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 הלכלכה תלצה ךרוצל רגסהמ האיציל םייביטרפוא םידעצב ןוידל עצמ

 
 :אובמ
 הוותמה סיסב לע תאזו ,חספה רחאל דימ הדובעה תומוקמ לע רגסה תא ררחשל ךרוצב ןד הז ךמסמ . 1

 תוטשפתה תא םולבל תנמ לע ותיעב ןוכנ היהש יביטקפאו בייחתמ דעצ היה רגסה .ןלהל עצויש
 ריחמ שי וטקננש םידעצל ךא ,קפסמ תוכרעה ןמז הלשממל רשפאלו המוקעה תא חטשל ,הפגמה
 ,תאז םע .תילארשיה הלכלכב םידקת תרסח העיגפ תווהל יופצ םכשמהו ,דאמ דבכ יתרבחו ילכלכ
 רשפאל לוכי ןוכנ םינוכיס לוהינ .ךפיהל וא הלכלכ ינפ לע תואירבב רוחבל שי יכ רמוא רבדה ןיא
 הוותמב תוארהל הסננש יפכ ,ילארשיה קשמל ןצמח רורחש ךות הפיגמב קבאמה לוהינ ךשמה תא
 הלכלכל תימואלה הצעומה ,לארשי קנב ,רצואה דרשמ ידיב שבוג גצויש הוותמה .הז ךמסמב גצומה

 .הלכלכה דרשמו
 ,הדובעה תומוקמב תוליעפה תא תוליבגמה תויחנההו תונקתה לע שגדב ,לארשיב העונתה תולבגמ . 2

 דמוע ,ךכ ךותב .היתודלותב רתויב ההובגה תילילשה החימצל לארשי תנידמ תא איבהל תויופצ
 םכותמ 00,0503-מ רתויש איה הכרעההו ,)הלטבא 25%( ןוילימכ לע 1הדובעה ישרוד לש םרפסמ
 תייחד לש עובש לכב .ריהמ ןפואב חתפיי רגסה םא םג ,רגסה םות רחאל םג םילטבומ וראשיי

 תמיכסב ,הייחדהמ הנידמל הרישיה ותולעו ₪ דראילימ 10.3 רצותהמ םיערגנ רגסהמ האיציה
 רגסהש לככ ףירחת הייחדה תולע .₪ דראילימ 5.1-כ לע דמוע תוסנכהה ןדבואו תואצוהב לודיגה
  .2תיטיא היהת תגרודמה ותחיתפש לככ וא ,ךשמי

-ל לעמ לש הדירי םינורחאה תועובשב ווח םיקסעהמ 42% ,31.3.2020 םוימ ס"מלה רקס יפ לע . 3
 בצמה םא קסעה תיב תא טלחומ ןפואב ורגסיי םהש ונייצ םיקסעהמ 50%-כו םהיתוסנכהב 50%

 םיישק םיווח ולא ןכש ,םיינוניבו םינטק םיקסע םה וללה םיקסעה רקיע .ףסונ שדוח ךשמיי םייקה
 םייונישל תויביטקפאב ביגהל תלוכיו ןוה וא בוח סויג ,םירזת יישק םע תודדומתהב רתוי םילודג
 ליבות חספ ירחא רגסהמ הרזח יא ,םאתהב .תועובקה םהיתואצוה לומ לא תוליעפה יפקיהב םייטמרד
 תולתכ ,םיפסונ םישדח םילטבומ יפלא תואמ דע םילטבומ יפלא תורשע לש לודיגל ההובג תוריבסב
 ,םידקת ירסח םיישק םע םידדומתמ םילודג םיקסע םג ,תאז דצל .האלמ הרזחל דע ןמזה ךשמב
 ,יוליבה יפנע ,אמגודל ,ךכ .טלחומ טעמכ וא טלחומ ןפואב תילכלכה תוליעפה תריצעמ םיעבונה
 ףקיה .דועו )תויאקיטמסוקו םירפס ומכ( בורקמ םיתוריש ינתונ ,תואנועמק ,תוריית ,יאנפו תוברת

 .3םיקסעומ 800,000-כ לע דמוע הרצענ םתוליעפ רשא םיפסונ םיפנעבו ולא םיפנעב םידבועה

 
 .הדובעה םוקמ ידי לע םיקסעומכ םיבשחנ ןיידע םולשת אלל השפוחב םידבוע יכ שגדוי 1
  .רתוי םיעורג םישיחרת םג ונכתי ,תיסחי הריהמ קשמה תוששואתה וב שיחרתל םינוכנ ולא םינדמוא 2
 .ירוביצה רזגמה ללוכ תישימחכ ,ירוביצה רזגמה ידבוע יוכינב קשמב םיקסעומה ללכמ עברכ 3
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 דחוימה ךוניחב םידימלת ףלא 270-כ – יתרבחה םוחתב תויתועמשמ תוכלשה םג שי תולבגמל . 4
 רשא םתיבב ןמזה אולמ םיאצמנ ןוכיסב תוחפשמב םידלי ףלא 12 ,4תרדוסמ תרגסמ אלל םיאצמנ

 תינימ העיגפ לע םיחווידב 30% לש היילע המשרנ ליבקמבו ,5םרובע ןוכיסה דקומ תא הווהמ
 םילבקמ תויולבגומ ילעב ףלא 30-כ ןכלו תולעופ ןניא החוורה תורגסממ רכינ קלח ,ןכ ומכ .6םידליב
 תמצמוצמה השיגה לשב תלבגומ החפשמב תומילא לע חווידה תלוכי ,ףסונב .7דבלב יקלח לופיט

 תכשוממ הלטבא ,דועו תאז .ןמזה לכ ןוכיסה דקומב גוזה תב וא ןב תואצמהו עויסה תודסומל
  .8העישפב הרמחהל איבהל םה םג םייופצ ,ןהיתואצותו תולבגמה ךשמהמ האצותכ ינועל תורדרדהו

 תריגס ןוגכ תופסונ תובחרנ תולבגמ םג תומייקש ירה ,הקוסעתו בחרמב העונת לע תולבגהל ליבקמב . 5
 תוליעפב )25% לש תוליעפ ףקיהל הדירי( יתועמשמ םוצמצו ךרה ליגל תורגסמ ,ךוניחה תכרעמ
 תלוכיל תיטירק הניה תירוביצה הרובחתהו ךרה ליגה ,ךוניחה תכרעמ תוליעפ .תירוביצה הרובחתה
 תיטמרד הרוצב עגפת ,הקוסעת תכמות הרוצב תוליעפל םתרזחה יא .דוקפתל רוזחל קשמה לש
 תויפולח תורגסמ אוצמל ולכוי אלש תושלחה תויסולכואב טרפבו ,קשמה לש תילכלכה תוליעפב
 רדרדתהל תולולע ךכ לשב רשא ,תוירוה דח תוחפשמ לע שגדב הדובעל העגה יעצמאו םידליל
  .ינועלו הלטבאל תיסחי תוריהמב

 
 :ףתושמה תווצה תדובע

 הצעומה ,לארשי קנב ,רצואה דרשמ תא ללכש ףתושמ הדובע תווצ ויתונקסמ תא םסרפ ולא םימיב . 6
 רקחל ןוכמ( רנטרג ןוכמ ,תואירבה דרשמב תופגמב לופיט תווצ ,הלכלכה דרשמ ,הלכלכל תימואלה
 הוותמ תריציל השדקוה תווצה תדובע .םילדומו םישיחרת תווצו )תואירב תוינידמו היגולוימדיפא
 תוטשפתהל יתואירבה ןוכיסה תא תיחפיש ןפואב ,רגסה רחאל הדובעה קוש לש תגרודמ האיציל
 .תולבגמה תלקהמ תוילכלכה תולעותה םוסקמ ךות הפגמה
 הנב ןכו רגסה ךשמה לש תויתרבחהו תוילכלכה תויועמשמה תא תווצה ןחב 9ותדובעב .א

-תיתואירב היצזימיטפוא םיפקשמה םייתואירבו םיילכלכ םידדמ ונבנ הסיסב לע היגולודותמ
 ןוכיסה יפ לע לארשיב הדובעה תומוקמ יגוס תא הפימ תווצה .רגסהמ האיציל תילכלכ
 רצותל םתמורת יפ לע ,ןכו םיפנעהמ דחא לכב הדובעל הרזחמ האצותכ הלחמה תוטשפתהל

