים ללא לאומי. לביטוח למוסד

 תשלומי ש"ח. מיליארד 91.4-כ של סכום על יעמדו הפים מלוות בגין הקרן תשלומי כדלקמן: 2022 בשת ויהיה לקטון

   ש"ח. מיליארד 927.-כ של סכום על יעמדו לאומי), לביטוח למוסד הריבית תשלומי (ללא פים חובות בגין הריבית

  חו"ל חובות פירעון

 לתשלום מיועדים ש"ח מיליארד 9.11-כ מזה ש"ח, מיליארד 26.1-בכ להסתכם צפוי 2022 בשת בחו"ל החובות החזר

   ריבית. לתשלומי ש"ח מיליארד 7.0-וכ קרן החזרי

 ריבית תשלומי וכן חוץ במטבע הקובות חוב אגרות של פירעוות כוללים הממשלתי לחוב הקשורים לחו"ל התשלומים

  עיקריים: מקורות משלושה הופק זה חוב אלו. חוב אגרות עבור

 דס ארגון באמצעות פרטיים ממשקיעים בעיקר בחו"ל, סחיר לא הון גיוס – והפיתוח העצמאות מלווההבו. 

 פקו חוב גרותיאפק זה ממקור ובח .הברית ארצות ממשלת בערבות ישראל ממשלת ידי על שהוות הו90-ה בש 

 בערבות חוב גרותיא להפיק ישראל לממשלת המאפשר הסכם שקיים פי על אף .2000-ה שות בתחילת וכן

 לעין. הראה בעתיד זה באפיק הפקה צפויה לא ,בוסף .2004 מאז זה במכשיר שימוש עשה לא ,ארה"ב ממשלת

 פקו חוב גרותיאת – ומיםלא-ןהבי בשווקים שהוגרותיא של עצמיים בגיוסים ישראל ממשלת החלה 1995 בש 

 ואירו. הברית ארצות דולר – טבעותמ יבש בעיקר עשות אלו הפקות לאומיים.-הבין בשווקים סחירות חוב

  .היפי היין במטבע גם הפיקה ישראל ממשלת לוהל מטבעותה ילש בוסף

  

   הביטוח ולחברות הפסיה לקרות מיועדות חוב איגרות בהפקת החזוי הסבסוד להיקף אומדן

 ריבית ושאות אשר "ערד" מסוג חוב איגרות הפסיה לקרות מופקות כיום – הפסיה לקרות מיועדות חוב איגרות

 גירעוות ווכח הפסיה בקרות מהרפורמה כחלק ,2003 בשת למדד. צמודות והין שתי אחוזים 4.86 של קבועה

 הוותיקות פסיה קרות של ההשקעה תקרת עדכון על הוחלט הוותיקות, הפסיה מקרות בחלק אקטואריים

 לכל יופקו בעתיד כי הוחלט ,כן כמו הקרן. כסי של המשוערך מהשווי אחוזים 30-ל מיועדות חוב באיגרות והחדשות
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 במקום זאת לשה, חוזיםא 4.86 של אפקטיבי קופון הושאות "ערד" מסוג מיועדות חוב איגרות הפסיה קרות

  לשה. אחוזים 5.58 של אפקטיבי קופון הושאות "מירון" מסוג חוב איגרות

-התשכ"ג ביטוח) (חברות המלווה חוק לפי חוב איגרות מפיקה ישראל מדית – הביטוח לחברות מיועדות חוב איגרות

 חיים ביטוח לפוליסות ביטוחי כיסוי לקיים הביטוח לחברות לאפשר אהי החוב איגרות של העיקרית המטרה .1962

 העות ריביות עם י') עד א' (קרן מלוות של סוגים עשרה קיימים .1991–9621 בשים שהופקו צמוד)-(חיים ח"ץ מסוג

  שים. 25-ל 10 בין העים הפקה וטווחי אחוזים 6.2-ל אחוזים 4 בין

 בפועל שמשותומ הסחיר בשוק המקבילה מהתשואה יותר גבוהה תשואה שיאותמ אלו חוב איגרות האחרוות בשים

  יטוח.הב ולחברות הפסיה לקרות המדיה של סבסוד

 האומדן סבסוד. רכיב מגלמים הביטוח ולחברות הפסיה לקרות מיועדות חוב איגרות הפקת בגין הריבית תשלומי

 חוב גרתיא לתשואת מיועדות חוב איגרות שבין התשואות בפער שה בכל ההפקות היקף מכפלת של תוצאה ואה

   ה.זה ממוצע חיים משך בעלת צמודה ממשלתית

 במסגרת ייתן 2021 שת לסוף כון הפסיה לקרות מיועדות חוב איגרות הפקת בגין הגלום הסבסוד להיקף האומדן

 של השלילית השפעתן את ציגוי אשר תוים יובאו האמור בדוח כן, כמו הממשלתי. החוב יחידת של השתי הדוח

  הממשלתי. החוב ביהול המיועדות החוב איגרות

 9.4-כ על עמד הביטוח ולחברות הפסיה לקרות מיועדות חוב איגרות הפקת בגין הסבסוד סך 2020 שת לסוף כון

 מיליארד 2.0-כ של בסך והיתרה הפסיה לקרות בסבסוד מקורו ש"ח מיליארד 7.4-כ של סך םמתוכ ש"ח, מיליארד

 לקרות מתייחס הסבסוד היקף כי לציין יש הביטוח. לחברות מיועדות חוב איגרות הפקת בגין סבסוד היא ש"ח

   יחד. גם החדשות הפסיה ולקרות הוותיקות יההפס

  :מרכזיים גורמים משי מושפע הסבסוד היקף

 ות בין הגיוס תמהיל גם ביטוח חברות של (ובמקרה סחיר הלא הגיוס היקףות) הקרתכתלו חודשים לפי השו 

  בכסים.

 טי לטווח הצמוד באפיק השוק תשואתפקה במועד הרלווהה. 
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 ש"ח: במיליוי ,2022 שת עבור הביטוח וחברות הפסיה קרות עבור הצפוי הסבסוד להיקף המרכזי האומדן להלן

  הפסיה קרות

 2020 לשת מצטברת סובסידיה סך 2020 הכספים שת בגין חדשה סובסידיה אומדן

933 7,375 

  

  הביטוח חברות

 2020 לשת מצטברת סובסידיה סך 2020 הכספים שת בגין חדשה סובסידיה אומדן

87 2,057 

 

  האומדן סיכום

 2020 ש"ח מיליוי

 7,375 הפסיה קרות

 2,057 הביטוח חברות

 9,431 סה"כ

  

  רגישות יתוחי

  :2020 בשת הפסיה קרות לסבסוד המרכזי לאומדן רגישות יתוח מציגה שלהלן הטבלה

 2020 ש"ח מיליוי

 300- מקבילה צמודה ממשלתית אג"ח בתשואת 1% של עלייה

 51 סחיר הלא הגיוס בהיקף ש"ח מיליארד 1 לכל עלייה
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  והפיצויים הגמלאות תקציב

 21.1-בכ מסתכמת )12 (סעיף 2022 הכספים לשת והפיצויים הגמלאות תקציב הצעת

 ש״ח מיליון 789-וכ טו בהוצאה ש״ח מיליארד 20.3-כ מהם ברוטו, ש״ח מיליארד

  בהכסה. מותית בהוצאה

 מערכת ועובדי קבע משרתי סוהרים, שוטרים, בגין גמלאות תשלומי כולל ,2022 הכספים לשת הגמלאות תשלומי סך

 בהוצאה ש"ח מיליארד 0.8-וכ טו, בהוצאה ש"ח מיליארד .732-כ מהם ש"ח, מיליארד .533 על דויעמ הביטחון,

   בהכסה. מותית

 הקבע, משרתי לרבות הפעילים, המדיה ועובדי הגמלאים ןשבגי המדיה של החשבואית האקטוארית החבות

   הוכחי. בערך ש"ח מיליארד 908-כ על 2020 שת בסוף עמדה הוראה, ועובדי סוהרים שוטרים,

 מדיה ועובדי גמלאים ובגין המדיה שירות גמלאי בגין הצפוי מיםהתשלו תזרים את מדגימים שלהלן התרשימים

  צוברת. בפסיה וכן תקציבית בפסיה פעילים

  

  

  המדיה לעובדי הצפויים הפסיה תשלומי

  מהתוצר) (אחוזים
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  המדיה לעובדי הצפויים הפסיה תשלומי

  קבועים) מחירים (ש"ח,

  

  .האוצר משרד מקור:
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  האחרוות: בשים הגמלאות בתשלומי שתי-הרב הגמלאות תקציב התפתחות את מדגים שלהלן התרשים בוסף,

  

  הגמלאות תקציב התפתחות

  ש"ח) (מיליוי

  

  .האוצר משרד מקור:

  12 בסעיף גמלאותה תשלומי

 להוראות בהתאם המדיה מאוצר המשולמים התקציבית הפסיה בהסדרי הקצבאות תשלומי מתוקצבים זה בסעיף

 על עשים הִגמלה גובה ואישור הזכאות בדיקת ממשלתיות. חברות ועם בחוק שהוקמו תאגידים עם ולהסדרים הדין

   הכללי. החשב באגף הגמלאות מהלת ידי

 ממשלתי סיוע האלה: הושאים גם התקציבית הפסיה תשלומי מלבד ,הגמלאות בסעיף מתוקצבים 2005 משת החל

 1981-התשמ"א (ביטוח), הפיסיים השירותים על הפיקוח לחוק 1ז' פרק לפי שבהסדר הוותיקות הפסיה לקרות

 הפסיה לקרות ממשלתי וסיוע לשים הפרישה גיל העלאת-אי בגין המדיה התחייבות מימון הביטוח"), "חוק (להלן

  המיועדות. החוב אגרות היקף הקטת בשל ,שבהסדר הפסיה קרות על מות שאין הוותיקות
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  ושארים) (גמלאים הגמלאות מִמהלת הגמלאות מקבלי מספר

  וסוהרים שוטרים ביטחון,ה מערכת ללא 2011–2020 בשים

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

111,288 108,895 105,267 103,056 100,940 97,518 96,046 93,282 91,133 88,385 

 פורשים המדיה שירות גמלאי כי יצוין ושארים. גמלאים ,0052-כ של ממוצע שתי גידול לראות יתן שלעיל מהתוים

 גמלאות. המדיה שירות חוק ידי על מתאפשרת שהיא כפי מוקדמת, פרישה מתוקף הן פרישה לגיל הגעה מתוקף הן

 את מגדילים שלעיל, האוכלוסייה על המים אלה, פורשים מוקדמת. פרישה מכסת שה מדי מותרת ההוראה לעובדי

 פרישה תוכיות הוא עובדים פרישות להגדלת התורם וסף גורם טבעית. בפרישה לפורשים מעבר הפורשים מספר

 לערך. 2036 בשת לשיא ולהגיע הקרובות בשים כו על להישאר צפוי הממוצע השתי הגידול ורוחביות). (ממוקדות

   הוראה. ולעובדי מדיה לעובדי תקציבית פסיה גמלאות תשלומי על ההוצאה שיא גם צפוי זו בשה

  צוברת לפסיה תקציבית מפסיה המעבר

 לבין וספים ותאגידים האויברסיטאות המקומיות, הרשויות הממשלה, בין הסכם חתם 1999 מארס בחודש

 בפסיה יבוטחו והציבורי שלתיהממ בשירות חדשים עובדים ,ההסכם לפי החדשה. הכללית העובדים הסתדרות

 העובדים הסתדרות בין הסכם חתם 2001 יולי בחודש אז. עד הוגה שהייתה התקציבית בפסיה במקום צוברת

 עובדים 2001 בובמבר 1 מיום החל כי קבע אשר הגדולות, הערים ושלוש המקומי השלטון מרכז לבין החדשה הכללית

 הגמלאות, חוק תוקן 2002 לשת דיההמ במשק ההסדרים בחוק צוברת. יהבפס יבוטחו המקומיות ברשויות חדשים

 ביום החל ההסכם יישום המדיה. עובדי לגבי גם 1999 במארס שחתם ההסכם את ליישם יהיה יתן זאת ובעקבות

  .2004 באפריל 1

 תיקון לפי השלטון. ברשויות משרה לושאי הגמלאות חוק תוקן 1999 לשת המדיה במשק ההסדרים חוק במסגרת

 קאדים, דייים, שופטים, שרים, כסת, חברי המדיה, שיא של המדיה מאוצר לגמלאות הזכאות בוטלה ,החוק

 תיקון פי על .1998 במאי 15 יום לאחר בכהותם שהחלו ומשהו, ישראל בק גיד המדיה, מבקר ם,ראשיי רבים

  בחירתם. לפי גמל קופת או פסיה קרן במסגרת יבוטחו לגמלאות זכויותיהם החוק,

 ייקלטו ,2004 ביואר 1 מיום החל הקבע לשירות התחייבו אשר חיילים כי הממשלה החליטה 0320 בספטמבר 15 ביום

  .2004 הכספים לשת הכלכלית המדייות בחוק כחוק שקבעה החלטה צוברת, פסיה של למסלול

  לצרכן המחירים למדד התקציבית סיההפ גמלאות הצמדת

 לשים הכלכלית התוכית ליישום חקיקה (תיקוי הכלכלית עלותההתיי חוק בכסת התקבל 2009 ביולי 14 ביום

 שיוי הוא הפרק של עיקרו הגמלאות. לחוק חקיקה תיקוי כולל האמור לחוק ח' פרק .2009-התשס"ט ,2010–2009

 שמפרסמת לצרכן המחירים מדד עליית לשיעור בהתאם לשה אחת תעודכן שהיא כך הקובעת, המשכורת עדכון שיטת

 מועד, לאותו עד הגמלאות חוק לפי שהגה השיטה את החליפה האמורה השיטה לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

 ,כן כמו פרישתו. ערב הגמלאי של בדרגתו פעיל עובד של הקובעת במשכורת לשיויים בהתאם תעודכן הקצבה ולפיה

  סעיף. באותו שפורט באופן תשולמה והן לקצבה תוספות מספר קבעו הגמלאות לחוק א9 בסעיף

 (גמלאות) הקבע צבא לחוק 27 מס' תיקון במסגרת הקבע צבא גמלאי על 2012 שת במהלך הוחל דומה תיקון

-התש"ל (גמלאות) המדיה שירות לחוק 52 מס' תיקון במסגרת המשטרה גמלאי על ,2012-התשע"ב 1985-התשמ"ה

  .2015 בשת הביטחון שירותי גמלאי ועל 1970
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  שבהסדר הוותיקות הפסיה לקרות הסיוע

 על 2003 במארס 25 ביום הממשלה החליטה ירעויותהג הוותיקות הפסיה בקרות האקטואריים הגירעוות לוכח

   תקדים. חסרי כספיים בהיקפים ממשלתי סיוע ייתן שבמסגרתה הגירעויות, לקרות הבראה תוכית גיבוש

 הוותיקות הפסיה קרות להבראת התוכית במסגרת הביטוח לחוק 1ז' פרק את הכסת חוקקה 2003 במאי 29 ביום

 אקטוארי לאיזון להביאן כדי הפסיה, קרות של האקטוארי בגירעון לטפל כאמור, ועדה, התוכית הגירעויות.

 .2003 יואר במחירי ש"ח מיליארד 78.3 של בסך ממשלתי סיוע ובמתן העמיתים ובחובות בזכויות שיויים באמצעות

 ש"ח מיליארד 94.31 של לסיוע שקול והוא ,4% של ריאלית שתית ריבית וושא למדד צמוד הממשלתי הסיוע סכום

 .74-כ של סך על לעמוד שבהסדר הוותיקות פסיהה לקרות הישיר הסיוע צפוי 2022 בשת .2020 דצמבר מחיריב

   ש"ח. מיליארד

 האמון את ושיקם בקרות ראויה התהלות הבטיח הפסיה, קרות לעמיתי הוודאות את החזיר הפסיה קרות הסדר

  בישראל. הפסיוי החיסכון במערכת

  מיועדות אג"ח ביטול בגין המאוזות הפסיה לקרות הסיוע

 האג"ח ובסוג לקרות המופקות המיועדות החוב אגרות בהיקף שיוי עשה ,הפסיה קרות להסדר במקביל

 מיועדות לאג"ח "מירון" מסוג מיועדות מאג"ח והמאוזות), (הגירעויות הוותיקות הפסיה קרות לכלל המיועדות

     "ערד". מסוג

 המיועדות החוב אגרות על התשואה שיעור הפחתת ובעקבות המאוזות הוותיקות הפסיה לקרות לסייע מטרה מתוך

 חוב אגרות של האפקטיבית הריאלית התשואה שבין הפער בגובה סיוע אלה לקרות מעביר האוצר משרד המופקות,

 השלמת של בצורה סיוע מעיק וכן החופשיים הכסים על אחוזים 4 של תשואה שיעור לבין "מירון" מסוג מיועדות

   "מירון". מסוג אג"ח לתשואת "ערד" מסוג אג"ח על התשואה
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  והכסות כלכליות-המקרו ההתפתחויות תחזית – ד חלק
  2022 בשת אחרות ומהכסות ממיסים המדיה

  

 תוצר חוב ויחס כלכליות מקרו תחזיות  א': פרק

  2022–2021 לשים הצמיחה תחזית

  כלהלן: אקוומטריים, מודלים ארבעה פותחו התחזיות, ביית לצורך

 לצרכן המחירים למדד חיזוי מודל  

 העבודה שוק ומצרפי רכיביו לתוצר, חיזוי מודל  

 סות חיזוי מודלומאגרות ממיסים הממשלה להכ   

 סות חיזוי מודלהממשלה. של אחרות להכ  

 מתקבלותה התחזיות אקסוגיים. משתים לגבי דומות החות ומיחים משותף, תוים בבסיס משתמשים המודלים

 ולחיזוי ומאגרות ממיסים ההכסות לחיזוי בתורן משמשות התוצר, ולחיזוי לצרכן המחירים מדד לחיזוי מהמודלים

 שאים כלכליים אירועים הביטחוי, במצב משמעותיים שיויים של במקרים התאמות ביצוע תוך האחרות ההכסות

   וכו'. הכלכלית ותהפעיל על המשפיעים חקיקה שיויי החיזוי, במודל כללים

 במגבלות כתלות בתוצר הפגיעה את המודד וסף מודל פותח הקורוה, משבר בעקבות בתוצר הפגיעה עקב זאת, עם

 התייעצות ערכה התחזיות, הכת ללוה בהתאם הקצר. בטווח התחזית לטיוב המסייע מודל הכלכלית, הפעילות על

 "תחזית פרויקט במסגרת הפרטי מהמגזר גופים עם תקופתיות התייעצויות והתקיימו ישראל מבק הציגים עם

  הקוצזוס".

 באוגוסט 16-ב הלאומית החשבואות תוי פרסום טרם להלממש והוצגה הוכה זה בפרק המוצגת הצמיחה תחזית

 וההכסות הצמיחה תחזיות תבחה הלמ"ס, ידי על התוצר תוי של משמעותי עדכון בעקבות ס.הלמ" ידי על 2021

  הרלווטי. במועד ותעודכה

 משבר מהיר. בקצב להתאושש החלה הכלכלית הפעילות ,2021 מרץ בחודש המשק של מלאה כמעט פתיחה לאחר

 מכך, כתוצאה המקומית. לכלכלה היצע זעזוע בבחית שהן בריאותיות למגבלות הוביל פתהחול בשה הקורוה

 הצמיחה יתוח שלילי. תוצר פער היווצרות את וכן הפוטציאלית בצמיחה הירידה את שיקפה השלילית הצמיחה

 והמחצית ,הבריאותיות המגבלות עקב הפוטציאלי בתוצר מירידה בעה מהפגיעה כמחצית כי מעלה 2020 בשת

 לקצב עולה 2021 בשת הפוטציאלי הצמיחה קצב המגבלות, הסרת עם שלילי. תוצר לפער מעבר שיקפה הותרת

 העבודה בשוק והשיפור המגבלות הסרת במקביל, .2020  בשת שהוטלו המגבלות על פיצוי רכיב בתוספת ורמטיבי

 ,אחוזים 5.1 על לעמוד צפויה 2021 בשת יחההצמ מכך, כתוצאה .2021 בשת השלילי התוצר פער את מצמצמים

 להיאבק ביסיון משמעותיים הכלה צעדי ייקטו אם .)2021 באוגוסט 16-ב הלמ"ס ידי על התוצר תוי פרסום (טרום

  הצמיחה. על יעיב הדבר הקורוה, גיף של הדלתא וריאט בהתפשטות

 הפעילות על שישפיע בהיקף לקורוה הקשורות מגבלות תהייה לא כי היא התחזית בבסיס ההחה 2022 שת לגבי

 התוצר בפער וצמצום הפוטציאלי בתוצר וסף שיפור לאור יחסית, גבוה להיות צפוי צמיחהה קצב לפיכך, הכלכלית.

