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.2014-2015 םינשל ביצקתה תעצהב תוללכנה תומרופר לש הרוש םויה רשיא ילכלכ יתרבחה טניבקה

 ,םידקת רסח ףקיהב תויתועמשמ תומרופר תרוש םויה םיאיבמ ונחנא" :ןולחכ השמ ,רצואה רש רמא ,ילכלכה-יתרבחה טניבקה תבישי חתפב

 ןיא .ןוירפה תלדגהו םיסימ תתחפה ,היצלוגרה לטנ תלקה ,םימסח תרסהל איבהל איה תומרופרה תרטמ .תונורחאה םינשב ותומכ הארנ אלש

 ,םירעפ םוצמצל ואיבי תומרופרה .רחמ גיצנש יתרבחהו יארחאה ביצקתל םגו וללה תומרופרה תרושל םג םירשה תכימת תא לבקנש קפס יל

."הנידמה יחרזא לש היונפה הסנכהה תלדגהו הייחמה רקוי תדרוה

:ילכלכ יתרבחה טניבקב םויה ורשואש תומרופרה ןלהל

"סקלפנרוקה תמרופר" ליגר ןוזמ אוביל םימסח תרסה

 תרגסמב השבוג ןוזמה אובייב המרופרה .ליגרה ןוזמה אובי םוחתב םימסח תרסהל הטלחהה תעצה תא דחא הפ רשיא ילכלכ יתרבחה טניבקה

 הלכלכה דרשמ ל"כנמ ,תואירבה דרשמ ל"כנמ םע דחי הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ דמע ושארבש ליבקמה אובייה אשונ תניחבל תווצה תדובע

.לארשיל ןוזמ ירצומ לש ליבקמ אובי יכילה לע תיתועמשמ לקהל םיכרד ןחב תווצה .רצואב םיביצקתה ףגאו

 אובייה ךילהב תושירדה יוניש ,שיגרו ליגר ןוזמ לש אובייה תושירד ןיב הנחבה תועצמאב ןוזמ אובי ימסחב תולקהל איבהל איה המרופרה תרטמ

 המרופרה .ילארשיה קושה יכרצל המאתהב ,הפוריאב גוהנה ירוטלוגר לדומ ץומיאו קווישה יכרדב הפיכאו חוקיפ תרבגה ךות ליגרה ןוזמה לש

 הדיריל ליבוהל היופצ תורחתה תרבגה .יזוכירה ןוזמה קושב תורחתה תא ריבגת ךכבו קושל םיינוניבו םינטק םינקחש לש םתסינכ תא רשפאת

.םינכרצה תבוטל ,םירצומה ןווגמ תלדגהו ליגרה ןוזמה יריחמב

ןאצה ףנעב ןונכתה לוטיב

 תוצלמהל םאתהבו ,ןאצ בלחמ םירצוימה םירצומה יריחמ תלזוה תועצמאב ,ןוזמה יפנעב היחמה רקוי תתחפהל איבהלו ךישמהל תנמ לע

 יתרבחה טניבקה טילחה ,רפכה חותיפו תואלקחה רשל היתוצלמה השיגה רשא ,םישבכו םיזע - ןאצה יפנעב תוסכמה רטשמ תניחבל הדעווה

 תנשבש ךכ יתגרדה ןפואב 2011-א"עשתה ,בלחה קשמ ןונכת קוח חוכמ )םישבכו םיזיע( ןאצה בלח רוציי יפנע לע לחה ןונכתה תא לטבל ילכלכ

 ,רתויב ההובג תיתלשממ תוברועמ ךות ,להונמ אוה אלא ישפוח ןפואב להנתמ וניא ןאצה בלח ףנע .ןאצ בלח לע ןונכתה דוע לוחי אל 2020

 םינרצי .2011-א"עשתה ,בלחה קשמ ןונכת קוחל םאתהב ,ףנעב ןרצי לכל תונקומה רוצי תוסכמ לש ינטרפ ןונכתו יזכרמ ןונכת תועצמאב