 תוליזנ יישק ,ינויצחה רכשל תחתמ םירכתשמ( הקוסעתל םתמורתו )תיפנע תוירושיקו ,ןויריפ(
 10םיריעצה םיאליגב ךוניחה תודסומ לש ןתובישח תא חתינ תווצה ,ןכ ומכ .)םיקסעומ רפסמו
   .הדובעל רוזחל קשמה לש תלוכיל תירוביצה הרובחתהו

 הרוצב םימרות הדובעה תומוקמ תיברמ יכ הלוע וגצוהש םיינושאר םינותנמ ,תיתואירב הניחבמ .ב
 ידעצ ןובשחב םיחקול רשאכ תקזחתמ וז הנעט .לארשיב תופצנה תויוקבדיהל תיסחי התוחפ
 ,תוכסמ תייטע ,הנבמל הסינכב םוח תדידמ ןוגכ ץמאל ושרדי קסעה יתבש םיפסונ העינמ

 
 ךוניחה דרשמ :רוקמ 4
 החוורה דרשמ :רוקמ 5
 החוורה דרשמ : רוקמ 6
 החוורה דרשמ :רוקמ 7

8 Raphael, Steven, and Rudolf Winter-Ebmer. “Identifying the Effect of Unemployment on Crime.” The Journal of Law & Economics, 
vol. 44, no. 1, 2001, pp. 259–283. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.1086/320275. Accessed 9 Apr. 2020. 

 
 'א חפסנכ תפרוצמ 9
 'ג התיכ דע םיידוסי רפס יתבו םינג ,ךרה ליג 10
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 ץמיא רוביצה יכ םידיעמ םג ולא םינותנ .דועו יוטיחהו הנייגיהה תרבגה ,תובישי םוצמצ

 ןוכיסה תא םצמצי םמושיי ךשמהש ) Social Distancing( יתרבח קוחיר לש םיעצמא

 .הדובעה תומוקמ תחיתפ םע יתואירבה

 
 :גרודמ האיצי הוותמל תוצלמה

   :תואבה תוצלמהל םאתהב לועפל םיארוקו תווצה תונקסמו תוצלמה ללכ תא םיצמאמ ונא ,םאתהב . 7
  :הוותמה תונורקע .א

 הלש תינויצרופורפ אל הבחרהל ןוכיסהו ,רגסהמ האצותכ קשמב תבחרנה העיגפה לשב .1
 םדקהב הדובעה תומוקמ לש יתגרדה רורחש ךילהתב ליחתהל שי ,ךשמתי רגסהש לככ
 םוצמצ ךות ,םתדובעל םיקסעומ לש תיתועמשמ הרזח רשפאמה הוותמ רצייל שי .ירשפאה

 לש דעי לע ןה ססבתהל ךירצ הוותמה .הפיגמה לש תשדוחמ תוטשפתהל לאיצנטופה
  .קשמב םיקסעומה רפסמ לש דעי לע ןהו רזחוהש רצותה רועיש

 יתואירבה ןוכיסה לאיצנטופ רועזמ ךות תילכלכ תלעות םסקמל ךירצ גרודמה הוותמה .2
 לש תוששואתהה ךשמה לע ןה ןנובתהל שרדנ תיקשמ הייארב .הובג הקבדה בצקל הרזחל
  .הדובעה לגעמל םיבר םידבוע תרזחה לע ןהו רצותה

 ,םאתהב ךרעיהל םיקסעל רשפאל תנמ לע – תיטירק הניה יקסעה רזגמל תואדו תריצי .3
 תומאתהה עוציב ,תויורשקתה שודיח ,םיאלמ שכר ,םדא חוכ תקסעה( תיטסיגול הניחבמ
 הוותמה לע ןכ לע .תיקווישו )דועו תואירבה דרשמ תויחנהב דומעל תנמ לע תושרדנה
 לע תססובמ ,הפוקש תויהל הכירצ וכלהמב תוטלחהה תלבקו ,שארמ עודיו ןנכותמ תויהל
 .רוביצל םימסרופמה םידידמ םיילכלכו םייתואירב םידדמ יפלו ןתינה לככ םייולג םינותנ

 :םיאבה םיפנעה תא ריזחהל שי ןושארה בלשב .ב
 הברה הרוצב םימרותה ,רתויב ךומנה יתואירבה ןוכיסה לאיצנטופ ילעב םיפנעה תרזחה .1

 רצייל שי .יאנוטיס רחסמו אובי ,היישעת ,םידרשמ ,םיסנניפ ,קטייה – יקשמה רצותל רתויב
 הקופתל ולאה םיפנעה תרזחה תא רשפאיש ילאמינימה תולבגמה רורחש והמ הכרעה
 תוליעפב הבר הדימב היולת רצותל םורתל ולא םיפנע לש תלוכיהש שיגדהל בושח .ההובג

  .תירוביצה הרובחתהו םייטנבלרה םיאליגב ךוניחה תודסומ ,קשמב םיפנעה רתי לש

 םידבוע רועיש ילעב ןכו הלטבאה ףקיה םוצמצל הבר המורת םתרזחב שיש םיפנע תרזחה .2
 ילעב םיפנעה תא הלועפל ריזחהל שי יכ הדבועה דצל ,ןושארה בלשב - ךומנ רכשב הובג
 רועיש שי םהבש םיפנעה תא םג ריזחהל שי ,רתויב ךומנה יתואירבה ןוכיסה לאיצנטופ
 הובג ןוכיסל םיפושח ולא םיפנע .םיפירח תוליזנ יישוקו ךומנ רכשב הובג םידבוע
 קשמב הלטבאה ףקיה םוצמצל הבר המורת םתרזחב שי ןכו ,ןמז ךרואל תוליעפב התבשהמ

 הברה תלעותה תא וביניש םיפנעה ינש וז הירוגטקב .םהב ברה םיקסעומה רפסמ לשב
 תעב הקבדהל ןוכיסה םוצמצש ףא לע .תואנועמקהו רחסמה יפנע םה קשמל רתויב
 ולא םיפנע לש םתרזחל הלודג תילכלכ תובישח שי ,רתוי בכרומ הלא םיפנעב תוליעפה
 םיפנעב תוליעפלו רצותה ךסל םתמורתש םיקסעומ ףלא 350 -כ םיללוכ םהו – הרגשל
 העפשה הל םגש תיקשמה הכירצב לודיגל תובישח שי ולא םיקסעל ,ןכ ומכ .הבר םירחא
 תרשרשמ קלחכ םהב םייולתש ,תואנוטיסהו אובייה לע תרכינ העפשה ןכו ,החימצה לע
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 קושה רובע םירציימ הנממ םיקלחש ,היישעתה לע תלטובמ יתלב הדימב םגו ,ךרעה
  .הלש ךרעה תרשרשמ קלח הווהמ תואנועמקהו רחסמהו ימוקמה

 יתגרדה ןפואב דירוהל שי הדובעל האיציל ליבקמב - רוביצה לע תולבגמה לש תגרודמ הרסה .ג
 םניאש םירצומ תשיכר ךרוצל םג תיבהמ תאצל ול רשפאתיש ךכ רוביצה לע תולבגמה תא םג
 רחסמה יפנע תא חותפל היהי ןתינ אל רוביצה לע תולבגמה תתחפה אלל .םיינויחכ םירדגומ

 .רצותה תא הכרדו תיטרפה הכירצה תלדגהל יסיסב יאנת הווהמ רומכש ,תואנועמקהו
 הרצקב ראותש יפכ תויתחוורו תויתרבח תולעות םג תומייק רוביצה לע תולבגמה תותחפהל
     .ליעל

 הרוצב תמייקתמ םויכ חותפה ריוואב הדובעה - םירז םידבוע לש םתקסעה ךשמה אדוול שי .ד
 תוטשפתה תניחבמ ךומנ ןוכיס תלעבו הקוסעתל ההובג המורת תלעב איה ,הרידס תיסחי

 שי ,)פ"שרהמ םידבוע תוברל( םירז םידבועב ,רתיה ןיב ,םייולת ולא םיפנעש ןוויכמ .הלחמה
  .םתוא קיסעהל תלוכיה ךשמה תא אדוול

 רצייל בושח - םיחרזאלו יקסעה רזגמל תואדו תריצי ךרוצל רוביצל האיציה הוותמ םוסרפ .ה
 יגוס תרזחל יפצהו הדובעל הרזחה תוינידמ תא ירשפאה םדקהב םסרפלו יקסעה רזגמל תואדו