 פרסום (טרום אחוזים 4.7 על עמודל צפוי 2022 בשת החזוי הצמיחה קצב וז.אח 0.6 על יעמוד זו בשה אשר השלילי

  .)2021 באוגוסט 16-ב הלמ"ס ידי על התוצר תוי
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  הצמיחה ותחזית בפועל הצמיחה על הקורוה משבר השלכות :1 תרשים
  תוצר) (אחוזי

  
  

 .2021 באוגוסט 16-ב הלמ"ס ידי על התוצר תוי פרסום טרום ,2021 יוי צמיחה, תחזית מקור: 

 הפרטית בצריכה המהיר הגידול ידי על מובלת להיות צפויה 2021 בשת במשק ההתאוששות הצמיחה, הרכב מבחית

 בעפי בעיקר כבושים), (ביקושים הקורוה בתקופת כההצרי אפשרויות צמצום על כפיצוי זאת אחוזים). 10.2(

   קיימא.-בי מוצרים רכישת שמעודדת העבודה, בשוק השיפור עקב הצרכים באמון העלייה לאור וכן השירותים

 ובייחוד בעולם ההון בשווקי הגאות טק.-ההיי עף פעילות תרחבותה לאור בעיקר ולצמוח להמשיך צפוי הייצוא

 אלה. בחברות זרות השקעות ועודדה המקומיות טק-ההיי חברות של השווי את העלתה הטכולוגיה, במיות

 המדיה בהכסות לגידול משמעותית ותרמו )SPAC חברת עם מיזוג (כגון: הפקות בצורת בעיקר בוצעו ההשקעות

 המשך פוטציאל היא התופעה של הוספות החיוביות ההשלכות אחת .2021 שת של הראשוה במחצית ממיסים

  הקרובות. בשים גם מישראל ומו"פ) תוכה שירותי ייצוא את שכולל (הרכיב עסקייםה השירותים ייצוא של צמיחה

 ההשקעות ברכיב השיפור ובייה. וציוד מכוות "ליסיג", השקעות במסגרת ההשקעות, ברכיב גם צפוי מסוים שיפור

   יחסית. מוגבל עדיין השקעות לביצוע הרלווטי העבודה היצע 2021 בשת גם שכן גתי,הדר הוא

 הציבורית הצריכה כי לזכור יש אך ,2022 בשת יכר באופן להצטמצם צפויה הקורוה תוכיות על הציבורית ההוצאה

 החזרת בשל הציבורית בצריכה גידול המשך צפוי לכן, וקיות. שכר על בעיקר מבוססת התוצר לחישוב שכסת

   התקציב. אישור בשל וכן הרחבה) בהגדרה הציבוריים (בשירותים מהחל"ת העובדים
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  2021 בשת חזוי הצמיח הרכב :2 תרשים

  קודמת) לשה ביחס (גידול

  

  
 .2021 באוגוסט 16-ב הלמ"ס ידי על התוצר תוי פרסום טרום ,2021 יוי צמיחה, תחזית מקור: 

 האיפלציה ציפיות עלו האחרוים, בחודשים העולם ממדיות בחלק הכלכלית בפעילות להתאוששות הצפי עם יחד

 (כגון הסחורות מחירי עליית את משקפים העדכוים המפותחות. מהכלכלות חלק עבור האיפלציה תחזיות והועלו

 בביקושים הגידול בעקבות מכפליים ותרבי התייקר הימי השילוח הימי. השילוח עלויות של ההתייקרות ואת פט)

 תחזית את העלה הצוות לכך, בהתאם  הימית. האספקה בשרשרת לשיבושים בריאותיות, מגבלות עם יחד שהובילו,

 צפויים האיפלציה קצבי בה מכן, לאחר בתקופה וכן דצמבר) מול (דצמבר אחוזים 2.4-ל 2021 לשת האיפלציה

 אחוזים. 2-ל 1.5 שבין טווח על להתייצב

 על מבוססת זו תחזית ).2025 עד 2023( יותר רחוק לאופק תחזית כוללת שתית-הרב התקציבית התכית שה, כבכל

 התאוששות עם יחד הקורוה. משבר מאז שותרו הפערים בשל מהפוטציאל, גבוה מעט בקצב המשק צמיחת המשך

 לתחזית בהשוואה מוך באחוז להיות צפוי אשר לפש, בתוצר מסוימת פגיעה להיוותר צפויה עדיין 2024 בשת התוצר,

  הקורוה. משבר לפי שהוכה
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  הצמיחה קצב – הצמיחה תחזית סיכום :3 תרשים

  קודמת) לשה ביחס (שיוי

  

 

 16-ב הלמ"ס ידי על התוצר תוי פרסום טרום בוצעה התחזית ,2021 יוי , הראשית הכלכלית אגףב מקרו צוות עיבודי מקור: 
 .2021 באוגוסט

  
   התוצר התפתחות – הצמיחה תחזית סיכום :4 תרשים

  )2019-ל ביחס (שיוי

  

  
 16-ב הלמ"ס ידי על התוצר תוי פרסום טרום בוצעה התחזית ,2021 יוי , הראשית הכלכלית באגף מקרו צוות עיבודי מקור: 

 .2021 באוגוסט

 אחוזים 15.3 של ממוצע לשיעור עד ,2019 בשת אחוזים 3.8 של היסטורי מוך משיעור עלה במשק האבטלה שיעור

NAIRU -ב דולהגי את כאמור שיקף האבטלה בשיעור הגידול האבטלה). שיעור של הרחבה (בהגדרה 2020 בשת

)Unemployment of Rate lationInf Accelerating-Non(, הבריאותית. המגבלות עקב העבודה היצע צמצום קרי 

 שהוצאו אלה כולל מועסקים מספר על מדווח הלמ"ס שכן ,מורכבת עבודהה שוק על הקורוה השפעת של המדידה

 עובדים שיוך בשל המלאה, התמוה את משקף בהכרח איו הרחב האבטלה שיעור של התון גם לכך, מעבר .לחל"ת
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 במסמך לפיכך, העבודה. בכוח משתתפים שאים לאלה או המובטלים למאגר חודשים 12 על העולה בתקופה בחל"ת

 שלהלן: בלוח החל"ת), כולל (לא עלבפו המועסקים מספרי הצגת באמצעות העבודה לשוק התחזית מוצגת זה

 בחל"ת שמצאים עובדים ביכוי המועסקים, מספר :1 לוח

  (באלפים)

  הראשית. הכלכלית אגף ותחזיות ישראל בק - בפועל התוים מקור:

   

  הגלובלית לכלכלה התחזיות

 עשורים. רמספ מזה ביותר החדה ההתכווצות את 2020 בשת חוותה העולמית הכלכלה הקורוה, מגפת בעקבות

 2020 בשת אחוזים 3.2-ב התכווצה העולמית הכלכלה האחרון, בעשור אחוזים 3.5 של ממוצעת שתית צמיחה לאחר

 יכר באופן השתפרה ,2021 בשת ההדבקה. קצב את להאט שועדו והמגבלות הגיף של המהירה התפשטותו בעקבות

 הפעילות של מחודשת פתיחה שאפשרה דיותמהמ בחלק רחבת להתחסות הודות כלכלית, המאקרו הסביבה

 כלכלית מדייות המשך לצד ההון, שוקי ועל העולמי הסחר על חיובי באופן השפיעה המחודשת הפתיחה העסקית.

 המשך זאת, עם בארה"ב. במיוחד והמשקיעים, הצרכים ובביטחון הפרטית בהכסה לגידול שתרמה מרחיבה

 הכלכלה התאוששות את משמעותי באופן עכבל עלול בעולם, מוך התחסות קצב לצד יםהווריאט התפשטות

  מחמירות. במגבלות לפעול לחזור עלולה והיא העולמית

 בארה"ב המצרפי בביקוש והגידול אחוזים, 6-בכ ואמדת מעלה כלפי עודכה 2021 בשת הצפויה העולמית הצמיחה

 בקצב מהבדלים הובעת הכלכלות בין בהתאוששות גבוהה שוות קיימת זאת, עם וספות. למדיות לחלחל צפוי

 מהמגמה הפער את לסגור להמשיך ויצפ העולמי התוצר ,2022 בשת הממשלתית. ובתמיכה האוכלוסייה התחסות

 אשר מהעפים בחלק טווח ארוכות "צלקות" להותיר שעלולים סיכוים קיימים עדיין זאת עם המשבר, טרום של

 2022 עד 2019 םבשי הפוטציאלי בתוצר החציוית השתית הצמיחה ,OECD-ה ארגון לפי הזעזוע. עיקר את ספגו

 בקרב שים. חמש לאחר אחוזים 1.6 של מצטברת פגיעה עם המפותחות, המדיות בקרב האחוז קודות 0.3-ב פחתה

  שים. חמש לאחר אחוזים 2.2-ב אמדת והיא יותר משמעותית הפגיעה המתפתחות המדיות

 חזר הייצור ההיצע, בצד הכלכלית. הפעילות על מהמגבלות יכר חלק שחרור לאחר בחדות התאושש העולמי הסחר

 התמיכה הביקוש, בצד המגבלות. לאופי התעשייה של ומהתאמה מחמירות פחות ממגבלות כתוצאה לעצמו

 הצריכה בהרכב שיוי לצד קיימא, בי מוצרים על בהוצאה לגידול תרמו הכבושים הביקושים ושחרור הפיסקאלית

 גבוה ביקוש לצד למחצה המוליכים בעף ההיצע בצד מגבלות זאת, עם מחמירות. מגבלות קיימות היו בהן בתקופות

 מצאים והמכולות השיט כלי כן, כמו הרכב. בתעשיית בפרט וספים, בעפים התפוקה על מעיבים אלקטרו, לציוד

 האספקה שרשרת את לשבש ממשיכים במלים יותר מוך ופריון חברתי ריחוק על ומגבלות מלאה, לקיבולת קרוב

  הגלובלית.

 מהפעילות חלק השירותים. עפי של לפעילות בחזרה רבה במידה תלוי העולמי (ובתוצר) בסחר ההתאוששות המשך

 העולמי הסחר הייצור. גורמי של וממגבלות בריאותיות מהגבלות לרעה מושפע עדיין טק)-היי (שאים להא בעפים

  אחוזים. 5.8-ב 2022 ובשת אחוזים 8.2-ב השה לצמוח עתיד

  
2019 2020 2021 2022  

  3,875  3,783  3,547  3,967  (באלפים) מועסקים
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  2022–2019 לשים בעולם הצמיחה תחזיות :5 תרשים

  קודמת) שה לעומת בתוצר שיוי אחוז(

  

  
 הראשית. הכלכלית אגף ועיבודי 2021 יולי ,IMF מקור: 

 

 תוצר החוב ליחס תחזית

 את משקף המבי הגירעון אחוזים. 4.4 של גבוה בשיעור אמד הממשלה של המבי הגירעון הקורוה משבר טרום

 אחוז). 0.7-בכ הרגיל הגירעון את צמצם המשבר טרום המחזורי (הרכיב העסקים מחזור מוכה הממשלתי הגירעון

 הצמיחה לקצב מעבר התקציבית, בהוצאה עלייה עקב וצר לאומית-בין בהשוואה יחסית הגבוה המבי הגירעון

 הציבורי החוב רמת בזכות המשבר. פרוץ לפי בשים מחזורית-פרו מדייות ושיקף המס בשיעורי הויריד הפוטציאלי

 מרחיבה מדייות ליישום פיסקלי מרחב ישראל למדית היה הגבוה, המבי הגירעון אף ועל יחסית המוכה

  המשבר. עם להתמודדות

 בשת ההוצאה בבסיס הגידול את מיתן ההמשכי התקציב מחזורית, אטי במדייות שהתאפייה הקורוה חבילת לצד

-התלת התקציבית בתוכית ביטוי לידי שבאה כפי ההוצאות, ותחזית הוכחיות המקרו לתחזיות בהתאם .2020

 בתוצר יכרת להתאוששות הודות השאר, בין זאת, אחוזים. 4.2-ב 2021 בשת המבי הגירעון את אומדים או שתית,

 בטווח תוצר החוב יחס התפתחות את בוחת שלהלן הסימולציה הבאות. בשים ממיסים וההכסות הפוטציאלי

 במגמת ולהתחיל ,2021 שת בסוף אחוזים 73-בכ להתייצב צפוי תוצר החוב יחס וספים. מדייות צעדי ללא הביוי,
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 ממוצע מבי גירעון יידרש ,2040 בשת אחוזים 60 של תוצר חוב ליחס להתכס כדי .2024 בשת החל מתוה דהירי

  ואילך. 2022 משת החל אחוזים 2.5 של

  

תוצר חוב ליחס סימולציה :6 תרשים

  

 

 הראשית. הכלכלית אגף מקור:

  

  המדיה והכסות מקרו לתחזית סיכוים ב': פרק

 הקורוה גיף של וספים מווריאטים כתוצאה המשק על משמעותיות מגבלות

 הוא ביותר המשפיעים מיםהגור אחד הצמיחה. מתחזית ולסטיות שוות להתפתחויות להביא עשוי גורמים מספר

 התפשטות את להאט ביסיון הכלה צעדי קיטת לחייב ועלול משמעותי באופן ההדבקה קצב את מגדילה וריאט

 המקומית הכלכלה של מהירה להתאוששות לסייע עשויה יעילה שתהיה רחבת התחסות זאת, לעומת המגיפה.

 טק ההיי ולעף שלה העיקריות הסחר שותפות של תוצרל לתרום צפויה בארה"ב מהירה התאוששות והעולמית.

  בישראל.

  גלובליזציה-דה

 שתשית פרוטקציויסטית למדייות ומעבר גלובליזציה-דה של מתהליך משמעותי חשש קיים ארוך,-הביוי בטווח

 – יותר כללי ובאופן הסחר, שותפות של היחסי היתרון את יבטל המדיות בין הסחר ייקור הפירמות. על וספת עלות

  וברווחה. הצמיחה בקצבי לפגיעה להביא עלול הדבר לאומי.-הבין הסחר של יתרוותיו את
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  ההון בשוקי ותיקון באיפלציה מתמשכת עלייה

 את להגדיל מיות,ה בשוקי ולירידות בתשואות לעלייה להוביל עשוי מהצפוי מוקדם הפיסיים התאים הידוק

 האג"ח תשואות של עלייה תימשך אם הממשלות. של החוב גיוסי על ולהקשות העסקי במגזר החוב תשלומי

 המימון עלויות על ולהשפיע המקומי לשוק לחלחל עשוי הדבר הפיסיים, התאים הידוק לצד בעולם הממשלתיות

 תתרחש, אם בתשואות, תלולה עלייה המשבר. פרוץ מאז תוצר החוב יחס של העלייה לצד זאת הפיסקאלי, והמרחב

-הדוט במשבר כן, כמו צמיחה. בחברות המשקיעים ובביטחון טכולוגיה חברות של השווי בהערכות לפגוע עשויה

  לצרכן. המחירים את לייקר בתורה שעשויה השקל היחלשות עם מתואמת הייתה ההייטק בעף הפגיעה קום,

  המקומי הפוטציאלי בתוצר ממושכת פגיעה

 ופסימי חלופי שתרחיש בעוד טווח, וקצרת מתוה תהיה הפוטציאלית בצמיחה הפגיעה כי מיח ההתאוששות תרחיש

 סיכוים כן, כמו יותר. עמוקה מבית ופגיעה הפוטציאלי התוצר של ההתאוששות בקצב יותר גדולה פגיעה צופה יותר

  מטה. כלפי מהתחזית לסטייה להביא עלולים גיאופוליטיים

  העבודה בשוק מבית פגיעה

 שוק של בהתאוששות רבה במידה תלויה הצפויה הצמיחה התעסוקה. בתמות התאוששות לגבי ודאות חוסר קיים

 בימ ששיוי ייתכן המשבר. לאחר העבודה בשוק הפויות למשרות העובדים כישורי בין ההתאמה ובמידת העבודה

 ושל הפרטית הצריכה של ההתאוששות על ויעיב הביוי בטווח משקל בשווי האבטלה את יעלה העבודה בשוק

  ההשקעות.

  כלכליות מקרו תחזיות סיכום

 התחזית עריכת בעת העבודה ושוק הצמיחה תחזית לביית ששימשו אלה הם שלהלן בלוחות המופיעים הערכים

 אשר חדשים, לאומית חשבואות תוי פורסמו באוגוסט 16 בתאריך .2021 באוגוסט, 1 בתאריך לממשלה שהוצגה

 כלפי משמעותי באופן התוצר רמת ואת הצמיחה תוי את העלו הלמ"ס מצד התוצר מדידת של מתודולוגי שיוי עקב

 מעלה.
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  התוצר רכיבי :2 לוח
  שתיים) גידול (שיעורי

 .2021 באוגוסט 16-ב הלמ"ס ידי על שפורסם התוצר תוי עדכון לפי ערכה תחזיתה *

  
  רלווטיים ומדדים תוצר :3 לוח

 ידי על 2021 באוגוסט 16-ב הלאומית החשבואות תוי פרסום טרם לממשלה והוצגה הוכה זה בפרק המוצגת הצמיחה תחזית *

 בשת הומילי התוצר ,-2.2%-ל 2021 בשת עודכה התוצר צמיחת מעלה: כלפי יכר באופן התוצר תוי את עדכה הלמ"ס הלמ"ס.

 .1,401.4-ל– 2020 בשת ,1,418.4-ל – 2019 בשת ש"ח, מיליארד 1,341.6-ל עודכן 2018

   

  
ממוצע 

2012-2017 
2018 2019  2020 2021  2022  

 4.7%  5.1% -2.6% 3.4% 3.5% 3.4%  צמיחה

 5.7% 10.2% -9.5% 3.8% 3.6%  4.1% פרטית צריכה

 3.8% 4.0% 2.7% 2.8% 3.9% 3.6% ציבורית צריכה

 4.2% 2.9% -1.3% 3.5% 2.5%  4.7% מקומית גולמית השקעה

 4.6% 2.2% -4.8% 2.5% 5.1%  4.3% קבועים בכסים השקעה

 4.5% 6.9% 0.1% 4.0% 6.4%  1.2% ייצוא

 5.3% 15.1% -8.0% 4.1% 6.4%  3.5% ייבוא

  
ממוצע 
2012-
2017 

2018 2019  2020 2021  2022  2023  2024  2025  

 3.2% 3.2% 3.4% 4.7% 5.1% *-2.6% 3.4% 3.5% 3.4%  צמיחה

 ומילי תוצר
 ש"ח) (מיליארדי

 
1,330* 1,407* 1,387* 1,474 1,564 1,645 1,732 1,823 

 1.3% 1.3% 1.5% 2.8% 3.2% -4.4% 1.5% 1.5% 1.4% לפש צמיחה

 (מדד לפש תוצר
2019=100( 

  100 95.6 98.6 101.3 102.8 104.1 105.4 

 (מדד תוצר
2019=100( 

  100 97.4 102.4 107.2 110.8 114.3 117.9 
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  רלווטיים ומדדים תוצר :4 לוח

  

  
ממוצע 
2012-
2017 

2018 2019  2020 2021  2022  2023  2024  2025  

 (ממוצע איפלציה
  שתי)

0.5% 0.8% 0.8% -0.6% 1.4% 1.5% 1.8% 2.0% 2.0% 

 (סוף איפלציה
 שה)

0.4% 0.8% 0.6% -0.7% 2.4% 1.5% 1.8% 2.0% 2.0% 

 במחירי שיוי
 התוצר

1.8% 1.3% 2.2% 1.2% 1.2% 1.4% 1.7% 2.0% 2.0% 
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 ותחזית מגמות – המדיה הכסות  ':ג פרק

 בה המשבר שת לאחר ממיסים, המדיה בהכסות המהירה ההתאוששות משכה 2021 של הראשוים בחודשים

   ).2020 ביואר שפורסמה התחזית (לעומת ש"ח מיליארד 19-כ של ההכסות אובדן רשם

 22.0 של ריאלית עלייה ש"ח, מיליארד 181.9-ב ואגרות ממיסים המדיה הכסות הסתכמו 2021 יוי–יואר בחודשים

 השה, מתחילת מתמדת בעלייה מצאות ישירים מיסים בסעיף ההכסות אשתקד. המקבילה התקופה לעומת אחוזים

 עדים וא אפריל ומאז השה, של הראשון ברבעון מתוים בשיעורים עלו עקיפים ממיסים ההכסות ואילו

 מוגבלת. הייתה ממיסים ההכסות על החומות" "שומר מבצע השפעת להערכתו, זה. בסעיף גם מהירה להתאוששות

 ירידה רשמה זה בסעיף מכך וכתוצאה רישומי), שיוי (בגין ש"ח מיליארד 0.7-בכ מטה כלפי עודכו מאגרות הכסות

  הרלווטי. במועד ויעודכו יבחו ההכסות ומגמות הצמיחה בתחזיות יםשיוי כי ןיצוי .2016 לעומת אחוזים 4.7 של

  1202-ו 2020 לשים יוי–יואר בחודשים ואגרות סיםיממ הכסות :5 לוח
  ש"ח) (מיליארדי

 .פעמיים-חד אירועים ביכוי *

  

  

 2021 עד 2015 יםבש סיםיממ המדיה הכסות :7 תרשים

  )פעמיות-חד הכסות ביכוי אשתקד המקבילה התקופה לעומת ריאלי שיוי שיעור(

 

 
 ת.הראשי הכלכלית אגף עיבודי סים,יהמ רשות מקור:
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  מסים עקיפים  מסים ישירים

  
 ריאלי* שיוי שיעור 2021 2020

  %24.6 102.3  81.5 ישירים סיםימ

 %19.2 76.2  63.5  עקיפים סיםימ

  %8.2 3.4 3.1 אגרות

 %22.0 181.9 148.1  סה"כ



  2022 בשת אחרות ומהכסות ממיסים המדיה והכסות כלכליות-המקרו ההתפתחויות תחזית

 

222  

 בעיקר ובעת העלייה להערכתו, השה. תחילת מאז עלייה במגמת מצאת הגבייה הישירים, המיסים בסעיף

 חברות הפקת ריבוי בהמשך, והפיסים. טק ההיי עפי לפעילות שתורמות ההון, בשוקי מהעליות הגזרות מהכסות

 כן, כמו אופציות). מימוש בגין מהשכר ויכויים (חברות ישירים ממיסים בהכסות מהיר לגידול  תורמת הטכולוגיה

   .משכר היכויים לסעיף םתר מדיה עובדי בהכסות יכרת פגיעה היעדר

  

 2021 ישירים, סיםיממ המדיה הכסות :8 תרשים

  )2019 לעומת ומילי שיוי שיעור(

 

