
 
 

 -הדמע ריינ-

 יתוריש לסל 2009-2007 םינשב תופוקה יביצקת יפדועמ ח״ש ןוילימ 150 תרבעה

 2022 תואירבה

 לע עירכהל ךכבו ,םיבורקה םימיב היתוצלמה תא םסרפל היופצ תואירבה יתוריש לס ןוכדעל הדעווה

 ינוידמ .תילרוג הערכהב רבודמ םקלח רובע .לארשי תנידמב םיחרזאו םילוח יפלא תואמ לש םתואירב

 הגרד ןתוא תויגולונכטהו תופורתה ןיב םילקש ינוילמ תואמ לש רעפ םייק יכ ונל עודי הכ דע הדעוה

 הדעווה ינוידב הערכהה הזכ בצמב .לסה תרגסמב הדעול הצקומה ביצקתה ןיבל תוינויחכ הדעוה

  הלא ויהי םאה - תושדח תופורתל תושיגנה ענמית םילוח תוצובק וליאמ – תילרוגה הלאשב דקמתת

   .דועו  בל ילוח ,תרכס ילוח ,תורידנ וא תושק תולחמב םילוח ,ןטרס ילוח

 ןונכת להנמ לש 2018 תנשמ ח״ודב .תובר םינש הזמ לסה תודעו תא הוולמ לסל קפסמ ביצקתב רוסחמה

 ףרגב תוארל ןתינש יפכ .לסה ביצקתב תכשמתמה הקיחשה הגצוה תואירבה דרשמב ילכלכ יגטרטסא

 םנמא 2017-2018 םינשבו ,לסהמ ןוכדעה זוחאב תיטמרד הדירי הלח 2008-2014 םינשה ןיב ,ףרוצמה

 תורקייתהו תומושתה תילע ,הייסולכואה תונקדזה תא תפקשמ הניאש הילעב רבודמ ךא ,הילע הלח

  .תויגולונכטה

 

 םהיניבו םיליבומ םינלכלכ םג ומכ תואירבה תצעומב ,תואירבה דרשמב םיליבומה עוצקמה ימרוג 

 רועישב לסה לש עובק יתנש ןוכדעב םיכמות ,םירחאו ןונ ןב יבג 'פורפ ,לדנק ןי'גוי 'פורפ ,רזלג יבוק 'פורפ

 לש ח״ודה תובקעב . הנשב ₪ ןוילימ 900 – 800 הנשה םכתסמה  םיתורישה לס תולעמ – 2% -1.5% לש

 לש עובק ןוכדעל םיטילחמ תעצה הלשממב החנוה תואירבה דרשמב ילכלכו יגטרטסא ןונכתל להנמה

 ןוילימ 850 ל הוושה םוכסב 2020מ לחה םילוחה תופוק לש םיתורישה לס תולעמ 1.65%ב תופורתה לס



 
 דוגינבו ,האצותה ןחבמב ונרעצל ךא ,ךכל תובייחתה התייה ףא תיחכונה הלשממה לש דוסיה יווקב . ₪

  .שקבתמכ לדג אל לסה ביצקת ,דוסיה יווקל

 םיחרזאו םילוח יפלא ילואו תואמ דועל רוזמ איבהל תונמדזה הרצונ לסה תערכה ינפל עגר םלואו

 לסל תופסותה תרקב ,םישומיש לומ ביצקת תרקב׳ ח"ודב .תוינויח תופורתל םיקוקזה לארשי תנידמב

 תורשפאה התלגתה ,תואירבה דרשמב םילוחה תופוק לע חוקיפל ףגאה י"ע ןמזוהש ׳תואירבה יתוריש

 .תומדוק םינשמ תופורתה לסמ םיפדועה תרבעה תועצמאב לסה תא ביחרהל

 

 

 םילוחה תופוקל ונתנש לסה יביצקת לוצינ תא ןחבש ח"ודה יפ לע ,ל״נה הלבטב תוארל ןתינש יפכ

 םייקתהל ךירצ אל ונתעדלש ךלהמ( תורוקת יוכינב .₪ ןוילימ 688 לש יביצקת ףדוע אצמנ ,2007-2009ב

 לש התחפה רחאלו ,₪ ןוילימ 298 -ב םכתסה יביצקתה ףדועה  )לסה תדעוו לש בוצקתה ילוקישב

 148 לש יביצקת ףדוע רתונ ,םדוקה ח"ודב טלחוה ןהילע )הנשל ₪ 'מ 50 ךסב( תוימצע תויופתתשה

      .תופסונ תויגולונכטו תופורת לש הללכהל ולצנל ןתינש , ₪ ןוילימ

  ,תואירבה לס ביצקת תא לידגהל דוסיה יווקב הלשממה לש תובייוחמה רואלו ,ליעל םינותנה רואל

 תאזו ,2022 לסה ביצקתל םילוחה תופוקב לצונמ אלה ביצקתה יפדוע תא ריבעהל שי יכ םירובס ונא

 םלוע ליצה וליאכ ,לארשיב תחא שפנ ליצמה לכ׳ תניחבב ,םילוח רתויש המכל הנעמ תתל הרטמב

 .׳ואולמו

 

 

 



 
 

 

 הנומה הבחר היצילאוק ידי לע םקוהש ימואל םוריח םורופ אוה  "תואירבל דראילימ 5"

 םיחאה תורדתסה ,הנידמה יאפור ןוגרא  ,םילוח ינוגרא  : םינוגרא  80 -מ הלעמל

 תונשל תרהצומ הרטמב  ,םייחרזא םינוגראו םייאופר הרפ םינוגרא , לארשיב תויחאהו

 דראילימ 5 ףיסוהלו תואירבה תכרעמב רצואה דרשמ לש יביצקתה שובייה תוינידמ תא

 תואירב יתורישל תוכזה תא לארשי יבשותל בישהל תנמ לע תואירבה ביצקת סיסבל ₪

 .תסרוקה תירוביצה תואירבה תכרעמ םוקישל איבהלו םייואר

 

 

   

    

 

 

 

 