 רוביצה תויצו םייתואירבה םינותנה רחא בקעמל ףופכב ,תוליעפל םינושה הדובעה תומוקמ

 םיפנעה לש תוטלחה תלבקו תוכרעיה ךרוצל תיטירק הניה וז היגוס .תויתואירבה תולבגמל
 דויצ תשיכר ,הדובעל םידבוע תרזחה בצק ןוגכ תוטלחה ,וז תעב רבכ יקסעה רזגמב םינושה
 תויחנה םדקהב םסרפלו שבגל שרדנ ,ףסונב .דועו הדובעה תומוקמב תיזיפ תוכרעה ,יאלמו
 דויצ לש תיביסאמ השיכרל ךרעיהל ןכו ,ולא תומוקמב השדחה הדובעה תרוצ יבגל תורורב
 .)המודכו םוח ידמ ,תוכסמ( ולא םיכרצל שרדנה

 הרובחתל - תוליעפל קשמה תרזחל תויטירק ןניה תירוביצה הרובחתהו ךוניחה תוכרעמ .ו
 תוליעפל רוזחל קשמה לש תלוכיל תובישח שי םיריעצה םיאליגב ךוניחה תכרעמלו תירוביצה
 תוטשפתהל לאיצנטופה םוצמצ ךות גרודמו םאתומ ןפואב תוליעפל םתוא ריזחהל שיו

 רצייל תנמ לע ץיקה ישדוח ךלהמב ןתנייש הנעמל בל תמיש ךות טרפבו ,הפיגמה לש תשדוחמ

 .ששואתהל קשמל עייסל תנמ לעו הדובעה קושל תוביצי
 האיציה ךילהתל תוימוקמה תויושרה תא םותרל םיצילממ ונחנא - ימוקמה ןוטלשה בוליש .ז

 .םיללכב םידמוע םהש אדוול ,ךוניח תודסומו םיקסע לע חוקיפו יוויל לע שגד םע ,רגסההמ
 תוליעפה תא בוט יכה תוריכמו "חטשה םע" דימתמ עגמב תואצמנ תוימוקמה תויושרה
 תוכורע ןהש אדוול ךירצו ,ל"נה לע חקפל תויטנוולרה תויוכמסה תא םויה רבכ ןהל שי .ןמוחתב
 .ךכב תולפטמו

  :םישרדנ םידעצו יביטרפוא גרודמ הוותמל ונתצלמה ןלהל ולא תונקסמל ךשמהב . 8
 ,םינושה הדובעה תומוקמ וכרטצי םהיפל םיללכו תויחנה איצוהל תואירבה דרשמ לע .א

  :לועפל תירוביצה הרובחתהו ךוניחה תודסומ

 ולכוי ךוניחה תכרעמו הדובעה תומוקמש תנמ לע םדקהב ולא תויחנה איצוהל שי .1
  .ךרעיהל
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 תמושת ךות םמייקל ולכוי םיקסעה רקיעו ךוניחה תכרעמש ולאכ תויהל תויחנהה לע .2
 רזגמה םע ילמיסקמ הלועפ ףותיש ךות בתכיהל םהילעו ,םיינוניבו םינטק םיקסעל בל
    .םהינייפאמ לע םינושה םיפנעל הקולחב יקסעה

 ,ןלהל טרופמה הוותמה יפ לע ולעפי ,ךוניחה תודסומו םיקסעה ,הדובעה תומוקמ .3
 .יתואירב בקעמל ףופכבו ,תואירבה דרשמ תויחנה לע רומשל ולכויש ךכל ףופכב

  .ןתינה לככ תיבהמ הדובע רשאל ךישמהל ושקבתי הדובעה תומוקמ ללכ .4

 :םיאבה םירטמרפה יפל תוליעפל הרזח לש םירורב םידעי רידגת הלשממה .ב
 

 רשא ,הדידמו הרורב תיתואירב היגטרטסא עובקל שי –תואירב  ידדמו היגטרטסא .1

 רבעמ םשל םישרדנה ,םיפוקשו םייתומכ ,םיינתוכיא םידדמ תלעב תוינידמ הוותת
 ףקיה ןוגכ תויגוסל סחייתהל שי וז היגטרטסא ךותב .רגסה תחיתפב האבה הגרדמל
 תוטשפתה בצק ילעב םירוזא לש תדקוממ תריגס ,תקדבנה הייסולכואהו םויל תוקידב
 תישפוח העונת רשפאתת םהב םיקורי םירוזא לומ לא תאזו ,םימודא םירוזא( הובג
 ריהמו ליעי דודיבו רוקחת ,תילמיסקמ תוליעיב לועפל קשמל רשפאל תנמ לע )רתוי

 .דועו )'וכו תופפכב שומיש ,תוכיסמ תייטע( בחרמב תולהנתהל תויחנה ,םיקבדנ לש
 

 ןיב שארמ ומכוסיש םידדמ לש הקידב עצבתת בלשל בלשמ רבעמ ינפל םימי השולשכ

 תומכ לומרנב םיקבדנה לש םימיב הלפכהה בצק ןוגכ( רצואה דרשמל תואירבה דרשמ
 עצבתת אבה בלשה לע הטלחההו , )םימשנומה תומכב היילעה בצק ו/וא תוקידבה
 :ןמקלדכ
  .אבה לקמה בלשל רבעמ – םידדמב הדימע .א
 םייקה בצמה תכראה- תיתואירב ןכסמ וניא ךא םידדמב דמוע וניאש חווט.ב
 .תגרודמ התחפה – תיתואירב ןכסמו םידדמב דמוע וניאש חווט  .ג
 רצואה דרשמ ןיב המכסהב עצומה הוותמל האיציה םרט שארמ עובקל שי םידדמה תא

  .קשמב םיקסעה ללכל תוגהנתה תנווכהו תואדוו רצייל ידכ תואירבה דרשמל
 היגטרטסאה רחא בקעמ ךרוצל  -  םיוולנ םידדמ ןכו הקוסעתו רצות לש םייללכ םידדמ .2

 םידעצה תא ןיביש ,הפוקש הרוצב רוביצל םסרפל שי וללה םידדמה תא םג .תילכלכה
  .םיעצובמה

 .תואירבה דרשמ םע ףתושמב תיאליג הלבגמ תלחה לוקשל שי – םיאליג תולבגמ .3
1ךכ םוריחה תעש תונקת תא ןקתל שי םאתהבו רגסהמ האיציל הוותמ םסרפת הלשממה .ג 1: 

 :תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהבו 19.4.2020 - חספ רחאל דימ ןושאר םוימ לחה

  .םהינבמ הובגה ,12םידבוע 10 וא וב םיקסעומה ללכמ 50% עיגהל ולכוי הדובע םוקמל .1

 
 תועצה לש תלעותה תא לוקשל בושח .תיאליג הניחבמ םגו תיפרגואיג הניחבמ םג םיפנעה תחיתפ תא תוגרדמה תופולח לוקשל שי 11
 .תואירבה דרשמ םע ףתושמב ולא
 .תינמז וב םלוכ תא קיסעהל לכוי םידבוע 10 לעב קסעש רמולכ 12
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 וא םיחותפ םיירחסמ םיזכרמ ןכו ,םיקוושבו םינוינקב תואצמנ ןניאש תויונחה וחתפי .2
 ללכב ימצעה ףוסיאה יתוריש ורזחוי ןכו ,םיחולשמ תוברל ,תויונח 15 דע םיימוקמ
  .םיקסעה

   .ימצע ףוסיאלו םיחותפה םיקסעב תושיכר ךרוצל םג תיבהמ תאצל רשפאתי רוביצל .3
 תוליעפל ורזחי ,דחוימה ךוניחה תורגסמ ןכו ,ןגה יאליגבו ךרה ליגב ךוניחה תוכרעמ .4

 לע רתיה ןיב ,הפיגמה תוטשפתה בצקב יתואירבה ןוכיסה םוצמצל המאתה ךות תיזיפ
 ישדוח ךלהמב םג לועפל וכישמי תוכרעמה .ןגב וא התיכב םידליה רפסמ תנטקה ידי

  .ץיקה
 םוריח ירקמבו וחתפנש הקוסעתה תומוקמב דוקימ ךות לדגי תירוביצה הרובחתה ףקיה .5

 .דבלב
 .הנידמה יבחרב םירתא 3-ב תמצמוצמ הרוצב ,םינוינק תלעפה לש טולייפ עצובי .6

 םאתהבו , ליעל )1()ב(8 ףיעסב ומכוסש םידדמל ףופכב ,3.5.2020 -ה ןושאר םוימ לחה
 :תעל תעמ ועבקייש יפכ תואירבה דרשמ תויחנהל