 
  .הראשית הכלכלית אגף עיבודי סים,יהמ רשות מקור:

  

 והחל השה, בתחילת להערכות בהתאם מתון, בשיעור עלו הראשון ברבעון ההכסות  העקיפים, המיסים בסעיף

 בצריכה החיובית ההתפתחות את תואמות ייבוא וממיסי ממע"מ ההכסות מואץ. בקצב גדל ההכסות היקף מאפריל

 שהצטמצמה ירידה, במגמת מצאות הדלקים) צריכת את (המשקף הדלק על המס בגין ההכסות במשק. הפרטית

   האחרוים. בחודשיים מאוד
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  2021רבעון שי   2021רבעון ראשון 
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  2021 פים,עקי סיםיממ המדיה הכסות :9 תרשים

  )2019 לעומת ומילי שיוי שיעור(

 

 
 הראשית הכלכלית אגף עיבודי המסים, רשות מקור:

  

 מחברות דיבידדים ביטחוי, ייבוא מע"מ לאומי, לביטוח המוסד השקעות את בעיקר כוללות האחרות ההכסות

 כפי בגבייה. התאוששות יכרת השה ,2020 בשת מוכים תקבולים לאחר ועוד. טבע מאוצרות תמלוגים ממשלתיות,

 ורמטיבי תון הקודמת, השתית התחזיתמ אחוזים 46 התקבלו 2021 יוי–יואר בחודשים שלהלן, בתרשים שמוצג

   קודמות. לשים בהשוואה

 או זאת, עם ביטחוי. ייבוא ממע"מ מוכות הכסות רשמו 2021 שת בתחילת גם ,2020-ו 2019 בשים למצב בדומה

 אחרות הכסות יתר סעיף-תת אלה. בשים שקרה כשם זה, בסעיף הגבייה תחזית תתממש ההש סוף עד כי צופים

 חברות של דיבידדים כגון בתוכו, שכללות פעמיות-החד ההכסות בגלל בעיקר ,השים בין רבה תודתיות רשם

  .ממשלתיות
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 2021 שת של יוי–יואר חודשים במהלך אחרות הכסות ברכיבי הגבייה התפתחות :10 תרשים

)שתית היגבי מתוך שיעור(

  

 
 הראשית הכלכלית אגף עיבודי סים,יהמ רשות מקור:

  

   2022–2021לשים ההכסות תחזית עדכון

 343.0 על עמדה הקורוה) משבר (טרם 2020 יואר בחודש הוצגה אשר 2021 לשת ואגרות סיםממי ההכסות תחזית

 והתחזית במשק, והכלכליות הבריאותיות להתפתחויות בהתאם פעמים מספר עודכה התחזית ש"ח. מיליארד

 גבוהות והי השה של הראשוה במחצית ההכסות בפועל, ש"ח. מיליארד 330.9 על עמדה 2021 במרץ שפורסמה

 ההון. בשוקי מגאות ובע זו בתקופה ממיסים מההכסות יכר חלק ש"ח. מיליארד 15.9-ב זו תחזית מפריסת

 ש"ח מיליארד 12-לכ להיתרגם צפויה האחרוות) בשים לממוצע (מעבר NASDAQ במדד העלייה להערכתו,

 ברכיב עודפות הכסות מיחים לא או ,2025–2022 לשים הכסות תחזית להכין בבואו .2021-ב ממיסים בהכסות

  .הורמטיביות השים של מזה מוך בשיעור יעלה NASDAQ-ה מדד 2022 בשת כי ומיחים זה
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  מדייות צעדי יישום ללא ,2022–2021 לשים ההכסות תחזית :6 לוח
  ש"ח) (מיליארדי

 ת.ספרו עיגולי בעקבות פערים ייתכו *

  
  

   

  
 גבייה – 2020

 בפועל
 תחזית – 2021
  2021 מרץ

 תחזית – 2021
 וכחית

 תחזית – 2022
  2021 מרץ

 תחזית – 2022
 וכחית

 199.5  198.9  177.7  167.2  ישירים סיםימ

 160.9   155.7 146.6 137.3 עקיפים סיםימ

 7.0  6.8 6.6 6.4 אגרות

 367.4 348.9  361.4 330.9 310.9 סיםיממ כסותהה סך

 26.9 26.6 25.6 24.6 7.3 אחרות הכסות

  394.3 375.5 387.0 355.5  318.2 כסות*הה סך

 תחזיתמ פער
 קודמת

        

  18.5      30.5    סיםיממ כסותהה סך

  0.3      1.0    אחרות הכסות סך

  18.8    31.5    הכסות*ה סך
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  קודמתה לעומת שה כל – הגבייה על בתוקף חקיקה שיויי השפעת :7 לוח
  ש"ח) (במיליוי

 2022 2021  שה

  60 60  )2014-מ השיוי (השפעת וספת דירה על שבח מס

    -05 אחרים שוביםיולי לעכו הטבות הרחבת

   -780 פחת

   40 )2020 יוי ועד 2011-מ שעה (הוראת מים לתאגידי הטבות

  190  -100 קורוה – בשחלוף יחידה דירה למכירת מועדים הארכת

  40 50 הפקה הוצאות יכוי

  -90 -100 חברות מס על הסולר הסדר ביטול השפעת

   -2,400 פיצויים לקרן הפרשה

 60   )2021 סוף עד זיכוי 20%( הדרומי העימות קו ליישובי טבותהה הרחבת

 בחברות שליטה בעל והחרגת מו"פ בחברת השקעה בשל הון בהפסד הכרה
 30.06.2022 עד שעה הוראת - 102 סעיף לעיין שליטה בעל מהגדרת מו"פ

  30 

 100  2021 סוף עד וחשמלי היברידי ברכב השימוש שווי בזקיפת הפחתה

 -230   2021 יוי–-0202– ספטמבר בתקופת המשק העפי בכל פחת כפל

  160 -3,280  ישירים סיםימ סה"כ

  460 500  סולר הסדר צמצום

   410 וחשמלי היברידי רכב לכלי הטבות של הדרגתי ביטול

    370  לטון ש"ח 102-ל 46-מ פחם על יהיק מס העלאת

 -60   אמון דגי – מכס הפחתת

 400 1,280 עקיפים סיםימ סה"כ

 0  0  אגרות

 0  0 אגרות סה"כ

  560 -2,000  הכסות סה"כ 
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 שתית-התלת כיתוהת ובטווח 2022–2021 בשים וספות והכסות מתוכים חקיקה שיויי ד': פרק

 ההכסות היקף על המשפיעים צעדים כללים הממשלה, שאישרה 2022-ו 2021 לשים התקציב הצעות במסגרת

 וביחידות האוצר במשרד שוים גורמים ידי על הוכן הצעדים מיישום הובעים השיויים להיקף האומדן הצפוי.

 האמורים הצעדים להשפעות תחזית וכן ,2022–2021 לשים המדיה להכסות ותרומתם הצעדים פירוט להלן הסמך.

  .2025–2023 שתית-התלת התוכית בשות הצפוי ההכסות היקף על

  2022 בשת המדיה הכסות בתחום צעדים :8 לוח
  ש"ח) (במיליארדי

  

 סיםיממ הכסות מזה, ש"ח. מיליארד 396.9-ב מסתכמת מדייות צעדי יישום הכוללת 2022 לשת ההכסות תחזית

  .ש"ח מיליארד 25.7-כב יסתכמו חרותהא וההכסות ש"ח, מיליארד 71.13 -כב להסתכם צפויות ואגרות

אומדן להיקף ההכסות   צעד
 בשת 2022

 הערות

 פעמי-חד  0.57  ערעור לפי שומה תשלום

 בבסיס שיוי  0.6 מפלסטיק חד"פ בכלי השימוש צמצום

 פעמי-חד  0.42 יסף מס של במקור יכוי

 פעמי-חד  0.75  כלואים רווחים מיסוי – מצטברות הכסות

 בבסיס שיוי  0.38 מזיקים משקאות מיסוי

 בבסיס שיוי  0.51 דלקים מהילת

 בבסיס שיוי  0.15 במזומן השימוש צמצום

 בבסיס שיוי  0.35 דיגיטליים שירותים על מע"מ גביית

 בבסיס שיוי  0.28 (דלקים) הדלק בתחום הואה מיעת

 בבסיס שיוי  0.2 השקעה וקרות שותפויות מיסוי הסדרת

  בבסיס שיוי -0.29  סחר הסכמי

  בבסיס שיוי -0.15 בחקלאות מכסים הפחתת

   3.8  המדיה הכסות בתחום צעדים סה"כ

  פעמי-חד -1.2  לאומי לביטוח למוסד הוגעים הכלכלית כיתובת השיויים

   396.9   צעדים כולל 2022 לשת ההכסות תחזית
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  2022-ו 2021 הכספים תולש המס הטבות תחזית
  

 המדיה מהכסות אחוזים 21-כ שהם ש"ח, מיליארד 76.6-בכ התחזית, פי על יסתכמו 2021 לשת המס הטבות

 ש"ח, מיליארד 64.7-בכ דל"ן ובמיסי הכסה במס ההטבות יסתכמו זה סכום מתוך תוצר. אחוזי 5.2-כ או ממסים

  .ש"ח מיליארד  0.9-בכ באגרות וההטבות ש"ח מיליארד 11.0-בכ עקיפים סיםבמי ההטבות

 המדיה מהכסות אחוזים 22-כ שהם ש"ח, מיליארד 80.5-בכ חזיתהת פי על יסתכמו 2022 לשת המס הטבות

 ש"ח, מיליארד 68.1-בכ דל"ן ובמיסי הכסה במס ההטבות יסתכמו זה סכום מתוך תוצר. אחוזי 5.2-כ או ממיסים

 ש"ח. מיליארד  0.9-בכ באגרות וההטבות ש"ח מיליארד .511-בכ עקיפים במיסים ההטבות

 בריאות במס הלאומי, הביטוח בדמי הטבות כוללים ואים בלבד הממשלתי במס הטבות כוללים אלה סכומים

 על הכסה במס להטבה בוסף לדוגמה ,משמעותיות להיות עשויות אלו הטבות המקומיות. הרשויות של ובארוה

 בריאות ובמס הלאומי הביטוח בדמי מהטבה 2021 בשת ייהו השתלמות בקרות המפקידים התשואה, ועל ההפקדה

 הביטוח בדמי מהטבה ייהו חיים ובביטוחי פסיה בקרות גמל, בקופות המפקידים ואילו ש"ח, מיליארד 2.8-כ בסך

 6.8-כ של בארוה הקלות יעיקו המקומיות הרשויות כן, כמו ש"ח. מיליארד 5.6-כ של בריאות ובמס הלאומי

-בכ התחזית, פי על ,2021 בשת יסתכם לכמת בידיו שעלה הרחבה בממשלה המס הטבות שסך כך ש"ח, מיליארד

 הפטור או למלכ"רים הכסה ממס הפטור כגון ידועה, לא שעלותן הטבות מספר להוסיף יש זה על ש"ח. מיליארד 92

  מחו"ל. ההכסות על םחוזרי ולתושבים חדשים לעולים היתן

 מתוך בגבייה הירידה את שמודדת ההכסות הפסד שיטת הראשוה, מס: הטבות לאמוד עיקריות שיטות שלוש ישן

 ההוצאה של השיטה יה,השי המס. הטבת של קיומה מעצם מושפעת איה המיסים משלם שהתהגות החה

 שההוצאה החה אותה מתוך ישירה, הוצאה באמצעות כספית הטבה אותה מתן עלות את המודדת האקוויוולטית

 מביטול כתוצאה בהכסות הצפוי הגידול את המודדת הגבייה, תוספת שיטת השלישית, התהגות. משה איה

    הציבור. בהתהגות בשיוי מתחשבת הקודמות, השיטות לשתי ביגוד זו, שיטה ההטבה.

 מוכה הכסות תוספת ייב כלשהי הטבה שביטול לצפות יש ולכן ההכסות, הפסד שיטת פי על הוא זה בפרק החישוב

  ההטבה. מאומדן

 שבהם במגזרים הפעילות בהיקף שיוי בשל המס, הטבות עלות על גם משפיע ,2020 בשת שהחל הקורוה, משבר

 פטור ,תכס תיירות על ממע"מ (פטור התיירות הם בולטת ההשפעה בהם העיקריים המגזרים המס. הטבות קיימות

  הסולר). (הסדר והתחבורה )free Duty-ב ממס ופטור באילת ממע"מ

  כדלהלן: בחוק, שיויים בחשבון לוקחת 2022-ו 2021 לשים המס הטבות שתחזית לציין יש

 ת עדי לחיסכון המס הטבת ,2016 לשסיוו על חושבה פחושבה לא הפיצויים רכיב על התגמולים. רכיב על רק יד 

 הכלכלית ההתייעלות בחוק לטובתו. אלה כספים לעקל או למשוך המעסיק של בכוחו שהיה כיוון מס, תהטב

 לעובד, שייך יהיה הפיצויים שרכיב קבע  ),2018 -ו 2017 התקציב לשות התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוי

 את גם תכלול והיא פסיוי לחיסכון המס הטבת חישוב שוה ,2017 משת החל לכן, התגמולים. לרכיב בדומה

 פי על כן, כמו ש"ח. מיליארד 5.5-בכ המס הטבות את מגדיל החישוב שיטת שיוי הפיצויים. רכיב בגין ההטבה

 החל הוגבל ,2016 שת עד בתקרה מוגבל היה שלא הפיצויים, לרכיב המעביד הפקדת על ממס הפטור חוק, אותו

  ש"ח. 32,000 של שתית לתקרה עד 2017 משת



2022 התקציב עיקרי      

 

229 

 יין מבוססת פעילות לעודד כדי תוקן, השקעות עידוד חוקי קת החל בארץ. רוחשל חברות מס מוטל 2017 מש 

 מפעל על אחוזים) 6 של אף מסוימים (ובמקרים האזורים בשאר אחוזים 12 או א' פיתוח באזור אחוזים 7.5

 שיעור הופחת כן, כמו בחו"ל. לחברה טכולוגי, במפעל שמקורו דיבידד, חלוקת על אחוזים 4 של ומס טכולוגי

 0.5-בכ אמדת השיויים עלות אחוזים. 7.5-ל אחוזים 9-מ א' פיתוח באזור ממפעל מועדפת הכסה על המס

  .ש"ח מיליארד

 סות על המס שיעורת החל הועלה והימורים מהגרלות הכהפטור ותקרת אחוזים 35-ל אחוזים 30-מ 2017 בש 

  ש"ח. 30,000-לכ ש"ח 50,000-מכ 2019 משת החל הוקטה

 ת החלקודת זכאי שעות, 1,700 על העולה בהיקף מקצוע לימודי שסיים אדם ,2017 משחצי במקום אחת זיכוי ל 

 כה. עד זיכוי קודת

 תלאם. והן לאב הן 5 גיל עד ילדים ןבגי הזיכוי הועלה ,2017 בש 

 תסת, ידי על אושרה שטרם התקציב הצעת פי על ,2022 בשמתוך שיחולקו רווחים על מופחת מס יוטל הכ 

  .הון השקעות עידוד חוק של החלופי המסלול לפי רווחים

  

 64.5 של כוללת עלות ועם אחת כל ש"ח מיליארד 2.2-מ גבוהה עלות עם הטבות כעשר ישן ,2022 לשת תחזית פי על

  .המס הטבות עלות מכלל אחוזים 80-כ מהוות אלו הטבות ש"ח. מיליארד

  ביותר הגבוהה העלות עם המס הטבות עשר :1 תרשים

 ש"ח) (מיליארדי

 

  .הראשי הכלכלן אגף מקור:

  .ובארוה בריאות במס לאומי, ביטוח בדמי הטבות כולל לא בלבד. הממשלתי במס הטבות לתרשים: הערה
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   גורמים: ארבעה בחשבון מביא איו שלעיל החישוב

 אמדה הטבה כל עלות אחרות. הטבות עלות על מסוימת הטבה ביטול של צולבות השפעות תלוי בלתי באופן 

 בפרד הטבות שתי ביטול פרוגרסיבי, במס שיוי. ללא שארים החוק סעיפי ששאר בהחה דהייו האחרות, מההטבות

 אחד. כל ש"ח 1,000 של יכויים ושי ש"ח 11,000 של ברוטו הכסה יש שלאדם לדוגמה יח יחד. לביטולן דומה איו

-ב מסתכמת בפרד הטבה כל עלות זה. סכום מעל אחוזים 20 ושל ש"ח 10,000 עד אחוזים 10 של מס שמוטל גם יח

 למרות אך מס, הטבות של סכימה האוסרים יש מכך כתוצאה ש"ח. 300 עולות ביחד ההטבות ששתי בעוד ש"ח, 200

   בלבד. אידיקציה בו לראות שיש הסייג עם הטבות, של סיכום מציגים או זאת

 וייםהגותם אפשריים שילקח לא ההטבות. לביטול כתגובה המס, משלמי של הכלכלית בהת ,לדוגמה, בחשבון 

 מע"מ. מהטלת כתוצאה וירקות פירות בצריכת אפשרי קיטון

 לקח לא כן, כמו הגבייה. אכיפת עלותהאכיפה. עלות על כלשהי הטבה ביטול השפעת בחשבון ה 

 טל חלוקת על ההטבות ביטול השפעת המס. 

  מביטולן. מתאפשר שהיה הפעולה מרחב גדול ומה המס, הטבות מקיפות כמה עד מדגים החישוב הסייגים, למרות

  קודמות לשים והשוואה המס הטבות אומדי טיב

 המס, הטבות יצול על ועדכי מפורט תוים בסיס בהיעדר שכן גדולה, וודאות-מאי סובלים המס הטבות אומדי

 שאין בהחה התחזית, תש לערכי מקודמים אשר שים, מספר של ובפיגור חלקיים תוים פי על האומדים מחושבים

 שיויים ובגלל העסקים מחזורי בגלל אולם, יציבה. ומיסויית כלכלית-מקרו בסביבה סבירה זו החה התהגות. שיויי

  במלואה. מתקיימת לא זו שהחה לשער יש המס, במערכת משמעותיים

 אומדן המס הטבות לפרק וסף שים חמש לפי לדוגמה, המס. הטבות תקציב של הכיסוי מתרחב פעם מדי כך, על וסף

 היברידיים רכבים על מופחתים קייה מס שיעורי בגין ההטבה וכן האיטרט דרך מחו"ל לרכישות ממע"מ לפטור

 המתודולוגיה משתה רחוקות לעתים כן, כמו העבודה. במקום חים מחיה לפטור אומדן וסף 2021 ובשת וחשמליים,

   מסוימות. מס הטבות של העלות לאמידת

   .השים בין המס הטבות אומדי של פשטית השוואה המועים "רעשים" הם אלה כל לסיכום,

  תקציביות כהוצאות ההטבות

 או מפטֹורים הובע הכסות, כהפסד מוגדרות ),Expenditures Tax( המס" "הוצאות האחר בשמן או המס הטבות

  כלכלית. פעילות של שוים לסוגים או אזרחים של שוות לקבוצות היתים במיסים, מהחות
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   מס הטבות סיווג

  תודוגמא  הגדרה  ההטבה סוג

  מס מכל פטורה העסקה או ההכסה  פטור
 וירקות פירות צריכת על ממע"מ פטור

  טריים

  יכוי
 חיסכון של או פרטית הוצאה של הפחתה

  החייבת מההכסה
  גמל לקופת הפרשה של יכוי

  ציבורי למוסד תרומה בגין זיכוי  המס של הפחתה  זיכוי

 מס שיעור

 מופחת
  מאושרים מפעלים על חברות מס  העסקה על או ההכסה על מופחת מס

 יכוי הקדמת

 או הוצאה

 חיובה דחיית

   הכסה של

 דחיית או ההכסה חיוב מועד לפי הוצאה יכוי

  שהופקה למרות הכסה של חיובה

 הכלכלי הפחת משיעור הגבוה מואץ פחת

 במועד דיםלעוב אופציות של במס חיוב או

  ההקצאה במועד ולא המימוש

  

Stanley  פרופ' ידי על האמריקי האוצר במשרד הקודמת המאה של 60-ה שות בסוף פּוַתח מס" "הוצאות המושג

Surrey, תגרס ִחייב 1974 ומשות רוב הפדרלי. הממשל בתקציב המס הטבות על דיווח לכלול הקוה מדי OECD 

 ,1986 משת החל בישראל, שבארה"ב. מהערים חלק ואף המדיות מרבית גם וכך סמ הוצאות תקציב מפרסמות

  ).1985 - התקציב יסודות לחוק )2(ב)(2 סעיף פי (על המדיה לתקציב דומה דיווח מצורף

 את קיים, שהמידע ככל יכלול, כזה שדוח היא השאיפה אולם למדיה, ממדיה השו מס הטבות אודות הדיווח פירוט

 :האלה הפרטים

 מס; הטבות של רשימה  

 הטבה; כל של עלות  

 יםהי (לפי מההטבה הסות עשירוה כל או הכטי משתגיאוגרפי ראזו בעבודה, מעמד מין, – אחר רלוו 

  וכדומה);

 ("מועילות"); יעדה את משיגה היא והאם ההטבה טרתמ  

 ("יעילות"); אופטימלית בעלות היא היעד השגת האם  

 ות האםזכאות) יקורת(ב בהטבה לרעה שימוש ייעשה שלא דואגים המס שלטו. 