 ימלוג בלח רטיל ריחמ ,ףסונב .תחתופמ הנידמ ףאב םייקתמ אל הז גוסמ ןונכת .תוסכמב רוציה ידי לע םילבגומ לדוגל תונורתי תוצמל םיצורה

 ריחמל סחיב עבקנ אוהו ,ץלמומ ריחמכ בלחה תצעומ ידי-לע םסרופמה ,םינרציל תובלחמה ןיב םכסומ ריחמ וניהו ,קוחב רדסומ וניא ןאצ בלחל

 םייקתהלו ךישמהל םיליעי אלה םינרציל רשפאל תנמ לע )תילוש תולעמ הנושב( רוציב ההובג תעצוממ תולע ףקשמ ריחמה .רקב בלח רטיל

 האיבמ וז הדבועו ךכב תוצורה תובלחמל רתוי ךומנ ריחמב םתרצות תא םירכומ םניא רתוי םיליעיה בלחה ינרצי לעופבש איה תועמשמה .ףנעב

.רומאכ ןאצה בלח רוציי יפנע לע לחה ןונכתה תא לטבל ילכלכ יתרבחה טניבקה טילחה ,ךכיפל .ןכרצל םייפוסה םירצומה רוקייל

םטפה ףנעב לטרקה לוטיב

 הרטמב ףנעב םינוש םיימוקמ םינקחש ןיב תורחת רוצית המרופרה .םטפה ףנעב לטרקה לוטיב תא דחא הפ רשיא ילכלכ יתרבח טניבקה

.ילארשיה ןכרצל םיריחמ תלזוהל ליבוהל
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 ךסמ 9% -כ ןוזמ לע תיבה יקשמ לש תוירקיעה תואצוהה תחא הניה וז האצוה .ףוע ירצומ לע 200₪-כ שדוח ידמ איצומ לארשיב תיב קשמ

.)תוכומנה תובכשב תיב יקשמ לש טרפבו )ןוזמ לע תואצוהה

 .תורחת תריציו ףנעל םישדח םינקחש תסינכ ינפב םסח תווהל הלולע התוליעפו ,םטפה ףנעל עגונב תונוש תויוכמס תלעב הניה לולה תצעומ

 רתווית השעמלו ודוההו הייברה ,םטפה יפנעל עגונה לכב היתויוכמס ולטוביו לולה ףנעל הצעומה לש התוליעפ םצמוצת יכ תעבוק המרופרה

 דדועל אקווד ואלו ,םטפה ףנעב םינוש םיימוקמ םינקחש ןיב תורחת רוציל איה המרופרה תרטמ .הלטהל םיציב לודיג ףנעל סחיב קר התוכמס

 איה םיימוקמה םינקחשה ןיב תורחתה תריצי תרטמ .דואמ הנטק ואבייל תלוכיה ףדמ ייחו תורשכ תולבגמ לשב רשא ,םטפ לש אוביימ תורחת

.ןכרצל םיריחמ תלזוהל ליבוהל

חמוצה יפנעב תויונגראתהב םילדגמה דמעמ קוזיח

 לע ליטהל ילכלכ יתרבחה טניבקה טילחה היחמה רקוי תתחפהל הלשממה יצמאמל ךשמהבו חמוצה יפנעב םילדגמה לש םהיתויוכז תבוטל

 תצעומ קוח ןוקיתל העצה לע םירשל ץילמיו ןחבי רשא תווצ םיקהל רצואה דרשמב םיביצקתה לע הנוממה לעו רפכה חותיפו תואלקחה רש

 חמוצה יפנעב םיקסועה םילדגמ לש תירטנולוו תונגראתהל תורשפא רידסיש ךכ )םיחמצה קוח - ןלהל( 1973-ג"לשתה ,)קווישו רוצי( םיחמצה

 .םוי 180 ךותב

ינויסנפה רצומה לוהינ תויולע תתחפה

 םירצומה תצפה קושב םיניינע ידוגינ םוצמצו םיינויסנפה םירצומה לוהינב תוכורכש תויולעה םוצמצ תועצמאב לוהינה ימד תתחפה םשל