 .םהינבמ הובגה ,13םידבוע 10 וא וב םיקסעומה ללכמ %85 עיגהל ולכוי הדובע םוקמל .1
 םוצמצ םשל הדובע םוקמב םידבועה רפסמ תלבגה( םוריח תעש תונקת לוטיב .2

 .2020-ף״שתה ,)שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה

 ףוסיא תנוכתמב דובעל וכישמי םיקסעה ראש .םינוינקה תוברל תויונחה ללכ וחתפי .3
 .ימצע

 ןוכיסה םוצמצל המאתה ךות תיזיפ תוליעפל רוזחת 'ג דע 'א תותיכב ךוניחה תכרעמ .4
   .ץיקה ישדוחב םג ךישמת תוליעפה .הפיגמה תוטשפתהל יתואירבה

 םאתהבו , ליעל )1()ב(8 ףיעסב ומכוסש םידדמל ףופכב ,17.5.2020 -ה ןושאר םוימ לחה

 :תעל תעמ ועבקייש יפכ תואירבה דרשמ תויחנהל

 .וב םיקסעומה ללכמ 100% עיגהל ולכוי הדובע םוקמל .1
 .םיקוושה תחיתפ .2

 
 

 :תורעה
 םיפנעל עגונב 31.5-המ לחה קשמה תחיתפ ךשמהל היגטרטסא שבגל תנמ לע תיתלשממ הדובע תשרדנ

  .יאנפו תוברת ,הדעסה ןוגכ ,הז ךמסמב ונודנ םרטש

 .רבגומ ןווקמ שכרו חולשמ תופולח לש חתופיו תיבהמ הדובעה דודיע ךשמיי םיבלשה לכב
 
 

 ןיבש ןוזיאה .םיימלוע םיחנומב ןהו הנידמה יחנומב ןה ,ונינפל םידקת רסח רגתא יכ םירובס ונא ,םוכיסל
 םירורב םידעי תעיבק קר יכ םיחוטב ונא ,תאז םע .רתוי בכרומ היה אל םלועמ הרבחו תואירב ,הלכלכ
 םינוכיס להנל הלשממל רשפאת ,םינושה םידדצה ןיב תנזאמ רשא תרדגומ הלועפ תינכת דצל ,םידידמו

 
 .תינמז וב םלוכ תא קיסעהל לכוי םידבוע 10 לעב קסעש רמולכ 13
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 לע הרימש דצל ,ןתינה לכ ההובג תוריהמבו הגרדהב קשמה תא וחתפי רשא םידודמ םידעצב טוקנלו
 הכ דע יכ ןייצל שי ,ףסונב .שדוחכ הזמ המילב ברקב םיאצמנ ילארשיה רוביצהו קשמה .רוביצה תואירב
 ףיקע יתועמשמ יתואירב קזנ ונשי ,תאז םע דחי ךא הנורוקה ףיגנמ האצותכ רישיה יתואירבה קזנה דדמנ

 קשמה תחיתפל םדקתהל שרדנ תעכ .ןובשחב חקלנ אלש ,ךשמתמו קומע ילכלכ רבשממ םרגיהל לולעש

  . .רקובמו ריהז ןפואבו םדקהב תילכלכה תוליעפה תרזחהו
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 רגסה רחאל הדובעה קושל תגרודמ האיציל הוותמל ידרשמ-ןיבה תווצה תדובע – 'א חפסנ

 

 הדובעל תגרודמ הרזחל הוותמ :האיצי תייגטרטסא

 יתואירב-ילכלכ חותינ
 
 

 תווצה ירבח
 )תואירב תוינידמו היגולוימדיפא רקחל ןוכמ( רנטרג ןוכמ
 םילדומו םישיחרת תווצ
 תואירבה דרשמ ,מ"טצ
 רצואה דרשמ ,םיביצקתה ףגא
 רצואה דרשמ ,תישארה תינלכלכה ףגא
 לארשי קנב
 הלשממה שאר דרשמ ,הלכלכל תימואלה הצעומה

 הלכלכה דרשמ
 רתס ןרוא ר"ד
 
 עקר

 ,לארשי קנב ,רצואה דרשמ תופתתשהב תווצ םקוה ,תולבגמה תתחפהו רגסהמ האיציל תוכרעיההמ קלחכ
 ,)תואירב תוינידמו היגולוימדיפא רקחל ןוכמ( רנטרג ןוכמ ,הלכלכה דרשמ ,הלכלכל תימואלה הצעומה
 תא תווצה ןחב ותדובעמ קלחכ .תואירבה דרשמב תופגמב לופיט תווצו םילדומו םישיחרת תווצ
 תוליעפה לש תוילכלכה תויועמשמה לע שגדב ,רגסה ךשמה לש תויתרבחהו תוילכלכה תויועמשמה

 הדובעה יפוא יפל תגרודמ הרזח לש תויתואירבה תויועמשמה ,םינושה הדובעה תומוקמב תמצמוצמה
 וז הדובע תרגסמב .הדובעה תומוקמ תוליעפל תירוביצה הרובחתהו ךוניחה תכרעמ לש ןתובישח תא ןכו

 .רגסהמ גרודמה רורחשה ךילהתל תיתואירב-תילכלכ היצזימיטפוא תווצה עיצמ
 

 המלעתה םאתהבו רצקה חווטה תייגטרטסאבו יתואירב-ילכלכה רוביחב הדקמתה תווצה תדובע
 תשרדנה תוכרעיהבו )המודכו םידודיב ,תוקידב( תואירבה םוחתב רגסהמ האיציב םיכמותה םידעצהמ
   .ךורא-ינוניבה חווטהמ ןכו ,םמושייל

 
 ילארשיה קשמה לע םידקת רסח ילכלכ לטנ הווהמ רגסה

 
 תא איבהל תויופצ ,הדובעה תומוקמ תוליעפ לע תולבגמה לע שגדב ,לארשיב העונתה תולבגמ התע רבכ
 תללוכ העיגפל איבהל היופצ תועובש 5 לש התבשה .היתודלותב רתויב תילילשה החימצל לארשי תנידמ
 .)רצות 10%( ₪ דראילימ 144-כ לש יביצקת ןוערגלו )רצות 6%( ₪ דראילימ 88 -כ לש ףקיהב רצותב

 400,000-מ רתויש איה הכרעההו )25%( ןויליממ רתוי לע הדובעה ישרוד לש םרפסמ דמוע ליבקמב
 ,לארשי קנב ינלכלכ ,ןכ ומכ .ריהמ ןפואב חתפיי רגסה םא ,רגסה םות רחאל םג םילטבומ וראשיי םכותמ
 קזנה לדגי ךכ בחרתתו ךשמתת התבשההש לככ יכ םיכירעמ תימואל ןיבה עבטמה ןרקו רצואה דרשמ
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 ,איה ךכל הביסה .תולבגמה תרסה רחאל תוששואתהה בצק עגפייו ,ילארשיה קשמל םרגייש חווטה ךורא
 וא ,תיסנניפ וסרקי תולבגמהמ תועגפנש תורבחהש ןוכיסה ,תוליעפ תקספה לש םיוסמ ףסל רבעמש
 ךרוצה לשב בכעתת קשמב תוליעפה תצאה הזכ בצמבו דח ןפואב לדג ,ןתוליעפ תא קיספהל וטילחי
 שרדיי הלא דצל .דויצ שימשהל וא שוכרלו תויזוח תויורשקתה ססבל ,דיבעמ-דבוע ירשק שדחמ רוציל

 לא תדוקנל לארשי תא תברקמ רגסה תוכשמיה ,ךכ םושמ .ודבוכי אלש תויסנניפה תויובייחתהב לופיט
 .הלכלכה לע רבשמה לש ךורא חווטל תילכלכה העפשהה תניחבמ רוזח
 

 ךרענש רקס יפ לע ;לארשיב תיקסעה תוליעפב תישחומ העיגפב םג תאטבתמ תילכלכ ורקמה העיגפה
 תוסנכהב 50% לעמ לש הדירי םינורחאה תועובשב ווח םיקסעהמ 42% ,31.3.2020 ךיראתב ס"מלב
 לש הדירי לע םידיעמ ,יארשאב םימולשת ינותנ ,םאתהב .םיינוניבו םינטק םיקסעב התייה העיגפה רקיעו

 ,ןכ ומכ .ןוזמה ףנע טעמל קשמב םיפנעה לכב םינוש םיפקיהב הדירי הנשי רשאכ ,תיטרפה הכירצב 26%
  .ףסונ שדוח ךשמיי םייקה בצמה םא ורגסיי םהש םיקסעהמ 50%-כ ונייצ ,ס"מלה רקס יפ לע