 ות האםזכאות). (ביקורת בהטבה לרעה שימוש יעשה שלא דואגים המס שלטו  

 ועדו במס הקלות ועדה ההקלה לעיתים חברתיים. או כלכליים יעדים להשיג הלי, קושי לעקוףדחיית לדוגמה מ 

 בדרך בין לתת אפשר במס הקלה הצבירה. בעת אלה רווחים לאמוד הקושי בגלל המימוש למועד הון רווחי מיסוי

 ללא הלוואה לקבלת השווה הטבה גלומה המס תשלום בדחיית אף שיעורו. בהפחתת ובין המס בסיס צמצום של

 ריבית.
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   :("התקן") האלה המאפייים את מס כל לגבי קובע שהחוק מיחה זו הגדרה

 סה, מס בסיס – המס בסיססה הוא ה,לדוגמ הכבייצור הכרוכות עסקיות בהוצאות ההכרה ולכן החייבת, ההכ 

 לשם הגדלה אך כהטבה, תיחשב לא טכולוגי שיוי עקב הפחת שיעורי הגדלת כן, כמו מס. הטבת איה ההכסה

 היתות זיכוי קודות 2.25-ה (דהייו לתושב הזיכוי היא וספת דוגמה ההטבות. ברשימת תיכלל השקעות עידוד

 לשים זיכוי זאת, לעומת .0 של תחילי מס לשיעור ערך שווה שהוא בהחה המס), סף את והקובעות ישום לכל

מס. להטבת ייחשב חדשים לעולים או

 י המס שיעור – המס שיעורה ההטבה מחושבת לעומתו התקכדלהלן: להטבה, מהטבה משת 

 ת החל אחוזים 23 בגובה חברות מס שיעור לעומת חושבו הון השקעות עידוד בחוק לחברות הטבות2018 מש. 

 סה במס הטבותסה פרט ליחידים, הכסה ובהימורים בהגרלות לזכיות ההון, משוק להכדירה משכר ולהכ 

 .מעבודה הכסות על המס שיעורי לעומת חושבו הבאים) בסעיפים (ראה

 סה הטבותת עד ההון: משוק להכסה. מקבל של השולי המס שיעור לעומת המס הטבת חושבה 2012 שההכ 

 על פרוגרסיביים מס שיעורי המטילה דואלית כמערכת ראליתהיש המס מערכת את רואים או 2013 משת

 לשים מהתקציב לכן, הטבה. בהם לראות מבלי מהון הכסות על מוגבלים מס ושיעורי מעבודה ההכסות

 מההכסה היכוי או פסיה בקופות או השתלמות בקרות התשואה על הפטור בגין ההטבה 2014–2013

 שאין לציין יש .אחוזים 25 של "תקי" מס שיעור לעומת מחושבים מוכות הכסות ולבעלי לקשישים מריבית

 לאומית.-ןבי השוואה כל כאמור המגביל דבר ,התקי המס שיעור לגבי אחידה גישה בעולם

 סה הטבהסות על הרגיל המס שיעור לעומת חושבה והימורים מהגרלות להכעל אחוזים 35 – אלה הכ 

  .2017 משת החל ברוטו, ההכסה

 סות הטבותי שבח מס יעורש לעומת חושבו מקרקעין משבח להכאחוזים. 25 של תק 

 ייה במס הטבותי מס שיעור לעומת חושבו קשיעור בהסדר הגלומה ההטבה לדוגמה, – מוצר אותו על תק 

 לאומית.-בין השוואה כל כאמור המגביל דבר התקי, המס

 סולר. לליטר ש"ח 3-כ של בלו לעומת חושבה לסולר ההטבה 

 אחוזים 17 של מע"מ שיעור לעומת חושבו במע"מ הטבות.  

 במס. החייבים הגדרת 

 סות על הפטור אין טריטוריאלית מס בשיטת לדוגמה, – הגיאוגרפיים הגבולות הגדרתחשב מחו"ל הכ .כהטבה  

 הלה – המס מות להוראות היא כאן הכווסותה גובה או דוחות הגשת מועד קביעת כגון בחוק, שובמקרה ק 

 .המס בתשלום איחור של

 התקן מהו ברור תמיד לא שכן בעייתית, ההגדרה אולם מס, כהטבת תיחשב ממו סטייה כל התקן, קביעת לאחר

 אזי המוסף, הערך הוא המס בסיס אם .0 בשיעור מע"מ חל סחורות ייצוא על לדוגמה: ההטבה. את לחשב יש לעומתו

 סחורות ייצוא על 0 שיעור את לכלול אין ת,המקומי הצריכה על מס הוא המע"מ אם אך הטבה, בזה לראות יש

 אין ומס. מס בכל התקן לקביעת בכפוף כאן המדּווח המס הטבות להיקף להתייחס יש לפיכך, המס. הטבות ברשימת

 סעיף לכלול הטכית שלהחלטה להדגיש חשוב שוה. ולהרכב שוה להיקף מגיע היה אחר שחוקר המע, מן זה

  .רצויה ההטבה האם הערכית ההחלטה על השלכה אין ההטבות ברשימת

 מיחה המס הטבות אומדן לביית כאן שבחרה השיטה בעייתי. ּכימּוַתן גם לוויכוח, תוה ההטבות הגדרת רק לא

 להביא ומבלי למייהן, המס הטבות שבין ההדדיות ההשלכות חישוב ללא – שקיימת היחידה היא הידוה שההטבה

 אפוא, חייב, איו מסוים בסעיף שיוי ההטבה. ביטול של במקרה הכלכלית בהתהגות האפשרי השיוי את בחשבון
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 אפשר היה לחלופין, סעיפים. כמה של בצירוף יותר עוד תקפה זו וקודה המדיה, ותבהכס ערך באותו לשיוי לגרום

 האקוויוולטית ההוצאה של בשיטה או התהגות) שיויי בחשבון שלקחו (לאחר הגבייה הפסד של בשיטה לבחור

  .ההה) של הפויה בהכסה שיוי לאותו מביאה שהייתה התקציבית (ההוצאה

 להלן. שיפורט כפי – ההון בשוק להטבות המתייחס הסעיף למעט ,2020 בשת מימוש בסיס על הם האומדן סעיפי רוב

 בעוד מפורטים, מסוימים סעיפים המדיה. הכסות במהל שהצטבר במידע תלויה םהתוי של הפירוט רמת

 על מבוססים האומדים המס, הטבות של המיצוי מידת בחיזוי קשיים עקב כלליים. האומדים אחרים שבסעיפים

 רלווטי המשת או תוצר כלל (בדרך לערכים המקודמים שים, חמש של פיגור כדי עד לעיתים מעודכים, לא תוים

  .לעיין בהתאם 2022-ו 2021 השים של אחר)

  

  מדייות ככלי מס הטבות של והחסרוות היתרוות

 שאלת כלשהי, פעילות עם או מסוימת אוכלוסייה עם שתטיב ממשלתית התערבות המצדיק שוק כשל מתגלה כאשר

 ישירה? הוצאה או מס הטבת – ההטבה את להעיק כדי לבחור יש דרך באיזו השאלה

 ההטבות את לחלק המס מגון של שביכולתו בכך תקציביות הוצאות פי על יתרון מס שלהטבות מוזכר תיםילע

 של מגון – גיסא מחד המציאות. במבחן עומד תמיד לא זה שטיעון ראה אולם, מוכה. ובעלות רחבה לאוכלוסייה

 לאומי), לביטוח המוסד ידי-על ילדים קצבאות חלוקת (למשל יעיל פחות לא להיות עשוי ההעברה תשלומי חלוקת

 עוד מה הטבה, לאותה הזכאות לבקרת יקרים משאבים לצרוך עלולה המס מגון דרך חלוקה – גיסא אידךמ

   לפריפריה. אוכלוסייה בפיזור או כלכלית פעילות בהכוות ולא מיסים בגביית היא המס שלטוות שמיומות

 כגון זמית, הטבה גם למדי. ארוכה המס הטבות של החיים שתוחלת היא ההים) של ראותם (מקודת יתרון עוד

 שהוצאה לשער יתן בשה. שה מידי להארכה זוכה בלבד, אחת לשה 1986 בשת שהוהגה במשמרות לעבודה הזיכוי

 גם עליה לוותר יתדב לא מס מהטבת ההה הלמ ברור כך בשל כמותה. ימים מאריכה הייתה לא חלופית תקציבית

  ערך. שווה תקציבי למעק בתמורה

 הקלה לדוגמה, המבוססות. השכבות הן המס מהטבות העיקריים שההים הטעה לעתים שמעת החסרוות בצד

 הוא מס הטבות של וסף חיסרון המס. לסף מתחת המצאים המוכות ההכסות בעלי את לרעה מפלה הכסה במס

 ועל מס, בהקלות לרעה השימוש למיעת מתקציבם חלק להקדיש האלצים המס, שלטוות על מטילות שהן הטל

 חיסרון דעו למשק. העלות עולה גדלה, המשפטית הוודאות-שאי ככל זכאותם. את להוכיח הדרשים ההטבות, מקבלי

  התקציבית. ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת בחוק הקבועה ההוצאה מגבלת לעקוף כדי מס בהטבת שימוש הוא

 זוכות אין שמרביתן ומכך שבהן התועלת אודות ציבורי דיון מהיעדר ובע המס הטבות של ולהגד החיסרון אולם,

 שיתן דמה לרבים שה. מידי הכסת בחוק המאושר הממשלה, של ההוצאות מתקציב להבדיל תקופתי, לאישור

   לכול. ידועה איה שעלותן כיוון מַאין", "יש באמצעותן להשיג

 זמן כעבור תתבטל שהיא כך הטבה, לכל תפוגה תאריך לקבוע המציעים יש המס, הטבות על הבקרה את להגביר כדי

  .להאריכה ויחליט מחדש בה ידון המחוקק כן אם אלא מה,
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  ייחודיות הטבות על עדיפה לכלל סיםימ הפחתת

 את ֵמֵרָעה ובכך האוכלוסייה שאר אל המס תשלום טל את מעבירה היא אך מקבליה, עם אומם מיטיבה מס הטבת

 והימעות התחמקות מעודדות המס, חוקי את מסבכות כך כדי תוך אך הטל, חלוקת את משות מס הטבות מצבה.

  .במשק הממשלה מעורבות של האמיתי ההיקף את ומסתירות והמשק הציבור כלל ברווחת פוגעות אמת, מס מתשלום

  

  האחרוות בשים המס הטבות ברשימת השיויים

 תסה מס לפקודת מקיף לתיקון חוק התקבל 2002 בשהמס בשיעורי הדרגתית הפחתה כלל אשר ('הרפורמה') הכ 

 מס לשיטת טריטוריאלית מס משיטת וַמעבר מהון להכסות היתות המס הטבות של צמצום עם יחד עבודה על

 בטלפוים פרטי בשימוש הגלומה ההטבה שווי על חלקי מס 2002 בשת הוטל לרפורמה בוסף פרסולית.

  סלולריים.

 תכים הזיכוי בוטל פיתוח, אזורי לתושבי ממס הזיכוי צומצם 2003 בשיים לטולי הורים ובגין זמ ,הוטל יכולת 

  חוזרים. ולתושבים לעולים העקיף ויבמיס ההטבות וצומצמו ובפרסים בהגרלות בהימורים, זכיות על מס

 תלרכב אביזרים על הפטור לצמצום הדרגתי מהלך החל 2005 בש )ABS במס ההטבה ולצמצום אוויר) וכריות 

 היסטוריים. כסים על שבח

 תצמוד. רכב לבעלי ההטבה צומצמה 2008 בש  

 ים התקציב הצעתטו כולל בהיקף מס הטבות צמצום או ביטול ור,כאמ כללה, 2014–2013 לש מיליארד 1.6 כ של 

 0.4-כ של צוע בהיקף הטבות צמצום אישרה הכסת אך מלאה), בהבשלה מזה כפול (וסכום 2014 בשת ש"ח

  מלאה). בהבשלה ש"ח מיליארד 1.4-ל לעלות היה שצפוי (סכום 2014 בשת ש"ח מיליארד

 תבו השכר, תקרת 2016 שסיה המעביד הפקדת שבגיה פטורה, לפהשכר וחצי לפעמיים ארבעה מפי הוקט 

  הממוצע.

 תה. ש"ח 32,000 של בתקרה לפיצויים מעביד להפקדות הפטור הוגבל 2017 בשלש  

 תת לסיומו שיבוא תהליך, החל 2018 בשהסדר לתחבורה סולר על המס של החלקי ההחזר לביטול ,2026 בש") 

   הסולר").

 תש"ח 30,000-לכ ש"ח 50,000-מכ צומצמה והימורים הגרלות על ממס הפטור תקרת 2019 בש.  

 העלולות לחץ שקבוצות כיוון זאת בו, ולהתמיד הטבות ביטול לבצע שקשה מלמד והישראלי לאומי-הבין היסיון

 לכלל זאת, לעומת שאבדה. ההטבה את לעצמן להחזיר ואף ההפסד את לצמצם כדי דיין חזקות זה ממהלך להפסיד

   .לחץ אמצעי או שדולה כלל בדרך אין המסוימות מההטבות הפגע הציבור

  

  לאומית-ןבי השוואה

 היקף זאת, עם יחד למדיה. ממדיה שוה ההטבות חישוב שמתודולוגיית כיוון מוגבלת, לאומית-הבין ההשוואה

 התחתון בקצה בעולם. אחרות למדיות בהשוואה חריג איו ,2022 בשת תוצר אחוזי 5.2-כ בישראל, המס הטבות

 היקף עם בריטיה מצאת העליון ובקצה תוצר אחוזי 2 עד 1-כ של מס הטבות היקף עם והולד גרמיה מצאות

 ומתייחסים שוות מתודולוגיות פי על שהתקבלו אומדים אלה כאמור אך תוצר, אחוזי 12.6-כ של מס הטבות

    .שוות לתקופות



2022 התקציב עיקרי      

 

235 

  בחרות במדיות המס הטבות היקף :2 תרשים

 )תוצר אחוזי(

  

  .הראשי הכלכלן ואגף העולמי הבק ,OECD מדיות של הערכות מקור:

  

 הכסה ורמת מגדר פי על ההטבות התפלגות

 והכסות הוצאות של מגדרי יתוח חובת על המדיה" תקציב של מגדרית לבחית "הוועדה המליצה 2014 בשת

  הוועדה. המלצות את אימצה הממשלה ,2014 מאוקטובר ,2084 מס' בהחלטה המס. הטבות כולל המדיה,

 לחברות, מס הטבות מגדר פי על לחלק יתן לא ליחידים. יתותה הטבות לגבי אפשרי טבעו, פי על המגדרי, היתוח

 ליחידת יתות וירקות, פירות על ממע"מ הפטור כגון עקיפים, במיסים  הטבות כן, כמו לארגוים. או למלכ"רים

 פי על לחלק יתן לא ליחידים היתות מההטבות חלק גם הבית. משק בי בין הבחה בלי הבית, משק שהיא צריכה

 מיחה כאן החלוקה מגדרי, מפתח פי על לחלק שיתן הטבות עבור גם לבסוף, התוים. מגבלות מפאת מגדרי, מפתח

   במשאבים. מתחלקים לא הזוג ושבי בהכסתו רק תלויה הזוג מבי אחד כל של שהרווחה קיצוית החה

 להורים הזיכוי שים), רק ממו הות בהגדרה (אשר לשים זיכוי קודת חצי : מס הטבות עשר כולל המגדרי היתוח

 באזורי למתגוררים הזיכוי זקה, ולקצבאות ילדים לקצבאות לכים, השתלמות, לקרות הפטורים ילדים, בגין

 מוצג הוא המגדרי, היתוח את להעשיר כדי יכולת. טול שילדו להורה והזיכוי משמרות לעובדי הוריים, לחד פיתוח,

  הכסה. ועשירוי מגדר פי על מוצגת הטבה כל דהייו ההכסה, רמת עם בשילוב להלן בלוח

 (לגבי אחוזים 83-ל לכים) הפטור (לגבי אחוזים 12 בין ע ילדים, קצבאות על לפטור פרט בהטבות, השים של חלקן

 שלולא מההחה ובע אחוזים, 6 – ילדים קצבאות על בפטור השים של מאוד המוך חלקן הוריים).-לחד הזיכוי

 האב. בידי המקרים במרבית דהייו יותר, הגבוהה ההכסה עם ההורה בידי במס מתחייבת הייתה הקצבה הפטור

  לשים. הזיכוי קודת חצי תוספת של הבלעדיות ההות הן השים בן,כמו

0.7%
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2.2%
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4.6%
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-חד במשפחות לגברים שיתן הזיכוי (למעט לשים רק 2011 שת עד שיתן ילדים, בגין להורים שהזיכוי לציין יש

 אבות שהם לגברים גם 2017 ובשת 3 גיל עד לילדים אבות שהם לגברים 2012 בשת אשוהלר התרחב הוריות),

   .2022 בשת אחוזים 51-ל 2011 שת עד אחוזים 100 מכמעט ירד זו בהטבה השים של שחלקן כך ,5 גיל עד לילדים

 36-ל זוכות שים לדוגמה  – ההטבות בסך מחלקן יותר מוך העליון בעשירון השים של שחלקן מהלוח עולה עוד

 כמן אחוזים. 51 על כאמור, עומד, זו הטבה בכלל שחלקן בעוד העליון, בעשירון ילדים בגין להורים מהזיכוי אחוזים

 38 על עומד זו הטבה בכלל שחלקן בעוד העליון, וןבעשיר השתלמות לקרות מההטבה אחוזים 24-ל זוכות שים כן,

  אחוזים.

 הזיכוי קודת חצי לגבי ההטבה. בקבלת השים אוכלוסיית של לרעה להפליה הוכחה אלה בתוים שאין לציין חשוב

 שמשקלן ראה לגברים. שים בין מבדיל איו החוק האחרות, ההטבות שלגבי בעוד שים,ה לטובת הפליה אפילו ישה

 (כולל העבודה בשוק יותר מוך השתתפות  שיעור של משולבת תוצאה הוא המס הטבות בקבלת שים של המוך

  .גברים של יותר גבוה ושכר יותר גבוהה השתתפות לעומת יותר, מוך שכר ושל העבודה) שעות מיעוט

  

 *הכסה ועשירוי מגדר פי על ,2022 בשת בחרות מס הטבות עלות התפלגות

  ** ש"ח) (במיליוי

 עשירוים
 קודת חצי

 זיכוי
 לשים

 ילדים בגין להורים זיכוי
 לקרות הפקדות

 השתלמות
 לכים ממס פטור

 שים גברים סה"כ שים גברים סה"כ שים גברים סה"כ שים  

1  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

2  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

3 10  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

4 130 90 60 20 20 10 10  -     -     -    

5 160 370 160 210 50 20 30 10 10  -    

6 190 780 310 470 130 50 80 20 10  -    

7 220 1,270 520 750 290 110 170 30 30 10 

8 230 1,560 710 850 790 370 420 80 70 10 

9 230 1,560 820 750 1,570 880 690 160 130 30 

10 150 1,260 820 450 2,320 1,760 570 1,560 1,390 170 

 230 1,630 1,860 1,970 3,200 5,170 3,500 3,400 6,900 1,300 סה"כ

  

  

   



2022 התקציב עיקרי      

 

237 

 פיתוח אזורי לתושבי זיכוי זקה לקצבאות ממס פטור ילדים לקצבאות ממס פטור עשירוים

 שים גברים סה"כ שים גברים סה"כ שים גברים סה"כ 

1  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

2  -     -     -    20 10  -     -     -     -    

3 10 10  -    70 40 30  -     -     -    

4 20 20  -    110 50 60 10 10  -    

5 20 20  -    150 70 70 60 40 20 

6 50 40  -    190 100 90 160 100 60 

7 90 80 10 190 110 90 330 220 110 

8 190 170 20 220 140 80 630 430 200 

9 280 260 20 210 140 70 890 620 270 

10 410 390 20 270 210 60 620 520 100 

 760 1,940 2,700 560 880 1,440 60 990 1,050 סה"כ

   האוצר במשרד הראשי הכלכלן אגף המקור:

  

          

 יכולת טול שילדו להורה זיכוי משמרות לעובדי  זיכוי הורי לחד זיכוי עשירוים

 שים גברים סה"כ שים גברים סה"כ שים גברים סה"כ 

1  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

2  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

3  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

4  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

5 10  -     -    10 10  -     -     -     -    

6 20  -    20 40 30 10 10 10  -    

7 50 10 40 70 60 10 10 10  -    

8 50 10 50 10 10  -    30 20 10 

9 60 10 50  -     -     -    40 30 10 

10 40 10 30  -     -     -    50 40 10 

 30 110 140 20 110 130 190 40 230 סה"כ

   האוצר במשרד הראשי הכלכלן אגף המקור:

  הרכיבים. סכוםמ שוה הכל שהסך שיתכן כך ש"ח, מיליון 10-ל מעוגל ** האוכלוסייה; בכלל במס החייבת ההכסה פי על עשירוים, *
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  ישירים סיםיבמ ההטבות תחזית

 ש"ח מיליארד 68.1-ובכ ש"ח מיליארד 64.7-בכ דל"ן סייובמ הכסה במס ההטבות יסתכמו 2022-ו  2021 בשים

 שלהלן: הפירוט לפי ,בהתאמה

 2021  2022  

   
 במיליארדי

 ש"ח
 באחוזים
  מסה"כ

 במיליארדי
  ש"ח

 באחוזים
  מסה"כ

 9 6.3 8 5.6  ותעשייה הון השקעות

 49 33.3 48 31.0   ההון ושוק חיסכון

 13 8.7 13 8.4  אוכלוסייה ופיזור רווחה

 12 8.5 13 8.3  המשפחה תחום

 Benefits Fringe(  1.8 3 1.9 3( האה טובות

   4.4 7 4.0 6דל"ן סיימ

 8 5.4 8 5.2  שוות הטבות

 100 68.1 100 64.7  ישירים סיםימ הכול סך

  

  ותעשיה הון להשקעות הטבות

 לשיעור המוטבת ההכסה על החל המס שיעור בין ההפרש על מתבסס המס הטבת אומדן – הון השקעות לעידוד החוק

 פעילות לעודד כדי תוקן הון השקעות עידוד חוק 2017 בשת ).2022–2021 בשים אחוזים 23( סטדרטי חברות מס

 טכולוגי מפעל על אחוזים, 6 של מסוימים ובמקרים אחוזים, 12 של חברות מס הוטל בארץ. רוחי קיין מבוססת

 הכסה על המס שיעור הופחת כן, כמו בחו"ל. לחברה טכולוגי, במפעל שמקורו דיבידד, חלוקת על אחוזים 4 של ומס

 2022 בשת ש"ח. מיליארד 0.5-בכ אמד השיויים עלות אחוזים. 7.5-ל אחוזים 9-מ א' פיתוח באזור ממפעל מועדפת

 ההטבה השפעת את בחשבון לוקח איו חישובשה לציין יש ש"ח. מיליארדי 5.5-ב התחזית, פי על ההטבות, יסתכמו

 ההטבה. מאומדן מוכה הכסות תוספת ייב ההטבה שביטול לצפות שיש כך החברות, של הכלכלית ההתהלות על

 חברות של המוטבת הפעילות בהיקף מתודתיות ומושפעת ריכוזית היא הון השקעות עידוד חוק לפי מס הטבת

   .רבה וודאות-מאי סובלת 2022–2021 לשים הטבהה עלות תחזית זו, מסיבה בודדות.