 תונורקעל םאתהב ,2005-ה"סשתה ,)םיינויסנפ הקילס תכרעמו קוויש ,ץועיי( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח תא ןקתל ,םינויסנפה

 םיינבמה םייונישה תרבוחב םיעיפומה

יארשא ינותנל יזכרמ רגאמ תמקה ידי לע ינועמקה יארשאה קושב תורחתה תלדגה

 יארשא ינותנ קוח תקיקח יכילה תא ץיאהל ילכלכ יתרבחה טניבקה טילחה ,יארשא ינותנ קוח ןיינעל תידרשמניבה הדעווה תדובעל ךשמהב

  .יארשאה קושב תורחתה תא ריבגהל הרטמב

יארשא תונתונ תורבח לש ןומימה תורוקמ תלדגה

 יאקנב וניאש דיגאת  ,הטלחהל םאתהב .יארשא תונתונ תורבח לש ןומימה תורוקמ תלדגהל הטלחהה תעצה תא רשיא ילכלכ יתרבחה טניבקה

 טעמכ טלשנה יארשאה קושב תויזוכירה תייעב תא רותפל דעונ ךלהמה .דחאכ יארשא תתלו תובייחתה תודועת רוביצל קיפנהל יאשר היהי

 תורחת רדעיהל ליבומ רשא ,םינטק םיקסעלו תיב יקשמל ןומימ תורוקמ לש ןטק עציה איה וז תויזוכיר תועמשמ .םיקנבה ידי-לע ואולמב

.חוקלל םיהובג םיריחמלו

רוידב המרופרה

:םידעצ 5 תללוכ הרשואש המרופרה .רוידב המרופרה תא רשיא ילכלכ יתרבחה טניבקה

 היה רוטפה ,חבש סממ הרוטפ התייהו השוריב הרבעש הריד ,םויה דע  .השוריב חבש סממ רוטפ תביצק - השרוהה קוח - ןיעקרקמ יוסימ.1

 תרבועש הריד דבלמ( אלמ חבש סמ וילע לוחי ןכמ רחאלו דבלב םייתנשל לבגוי רוטפה הטלחהה יפ-לע .םישרויל יטמוטוא ןפואב רבוע

)הטלחהב םיטרופמה םירחא םירקמו 21 ליגל תחתמש דליל וא )ךפיהלו( ותשיאל לעבמ השוריב

 תריכמ ןיבל השדח הריד תשיכר ןיבש הנתמהה תפוקת רצוקת ,ךלהמל םאתהב - הנתמהב הריד תקזחה תפוקת רוציק - רויד ירפשמ.2

.םישדוח 12-ל םישדוח  24-מ ,דחאכ השיכרו חבש סמ ןיינעל ,תמדוק הריד

 יברעה רזגמה תא דדועי ךלהמה .יברעה רזגמב רוידה תייגוסב קסע רשא םימיה 120 תווצ חוד ץומיא - םימיה 120 תווצ תוצלמה םושיי.3

.עקרקב םימושיר רידסהל

 תא קוושל תועקרק ילעב דדועי ךלהמה .תיטרפ עקרקב הינבל תונימז רויד תודיחי 100,000 - תויטרפ תועקרקב רוידה עציה תלדגה.4

 םוימ םינש 3 לש תלבגומ הפוקתל םייטרפ עקרק ילעבל יוסימב תולקה ןתמ ידי לע תאז ,רוידה רבשמ ןורתפל עייסיו עקרקה

 רופישל םזיה ןיבל תימוקמה תושרה ןיבש םיסחיה תרדסהו תוימוקמה תויושרב חותיפה תוליעפ לועייל סחייתמ םג ךלהמה.הטלחהה

.ךילהתה

 תודובעל היינב רתיהמ רוטפ ןתמ ידי לע לזרב תוליסמו םיכרד לש יושירה יכילהת לועיי - רויד תכמות הרובחת - היינבו ןונכת יכילה טושיפ.5

.האשרה תלבקל ל"תול תונפל ימואלה טקיורפה םיקמל תורשפא ןתמו יאמצע ןפואב האשרה תתל ל"תוה תכמסה ,תוינמז