 
-כב רצותב העיגפה תא ולידגי רגס לש םיפסונ תועובש השולש לארשי קנבו רצואה דרשמ תוכרעה יפל

 )11%(  ₪ דראילימ 161 לעמל הנידמה ביצקתב ןוערגה תא ואיביו םיפסונ )רצות 2.5%( ₪ דראילימ 37
 תומוקמל הרזחהש לככ ,הלטבאה תניחבמ תויטירק תויועמשמ םג שי רגסהמ תיטיא הרזחל .רצות
 ת"לחל םידבוע ואיצוי םיפסונ םיקסע ,לדגי שדחמ חתפיהל ולכוי אלש םיקסעה רפסמ ,בכעתת הדובעה
 העיגפה ןכש ,תורומח תויתרבח תוכלשה םג שי תכשמתמ הלטבאל .םיפסונ םילטבומ יפלא תואמ םייופצו
 עוגפל הלולע תולבגומ תויסנניפ תוברזרו תוכומנ תוסנכה ילעב תיב יקשמ יפלא תואמ לש םתסנכהב
 הסיפתה רואל דחוימב ,הפגמה םע תודדומתהל תושרדנה תויתואירבה תולבגמל תייצל רוביצה תונוכנב

 .הייסולכואב םידברה לכ ינפ לע דיחא ןפואב םיגלפתמ םניא הלחמה ינוכיסש
 

 התוחפ הרוצב םימרות הדובע תומוקמ יכ הלוע הז תווצב וגצוהש םיינושאר םינותנמ ,תיתואירב הניחבמ
 יתבש םיפסונ העינמ ידעצ ןובשחב םיחקול רשאכ תקזחתמ וז הנעט .לארשיב תופצנה תויוקבדיהל תיסחי

 םג ולא םינותנ .דועו יוטיחהו הנייגיהה תרבגה ,תובישי םוצמצ ,תוכסמ תייטע ןוגכ ץמאל ושרדי קסעה

 תא םצמצי םמושיי ךשמהש )Social Distancing( יתרבח קוחיר לש םיעצמא ץמיא רוביצה יכ םידיעמ

 .הדובעה תומוקמ תחיתפ םע תואירבה יקזנ
 םיקלחל רשפאל שי ,הפיגמה םע דדומתהלו ךישמהל הנידמל המישנ בחרמ רשפאל תנמ לע ,םוכיסל
 רצייל שי ךכ םשל .תואירבה דרשמ לש תוחיטבה תוארוה לש םויק תחת לועפל בושל קשמה לש םיבחרנ

 םג רקובמ ןפואב שדחל ,ןכו תואדו רצייל תנמ לע םינושה םיפנעל תוליעפל הרזח ידעומל הרודס תינכת
 םידבוע םירוהל םינטק םידליל תורגסמל הנעמ :הדובעל האיציל תשרדנה תויסיסבה תויתשתה תלועפ תא
 תדמעל .רגסהמ האיציה תייגטרטסאב ליבומ ביכר תווהל םיכירצ ולא .הקוסעת תכמות תירוביצ הרובחתו
 םאתהב ,יתגרדה ןפואב תוליעפל קשמה תא ריזחהל ליחתהל שרדנ ,הז תווצב םיילכלכה םימרוגה
  .ךיפה יתלב קזנו תילכלכ הסירק עונמל תנמ לע חספה גח רחאל דימ ,טרופיש הוותמל
 
 האיצי הוותמ – הדובעה תומוקמ לש יתואירב-ילכלכ חותינ

 לע תולבגמה תא תיחפמש בוליש אוצמל שי םייתואירבה םיטנמלאל םיילכלכה םיטנמלאה ןיב ןזאל ידכ

 ורשפאיש ,תויתואירב תויחנהל דומצבו הגרדהב תאז השוע ךא ,הרגשל הרזח רשפאמו הדובעה תומוקמ
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 לארשיב םינושה הדובעה תומוקמ יגוס תא הפימ תווצה ,ךכ םשל .הפיגמה לש תשדוחמ תוטשפתה עונמל
 לש ריהמ רותיאו ךומנ הקבדה ףקיה לע רומשל תלוכיל סחייתהב ,םייתואירב-םיילכלכ םינייפאמ יפ לע
 ךוניחה תוכרעמ תרזחה לש תילכלכה תובישחה תא תווצה חתינ ,ףסונב .דודיבל סנכיהל םישרדנה
 .הדובעל רוזחל תלוכיב יבחור ןפואב תועגופ ןהילע תולבגמה ןכש ,תוליעפל תירוביצה הרובחתהו

  
 ,לעפמב הדובע :לשמל( הדובעה תומוקמ יגוס יפל לארשיב יקסעה קשמה יפנע ופומ חותינה ךרוצל
 :תלעות-תולעה סחי תא ןייפאל ןתינ היפל הסיפת ךותמ )דועו חותפה ריוואב הדובע ,דרשמב הדובע
  .הלועפל ףנעה לש ותרזחב תילכלכה תלעותה לומ וז הדובע תרוצמ הלועה יתואירבה ששחה
 

 :ףנעה לע תוליעפה תולבגמ תלקה תמורתל םייזכרמ םיילכלכ םידדמ ינשב שמתשה תווצה חותינה ךרוצל
  קסעומל רצותה ,רישיה רצותה וללכנ רצותל המורתה דדמב .הקוסעתל המורת דדמו רצותל המורת דדמ
 דדמב .)םירחא םיפנע לש רצותל ףנעה לש המורתה תדימ לע הדיעמה( תיפנעה תוירושיקה ירועישו

 לש תוליזנהו קשמב ינויצחה רכשהמ ךומנ םרכשש ףנעב םיקסעומה ףקיה וללקוש הקוסעתל המורתה
 העיגפ לש תילכלכה תועמשמה תאו ןמז ךרואל ףנעה תודירש תלוכי תא ףקשל תנמ לע םיפנעהמ דחא לכ
 רועיש םע הובג יבויח םאתמ הזלש ןוויכמ ףנעב םיקסעומה רפסמ םע םאותמ הז דדמ .וב םיקסעומב
 .ךומנ רכש םירכתשמה
 

 םייתואירבה םיללכה לע רומשל תלוכיה תא םיפקשמה םירטמרפמ בכרומה יתואירב דדמ רצי תווצה
 םירטמרפה .)העונתל תוימיטיגל קינעמ ,םייארקא םישנא םע םיעגמ תומכ ,םיעגמ תומכ( הדובעה םוקמב
 לע הדובעה םוקמ לש העפשהה תא ןכו הדובעה םוקמב תוקבדיהל ןוכיסה תא םיפקשמ םייתואירבה

 ינוכיס תניחבמ תיסחי חוטב ףנעהש ותועמשמ הובג יתואירב דדמ .םיפסונ םיטרפ לש העונתה
  .הקבדה לש הרקמב הרקבו בקעמל תיסחי חונ ןכו ,תוטשפתהה

 
 שרדנ ,םייתואירבה םידעיהמ תועבונה תולבגמ דצל להנתהל ךישמת תילכלכה תוליעפה יכ החנהה תחת
 תולעותה תא םומיסקמל איבמה ןפואב קשמה תא ררחשל ,רמולכ .תיקשמה תוליעפל היצזימיטפוא רצייל

 תמורת לע לכתסהל ןוכנ הזכ הרקמב .תויתואירבה תולבגמהמ תועבונה תויולעה ןתניהב תילכלכה
 תואצוה ןממל התלוכיו םיסיממ הנידמה תוסנכה םג תורזגנ הנממ ,רצותל ףנעב קסעומ לש תוליעפה
 תחת ,תורחא םילימב .הלשממה לש תורחא תויוליעפו עויס תוינכת ,תוילאיצוס ןוחטיב תותשר ,תואירב
 .קשמל הברה יכה םורתל םייופצ םידבוע וליא ,םידבוע לש לבגומ רפסמ הדובעל ריזחהל ןתינש החנהה
 לע עיפשמה יופכ רגס לע רבודמש ןוויכמ ,תאז דצל .רצותל המורת – ילכלכה דדמב תפקושמ וז המורת
 אלל תוכורא תופוקת דורשל םיקסעומהו םיקסעה לש ןסוחה לע ןנובתהל םג שרדנ קשמב םידבועה ללכ
 המורת – ילכלכה דדמב תפקושמ וז המורת .הדובעל םירזוחה םידבועה רפסמ לעו תויקסע תוסנכה
 תכשוממ התבשה לשב הדובעה לגעממ תאצל קסעומל וא ,קסעל ןוכיס םייק םאה ,רמולכ .הקוסעתל