 כהוצאה ,Seed ה בשלב מו"פ עתירת חברה של במיות ש"ח מיליון 5 עד של השקעה עלות התרת –  האג'לים חוק

 הראשוי בשלב המצויות מו"פ, עתירות ישראליות בחברות השקעות לעודד כדי שים. שלוש פי על יחיד משקיע בידי

 כגד כהוצאה, כאמור חברה של במיות ההשקעה עלות את להפחית ליחיד יותר ),Seed-ה (שלב ו"פהמ פעילות של

 לסכום עד וזאת לחברה, שולם ההשקעה סכום שבה המס משת החל שים מספר פי על בפריסה קור,מ מכל הכסה

 את להחיל מוצע 2022–2021 לשים הכלכלית התוכית במסגרת ש"ח. מיליון 5 של קרובו ושל שלו מירבי השקעה

 שמגן מוצע עתידיות, ותהשקע לגבי .2020 שת סוף עד שבוצעו השקעות על גם הישה השעה הוראת פי על ההטבות

 ייתו ושההטבות השולי, המס שיעור לפי עוד ולא אחוזים) 30 או  25( הוית הכסות על המס שיעור בגובה יהיה המס

 מס דחיית של מסלול להוסיף מוצע כן כמו החדשות. רשות של מקדמי באישור צורך ללא דהייו ירוק, מסלול לפי

   .שחלוף של במקרה
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 שלמעשה אף שוטף, ביכוי מּותרֹות אלה למטרות הוצאות – סרטים והפקת פט בחיפושי והשתתפות ופיתוח, מחקר

  .זו להטבה אומדן אין שוטפות. הוצאות אין

 תו,מהכס אחוזים  15 של בשיעור מס לזיכוי זכאי בתעשייה שלישית או שייה במשמרת עובד – משמרות לעובדי זיכוי

  ).2021 לשת (כון לחודש ש"ח 940 של למקסימום עד במשמרות, מעבודה שבעה

 והוצאות רוחי קיין כסי בגין פחת לכות תעשייתיות לחברות מאפשר החוק – סים)י(מ התעשייה לעידוד החוק

   אלו. להטבות כמותי אומדן אין מס. לצורכי מאוחדים דוחות ולהגיש הפקה

 הכלכלי. הפחת שיעורי על העולים פחת משיעורי הובעת ההטבה עלות של כולל אומדן במצא אין – מואץ פחת

 ההכרה הקדמת היא הפחת כפל משמעות פחת. מכפל הו 2021 ליוי 2020 ספטמבר בין ובציוד במכוות ההשקעות

 היא, ההטבה עלות יותר. מאוחרות שים חשבון על  ,2022–2020  בשים ש"ח מיליארד 2-כ של במס וחיסכון בהוצאה

 2020 בשת פחת בכפל מההגלו ההטבה הוכחיים, ריבית בשיעורי שים. לכשלוש ריבית ללא ההלוואה עלות כן, אם

   .זיחה היא

 מטרת זרות. בחברות שישקיעו ישראליות החזקה לחברות ביחס מיוחד הסדר קבע 2005 בשת – השתתפות פטור

 תאים במספר שתעמוד חברה חוץ. תושבי של לאומיים-בין יהול מרכזי של בישראל הקמה לאפשר היא ההסדר

 של מיות במכירת הון רווחי ממס ומפטור הזרה המוחזקת מהחברה תקבל שהיא דיבידד על ממס מפטור תיהה

  .זו להטבה אומדן אין חברה. אותה

 בעלת שהייתה לחברה אפשר הון השקעות עידוד בחוק החלופי' 'המסלול ,2011 שת עד – כלואים" "רווחים מבצע

 הפיתוח לאזור בהתאם שים, עשר או שש שתיים, למשך אפס מס משיעור וליהות מעקים על לוותר מאושר מפעל

 אחוזים 25–10 של בשיעור מס ייגבה הרווח, חלוקת כשבעת – מס דחיית להעיק ועדה זו הטבה המפעל. ממוקם שבו

-ל מעל הכלואים", ה"רווחים של התופעה וצרה וכך דיבידד, חילקו חברות מעט למעשה דיבידד). על מס (בתוספת

 אפשרות לחברות יתה חודשים 12 ולמשך 2012 מובמבר החל לשה. משה דחה עליהם שהמס ש"ח מיליארד 120

 לכאורה ש"ח. מיליארד 4.4-כ של פעמיות-חד הכסות היב זה מבצע מופחת. מס בשיעור אלה רווחים "להפשיר"

 תקופת באמצע שהיו מאושרים מפעלים אך החלופי, המסלול את ביטל 2011 משת הון השקעות עידוד לחוק 68 תיקון

 של המבצע שלמרות יוצא בחירתם. לפי וזאת התקופה, לתום עד אלו להטבות זכאים התיקון טרם הדין לפי ההטבות

 חוק במסגרת לכן, ש"ח. מיליארד 100 מעל על 2021 בשת ועומדת גדולה עדיין הכלואים הרווחים מצבת ,2013–2012

   .מופחת מס בשיעור אלה רווחים "להפשיר" לחברות שוב מוצע 2022–2021 לשים המדיה ותקציב ההסדרים

  ההון ולשוק לחיסכון הטבות 

 בשלב הן מס להקלות זוכה זה חיסכון ארוך. לטווח חיסכון ירמכש הן הגמל קופות – פסיה וקרות גמל קופות

 השכיר העובד תשלומי לגבי יכוי או זיכוי בצורת יתות המס הטבות המשיכה. בשלב והן הצבירה בשלב הן ההפקדה,

 כיום, העובד. בידי חייבת הכסה אים הם אך למעביד, מוכרת הוצאה משמשים המעביד תשלומי ואילו העצמאי, או

 על העולה שכר על הפקדה ואילו הממוצע, מהשכר וחצי פעמיים של שכר תקרת עד פטורה לפסיה המעביד הפקדת

 שת עד זאת, לעומת בריאות. ובמס הלאומי הביטוח בדמי הכסה, במס החייבת עבודה כהכסת חשבת זו תקרה

-ל מוגבל זו הפקדה על הפטור 2017 משת החל העובד. בידי פטורה כולה הייתה לפיצויים המעביד הפקדת ,2016

  .)2021 לשת (כון הלש ש"ח 34,900

 בחשבון ועובד עובד כל של פעילות על מלא מידע במצא שאין כיוון – ההפקדה בעת הממשלתי במס ההטבה חישוב

 הטבות של החישוב גמל. בקופות הפעילות בגין המס הטבות את במדויק לחשב באפשרותו אין שלו, הגמל קופות

 לקרות המס שהטבות לציין יש בהתאם. אליו להתייחס ויש קירוב לכן הוא להלן המובא גמל בקופות להפקדות המס
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 התפלגות את המתאר המדיה, הכסות מהל של המס מודל על מבוסס החישוב פרד. בסעיף מוצגות השתלמות

 מההכסה אחוזים 65-כ היא לפסיה המעביד מפקיד שממה שההכסה מתברר מודל אותו פי על במשק. ההכסות

 סך זה, חישוב פי על חלקיות. עצמאיות הפקדות מופקדות מבוטחת הלא ההכסה שעל עוד מיח החישוב ברוטו.

 ש"ח מיליארד 5.6 כ מזה ש"ח, מיליארד 24.1-בכ 2021 בשת יסתכם הפיצויים, רכיב בגין ההטבות כולל טבות,הה

 18.5-בכ יסתכמו הכסה במס שההטבות כך בריאות, ובמס המעביד) של חלקו (כולל הלאומי הביטוח בדמי הטבות

   .ש"ח מיליארד

 של טו ראלית שתית תשואה צוברת חיים ובביטוחי הפסיה בקופות שהיתרה הוח – הצבירה בעת ההטבה חישוב

  .אחוזים 25 של ממס הפטורה אחוזים 3.5

 המזכה הקצבה מתקרת אחוזים 52 ביכוי הפסיה, והצבירה, ההפקדה בעת ההטבות כגד – המשיכה בעת המס יכוי

 השולי. המס שיעור פי על המשיכה, בעת במס חייבת פרישה, לגיל שהגיע למי )2021 לשת (כון לחודש ש"ח 8,460 של

 שחלק כיוון .2025 משת החל אחוזים 67-ל עד גהבהדר יעלה והוא ,2011 שת עד  אחוזים 35 היה היכוי שיעור

 המס שיעור העובדת, האוכלוסייה על החל מהמס מוך שולי מס חל הפסיה מקבלי שעל וכיוון פטורה מהפסיה

    .במיוחד מוך מפסיה הכסות על הממוצע

 לעובדי אחוזים 8.4 (או אחוזים 7.5 על עולה שאיו יעורבש השתלמות, לקרן המעביד הפרשת – השתלמות קרות

 הכסה ממס פטורה וספות), שעות ושכר הוצאות החזר למעט עבודה הכסת – (דהייו הקובעת מהמשכורת הוראה)

 מרבית למשכורת עד בריאות, וממס והמעביד העובד בידי הלאומי הביטוח מדמי הכסה), מס לפקודת (ה)3 ס' (לפי

 כדי יוקר. תוספת תשלום לצורכי השכר תקרת לפעמיים צמודה ההטבה ִתקרת ).2021 לשת (כון ש"ח 215,71 של

 יכול עצמאי המעביד. הפקדת לשליש השווה מס) הטבת ללא דהייו (מהטו, בהפקדה העובד חייב זו, בהטבה לזכות

 – השכיר העובד של מזו גבוהה מאילעצ ההטבה תקרת ליכוי. כולה תוכר זו והפקדה מהכסתו אחוזים 4.5 להפקיד

 ש"ח 21,920 היא שכיר גם שהוא לעצמאי התקרה ).2021 לשת (כון כאמור ש"ח 15,712 לעומת לחודש ש"ח 21,920

   .לצרכן המחירים למדד צמודה לעצמאי התקרה מעבידו. הפריש שבגיו השכר ביכוי

 פטורים העובד) הפקדת (כולל התקרה עד מההפקדות הובעים והרווחים הריבית ההפקדה, במועד מס להטבת רטפ

 החל שבוצעו הפקדות על שצברו רווחים 2003 משת החל א).16(9 בסעיף הקבועים במועדים שמשכו (ובלבד ממס

 ההפקדות חלק לגבי ),2011 עד אחוזים 20-ו 2005 עד אחוזים 15( אחוזים 25 של בשיעור חייבים האמור, מהמועד

 העולות ההפקדות חלק (כולל 2003 ביואר 1 לפי בהפקדות שמקורם הכספים בגין רווחים ההטבה. תקרת על שעולות

   .ממס פטורים ההטבה) תקרת על
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  :שלהלן הפירוט לפי ש"ח, מיליארד 10.2 על תעמוד השתלמות לקרות המס הטבת של המצטברת העלות ,2022 בשת

  2022 בשת השתלמות לקרות המס הטבת של המצטברת העלות

  ש"ח) (מיליארדי

  ההטבה גובה  

  5.2  הכסה מס – ההפקדה בעת

  2.8  לאומיה ביטוחה תשלומי – ההפקדה בעת

  2.2 הצבירה בעת

  10.2   סה"כ

  

 15 לאחר הוית למשיכה פתח אשר ביוי, לטווח הוי חיסכון אפיק הן לתגמולים גמל קופות – לתגמולים גמל קופת

 במסגרת ,2008 בשת מבייהם). (המוקדם הראשוה מההפקדה שים שחמ שחלפו ובלבד ,60 לגיל הגעה עם או שים

 האפשרות ובוטלה קצבתי, למוצר יהפכו הגמל קופות כל שה מאותה החל כי קבע הפסיוי, בחיסכון הרפורמה

 הגמל לקופות וספים הויים סכומים להפקיד יתן לא כיום לפיכך, הויים. פסיוי כוןחיס למוצרי כספים להפקיד

  לתגמולים. הקיימות

 ממס פטור של ךבדר הצבירה בשלב מס מהטבות וכן והמשיכה, ההפקדה במועד מס מהטבות הו אלה גמל קופות

 הפקדות על שצברו רווחים 2003 משת החל השתלמות, לקרות בדומה שצברו. והרווחים הריבית על הון רווחי

 חלק לגבי ),2011 עד אחוזים 20-ו 2005 עד אחוזים 15( אחוזים 25 של בשיעור חייבים האמור, מהמועד החל שבוצעו

 חלק (כולל 2003 ביואר 1 לפי בהפקדות שמקורם כספיםה בגין רווחים ההטבה. תקרת על שעולות ההפקדות

   ממס. פטורים ההטבה) תקרת על העולות ההפקדות

 הופכות לתגמולים הגמל שקופות העובדה ולוכח ,2007 בשת פתחו האחרוות לתגמולים הגמל שקופות מאחר

 על למשיכה. ויתים זילים כבר אלה בקופות ההויים הכספים של המוחלט מרביתם כיום שה, 15 לאחר לזילות

 ההויים הכספים על הצבירה בשלב הון רווחי ממס מפטור כיום גם ליהות ממשיכות לתגמולים הגמל קופות זאת, אף

   .2003 משת החל שהופקדו

  ש"ח. מיליארד 1-כ על תעמוד לתגמולים הגמל בקופות הצבירה בעת המס הטבת של העלות ,2022 בשת

  

   מריבית הכסות

 15 של בשיעור ומס צמודים חיסכון באפיקי אליתיהר הריבית על אחוזים 25 של בשיעור מס מוטל 2012 משת החל

 25 של המוגבל המס שיעור לעומת אמדת, ההטבה זה בסעיף צמודים. לא באפיקים הומילית הריבית על אחוזים

   האלה: הפטורים את או היכויים את כוללת והיא אלי,יהר הרכיב על אחוזים

 ליכוי זכאי ש"ח, 62,640 על עלתה לא 2021 בשת זוגו בן והכסת שהכסתו יחיד – מוכות הכסות לבעלי יכוי

  מריבית. החייבת מהכסתו ש"ח 9,840 של בסך
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 שים, 55 מהם לאחד מלאו 2003 ובשת פרישה, לגיל זוגו בן או הוא הגיעו 2021 המס שבשת יחיד – לקשישים יכוי

 2003 ובשת פרישה, לגיל וגוז ובן הוא הגיעו המס שבשת יחיד מריבית. מהכסתו ש"ח 13,440 של בסך ליכוי זכאי

  מריבית. מהכסתו ש"ח 16,560 של בסך ליכוי זכאי שים, 55 להם מלאו

 בשל ביטוח בכספי שמקורה ריבית המקבלים ועיוור לכה )2021 לשת (כון ש"ח 302,640 עד פטור – לכים פטור

  גוף. פגיעת

 הפטור ואת ישראליים בבקים חוץ תושבי פיקדוות על הריבית על הפטור את כולל לא זה בסעיף האומדןש לציין יש

  ם.חדשי עולים של במט"ח פיקדוות על

 מתן לאחר המס אירוע מועד את לדחות יתן הכסה, מס לפקודת 102 סעיף פי על – לעובדים אופציות חלוקת

 המותרת כהוצאה תיחשב וההכסה השולי המס שיעור פי על מס אז ישלם העובד הרגיל, במסלול לעובד. האופציות

 איו המעביד אך אחוזים, 25 בשיעור מס משלם העובד שבו הון" רווח "מסלול גם קיים ואולם, המעביד. בידי ביכוי

  .זו להטבה אומדן אין מס. לצורכי ההוצאה את לכות רשאי

  אוכלוסייה ופיזור רווחה

  ההטבה. היקף על תוים אין מעסק. שלא הכסותיהם על ממס פטורים מלכ"רים – למלכ"ר הכסה ממס פטור

 הביטחון במשרד השיקום אגף מטעם היתים ישירים, תגמולים על פטור – הביטחון שרדמ קצבאות על פטור

  ושיקום). דיור רכב, (למעט ולכים לאלמות שכולות, למשפחות

  הלאומי הביטוח לקצבאות פטור

   .יותר הגבוהה ההכסה עם ההורה בידי תמּוֶסה הקצבה שכל בהחה חּושב הפטור – ילדים קצבאות

  במס. חייבות אין ושארים זקה קצבאות – ושאירים זקה קצבאות

 ,אבטלה דמי ,זאת לעומת .לידה ומעק יידות ,איבה פעולות ,כללית כות בגין קצבאות על פטור – אחרות קצבאות

  .במס חייבים במילואים למשרתים ותשלומים לידה דמי ,בעבודה פגיעה דמי

 ארצה, לעלייתם הראשוים החודשים 18-ב וספות זיכוי קודות לשלוש זכאים חדשים עולים – חדשים לעולים זיכוי

 להטבה מתייחס כאן המוצג העלות אומדן שלאחריה. בשה אחת זיכוי ולקודת מכן שלאחר בשה זיכוי קודות לשתי

   .בלבד זו

 זכאים חוזרים ותושבים עולים לעיל, הזיכוי על וסף – מחו"ל ההכסות על חוזרים ולתושבים חדשים לעולים פטור

 או חדש עולה של בחו"ל שמקורן ההכסות כלל על שים לעשר פטור עלות: אומדן לגביהן שאין הקלות של לשורה

 תושב של לארץ חזרתו לפי שרכשו בחו"ל בכסים שמקורן פסיביות הכסות על שים לחמש פטור ותיק; חוזר תושב

 שים לחמש כאמור ופטור חדש לעולה ישראלי בבק במט"ח מפיקדון מריבית הכסות על שה לעשרים פטור חוזר;

  .מסוימים בתאים מחו"ל פסיות על פטור חוזר; לתושב

 על העולה מההוצאה אחוזים 35 של בשיעור ,במוסד קרוב אחזקת בשל הוצאות בגין זיכוי – במוסד קרוב החזקת

 והכסתו במוסד קרוב החזקת עבור ח"ש 100,000 של סכום שילם אדם ,לדוגמה .החייבת מההכסה אחוזים 12.5

 * 35% = 21,875 :הזה החישוב פי על ,ח"ש 21,875 של מזיכוי ייהה ,ח"ש 300,000 הייתה שה באותה החייבת

)%12.5*300,000 - 100,000.(  

 בשל זיכוי ביקש שלא בתאי זיכוי קודות 2-ל זכאי יכולת טול בילד המטפל ישום –  יכולת טול שילדו הורה

  .יכולת טול אותו בגין רפואיות הוצאות
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 ומשת 2005 שת עד אחוזים 35 היה הזיכוי שיעור חברות (לגבי התרומה מסכום ליחיד זיכוי אחוזים 35 – תרומות

-ל עד או יבתהחי מההכסה אחוזים 30 של לִתקרה עד התרומה), מתן בשת חברות מס כשיעור הוא הזיכוי 2006

 התקרה )2000 משת (רטרואקטיבית הועלתה 2001 בשת שיהם. מבין המוך ),2000 לשת (כון לשה ש"ח 480,000

 והיא התקרה הועלתה מאז קדימה. שים לשלוש זו תקרה על העולות תרומות לפרוס אפשרות ויתה ש"ח מיליון 2-ל

  .2021 בשת ש"ח מיליון 9.3-כ על עומדת

 עד אחרות הכסות על או ,לחודש ח"ש 51,200 עד וכים עיוורים של אישית מיגיעה הכסה על פטור – וכים עיוורים

  ).2021 לשת כון( לחודש ח"ש 6,130

 הוא הזיכוי זה. לצורך שהוגדרו פיתוח, ביישובי למתגוררים יתת ממס ההחה – הביטחון ולכוחות שוביםילי זיכוי

 משת אך ,2003 מיולי החל צומצמה הזכאים היישובים רשימת ִתקרה. של בהגבלה אחוזים 20 עד 7 של בשיעורים

 זה בסעיף ההטבה .2016 בשת לתוקף שכסה ברפורמה משמעותי באופן שוב הורחבה והיא רחבה,הו היא 2005

 א' פעילות רמת תוספת בגין המיוחדת מהמשכורת תקרה) (עד אחוזים 5 של הזיכוי וכן אילת לתושבי הטבה כוללת

 .הביטחון כוחות של

 מההכסה אחוזים 20 של בשיעור זיכוי למעסיקים יתן באילת, העבודה עלות את להוזיל כדי – באילת מעבידים

 העסקת בשל יתת איה זו הטבה ,2003 משת החל אלה. עובדים משכר שּוּכה המס לִתקרת עד עובדיהם, של החייבת

 לציין יש בפרד. עובד מכל שוכה הכסה למס ויהזיכ הוגבל 2006 משת החל המעבידה. בחברה שליטה בעל או קרוב