רוידה קושב עציה תבחרה ךרוצל בויבה תויתשת לש ריהמ  םודיק
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 תמקה לועיילו םירוגמל חותיפ םיענומה בויבהו םימה םוחתב םימסח תרסה םשל הקיקח ינוקית עצבל טילחה ילכלכ יתרבחה טניבקה

.רוידה רבשמל ןורתפ אוצמל הלשממה יצמאמ תרגסמב תאזו םהב שומישהו בויב תויתשת

 ליבוי רשא תורידה עציה תא לידגהל תנמ לע .בויב תויתשת לש חותיפו המקה אוה תושדח רויד תודיחי קווישו חותיפב םייזכרמה םימסחה דחא

.בויב תויתשת לש ינונכתה ךילהה תאו בויב תויתשת לש םתמקה תא רידסהל  טלחוה ,רוידה קושב םיריחמ תדיריל

2 יקסנישש – עבט יבאשמ סמ

 הדעווה תוצלמה םושיי תרגסמב םישרדנה הקיקחה ינוקית תא 2015-2016 םינשל תילכלכה תינכתב בלשל טילחה ילכלכ יתרבחה טניבקה

 םיבאשמהמ קלח יכ האצמ הדעווה .)2 יקסנישש ח"וד( םיימואל עבט יבאשמב םייטרפ םימרוג לש שומיש דעב לבקתמה הנידמה קלח תרדסהל

 רוביצה דועב ,באשמב שומיש תושעל תוכזה הנתינ ןהל תורבח ןה ולא םיחוורמ םיירקיעה םינהנה ,םיהובג רתי יחוור םיבינמ לארשיב םימייקה

 ,יביסרגר דואמ אוה עבטה יבאשמ לש יחכונה יוסימה לדומ יכ הדעווה האצמ ןכ ומכ .באשמה יחוורמ יוארה וקלח תא לבקמ וניא לארשיב

 .תימואלניב האוושהב םג ךומנ םיהובג דע םיינוניב תויחוור ירועישבו

 הצילמה ,לארשיב עבטה יבאשמ ףנע לש ומויק ךשמה תא חיטבהל ךרוצה רואלו ,הינפב וגצוה רשא םישיחרתהו םינותנה לולכמ תניחב רחאל

 ,סמה תכרעמ ןוכדע לע הצילמה הדעווה .היתוצלמה ירקיע תטויט תרגסמב הדי לע תעצומה תילאקסיפה תכרעמב םייוניש תכירע לע הדעווה

.הנשב ₪ ןוילימ 500-כב הנידמה תוסנכה תא לידגי ךלהמה ."רתי יחוור סמ" ביכר תפסוהו 5% לע דומעי רשא דיחא גולמת תעיבק

 יעבטה זגה תשרל היישעת ילעפמ רוביח תצאה

 ךכבו יעבט זג תקפסאל ץראה יבחרב היישעתה ילעפמ רוביח תא ץיאהל הרטמבו יעבטה זגה קשמ תרדסה הניינעש הטלחהל ךשמהב

 םושיי ךרוצל םישרדנה הקיקחה ינוקית תא עצבל ילכלכ יתרבחה טניבקה טילחה ,ילארשיה קשמה לש תורחתה תמר תאו ןוירפה תא תולעהל

 ילעפמ רוביחל םיעגונה םיכילהתה תא לעייל ודעונ הקיקחה ינוקית .2016-ו 2015 םינשל תילכלכה תינכתה קוח תרגסמב םבלשלו וז הטלחה

 .זגה תכירצ ינקתמ תוחיטבו תוניקת לש תונורקע לע הרימש דצל ,תאז .יעבטה זגה תקולח עטקמל היישעתה

םיפסונ תואירב יתורישל תוינכתהו תואירבה יחוטיב םוחת תרדסא

 האצוהה תיילע תא ומלבי ,הייחמה רקוי תא ודירוי רשא םייטרפה תואירבה יחוטיב קוש תרדסהל םידעצ עצבל טילחה ילכלכ יתרבחה טניבקה

 .תירוביצה תואירבה תכרעמ לש הנסוח תא וחיטביו תואירב לע תיטרפה
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