 םילוכי םניא לארשיב הרבחהו ומצע קשמה ,ךכל רבעמ .)הדובעה קושב תושלחה תויסולכואה לע שגדב(
 לע םג שגד םישל שי ןכלו ,םיסרוק םיקסעו םילטבומ לש םיהובג םירועיש םע ןמז ךרואל דורשל
 .הדובעל םיקסעומ לש בר רפסמ ריזחהל תורשפאה
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 םיפנעה יכ תוארל ןתינ )'א ףרג( יתואירבה דדמל רצותל ףנע לש המורתה ןיב רשקה לע םילכתסמ רשאכ
-הלכלכ יחנומב ,רמולכ .הובג יתואירב דדמ ילעב םג םה רצותל רתויב הברה תיסחיה המורתה ילעב
 ,קטייהה תא םיללוכ ולא םיפנע .לצנל יוארש הכומנ תיתואירב תולעו ההובג תילכלכ תלעות שי תואירב
 ורגסנ אל ולא םיפנע לעופב .היישעתה תאו )ןובשח יאורו ןיד יכרוע תמגוד( םייקסע םיתוריש ,םיסנניפה

 הלטוהש הקוסעתה תלבגמ לשב ןה ,תאז .תיתועמשמ העגפנ םתקופת ךא תרבודמה הפוקתב ןיטולחל
 דצמ שוקיבה תדירי ללגב ןהו תומושתב רוסחמ לשב ןה ,תויכוניחה תורגסמה רדעיה לשב ןה ,םהילע
 רורחש םג יכ הארמ ולא םיפנעב לעופב רגסה לש חותינ ,ךכמ רתוי .ןיטולחל התבשוה םתוליעפש םיפנע
 ולא םיפנעש ןוויכמ ,תאז .רצותה לש תיתועמשמ הלדגה רשפאי ולא םיפנע לע תולבגמה לש יקלח
 .הדובעה םוקמב תורמשמה תאו תיבהמ הדובעה תדימ תא ביחרהל וחילצה

יתואירב - )רצותל המורת( ילכלכ דדמ – 'א ףרג

 
 אוה יתואירבה דדמל ילכלכה דדמה ןיב םאתמה יכ הלוע )'ב ףרג( הקוסעתל המורתה תשיגב חותינמ
 דואמ ועגפנש םיפנע םנשי הקוסעתל ההובג המורת ןהלש םיפנעה תצובקב יכ תוארל ןתינ .רתוי שלח
 לשב ןה הבורקה הפוקתב ששואתהל םייופצ םניא ולא םיפנע .יאנפו תוריית – תיחכונה הפיגמהמ
 וביניש םיפנעה ינש וז הירוגטקב .םהב םייקה ברה תוטשפתהה לאיצנטופ לשב ןהו םיכומנה םישוקיבה
 תוליעפהש ףא לע .םינוינקבו תויונחב תואנועמקהו רחסמה יפנע םה קשמל רתויב הברה תלעותה תא

 ןיב ,הרגשל ולא םיקסעומ לש םתרזחל הלודג תילכלכ תובישח שי ,תיתואירב רתוי תבכרומ ולא םיפנעב
 םיללוכ וללה םיפנעה ינש ,ןכש ,לארשיב הקוסעתה יפקיה לע ןכו ,הכירצה לע הברה םתעפשה בקע רתיה
 קר אל תערכמ תובישח שי תיתרבחו תיקשמ הניחבמ .ךומנ רכשב םהמ רכינ קלח ,םיקסעומ ףלא 350-כ

	היישעת	קטייה

	קוחרמ	הדובעב	םיתוריש
	)ןובשח	האור	,ד"וע(

	יסנניפ

	רחסמו	םינסחמב	הדובע
	ינוטיס

	חותפה	ריוואב	תודובע
	)יוניב	,תואלקח(

	םע(	תידרשמ	הדובע
	)יזיפ	תוחוקל	תוריש

	תויונחב	תיאנועמק	הריכמ

	תיאנועמק	הריכמ
	םיקוושו	םינוינקב

	בורקמ	הדובעב	םיתוריש
	)יאופר-ארפ	,הרפסמ(

	החראה	יתורישו	ןולמ	יתב

	םע	יאנפו	יוליב
	יעפומ	,עונלוק(תולהקתה
	יעוריא	,רודיבו	הקיזומ
	)המודכו	תונותח	,טרופס

	המורת 	
הכומנ 	
רצותל 	

ההובג	המורת 	
רצותל 	

	תוטשפתהל	הובג	ןוכיס
הלחמה 	

	תוטשפתהל	ךומנ	ןוכיס
הלחמה 	
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 םיאצמנה םידבוע טרפבו םידבוע לש הלודג הסמ לש הדובעה לגעמל םתרזחל םג אלא רצותל המורתל
 .ינועל עלקיהלו הדובעה לגעממ טלפיהל הובג ןוכיסב

 
 יתואירב - )הקוסעתל המורת( ילכלכ דדמ – 'ב ףרג

 
 יתואירבה ןוכיסהו רצותל הלודג תובישח םהלש םיפנעל תומידק תתל שי ןושארה בלשב :םוכיסל
 םיקסעומה תלוכילו םתודרשיה ךשמהל ששח שיש םיפנע שדחמ חותפל ןכו ךומנ תיסחי אוה םתוליעפמ
 .הקבדהל ןוכיסה תנטקהל םיללכ תעיבק ךות ,תאז .תוכשוממ הלטבא תופוקת םע דדומתהל םהב
 תויונחב תואנועמקהו רחסמה יפנע םה קשמל רתויב הברה תלעותה תא וביניש םיפנעה ינש וז הירוגטקב
 ןה ןנובתהל שרדנ תיקשמ הייארב .םהב םיקסעומה יוביר לשב דואמ לודג םהלש רצותה חפנש םינוינקבו
 םידבוע תרזחה לע ןהו ,הובג ןוירפב םידבוע לש תוליעפה תרזחה תועצמאב רצותה תוששואתה ךשמה לע
  .ןכ םג הלודג תיתרבחה תודימעלו רצותל םתמורתש ,הדובעה לגעמל םיבר

 
  תגרודמ הלועפ תינכת – 'א םישרת

 
 
 
 
 
 

	קטייה

	היישעת

	קוחרמ	הדובעב	םיתוריש
	)ןובשח	האור	,ד"וע(

	יסנניפ

	רחסמו	םינסחמב	הדובע
	ינוטיס

	חותפה	ריוואב	תודובע
	)יוניב	,תואלקח(

	םע(	תידרשמ	הדובע
	)יזיפ	תוחוקל	תוריש

	תויונחב	תיאנועמק	הריכמ

	תיאנועמק	הריכמ
	םיקוושו	םינוינקב

	בורקמ	הדובעב	םיתוריש
	)יאופר-ארפ	,הרפסמ(

	החראה	יתורישו	ןולמ	יתב

	םע	יאנפו	יוליב
	יעפומ	,עונלוק(תולהקתה
	יעוריא	,רודיבו	הקיזומ
	)המודכו	תונותח	,טרופס

	ההובג	המורת
הקוסעתל 	

	הכומנ	המורת
הקוסעתל 	

	תוטשפתהל	הובג	ןוכיס
הלחמה 	

	ךומנ	ןוכיס
הלחמה	תוטשפתהל 	

 ילעב םיפנע
 ההובג המורת
 ןוכיסו רצותל
 ךומנ יתואירב

 הקוסעתל ההובג המורת ילעב םיקסע

 תיתואירב הנכס הרגשל םתרזחב שיש םיפנע
 תיתועמשמ
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 תרגשל הרזחה תלוכיל ךוניחה תכרעמו תירוביצה הרובחתה לש תובישחה ונחבנ הדובעה תומוקמ דבלמ
 הרובחתה תועצמאב הדובעל םיעיגמ םיקסעומהמ תישימחכ עצוממב יכ הלוע חותינהמ .הדובעה

 היופצ ןיידע הדובעה םוקמל עיגהל ולכויו יפולח ןורתפ ואצמי םהמ תיצחמכש חיננ םא םג .תירוביצה
 לידגהל היופצ וז העיגפ .תתבשומ היהת תירוביצה הרובחתה םהב םימיב הקוסעתב 10%-כ לש העיגפ
 תושמתשמש תויסולכואה רקיע ןה ולא ןכש תושלחה תויסולכואב עוגפלו ןויוושה יא תא תיתועמשמ
 קסעה יתבל תוחוקלה תעגהב םג הארנה לככ עגפיי תירוביצ הרובחת רדעיה ,ףסונב .תירוביצה הרובחתב
 .וחתפייש
 