  .הפרק) (בהמשך עקיפים במיסים טבותבה אלא זה, בסעיף כלל איו באילת ממע"מ שהפטור עוד

  למשפחה הטבות

 כל בגין אחת זיכוי לקודת (וסף הורית-חד משפחה לראש יתת אחת זיכוי קודת – וגרושים הוריות חד משפחות

  .הקודם הזוג בן אצל המצאים ילדיו בכלכלת המשתתף ולגרוש ילד)

 בתאי הטבה, לאותה זכאיות מאוחד בחישוב שים וספת; זיכוי קודת לחצי זכאיות פרד, בחישוב שים, – שים

  הרשום". הזוג "בן שהן

 אחד כל בשל אחת זיכוי לקודת 1990 ליולי עד זכאית הייתה פרד, בחישוב עובדת, אישה – עובדים להורים ילדים

 זוגי-אי ילד כל בגין אחת זיכוי קודת יתה ,1995 המס שת ועד 1990 יולי מאז שה. 18 עדיין לו מלאו שלא מילדיה,

 שוב 1996 המס משת החל ילד. כל עבור מלאה זיכוי מקודת ליהות המשיכו הוריים-חד אב או שֵאם בעוד בלבד,

 ובשה הראשוה הולדתם בשת ילדים למעט ילד, כל בגין אחת זיכוי קודת פרד, שומה בחישוב אישה, לכל ִתה

 בשל זיכוי קודת לרבע זכאי מאוחד, שומה בחישוב זוג, בד.בל זיכוי קודה חצי יתת בגים אשר ,18 להם שמלאו

 להתחשב כדי וספת, זיכוי מקודת הות 5 גיל עד לילדים אימהות ,2012 משת החל שה. 18 להם מלאו שלא ילדיו

 ,0172 בשת ילדיהם. בגין וספות זיכוי קודות הם אף הים ,3 גיל עד לפעוטות אבות ולראשוה, ההשגחה, בהוצאות

  .5 לגי עד ילד כל בגין זיכוי קודות 2.5-ל זכאים שים, והן גברים הן והורים, הזיכוי שוב הורחב

 לקודת זכאי ,פרישה לגיל הגיעו או כים הם זוגו בן או הישוםו עליו מוטלת זוגו בן שכלכלת אדם – עובד שאיו זוג בן

  .אחת זיכוי

 לקודת זכאים לילדיהם מזוות המשלמים גרושים הורים הכסה, מס לפקודת )2(ב)(40 ס' פי על – מזוות משלמי

  .ילדיהם של הכלכלה בהוצאות חלקם לפי ממה לחלק או אחת זיכוי
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  הכסה במס שוות הטבות

 עולה שאיה זכייה ,מס אחוזי 53-ב חויבה ח"ש 0,0003 על העולה זכייה כל – ופרסים הגרלות מהימורים, הכסות

  .ממס פטורה ש"ח 30,000 לכדי

 פוחת זה לסכום מעל .ח"ש 5,070 של חודשי לסכום עד ממס פטּור מגורים דירת מהשכרת דירה שכר – דירה שכר

  .ח"ש 4,070 עד רק פטור ייתן ח"ש 6,070 של הכסה על ,לדוגמה .שקל כגד שקל הפטור

 אחוזים 50 ואשר ואילך 2007 בשת הסתיימה שבייתו ביין בבעלותו שיש עסק – להשכרה דירות ביית עידוד

 שכירות דמי תמורת הבייה לתום הראשוות השים שבע מתוך לפחות שים חמש במשך למגורים כרותמוש מדירותיו

 שבח או חייבת הכסה על מס ולשיעורי  הביין על אחוזים 20 של פחת לשיעור זכאי מסוימות, במגבלות העומדים

  .יחיד של במקרה אחוזים 20 ושל חברה של במקרה אחוזים 11 של ריאלי

 וספות זיכוי קודות לשתי זכאים לפחות חודשים 23 ששירתו לאומי בשירות ומתדבים חיילים – משוחררים חיילים

 .אחת זיכוי לקודת זכאי חודשים 23-ל 12 בין ששירת מי .שחרורם מיום שים שלוש של לתקופה

 (לרבות הוראה תעודת או B.A. תואר למקבלי שים שלוש במשך זיכוי קודת חצי יתת 2005 משת החל – סטודטים

 את סיימו אשר ,M.A. תואר למקבלי וספות שתיים ולמשך אקדמיות) שעות 1,700 של בהיקף מקצוע לימודי

 את סיימו אשר הוראה, ותעודת B.A. תואר למקבלי ההטבה הוכפלה 2008 משת החל ואילך. 2005 בשת לימודיהם

 לבטל הממשלה הציעה ,2014–2013  לשים התקציב הצעת פי על שלמה. זיכוי לקודת ואילך, 2007 בשת לימודיהם

  .2022 סוף עד שעה בהוראת ההטבה בהיקף צמצום רק חל בכסת שאושר הוסח פי על אך ,2014 משת החל זו הטבה

 ששילמו האירוח הוצאות ואת השכירות דמי את החייבת מהכסתם לכֹות זכאים אלה – זרים ועיתואים ספורטאים

 הטבות ספורטאים, לגבי בלבד. אחוזים 25 של עורבשי מס לשלם עליהם אלה, יכויים לאחר הכסתם על בישראל.

 מעבודה הכסה על חלות ההטבות עיתואים לגבי ואילו חודשים, 48 במשך בספורט מעיסוק הכסה על חלות אלה

 לבטל הממשלה הציעה ,2014 באוקטובר שהוגשה 2015 לשת התקציב הצעת פי על חודשים. 36 במשך עיתואית

  .אושרה לא זו הצעה אך ,2015 משת החל זו הטבה

  מוטבים וגופים קרות

 שבח וממס הכסה ממס פטורה קיסריה, אדמות את המפתחת הקרן, – רוטשילד דה בימין אדמוד קיסריה קרן

 תשלום מהקרן דרשה המיסים רשות ,2012 לשת המדיה מבקר דוח פי על האוצר. שר עם 1962 משת הסכם בתוקף

 קרקעות מכירת בגין חברות במס חייבת שהקרן טעו ברשות .2008–2004 השים בגין 2010 בשת ש"ח מיליון 145 של

 .המשפט בבית עומד העיין  פיסיות. השקעות מיהול רווחים על ומס

  .מס מכל פטורה האקדמיה ,שם באותו לחוק 8 סעיף פי על – למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה

   מס. מכל פטורה הקרן שם, באותו לחוק 4 סעיף פי על – וולף קרן

-דו קרות שתי מעסיקים. וממס רכישה ממס שבח, ממס פטורה הקרן – וישראל ארה"ב של לאומית-הדו המדע קרן

  ההטבות. מאותן הות חקלאי) ולמו"פ תעשייתי (למו"פ וספות ישראל-ארה"ב לאומיות

 יהיו ותיואועסק שכסיו לגביו קבע 1958 משת שחוק ליר, וון מכון זהו – האדם תרבות לקידום הישראלי המרכז

  וארוה. אגרה מס, מכל פטורים
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 מוסדות בגין, ומחם רבין יצחק של לזכרם הצחה מרכזי ובייהם מס, מהטבות הם אף ההים וספים גופים יש

  צבי. בן יצחק ויד גוריון בן דוד להצחת

 הסוכות ישראל, לארץ היהודית לסוכות ישראל ממשלת בין 1979 משת לאמה 11 ס' פי על – היהודית הסוכות

  ממשלתי. מס מכל פטורים מוסדותיה ושאר

 מצטייים ומרצים סטודטים לחילופי פולברייט בתוכית ישראל של לשילובה ההסכם – ישראל – ארה"ב חיוך קרן

 חוק ).USIEF( ישראל-הברית ארצות החיוך קרן הוקמה ההסכם במסגרת .1956 בשת  המדיות שתי ידי על חתם

 הקרן מטעם מעקים ומקבלי עובדיה ואת עקיף ממס הקרן את פוטר החוק להסכם. חוקי תוקף תן 2017-ב שהתקבל

  .הכסה ממס

-גרמיה קרן ,יתייםיתעש ולפיתוח למחקר לאומית-הדו הקרן ובייהם מס, מהטבות הם אף ההים וספים גופים יש

 מוסדות בגין, ומחם רבין יצחק של לזכרם הצחה מרכזי ,לאומית-הדו המדע קרן ,מדעי ולפיתוח למחקר ישראל

  צבי. בן יצחק ויד גוריון בן דוד להצחת

  )Benefits Fringe( האה טובות

 הלוואה או צמוד רכב מגורים, דירת העמדת כגון לעובדיו, מעיק שמעסיק כספיות לא תמורות הן האה טובות

  .מס כהטבת ייחשבו האה טובות של חלקי מיסוי או פטור מסובסדת. בריבית

 בחשבון שלקחת ההכסה תוספת יןלב לעובד התועלת ערך בין ההפרש היא צמוד ברכב המס הטבת – צמוד רכב

 הכסה על במס 2007 בשת התחייבו, פוקוס) פורד או 3 מזדה (כגון 2 מקבוצה צמוד רכב בעלי לדוגמה, מס. לצורכי

 לחודש. ש"ח 3,000 עד ש"ח 2,700-ב אמדה ברכב פרטי משימוש שתועלתם בעוד בלבד, לחודש ש"ח 1,330 של זקופה

 לעלות המשיכה והיא )2 מקבוצה לרכב לחודש ש"ח 1,570-(ל 2008 בשת עלתה דצמו רכב בגין ההכסה זקיפת

 2.5-מ זה בסעיף המס הטבת צומצמה בכך ).2 מקבוצה לרכב לחודש ש"ח 2,500-לכ (עד 2011–2009 בשים בהדרגה

  .2022 בשת ש"ח מיליארד 0.4-ל 2007 בשת ש"ח מיליארד

  .זו הטבה בגין מס בתשלום חייב איו חיה מקום לרשותו העמיד שמעסיקו עובד – העבודה במקום חיה

 דל"ן במיסי הטבות

 גם שקבעה). ִתקרה (עד חדש עולה ְִסָּפה, של משפחה בן פגע, לכה, מופחת רכישה מס –  רכישה במס הטבות

 מס מדרגות הרחבת לוכח הרגיל. השיעור לעומת שלישים שי של החה יתת לקרובו, מיחיד תמורה, ללא במכירה

  .זיחות אלו הטבות ,2007 משת החל כישההר

   שבח במס הטבות

 אותה למכור אחת מגורים דירת בעל היה רשאי ,2013 שת עד שבח מס חוק וסח לפי – מגורים לדירות שבח מס

 ממס, בפטור למכור, רשאי היה אחת, מגורים דירתמ יותר שברשותו מי שבח. ממס מלא בפטור חודשים 18-ל אחת

 בעלי לגבי זו) משה החל שיצמח השבח (וחויב הפטור בוטל 2014 משת החל שים. בארבע פעם אחת, מגורים דירת

  .ש"ח מיליון 4.5 של דירה לערך הוגבל יחידה לדירה והפטור וספת, דירה

 1960 עד שרכשו כסים כישה),ור (שבח מקרקעין מיסוי לחוק )1א(ד)(48 ס' פי על – היסטוריים לכסים שבח מס

 זו הטבה צומצמה 2005 משת החל בלבד. אחוזים 24-ל אחוזים 12 בין מוגבל, שבח במס מכירתם בעת חייבים

 אגודות (כגון ואחרים יחידים לגבי חברה. בפירוק במקרקעין הזכות את שקיבלו יחידים ולגבי חברות לגבי בהדרגה

  .2015 בשת לגמרי  שבוטלה עד 0112 משת החל ההטבה צומצמה שיתופיות)
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 המשקיעות סחירות קרות שהן ריט, לקרות (לדוגמה וספות מס הטבות קיימות – דל"ן במסי וספות הטבות

 אדמה) רעידות בפי קיימים יםמב לחיזוק לפרויקטים או ביוי-פיוי של לפרויקטים הבורסה, באמצעות מיב בדל"ן

  .עלות אומדי לגביהן אין אך

  עקיפים סיםיבמ ההטבות תחזית

 59-כ בהתאמה. ש"ח מיליארד 11.5-ו ש"ח, מיליארד 11.0-ב עקיפים במיסים ההטבות יסתכמו 2022-ו  2021 בשים

 הקורוה, משבר בשל 2020 בשת ירדה עקיפים במיסים ההטבות עלות במע"מ. יהיו 2022 בשת מההטבות אחוזים

 )free Duty-ב ממס ופטור לתבאי ממע"מ פטור כסה, תיירות על ממע"מ (פטור תיירות – תחומים בשי במיוחד

  .הסולר) (הסדר ותחבורה

  יהיק ומס מכס

 על המס של חלקי מהחזר הים הציבורית והתחבורה מובילים תעשייתיים, מפעלים הסולר, הסדר פי על – סולר

  .2026-ב לביטולה עד בהדרגה תקטן למובילים ההטבה ,2018-ב שאושר המתווה פי על סולר.

 בפח רכב רכישת בעת מע"מ + אחוזים 25 של בשיעור מופחת מס שילם חדש עולה 2004 לשת עד – חדשים עולים

 המס לשיעור בהשוואה (זאת יותר גדול מוע בפח רכב רכישת בעת מע"מ + חוזיםא 50-ו סמ"ק 1750 עד של מוע

 מוע. פח הבדל ללא מע"מ, + אחוזים 50 הוא המס שיעור 2005 משת החל אחוזים). 109 עד אחוזים 95 של הכללי

  .בישראל שיוצרו רהיטים רכישת בעת חוזרים ולתושבים לעולים שיתן ממע"מ הפטור ,2005 משת החל בוטל, כן כמו

  .קייה ובמס במכס להטבות זוכים ל"בחו שים לשש מעל ששהו חוזרים תושבים– חוזרים תושבים

 לצריכה עימם שהביאו סחורה על קייה וממס ממכס פטורים מחו"ל, החוזרים שתיים גיל מעל ישראלים – תיירים

 עיקר וסיגריות. אלכוהול של מוגבלת כמות לייבא זכאי 18 לגיל מעל כס לכך, בוסף דולר. 200 עד של בשווי עצמית,

  .אחת לחבילה חבילות משתי בפטור הסיגריות ייבוא צומצם 2013 מאפריל החל ריות.סיג ייבוא בגין היא ההטבה

 וכסו ,2013 באוגוסט מקיפה רפורמה עברה בטיחות אביזרי בגין הזיכויים מערכת – לרכב בטיחות אביזרי

  .קייה במס הטבה יתת שבגין המערכות לרשימת חדשות טכולוגיות

 ביכוי אחוזים 83 של מס שיעור חל 2021 בשת –  וחשמליים אין-פלאג היברידיים, רכבים על מופחת היקי מס

 שיעורי חלים וחשמליים אין-פלאג היברידיים, רכב כלי על לעומתם, פימית. בעירה מוע עם רכב כלי על ירוק זיכוי

 הבאות בשים תצומצם זו הטבה ,2019 ביוי שאושר המתווה פי על בהתאמה. אחוזים 10-ו 30 ,50 של מופחתים מס

  .אין-ופלאג היברידיים רכב כלי לגבי תבוטל ואף

   .אחוזים 8 של מוגבל קייה מס חל כמויות המשמשים רכב כלי על – מויות

 מדעי חומר ייבוא על גבוהה להשכלה למוסדות פטור כגון במקרים קייה ובמס במכס יתים – מותים פטורים

   .בריאות למוסדות פטור או לאומיות-בין אמות פי על פטורים וחיוכי,

   מע"מ

 הטלת ולכן המקומית, הצריכה על מס אלא מוסף, ערך על מס איו מע"מ להטעות. עלול מוסף, ערך מס – המס שם

 מס. הטבות חשבת איה תיירות) שירותי (ייבוא בחו"ל ישראלים של הצריכה על הפטור או הייצוא על אפס שיעור

 בארץ, יתן שהוא הוא שייחודו ייצוא שהוא חוץ, לתושבי בישראל תיירות שירותי מתן על אפס מס שיעור זאת, לעומת

 זרים תיירים של הצריכה על אפס בשיעור למע"מ בוסף כוללות, המע"מ בתחום המס הטבות מס. כהטבת חשב
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 פירות צריכת על אפס בשיעור מע"מ גם זרים) תיירים ידי-על וספים ומוצרים שירותים רכישת על (וכן מלון בבתי

 על הפטור וכן וסיגריות) קיימא בי מוצרים לצריכת (פרט אילת באזור הצריכה על ממע"מ הפטור טריים, וירקות

  .בחו"ל איטרט מאתרי דולר 75 עד רכישות

   .אחוזים 17 – הסטדרטי המע"מ שיעור לעומת מחושב המס הטבת אומדן

  באגרות המס הטבת תחזית

 לשידור, בתדרים האזרחיים המשתמשים על אגרה מוטלת 1994 משת החל – הביטחון מערכת יד על בתדרים שימוש

 העיקרית המשתמשת המשטרה), (כולל הביטחון מערכת בכבלים. הטלוויזיה לחברות תחולתה הורחבה 1995 ובשת

  .מפטור ליהות ממשיכה בתדרים,

   .כים 150,000-לכ רכב באגרת החות מעיק התחבורה משרד  – כים רכב רישוי

 רכב רישוי באגרת מהחה במגבלות, הם, אף הים מילואים משרתי – במילואים למשרתי היגה ורישיון רכב רישוי

  .היגה רישיון ובאגרת
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  2022 הכספים לשת המס הטבות תחזית

  ש"ח) (מיליוי

 2022 בשת סכום ושא
 

 80,540 הכול סך

 68,140 ישירים מסים ראשון: חלק

 6,380 ייצור לגורמי הטבות  א.

 5,500                                                  הון השקעות לעידוד החוק .1      

                                   האג'לים חוק .2      

 ..                                      וסרטים פט חיפושי ופיתוח,  מחקר .3      

 130                                                       משמרות לעובדי  זיכוי .4      

 ..                                               התעשייה לעידוד החוק .5      

 0                                             מואץ פחת .6      

 ..                                         השתתפות פטור .7      

 750                                         כלואים רווחים מבצע .8      

 33,280 ההון ולשוק לחיסכון הטבות  ב.

 25,800                                                          משיכה) ביכוי וצבירה, (הפקדה פסיה .1      

 19,000 ההפקדה בעת הטבות  -          

 13,500 בצבירה הטבות  -          

 6,700- המשיכה בעת מיסוי ביכוי  -          

 7,330                                                             וצבירה) (הפקדה השתלמות קרות  .2      

 5,170 ההפקדה בעת הטבות  -          

 2,160 בצבירה הטבות  -          

 150 מריבית  הכסה  .3      

 ..                                      הוי במסלול לעובדים אופציות מיסוי .4      

 8,660 אוכלוסייה ופיזור רווחה  ג.

 ..                                                     למלכ"ר הכסה ממס פטור  .1     

 670                                             הביטחון משרד לקצבאות  פטור   .2     

 2,560                                             הלאומי הביטוח לקצבאות פטור   .3     

 1,050                                                               ילדים קצבאות   -           

 1,440                                                    ושארים  זקה  קצבאות   -           

 70                                                                אחרות  קצבאות   -           

 60                                                                 חדשים לעולים זיכוי  .4     



2022 התקציב עיקרי      

 

249 

 2022 בשת סכום ושא
 

 ..                                                                  מחו"ל הכסות על חוזרים ולתושבים חדשים לעולים פטור  .5     

 30                                                     במוסד קרוב החזקת בשל זיכוי  .6     

 140                                                               יכולת טול שילדו להורה זיכוי  .7     

 570                                                                      תרומות בשל זיכוי  .8     

 2,700                                                      פיתוח באזורי לתושבים זיכוי  .9     

 1,860                                                                        ולכים  לעיוורים הטבות  .10     

 70                                                              באילת למעבידים זיכוי  .11     

 8,480 ילדים) קצבאות על לפטור (פרט למשפחה הטבות  ד.

 230                                                      הוריות-חד למשפחות  זיכוי  .1     

 1,300                                                            לשים זיכוי קודת חצי  .2     

 6,900 ילדים בגין להורים  זיכוי  .3     

 30                                                      עובד לא זוג בן בגין  זיכוי  .4     

 20                                                     מזוות למשלמי זיכוי  .5     

 5,440 הכסה במס שוות הטבות  ה.

 2,150                                                       מהימורים הכסות  .1     

 2,970                                                     מגורים דירות להשכרת פטור  .2     

 80                                                    להשכרה דירות ביית עידוד  .3     

 180                                       משוחררים חיילים  .4    

 50                                       סטודטים  .5    

 10                                       זרים ספורטאים  .6    

 0 מוטבים וגופים קרות  ו.

 ..                                                       קיסריה קרן  .1     

 ..                                                 למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה  .2     

 ..                                                       וולף קרן  .3     

 ..                                                     וישראל ארה"ב של לאומית-הדו המדע קרן  .4     

 ..                                                      ליר) וון (מכון האדם תרבות לקידום הישראלי המרכז  .5     

 ..                                                      (קצא"א) אשקלון-אילת ציור קו חברת  .6     

 .. היהודית הסוכות  .7    

 Benefits Fringe( 1,900( האה טובות  ז.

 400                                                      צמוד רכב  .1     

 1,500                                                   העבודה במקום חיה  .2     

  4,000דל"ן במיסי הטבות  ח.
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 2022 בשת סכום ושא
 

 0                                                                רכישה במס החות  .1     

 4,000                                                   מגורים לדירת שבח ממס פטור  .2     

 0                                             היסטוריים לכסים מוגבל שבח  מס  .3     

 11,470 עקיפים מסים : שי חלק

 4,710 קייה ומס מכס  א.

 2,950                                                               הסולר הסדר .1     

 50                                                                    חדשים עולים .2     

 10                                                                  חוזרים תושבים .3     

 470                                                               ישראלים תיירים  .4     

 490                          לרכב בטיחות אביזרי  .5     

 אין-פלאג היברידיים, רכבים על מופחת קייה מס  .6     
                      וחשמליים

450 

 260                                                              למויות מוגבל מס  .7     

 30                                                               מותים פטורים  .8     

 6,760 מע"מ  ב.

 4,170                                                                    וירקות פירות  .1     

 660                                                                  תיירות  שירותי  .2     

 830                                                                        אילת  חוק  .3     

 1,100 האיטרט דרך מחו"ל רכישות  .4     

 930  אגרות  : שלישי חלק

 620                                                                 הביטחון מערכת יד על בתדרים שימוש .1     

  300כים רכב רישוי  .2     

 10                                                     במילואים למשרתי היגה ורישיון רכב רישוי  .3     
 

 מקור: אגף הכלכלן הראשי.

 לגבי הטבות בהן רשום '..' -  המשמעות היא שבסיס התוים לא מאפשר לאמוד את עלות ההטבה.
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  התקציב חוק עקרוות
 תקציב ייקבע שלפיהן המדיה״, משק יסוד: ״חוק להוראות בהתאם מוגש השתי התקציב חוק

 החוק, להוראות בהתאם הממשלה. של והמתוכות הצפויות ההוצאות את ויכלול בחוק המדיה

  שתית.-חד במתכות זה לצד זה מוגשים 2022 הכספים ולשת 2021 הכספים לשת המדיה תקציבי

 השתיים, התקציב לחוקי היסודות את שהיח הוא התקציב) יסודות חוק - (להלן 1985-התשמ״ה התקציב, יסודות חוק

  כדלקמן:

 ה הפרטיםתי התקציב חוק של והמבהש.  

 ות הממשלה סמכויותה במהלך לשדרשת היא שבהם התחומים ואת התקציב את הש סת אישור את לקבלאו הכ 

  .הכסת של הכספים ועדת של אישורה את

 ברזרבות השימוש דרכי.  

 אכיפתו ודרכי אחרים חוקים על התקציב חוק עדיפות.  

 המתוקצבים הגופים ועל המקומיות הרשויות על האשראי מגבלות  

 המתוקצבים. הגופים לגבי מיוחדות הוראות  

 את יםהקובע ,2022-ו 2021 הכספים תולש התקציב יחוק יםמוצע התקציב, יסודות ובחוק היסוד בחוק לאמור בהתאם

 לתחומי התקציב, לסעיפי חלוקתה ואת האמורות הכספים משות אחת בכל להוציא מורשית שהממשלה המרבית ההוצאה

  לחוק. הראשוה בתוספת כמפורט ולתכיות, פעולה

 אלה גם האדם. כוח ולשיא להתחייב להרשאה בהכסה, מותית להוצאה מרביים סכומים גם בחוק קבעו לכך בוסף

  לחוק. הראשוה בתוספת מפורטים והם ותכיות, פעולה תחומי סעיפים, ברמת מוגדרים

  העסקיים. המפעלים של התקציב סעיפי קבועים לחוק השייה בתוספת

  לביצועו. ִמהל ראותוהו תקות להתקין מוסמך התקציב, ביצוע על כממוה האוצר, שר

  

  ההרשאה חוק
 אך בו, הקובים הסכומים את היותר לכל הכספים בשת להוציא לממשלה המתיר הרשאה, חוק הוא בישראל התקציב חוק

  האדם. כוח ולשיא להתחייב להרשאה בהכסה, מותית להוצאה להוצאה, מתייחסת זו הרשאה כן. לעשות אותה מחייב איו

  הוצאה

 התוספת של הראשון בטור מופיעה שחלוקתו סכום השה באותה להוציא לממשלה מתיר מסוימת לשה ההוצאה תקציב

  השוים. התקציב סעיפי בין סכומים להעביר הכסת, של הכספים ועדת באישור רשאית, הממשלה לחוק. הראשוה

  בהכסה מותית הוצאה

 התוספת של השי בטור מופיעה זו אההוצ חלוקת ממשלתיים.-חוץ מגורמים הכסות בקבלת המותית וספת הרשאה

  הראשוה.
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  להתחייב הרשאה

 בטור המופיעה זו, הרשאה להתחייב. הרשאה באמצעות התחייבויות מגביל החוק בפועל, ההוצאה על למגבלה בוסף

 שת במהלך התכית הבאות עליו להתחייב רשאית שהממשלה המרבי הסכום את מציית הראשוה, התוספת של השלישי

 בפיקוח שתיות-רב תכיות במסגרת לפעול לממשלה מאפשר זה הסדר הבאות. בשים התשלום יתבצע אם גם הכספים,

  אות. תקציבי

 בהכסה, מותית הוצאה ו/או הוצאה סכום אלא להתחייב הרשאה סכום קוב לא שבהן הרגיל, בתקציב התכיות לגבי

  שלאחריה. הכספים בשת או הכספים שת אותה במרוצת תיעשה ההוצאה אם האלה הסכומים בגובה להתחייב יתן

  האדם כוח שיא

  הראשוה. התוספת של הרביעי בטור מופיע מסוימת בשה למלא רשאית שהממשלה המרבי האדם כוח שיא מספר

  

  בתקציב ההוצאה בסיס

  מזומים בסיס

  הכללי. החשב של זיכוי או במזומן תשלום חשב תקציבית כהוצאה מזומים. בסיס על מושתת התקציב חוק

  ביצוע בסיס

 של לזו האפשר ככל בהקרו חשבואות מערכת להל לציבור, ושירותים מוצרים המוכרים העסקיים, למפעלים לאפשר כדי

 שכזו בתור חשבת אלה עסקיים מפעלים של ההוצאה כלומר, ביצוע. בסיס אותו על שלהם התקציב הושתת מסחרי, גוף

 אותו על יותר. מאוחר למועד דחה אם ובין התשלום בוצע אם בין הכס, או השירות משתקבל או העבודה בוצעה כאשר

  העסקיים. המפעלים של ההכסה גם מוגדרת הבסיס

  רזרבות

 החוק השוים. רדיםהמש בתקציבי מיועדות רזרבות בתקציב קיימות כן כמו הכללית. הרזרבה קיימת הראשוה בתוספת

  הרזרבות. סכומי להוצאת היעדים ואת המטרות את הכסת, של הכספים ועדת באישור לקבוע, סמכות האוצר לשר מקה

  הקודמת השה בעודפי שימוש

 האוצר שר הראשי. ההוצאה בסעיף עודף שותר בתאי שלאחריה, בשה ליצול יתים מסוימת בשה הוצאו שלא כספים

 יתווסף לשימוש המותר הסכום הכסת. של הכספים לוועדת כך על הודעה מתן לאחר ליצול, עודפים לאשר מוסמך

  השוטפת. השה בתקציב יםהמאושר לסכומים

  

  הכספים שת במהלך התקציב בחוק שיויים

 הכסת. של הכספים לוועדת הודעה טעון בתכית שיוי כל השה. במהלך שיויים ביצוע מאפשר התקציב יסודות חוק

  הוועדה. של המוקדם אישורה את מחייבים בחוק הקובים השיעורים על העולים בשיעורים שיויים
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  משרות ומילוי הוצאות תקבולים, דוח

 תוך וחלקיו, תוספותיו לכל בתקציב, המשרות מילוי ועל ההוצאות על התקבולים, על דוח לכסת להגיש האוצר שר על

 של אומדן רבעון, כל בסוף הכסת, של הכספים לוועדת להגיש השר על לכך, בוסף הכספים. שת מתום חודשים שישה

  קופה. תוי על המבוסס ומימוו, הגירעון ביצוע

  

  התקציב ביצוע

  סמכויות והאצלת תקות התקת

 של וסף פירוט לרבות תקות, להתקין רשאי הוא התקציב׳. ו׳חוק התקציב׳ יסודות ׳חוק ביצוע על ממוה האוצר שר

 יהול סדרי כולל ביצוע, תקות להתקין הסמכות לרבות התקציב׳, יסודות ׳חוק לפי סמכויותיו את להאציל וכן תכיות

  .וחשבוות כספים

  ההוצאה חוקיות מבחית הביצוע על פיקוח

 בדבר התקות והתקת המאושר התקציב במסגרת העמידה ההוצאה, חוקיות מבחית התקציב ביצוע על לפקח הסמכות

 הצמודים המשרדים ביחש באמצעות פועל הכללי החשב הכללי. לחשב שה כל מואצלות וחשבוות, כספים יהול סדרי

 למתן הכרחי תאי היא המשרד חשב חתימת ארגוית. מבחיה לו וכפופים בפיו ישירות אחראים והם השוים למשרדים

  הממשלה. של הוצאה או התחייבות לכל תוקף

  תאגידים לגבי תקציב ביצוע

 לשר ביצוע סמכויות מקים התמכים, ולגופים המקומיות לרשויות המתוקצבים, לגופים המתייחסים התקציב חוק סעיפי

  הממוים). (השרים בדבר הוגעים לשרים גם – אליו ובוסף האוצר,

  התקציב ביצוע על חיצוית ביקורת

 ההערות לכסת. שלו השתי וחשבון הדין את המגיש המדיה, מבקר בידי תוה התקציב׳ ׳חוק ביצוע על חיצוית ביקורת

 ולמאזן המדיה הוצאות ועל וליםהתקב על וחשבון לדין ולביצועו, התקציב לחוק הוגעות המדיה מבקר של וההמלצות

  הכסת. לאישור מובאות הוועדה מסקות המדיה. ביקורת לעייי בוועדה ידוות המדיה, של וזכויותיה התחייבויותיה
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 התקציב חוק מסמכי
 בכל להוציא לממשלה שמותר השתית ההוצאה סך את מפרטת השתי התקציב חוק הצעת

 בהכסה, המותית ההוצאה תקציב בהצעה מפורטים לכך בוסף הכספים. משות אחת

  העסקיים. המפעלים ותקציבי האדם כוח שיא להתחייב, ההרשאה

  תוספות: שתי מצורפות התקציב חוק להצעת

  הראשוה התוספת

  ההוצאות תקציב פירוט

 של האדם כוח ושיא להתחייב ההרשאה בהכסה, המותית ההוצאה ההוצאה, תקציב מפורטים הראשוה בתוספת

  חלקים: משי הראשוה התוספת מורכבת ההוצאות, תקציב בפירוט הממשלה.

  הרגיל התקציב א: חלק

 הוצאות המשק, עפי שתיות,ת החברתיים, השירותים ציבורי, והסדר הביטחון המטה, משרדי תחומי לפי מסווג זה תקציב

  ריבית. ותשלומי אחרות

  הון וחשבון פיתוח תקציב ב: חלק

  קרן. ותשלומי אשראי מתן שוים, בתחומים הממשלה של תישירו השקעות כולל זה חלק

  ההוצאה מגבלת לחישוב התקציב

 המותרת הממשלתית ההוצאה לחישוב התקציב ,1992-תש״ב התקציבית, ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת לחוק בהתאם

 חובות תשלום למעט חובות תשלום ביכוי כאמור, ב ובחלק א בחלק בהכסה) המותית הוצאה (ללא ההוצאה תקציב הוא

  הלאומי. לביטוח

  והמלוות התקבולים תחזית

   חלקים: לשי היא גם מחולקת ההכסות תחזית

  שוטפים תקבולים א: חלק

 ותקבולים תמלוגים ורווחים, ריבית שירותים, בעד אגרות הוצאה, על מסים ורכוש, הכסה על המסים את כולל זה חלק

  .שוים

  הון וחשבון ממלוות תקבולים ב: חלק

 הון, הכסות ולפיצויים, לפסיה הפרשות תה, שהיא תההלוואו ופירעון הממשלה של ההשקעות החזרי את כולל זה חלק

  מחו״ל. שקיבלה ומעקים ומלוות בארץ הממשלה שקיבלה מלוות
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  המס הטבות תחזית

 עקיפים במסים הטבות ישירים, במסים להטבות חלוקה לפי מס, הטבות בשל ייגבו שלא הסכומים מפורטים זו בתחזית

  באגרות. והטבות

  

  השייה התוספת
 של העסקיים המפעלים של האדם כוח ושיא להתחייב ההרשאה ההוצאות, התקבולים, פירוט את כוללת זו תוספת

  חלקים: משי מורכבת השייה התוספת הממשלה.

  העסקיים המפעלים של תקבולים תחזית

 התקבולים ישראל). מקרקעי הלומ הממשלתית הפרסום לשכת (כמו העסקיים המפעלים תקבולי את כולל זה חלק

  הראשוה. בתוספת והמלוות התקבולים באומדן כלולים אים הם אך המדיה, כתקבולי חשבים כאן המופיעים

  העסקיים המפעלים של ההוצאות תחזית

  העסקיים. המפעלים של ההוצאות אומדי את כולל זה חלק
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 שפ"בהת ,2022 הכספים לשת התקציב חוק הצעת

  

  פרשות א': פרק   

 - זה בחוק .(א)1 הגדרות

  ;19851-התשמ"ה התקציב, יסודות חוק - התקציב" יסודות "חוק   

את הקובע השייה בתוספת או הראשוה בתוספת סעיף – תקציב" "סעיף  

ושא של או ציבורי גוף של או ציבורית רשות של ממשלתי, משרד של ההוצאות

לתחומי המחולק פרד, בסעיף קביעתו את המצדיקים חשיבות או היקף בעל

 ;הצורך לפי פעולה

ביואר 1( פ"בהתש בטבת כ"ח ביום המתחילה התקופה - "2022 הכספים "שת  

  );2022 בדצמבר 31( פ"גהתש בטבת ז' ביום ומסתיימת )2022

לתכיות המחולק מסוים, לעיין המוקצה תקציב סעיף של חלק - פעולה" "תחום  

  הצורך; לפי

  מסוים. לעיין המוקצה פעולה תחום של חלק – "תכית"  

  התקציב. יסודות בחוק לו הודעת המשמעות תהיה זה בחוק אחר מוח לכל (ב)    

 2022 הכספים לשת התקציב ב': פרק  

 ההוצאה תקציב

  2022 הכספים לשת

562,934,898,000 של סכום 2022 הכספים בשת להוציא רשאית הממשלה .(א)2

בסך רגיל מתקציב המורכב ),2022 לשת ההוצאה תקציב – (להלן חדשים שקלים

בסך הון וחשבון פיתוח ומתקציב חדשים שקלים 391,153,102,000

   חדשים. שקלים 171,781,796,000

ולתכיות, פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי 2022 לשת ההוצאה תקציב חלוקת (ב)     

  "הוצאה". שכותרתו בטור הראשוה, בתוספת כמפורט תהיה

                                                           
  .60 עמ' התשמ"ה, ס"ח 1
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 ההוצאה תקציב

 בהכסה המותית

   2022 הכספים לשת

הכספים בשת להוציא הממשלה רשאית ,2022 לשת ההוצאה תקציב על וסף .(א)3

יסודות לחוק (ב)-ו (א)5 בסעיף כמשמעותה בהכסה מותית כהוצאה ,2022

של סכום  ),2022 לשת בהכסה המותית ההוצאה תקציב - (להלן התקציב

0031,381,916,0 בסך רגיל מתקציב המורכב חדשים, שקלים 41,326,562,000

 חדשים. שקלים 9,944,646,000 בסך הון וחשבון פיתוח ומתקציב חדשים שקלים

לתחומי תקציב, לסעיפי 2022 לשת בהכסה המותית ההוצאה תקציב חלוקת (ב)     

"הוצאה שכותרתו בטור הראשוה, בתוספת כמפורט תהיה ולתכיות, פעולה

  בהכסה". מותית

 להתחייב הרשאה

    2022 הכספים לשת

הקובים הסכומים בגבולות ,2022 הכספים בשת להתחייב רשאית הממשלה .4

שכותרתו בטור פעולה, ותחום תכית תקציב, סעיף לכל ביחס הראשוה בתוספת

  להתחייב". "הרשאה

 לשת אדם כוח שיא

 2022 הכספים

של אדם כוח לשיא עד משרות למלא ,2022 הכספים בשת רשאית, הממשלה .(א)5

  משרות. 95,928

פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי (א) קטן בסעיף האמור האדם כוח שיא חלוקת (ב)     

אדם" כוח 'שיא שכותרתו בטור הראשוה, בתוספת כמפורט תהיה ולתכיות,

  צמיתה)". בלתי (עבודה עב"צ "משרות שכותרתו ובטור

 - עסקיים מפעלים

 הרשאה תקציב,

 כוח שיא להתחייב,

 ותחזית אדם

 לשת תקבולים

  2022 הכספים

לשת בהכסה המותית ההוצאה תקציב ועל 2022 לשת ההוצאה תקציב על וסף .(א)6

מפעלים תקציב במסגרת 2022 הכספים בשת להוציא הממשלה רשאית ,2022

האמור הסכום חלוקת חדשים; שקלים 26,828,235,000 של סכום עסקיים

בטור השייה, בתוספת כמפורט תהיה ולתכיות, פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי

   "הוצאה". שכותרתו

הכספים בשת הממשלה רשאית ,4 בסעיף כאמור להתחייב ההרשאה על וסף (ב)     

הקובים הסכומים בגבולות עסקיים, מפעלים תקציב במסגרת להתחייב 2022

שכותרתו בטור ותכית, פעולה תחום תקציב, סעיף לכל ביחס השייה בתוספת

  להתחייב". "הרשאה
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סעיף לפי 2022 הכספים בשת למלא רשאית שהממשלה המשרות מספר על וסף (ג)     

עד עסקיים במפעלים משרות למלא 2022 הכספים בשת הממשלה רשאית (א),5

לסעיפי האמור האדם כוח שיא חלוקת משרות; 36,403  של אדם כוח לשיא

בטור השייה, בתוספת כמפורט תהיה ולתכיות, פעולה לתחומי תקציב,

בלתי (עבודה עב"צ "משרות שכותרתו ובטור אדם" כוח "שיא שכותרתו

  צמיתה)".

היא ,2022 הכספים בשת העסקיים המפעלים תקציב לכיסוי התקבולים תחזית (ד)     

   השייה. בתוספת כמפורט

  שוות הוראות ד': פרק  

 יסודות חוק תחולת

  התקציב

שיוי וכל התקציב, יסודות חוק מהוראות לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין  .7

החוק להוראות בהתאם ייעשה חלוקתם ובאופן זה בחוק הקובים בסכומים

  האמור.

  ).2022 ביואר 1( פ"אהתש בטבת כ"ח ביום זה חוק של תחילתו .8  תחילה

   קבלתו. מיום חודשים שלושה בתוך ברשומות יפורסם זה חוק .9  פרסום



  2022 התקציב עיקרי
  

261 

 התקציב מחירי
  

 לשת התקציב הצעות לגבי התוים שקלים. באלפי קובים התקציב ובלוחות בחוק הסכומים

 התוים .2022 דצמבר–יואר לתקופה משוערים ממוצעים של במחירים הם 2022 הכספים

 מקדמי .אלו לשים המקורי התקציב במחירי קובים 2021-ו 2020 הכספים לשות המתייחסים

 משמשים והם מאחר זו, שה עבור תקציב חוק חוקק שלא למרות מוצגים 2020 לשת המעבר

  .2022 ו 2021 תקציב למחירי 2019 תקציב ממחירי למעבר

  ממוצע לעומת ממוצע 2022 עד 2020 הכספים לשות המעבר מקדמי

  (באחוזים)

 2020 2021 2022 

 0.0 0.0 0.0 קיות

 0.8 0.8 3.1 הממשלתי השכר

 0.0 5.7- 3.0- (דולר) חוץ מטבע

 0.0 0.0 2.5- (אירו) חוץ מטבע

  האוצר משרד מקור:

  

 בכל החזויה הממוצעת לרמה השוטפת, השה תקציב בה בסיסה שעל המחירים, רמת את מקדמים התקציב מקדמי

 מחירים לשיוי תחזיות דלעיל בלוח המופיעים המעבר במקדמי לראות אין כך משום הבאות. התקציב משות אחת

  הבאות. בשים

  לתקציב. בהתאם הוצאותיהם את ויתכו ומיליים במחירים לתקציב יתייחסו הממשלה משרדי
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  התקציב לוחות
  

  2022 הכספים לשת אדם כוח תקי סך
  

 

 בלתי עבודה אדם כוח שיא
 צמיתה
 במוחי
 משרות

 כוח תקי סך
 אדם

     
 132,331 4,859 127,472 כללי הכול-סך

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

 95,928 4,859 91,069.5 הממשלה משרדי הכול-סך

-------------------------------- --------------- --------------- --------------- 

 81 0 80.5 ולשכתו המדיה שיא 01

 893 68 825 הכסת 02

 2,632 834 1,798.5 הממשלה ראש משרד 04

 7,596 0 7,596 האוצר משרד 05

 749 38 711.5 הפים משרד 06

 42,887 1,714 41,172.5 הפים לביטחון המשרד 07

 9,811 830 8,980.5 המשפטים משרד 08

 1,094 30 1,063.5 החוץ משרד 09

 73 0 73 לאומי לביטחון המטה 10

 604 0 604 המדיה מבקר 11

 33 0 33 מפלגות ומימון בחירות 14

 2,251 73 2,178 הביטחון משרד 15

 40 0 39.5 אזרחיות חירום הוצאות 16

 267 0 267 בשטחים הפעולות תיאום 17

19 
 התרבות משרד והטכולוגיה, המדע החדשות משרד

 264 0 264 והספורט

 2,439 0 2,438.5 החיוך משרד 20

 530 25 504.5 דת לשירותי המשרד 22

 3,558 20 3,537.5 הרווחה משרד 23

 8,408 791 7,617 הבריאות משרד 24

 106 0 106 השואה יצולי לזכויות הרשות 25

 583 0 582.5 הסביבה להגת המשרד 26

 559 0 559 הביוי משרד 29

 480 22 457.5 העלייה לקליטת המשרד 30
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 בלתי עבודה אדם כוח שיא
 צמיתה
 במוחי
 משרות