 384,000-מ רתויל ;הדובעה תומוקמל רוזחל םיקסעומה לש תלוכיל הלודג תובישח ךוניחה תכרעמל
 לש תורגסמ( הדובעל תאצלו תרגסמ אלל ריאשהל ןתינ אלש 0-9 םיליגב םידלי שי לארשיב תיב יקשמ

 םוקמל עיגהל לכוי אלו תיבב ראשיהל ץלאי םירוההמ דחא ךכמ האצותכ .)'ג-'א תותיכו םינגה ,ךרה ליגה
 לופיט ךות הליעי הרוצב דובעל םתלוכי ,תיבהמ דובעל ורבע םירוה םהב תיב יקשמב ,ןכ לע רתי .הדובעה
 איה הכרעהה .הדובעה ןוירפב תיתועמשמ העיגפ לע םידיעמ םידבועו םיקיסעמו ,דואמ תלבגומ םידליב
 ךוניחה תכרעמ תריגסמ האצותכ )המצע ךוניחה תכרעמ רצות ללוכ אל( ימויה רצותב הפיקעה העיגפהש
 0-6 יאליגב רקיעב ,ךוניחה ףנעב הקוסעתב תיתועמשמ העיגפ םג הנשי יכ םג ןייצל שי .9.4%-כ היהת
  .השפוחל אלו ת"לחל אצי םידבועהמ לודג קלח םהבש
 

 ךרוצה לשב לטבומל ךופהי הרוהה יכ ששח שיו דחוימב הרומח היהת העיגפה תוירוה דח תוחפשמב

 םע רתוי וראשייש ולא ןה רבעה ןויסינ יפ לעש םישנב רקיעב העיגפ היופצ ,ןכ ומכ .םידליה םע ראשיהל
 העיגפ ןה ןרקיעש תויתרבח תועפשה ןנשי תויתועמשמה תוילכלכה תועפשהה דבלמ ןכ לע .םידליה
 ןויוושה יא תלדגהו םישנ לש הקוסעתה ירועישב העיגפו ,תוירוה דחה תוחפשמה לש הסנרפה תלוכיב
 םידליה תא וחלשי הדובעל העגה לע רתוול ולכוי אלש םירוהש ששחה הלוע ,ןכ ומכ .םירבגל םישנ ןיב
  .ןוכיסב הייסולכוא םהש אתבסלו אבסל
 

  תוצלמהו תונקסמ

 לככ הלש תינויצרופורפ אל הבחרהל ןוכיסהו ,רגסהמ האצותכ קשמב תבחרנה העיגפה לשב .1
 שי .ירשפאה םדקהב הדובעה תומוקמ לש יתגרדה רורחש ךילהתב ליחתהל שי ,ךשמתי רגסהש

 לאיצנטופה םוצמצ ךות ,םתדובעל םיקסעומ לש תיתועמשמ הרזח רשפאמה הוותמ רצייל
 רזחוהש רצותה רועיש לש דעי לע ןה ססבתהל ךירצ הוותמה .הפיגמה לש תשדוחמ תוטשפתהל
 רחאל דימ רורחשב ליחתהל שי םיילכלכה םימרוגה תדמעל .םיקסעומה רפסמ לש דעי לע ןהו

 .תילכלכ הסירק עונמל תנמ לע חספה גח
 הלוע הז תווצב וגצוהש םיינושאר םינותנמ - רקובמ ןוכיס הווהמ וז תנוכתמב הדובעל הרזחה .2

 .תורחא תויוליעפמ תוחפ לארשיב תופצנה תויוקבדיהל םימרות הדובעה תומוקמ תיברמ יכ
 ןוגכ ץמאל ושרדי קסעה יתבש םיפסונ העינמ ידעצ ןובשחב םיחקול רשאכ תקזחתמ וז הנעט
 יוטיחהו הנייגיהה תרבגה ,תובישי םוצמצ ,ללחב תוחוקלו םידבוע רפסמ תלבגה ,תוכסמ תייטע
  .דועו



 14 

 הרזחל יתואירבה ןוכיסה לאיצנטופ רועזמ ךות תילכלכ תלעות םסקמל ךירצ גרודמה הוותמה .3
 ןהו רצותה לש תוששואתהה ךשמה לע ןה ןנובתהל שרדנ תיקשמ הייארב .הובג הקבדה בצקל
  .הדובעה לגעמל םיבר םידבוע תרזחה לע

  :םיאבה םיפנעה תא הדובעל ריזחהל שי ןושארה בלשב  .4
 רתויב הברה הרוצב םימרותה ,רתויב ךומנה יתואירבה ןוכיסה לאיצנטופ ילעב םיפנעה .א

 רצייל שי .יאנוטיס רחסמו אובי ,היישעת ,םידרשמ ,םיסנניפ ,קטייה – יקשמה רצותל
 הקופתל ולאה םיפנעה תרזחה תא רשפאיש ילאמינימה תולבגמה רורחש והמ הכרעה
 ןיידעו תיבהמ הדובע לע תיקלח ססבתהל ןתינ קטיהה ףנעב יכ הלוע המגודל ךכ .ההובג

 .תיבל ץוחמ םידליה לע החגשהל םירדסה תגהנהב ךורכ רבדה ךא ,האלמ הקופתל ברקתהל
 תוליעפב הבר הדימב היולת רצותל םורתל ולא םיפנע לש תלוכיהש שיגדהל בושח ,ןכ ומכ
  .תירוביצה הרובחתהו ךוניחה תכרעמבו קשמב םיפנעה רתי לש

 םיקסעומה רפסמ לשב קשמב הלטבאה ףקיה םוצמצל הבר המורת םתרזחב שיש םיפנע .ב
 ולא םיפנע .םיפירח תוליזנ יישקו ךומנ רכשב הובג םידבוע רועיש שי םהבש ,םהב ברה
 תא וביניש םיפנעה ינש וז הירוגטקב .ןמז ךרואל תוליעפב התבשהמ הובג ןוכיסל םיפושח
 רחסמה ףנעו תויונחב תואנועמקהו רחסמה ףנע םה קשמל רתויב הברה תלעותה
 בכרומ הלא םיפנעב תוליעפה תעב הקבדהל ןוכיסה םוצמצש ףא לע .םינוינקב תואנועמקהו
 ףלא 350 -כ םיללוכ םה– הרגשל ולא םיפנע לש םתרזחל הלודג תילכלכ תובישח שי ,רתוי

 שי ולא םיקסעל ,ןכ ומכ .הבר םירחא םיפנעב תוליעפלו רצותה ךסל םתמורתש םיקסעומ
  .החימצה לע העפשה הל םגש תיקשמה הכירצב לודיגל תובישח

 רשפאתיש ךכ רוביצה לע תולבגמה תא םג יתגרדה ןפואב ןתמל שי הדובעל האיציל ליבקמב .ג
 ראשנ רחסמהש לככ רתוי תיטוקא תכפוהש ,םירצומ תשיכר ךרוצל םג תיבהמ תאצל ול
 ךומתלו תואנועמקהו רחסמה יפנע תא חותפל ידכ שרדנ תולבגמ רורחש .ןמז ךרואל רוגס
 הלא תולבגמ תתחפה . .קשמב תילכלכה תוליעפה לש דוסיה ינבאמ איהש ,תיטרפה הכירצב
 קוחיר לע הרימש ,תוכיסמ תייטע ןוגכ ,םיישיא תועמניה ידעצ לע שגדב הוולמ תויהל תבייח
      .רוביצה לש תונעהה רוטינבו הנייגה ,יתרבח

 ההובג המורת תלעב איה ,הרידס תיסחי הרוצב תמייקתמ םויכ חותפה ריוואב הדובעה .ד
 ,רתיה ןיב ,םייולת ולא םיפנעש ןוויכמ .תוטשפתהה תניחבמ ךומנ ןוכיס תלעבו הקוסעתל

  .םתוא קיסעהל תלוכיה ךשמה תא אדוול שי ,)פ"שרהמ םידבוע תוברל( םירז םידבועב
 יפצהו הדובעל הרזחה תוינידמ תא ירשפאה םדקהב םסרפלו יקסעה רזגמל תואדו רצייל בושח .5