 כוח תקי סך
 אדם

 72 0 72 שוות ביטחויות הוצאות 31

 1,682 216 1,466 הכפר ופיתוח החקלאות משרד 33

 356 0 355.5 והמים הארגיה משרד 34

 1,475 0 1,475 הכלכלה משרד 36

 176 0 176 התיירות משרד 37

 609 0 608.5 משק בעפי תמיכות 38

 165 3 161.5 התקשורת משרד 39

 930 0 929.5 בדרכים והבטיחות התחבורה משרד 40

 201 5 196 וביוב למים הממשלתית הרשות 41

 220 0 219.5 ישראל למיפוי המרכז 43

 1,043 0 1,042.5 הפיקוח רשויות 54

 2,130 0 2,129.5 הגבולות ומעברי ההגירה האוכלוסין, רשות 68

 939 190 749 כללית רזרבה 47

 36,403 0 36,402.5 עסקיים מפעלים הכול-סך

-------------------------------- --------------- --------------- --------------- 

 125 0 124.5 והאוצר רוה"מ משרד מפעלי 89

 4,371 0 4,371 הפש לבריאות חולים בתי 93

 31,107 0 31,107 ממשלתיים חולים בתי 94

 7 0 7 חדרה מל 95

 793 0 793 ישראל מקרקעי רשות 98
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  2020-2022 הכספים לשות ברוטו ההוצאות תקציב
 ש"ח) (באלפי

  

 התקציב ביצוע   
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 

 604,261,460 649,766,478 599,055,103 כללי הכול-סך

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

 422,535,018 469,969,075 455,954,378 רגיל תקציב א: חלק

 181,726,442 179,797,403 143,100,725 הון וחשבון הפיתוח תקציב ב: חלק

 
 422,535,018 469,969,075 455,954,378 רגיל תקציב  א: חלק

---------------- ----------------- ------------------ ----------------- 

 23,834,468 25,350,739 25,092,868 המטה משרדי

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

 61,739 61,768 69,815 ולשכתו המדיה שיא 01

 928,271 826,093 720,610 * הכסת 02

 3,093,810 3,147,121 2,350,585 הממשלה ראש משרד 04

 3,611,957 3,638,479 3,296,912 האוצר משרד 05

 284,918 314,457 305,580 הפים משרד 06

 5,336,790 5,149,407 4,848,569 המשפטים משרד 08

 1,837,001 1,719,715 1,497,954 החוץ משרד 09

 49,674 47,872 48,748 לאומי לביטחון המטה 10

 408,988 390,000 322,840 ** המדיה מבקר 11

 154,952 988,538 733,959 מפלגות ומימון בחירות 14

 6,308,069 7,355,831 9,428,876 המקומיות הרשויות 18

 776,013 775,321 753,293 דת לשירותי המשרד 22

68 
 ההגירה האוכלוסין, רשות

 הגבולות ומעברי 
715,127 936,137 982,286 

 

 110,174,246 110,313,365 105,097,453 הציבורי והסדר הביטחון

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

 21,332,459 20,213,139 19,797,222 הפים לביטחון המשרד 07

 74,685,323 77,183,068 71,927,972 הביטחון משרד 15

 813,611 705,951 824,522 אזרחיות חירום הוצאות 16

 341,656 386,998 286,100 בשטחים הפעולות תיאום 17

 10,529,251 9,200,917 9,117,427 שוות ביטחויות הוצאות 31

 147,927 145,886 145,886 אטומית לארגיה הוועדה 35

 2,324,019 2,477,406 2,998,325 משוחררים חיילים חוק 46

 

 206,604,809 234,194,932 225,238,860 החברתיים השירותים

============= ======= ========= ======== 
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 התקציב ביצוע   
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 

19 
 המדע החדשות משרד

 התרבות משרד והטכולוגיה,
 והספורט 

2,465,878 2,822,407 2,652,364 

 70,581,553 70,402,979 67,005,667 החיוך משרד 20

 12,261,980 12,648,052 12,903,722 הגבוהה ההשכלה 21

23 
 והשירותים הרווחה משרד

 החברתיים 
11,484,308 12,396,652 12,505,640 

 48,361,002 59,332,444 54,861,168 הבריאות משרד 24

 5,210,146 5,497,871 5,642,951 השואה יצולי לזכויות הרשות 25

 49,997,529 65,145,274 65,949,183 הלאומי הביטוח 27

 1,601,293 1,705,754 1,446,365 העלייה לקליטת המשרד 30

 3,433,302 4,243,499 3,479,619 תעסוקה 36

 

 5,340,718 5,097,379 4,955,775 תשתיות

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

 275,342 277,856 332,719 הביוי משרד 29

 598,965 541,927 537,476 והמים הארגיה משרד 34

40 
 והבטיחות התחבורה משרד

 בדרכים 
698,009 748,371 771,551 

41 
 למים הממשלתית הרשות

 וביוב 
82,633 115,030 119,200 

 3,444,696 3,295,689 3,188,335 ושיכון ביוי מעקי 42

 130,964 118,506 116,603 ישראל למיפוי המרכז 43

 

 7,462,364 11,679,448 11,391,901 משק עפי

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

 1,306,004 1,282,875 1,110,135 הסביבה להגת המשרד 26

33 
 ופיתוח החקלאות משרד

 הכפר 
2,168,061 2,149,731 2,195,415 

 228,722 551,120 293,848 התיירות משרד 37

 3,414,937 7,582,864 7,709,663 ותעשייה כלכלה 38

 317,286 112,858 110,194 התקשורת משרד 39

 

 26,212,567 42,229,561 46,137,209 אחרות הוצאות

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

 21,087,623 19,606,091 18,835,938 ופיצויים גמלאות 12

 2,712,381 20,896,377 25,985,074 שוות הוצאות 13

 - - - כללית רזרבה 47

 2,412,563 1,727,093 1,316,196 הפיקוח רשויות 54

 

 42,905,846 41,103,651 38,040,312 חוב החזרי 

======== ======== ======== ======== 
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 התקציב ביצוע   
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 

 42,905,846 41,103,651 38,040,312 ועמלות ריבית תשלום 45

 

 181,726,442 179,797,403 143,100,725 הון וחשבון הפיתוח תקציב  ב: חלק
-----------------------------

----- 
--------------

- 
--------------

- 
--------------

- 
 56,082,448  56,898,032  45,709,190 הפיתוח תקציב

---------------- --------------- --------------- --------------- 

 

 3,443,697 2,744,092 2,438,314 המטה משרדי

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

 3,443,697 2,744,092 2,438,314 הממשלתי הדיור 51

 

 503,759 384,613 347,602 ציבורי וסדר בטחון

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

 503,759 384,613 347,602 הסוהר ובתי המשטרה 52

 

 3,590,791 4,713,733 4,038,204 החברתיים השירותים

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

 2,698,058 3,458,417 2,761,550 חיוך 60

 892,733 1,255,316 1,276,655 בריאות 67

 

 43,906,276 43,413,967 36,339,603 תשתיות

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

 5,409,966 5,661,272 4,931,650 שיכון 70

 763,454 692,506 712,302 מים מפעלי 73

 37,732,856 37,060,189 30,695,651 התחבורה פיתוח 79

        

 662,826 712,887 448,703 משק עפי

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

 296,824 217,038 152,906 תעשייה 76

 366,002 495,849 295,797 התיירות פיתוח 78

 

 3,975,099 4,928,740 2,096,764 אחרות הוצאות

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

 3,975,099 4,928,740 2,096,764 אחרות פיתוח הוצאות 83

 

 125,643,994 122,899,371 97,391,535 חובות החזר 

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

 125,643,994 122,899,371 97,391,535 חובות תשלום 84
 

  

  התקציב. מחוק חלק ומהווה הכסת, יו"ר ידי על הכסת ועדת לאישור מוגשת הכסת של השתי התקציב הצעת *
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 תקציב של פירוט התקציב. מחוק חלק ומהווה הכסת של הכספים ועדת בידי קבע המדיה מבקר משרד תקציב **

המדיה. מבקר יסוד: חוק לפי בפרד מתפרסם זה
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  2020-2022 הכספים לשות טו ההוצאות תקציב
  ש"ח) (באלפי

 התקציב ביצוע   
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 

 562,934,898 609,143,215 563,136,192 כללי הכול-סך

========= ======== ========= ======== 
 391,153,102 438,848,334 426,408,408 רגיל תקציב א: חלק

 171,781,796 170,294,881 136,727,784 הון וחשבון הפיתוח תקציב ב: חלק

 
 391,153,102 438,848,334 426,408,408 רגיל תקציב  א: חלק

---------------- ----------------
- 

----------------
-- 

----------------- 

 22,180,411 23,599,692 23,465,499 המטה משרדי

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

 59,910 59,939 68,559 ולשכתו המדיה שיא 01

 928,091 825,913 720,610 * הכסת 02

 3,078,240 3,131,551 2,337,005 הממשלה ראש משרד 04

 3,275,972 3,227,494 3,007,222 האוצר משרד 05

 284,918 314,457 305,580 הפים משרד 06

 4,233,479 4,016,096 3,599,969 המשפטים משרד 08

 1,758,817 1,641,531 1,483,378 החוץ משרד 09

 49,674 47,872 48,748 לאומי לביטחון המטה 10

 408,988 390,000 322,840 ** המדיה מבקר 11

 154,952 988,538 733,959 מפלגות ומימון בחירות 14

 6,308,069 7,355,831 9,424,039 המקומיות הרשויות 18

 762,478 761,786 743,716 דת לשירותי המשרד 22

68 
 ההגירה האוכלוסין, רשות

 הגבולות ומעברי 
669,873 838,684 876,823 

 

 93,864,544 94,055,970 89,781,416 הציבורי והסדר הביטחון

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

 20,583,402 19,468,210 19,147,325 הפים לביטחון המשרד 07

 59,685,323 62,211,068 57,460,109 הביטחון משרד 15

 754,092 650,951 802,705 אזרחיות חירום הוצאות 16

 118,530 179,532 109,640 בשטחים הפעולות תיאום 17

 10,251,251 8,922,917 9,117,427 שוות ביטחויות הוצאות 31

 147,927 145,886 145,886 אטומית לארגיה הוועדה 35

 2,324,019 2,477,406 2,998,325 משוחררים חיילים חוק 46

 

 196,213,024 224,179,285 215,000,482 החברתיים השירותים

============= ======= ========= ======== 
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 התקציב ביצוע   
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 

19 
 המדע החדשות משרד

 התרבות משרד והטכולוגיה,
 והספורט 

2,456,064 2,750,357 2,580,314 

 67,519,358 67,380,784 64,030,668 החיוך משרד 20

 12,261,980 12,648,052 12,903,722 הגבוהה ההשכלה 21

23 
 והשירותים הרווחה משרד

 החברתיים 
9,025,316 9,708,302 9,712,856 

 44,002,027 55,310,173 50,215,824 הבריאות משרד 24

 5,143,656 5,431,381 5,524,755 השואה יצולי לזכויות הרשות 25

 49,997,529 65,145,274 65,949,183 הלאומי הביטוח 27

 1,600,293 1,599,754 1,445,176 העלייה לקליטת המשרד 30

 3,395,011 4,205,208 3,449,773 תעסוקה 36

 

 5,065,714 4,822,375 4,759,350 תשתיות

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

 256,349 258,863 321,734 הביוי משרד 29

 586,192 529,154 532,927 והמים הארגיה משרד 34

40 
 והבטיחות התחבורה משרד

 בדרכים 
530,166 525,992 549,172 

41 
 למים הממשלתית הרשות

 וביוב 
82,476 115,030 119,200 

 3,444,696 3,295,689 3,188,335 ושיכון ביוי מעקי 42

 110,105 97,647 103,711 ישראל למיפוי המרכז 43

 

 5,533,853 9,892,937 10,011,859 משק עפי

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

 428,523 405,394 463,471 הסביבה להגת המשרד 26

33 
 ופיתוח החקלאות משרד

 הכפר 
1,913,653 1,846,143 1,949,827 

 222,600 544,998 292,395 התיירות משרד 37

 2,847,886 7,015,813 7,262,955 ותעשייה כלכלה 38

 85,017 80,589 79,384 התקשורת משרד 39

 

 25,389,710 41,194,424 45,349,489 אחרות הוצאות

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

 20,298,652 18,633,820 18,076,776 ופיצויים גמלאות 12

 2,712,381 20,896,377 25,985,074 שוות הוצאות 13

 - - - כללית רזרבה 47

 2,378,677 1,664,227 1,287,639 הפיקוח רשויות 54

 

 42,905,846 41,103,651 38,040,312 חוב החזרי 

======== ======== ======== ======== 
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 התקציב ביצוע   
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 

 42,905,846 41,103,651 38,040,312 ועמלות ריבית תשלום 45

 

 171,781,796 170,294,881 136,727,784 הון וחשבון הפיתוח תקציב  ב: חלק
------------------------------

---- 
------------

--- 
------------

--- 
-------------

-- 
 46,137,802  47,395,510  39,336,249 הפיתוח תקציב

---------------- --------------- --------------- --------------- 

 

 795,372 576,809 936,268 המטה משרדי

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

 795,372 576,809 936,268 ממשלתי דיור 51

 

 478,759 355,485 306,996 ציבורי וסדר בטחון

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

 478,759 355,485 306,996 הסוהר ובתי המשטרה 52

 

 2,991,661 3,739,813 3,045,932 החברתיים השירותים

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

 2,198,058 2,632,417 1,811,550 חיוך 60

 793,603 1,107,396 1,234,383 בריאות 67

 

 38,597,415 38,455,106 33,316,201 תשתיות

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

 1,742,199 1,993,505 1,984,125 שיכון 70

 763,454 692,506 712,302 מים מפעלי 73

 36,091,762 35,769,095 30,619,774 התחבורה פיתוח 79

        

 441,696 491,757 369,972 משק עפי

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

 176,556 96,770 114,689 תעשייה 76

 265,140 394,987 255,283 התיירות פיתוח 78

 

 2,832,899 3,776,540 1,360,880 אחרות הוצאות

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

 2,832,899 3,776,540 1,360,880 אחרות פיתוח הוצאות 83

 

 125,643,994 122,899,371 97,391,535 חובות החזר 

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

 125,643,994 122,899,371 97,391,535 חובות תשלום 84
 

  

 התקציב. מחוק חלק ומהווה הכסת, יו"ר ידי על הכסת ועדת לאישור מוגשת הכסת של השתי התקציב הצעת *
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 תקציב של פירוט התקציב. מחוק חלק ומהווה הכסת של הכספים ועדת בידי קבע המדיה מבקר משרד תקציב **

  המדיה. מבקר יסוד: חוק לפי בפרד מתפרסם זה
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  2020-2022 הכספים לשות קרן חובות תשלום

  )ש"ח (באלפי
  

 התקציב ביצוע  
 2020 לשת 

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 125,643,994 122,899,371 97,391,535 כללי-הכול סך

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

     

 106,566,212 112,591,000 83,981,487 פים מלוות

---------------- --------------- --------------- --------------- 

 15,209,230 14,269,759 13,675,162 לאומי לביטוח המוסד

     

 91,356,982 98,321,241 70,306,325 המדיה מלוות מיהל באמצעות מלוות

 19,077,782 10,308,371 13,410,048 חוץ מלוות

-------------- --------------- --------------- --------------- 

  

הלאומי לביטוח קרן פירעון כולל *
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  2020-2022 הכספים לשות (ברוטו) ריבית חובות תשלום

  ש"ח) (באלפי

  

 התקציב ביצוע  
 2020 לשת 

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 42,905,846 41,103,651 38,040,312 כללי-הכול סך

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

 35,907,548 34,092,186 31,730,830 פים מלוות

---------------- --------------- --------------- --------------- 

 6,998,298 7,011,465 6,309,483 חוץ מלוות

-------------- --------------- --------------- --------------- 
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  2020-2022 הכספים לשות והמלוות התקבולים תחזית

  ש"ח) (באלפי
  

 התקציב ביצוע
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 

 562,934,898 609,143,215 585,327,273 כללי הכול-סך                                                                                                                              

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

 396,853,000 387,045,000 317,809,267 הגירעון לחשבון הכסות

 371,120,000 361,400,000 310,563,578 ממיסים הכסות

 25,733,000 25,645,000 7,245,690 אחרות הכסות

 166,081,898 222,098,215 267,518,005  למימון הכסות

 391,153,102 438,848,334 316,192,327 שוטפים תקבולים א: חלק                                                                                                                             

 171,781,796 170,294,881 269,134,946 הון וחשבון ממלוות תקבולים ב: חלק                                                                                                                             

                                                                                                                             

 391,153,102 438,848,334 316,192,327  שוטפים תקבולים א: חלק                                                                                                                             

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

 372,433,000 362,708,000 311,936,215 חובה ותשלומי מיסים                                                                                                                             

                                                                                                                             ------------------------------ 

 201,390,000 198,900,000 166,945,345 ורכוש הכסה מיסי                                                                                                                             

                                                                                                                             --------------------------- 

 167,297,000 166,700,000 139,264,478 הכסה מס    001

 17,305,000 16,300,000 15,803,803 פיסיים ומוסדות מלכ"רים על מע"מ    002

 6,883,000 6,500,000 4,481,078 שבח מס    003

 9,205,000 8,800,000 6,913,736 רכישה מס    004

 0 0 10,982 רכוש ומס מכירה מס    005

 700,000 600,000 471,268 מעסיקים מס    007

                                                                                                                             

 171,043,000 163,808,000 144,990,870 הוצאה מסי                                                                                                                             

                                                                                                                             ------------------ 

 2,800,000 3,100,000 2,882,984 הייבוא על והיטל מכס   011

 120,383,000 115,508,000 100,180,510 ביטחוי ייבוא על מע"מ כולל מע"מ,    012

 22,200,000 20,500,000 18,481,197 קייה מס   013

 0 0 495,000 טבק בלו    015

 18,690,000 17,900,000 16,526,482 דלק בלו    018

 0                     0 בולים מס    020

 5,200,000 5,000,000 4,731,857 רכב כלי אגרות    024

 1,770,000 1,800,000 1,692,840 אחרים ורשיוות אגרות    025

                                                                                                                             

 365,000 373,000 438,132 ורווחים ריבית                                                                                                                             

                                                                                                                             --------------------- 
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 התקציב ביצוע
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 

 0 0 13,315 במט"ח ריבית    034

 365,000 373,000 424,817 בשקלים ריבית    035

                                                                                                                             

 3,965,597 4,159,857 1,702,738 תמלוגים                                                                                                                             

                                                                                                                             ------------ 

 550,000 550,000 19,396 עסקיים ממפעלים תמלוגים    042

 1,689,597 1,641,000 1,339,694 טבע מאוצרות תמלוגים    043

 960,000 1,202,857 140,214 ממשלתיות מחברות תמלוגים    044

 766,000 766,000 203,434 ממשלתיות מחברות דיבידדים    045

                                                                                                                             

 599,703 973,443 2,115,242 שוים תקבולים                                                                                                                             

                                                                                                                             ---------------------- 

 0 0 14,432 קודמות שים תקציב חשבון על החזר    046

 349,703 723,443 1,644,470 שוים משירותים הכסות    047

 250,000 250,000 272,281 ממשלתיים בכסים שימוש דמי    050

 0 0 184,060 האומדן מעל מיועדת הכסה    048

 0 0 0 שמומשו ישראל בק רווחי    049

                                                                                                                             

 13,789,802 70,634,034 0 ב מחלק העברה                                                                                                                             

                                                                                                                             ----------------------- 

                                                                                                                             

 171,781,796 170,294,881 269,134,946  הון וחשבון ממלוות תקבולים ב: חלק                                                                                                                             

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

 1,725,000 1,725,000 1,697,329 הממשלה והלוואות השקעות החזר                                                                                                                             

                                                                                                                             ------------------------------- 

 1,400,000 1,400,000 1,363,228 בשקלים קרן גביית    051

 25,000 25,000 19,101 במט"ח קרן גביית    053

 300,000 300,000 315,000 מדיה קרקעות ממכירת הכסות   076

                                                                                                                             

 2,700 2,700 1,941 ולפיצויים לפסיה הפרשות                                                                                                                             

                                                                                                                             ------------------------------- 

 1,000 1,000 509 משקיות יחידות הפרשות    071

 0 0 0 עסקיים מפעלים הפרשות    072

 1700 1700 1,432 חברות-לפסיה הפרשות    073

                                                                                                                             

 905,805 1,620,000 732,033 הון הכסות                                                                                                                             

                                                                                                                             ---------------- 

 905,805 1,620,000 732,033 הפרטה 075

                                                                                                                             

 161,938,093 232,581,215 192,283,147 בארץ מלוות                                                                                                                             

                                                                                                                             ------------------ 

 19,187,000 18,528,000 1,300,000 לאומי לביטוח מהמוסד מלווה    081
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 התקציב ביצוע
 2020 לשת

 התקציב הצעת
 2021 לשת

 התקציב הצעת
 2022 לשת

 

 142,751,093 214,053,215 190,983,147 והפקדות מאמיסיות הכסה    082

                                                                                                                             

 21,000,000 5,000,000 74,420,497 מחו"ל ומעקים מלוות                                                                                                                             

                                                                                                                             ------------------------------- 

 6,000,000 5,000,000 6,279,871 ופיתוח עצמאות מלווה    900

 0 0 0 הפצה הוצאות ביכוי:    901

 מארה"ב: ומעקים מלוות                                                                                                                             

 0 0 0 ביטחון -    902

 0 0 0 אזרחי סיוע -    904

 15,000,000 0 68,140,626 אחרים מלוות  -   907

 0 0 0 בקאיות הלוואות 908

                                                                                                                             

 13,789,802- 70,634,034- 0 א לחלק העברה                                                                                                                             
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