 םיקסעהו הנענ רוביצה יכ ררבתיש ךכל ףופכב ,תוליעפל םינושה הדובעה תומוקמ יגוס תרזחל
 לש תוטלחהה תלבקו תוכרעיהה ךרוצל תיטירק הניה וז היגוס .תויתואירבה תולבגמל םינענ
 תורורב תויחנה םדקהב םסרפלו שבגל שרדנ ,ףסונב .וז תעב רבכ יקסעה רזגמב םינושה םיפנעה
 שרדנה דויצ לש תיביסאמ השיכרל ךרעיהל ןכו ,ולא תומוקמב השדחה הדובעה תרוצ יבגל
 .)המודכו םוח ידמ ,תוכסמ( ולא םיכרצל

 רוזחל קשמה לש תלוכיל תובושח םיריעצה םיליגב ךוניחה תכרעמו תירוביצה הרובחתה תלעפה .6
 םוצמצ ךות גרודמו םאתומ ןפואב תוליעפל ןתוא ריזחהל ןתינ דציכ ןוחבל שי .תוליעפל
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 ךלהמב ןתנייש הנעמל בל תמיש ךות טרפבו ,הפיגמה לש תשדוחמ תוטשפתהל לאיצנטופה
 .ששואתהל קשמל עייסלו הדובעה קוש תא בצייל ידכ ץיקה ישדוח

 תויצ לע רומשל שרדנ ןכלו דובעל רוזחל תורשפאב תוביצי תריציל םתריהל תוכירצ תוכרעמה .7
 הרקב תוכרעמ רצייל שי ."םייקנ" וראשייש ךכ ,הקבדהה םוצמצל םיללכל הדובעה תומוקמ
 הרוצב דומלל תנמ לע הז בלשב רבכ םיליעפה הדובעה תומוקמב םיטולייפו )םינולאשו תוקידב(

 .הדובעה תומוקמב תוקבדהה ףקיה תא בורקמ רטנלו ,תיבטימה הלעפהה תוינידמ לע תקיודמ
 תליחתב רבכ רתוי םיבכרומ תומוקמ לע הדימל אוה םג רשפאי רורחשה הוותמש דואמ יוצר
  .ךרדה

 ,םייפרגואיג םירוזא יפ לע גרדל םג ןתינ ,תיתואירב רתוי םיבכרומה םיפנעב הדובעה שודיח תא .8
 ,הזכ ןפואב .רתוי הכומנ האולחתה םהב םירוזאב רתוי םדקומ וחתפיי הקוסעתה תומוקמש ךכ
 ירוזא ראשב ןכמ רחאל ןצמאלו ,תוקבדיהה ינוכיס תתחפהל תונוש תוטיש ןוחבל היהי םג ןתינ
 .ץראה

 רזגמה תרזח תא ליבקמב ןוחבל בושח .לארשיב יקסעה רזגמה תוליעפב דקמתה הז ךמסמ .9
 םוחתב טרפב .יקסעה רזגמה דוקפת לע םיעיפשמש םימוחת לע שגדב ,הבחר תוליעפל ירוביצה
 ןונכתה תודעוו לש םייתועמשמ םיפקיהב הדובעל הריהמ הרזחל תובישח שי ,תויתשתהו יוניבה

  .תוימוקמה תויושרב תוימוקמה תודעווהו יושירה תודיחי לש ןכו תויצראהו תויזוחמה
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 ילכלכה חותינה תיגולודותמ – ח"ודל 'א חפסנ

 הדובעה םוקמ יפוא יפל םיפנעל ס"מלה ירדס יפל םיילכלכה םיפנעה ורמוה ןושארה בלשב חותינה ךרוצל
 ךכ ס"מלה ינותנ לכל דוביע השענ םאתהב .)המודכו חותפ ריוואב ,תוחוקל םע דרשמב הדובע המגודל(

 המורת דדמו רצותל המורת דדמ – םיילכלכ םידדמ ינש ורצוי ינשה בלשב .תיפנעה הגצהל ומאתיש

 הקוסעתל
  :ןלהל טרופמל םאתהב םידדמה ונבנו םינותנה ופסאנ ינשה בלשב

 ,דדמה תא בשחל ידכו תולבגמה תלקה לש רצותל המורת חותינ ךרוצל :רצותל המורת דדמ .1
 - םיאבה םירטמרפב שומיש השענ

 - ףנע לכ יפל רצותל המורתה .א

 ןוירפה יפל ףנעל תיסחיה המורתה החתונ - םיקסעומ םיפלא 10-ל רצותל המורת )1(
 עצוממה רכשה םא ,ךכ .ףנעב עצוממה רכשה תועצמאב דמאנ ןוירפה רשאכ ,יסחיה
 1-מ הובג היהי ולש יסחיה ןוירפה ,קשמב עצוממה רכשהמ רתוי הובג םיוסמ ףנעב
 דבועל רצותה בשוח ,םיקסעומ םיפלא 10-ל רצותה לש בושיחה ךרוצל .ךפהלו
 ןוירפה לש הלפכמה איה רצותל המורתה .2019 תנש לש ס"מלה ינותנ לע ססבתהב
 .דבועל רצותב יסחיה

 ליעל טרופש בושיחל המוד בושיחה - שדוחל םיקסעומהמ 10% לש רצותל המורת )2(
 האצותה תא למרנל תנמ לע ףנע לכב םיקסעומה רפסמ תא םג ןובשחב חקול אוה ךא
  .וב םיקסעומה ףקיה תניחבמ ותובישחו ףנעה לדוגל םג

  – ףנעה לש תוירושיקה תמר .ב
 םירחאה םיפנעל ףנע לכ ןיב רשקה בשוח ס"מלה לש תוקופת תומושת רקס תועצמאב
 דחא לכ תובישח תא ףקשמ דדמה .םירחאה םיפנעל הריכמה ףקיהו היינקה ףקיה יפ לע
 ןפואב קר העיפשמ תוירושיקהש ןוויכמ .קשמב םיפנעה ראש לש רצותל םיפנעהמ
 .15% לש תחפומ םדקמ םע דדמל התוא ונסנכה רצותה לע ףיקע
 

 -הווש סחיב םיאבה םירטמרפב ונשמתשה ,דדמה בושיח ךרוצל :הקוסעתל המורת דדמ .2

 תחתמ םירכתשמה )64 דע 25-מ( םיירקיעה הדובעה יליגב םהש ףנעב םיקסעומה רועיש .א
 דדומתהל השק רתוי םהל היהיש ףנעב םידבועה ףקיה תא ףקשמ רועישה .יקשמה ןויצחל

  .םדקהב הדובעל םתוא ריזחהל בושחו תכשוממ הלטבא לש הפוקת םע
 לככ .ףנע לכ יפל עצוממב הרבחה תויובייחתהל הרבחה יסכנ לש סחיה - ףנעה תוליזנ .ב

 .תוליזנ רתויו עצוממב תופנוממ תוחפ ףנעב תורבחה ךכ ,רתוי הובג אוה הזה סחיהש
 ריזחהלו תועובק תואצוה ןממל ךישמהל ףנעב תורבחה לש תלוכיה תא ףקשמ רטמרפה
  .תוסנכה אלל תובוח

 םגרתל ידכ Z ןקת ןויצ בשוח ,דדמל םינוש םיחנומב ויהש םינותנה תא ךופהל תנמ לע ישילשה בלשב

  .תוגלפתהב ןקת תייטס ןויצל םירטמרפהמ דחא לכ
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-ל םיפנעה תא קלחל תנמ לע סקדניא הנבנו םידדמהמ דחא לכב ףנע לכל םינויצה ובשוח ןורחאה בלשב
 הקוסעתל וא רצותל רתוי ההובג המורת ףקשמ רתוי הובג ןויצ רשאכ םידדמהמ דחא לכב תוצובק 4
  :ולבקתהש תואצותהו סקדניאה ןלהל .םאתהב
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 יתואירב/יאופרה חותינה תייגולודותמ :ח"ודל 'ב חפסנ

 
  :לש םירטמרפ יפל הקוסעתה יפנעל ונסחייתה יתואירב/יאופרה חותינב

 הבריקה תדימ - םגוס/םתוכיאו םכשמ ,םיעגמה רפסמ תא וכותב ללוכה "ןויצ" - םיעגמ  ףקיה .א
 .יזיפ עגמב ךרוצה ,תיזיפה

 תוארשרש תמיטקל יטנבלר טנמלא - )'וכו ,תוחוקל ,םירקבמ( םייארקאה םיעגמה  ףקיה .ב
 .תוצרפתה ירקמב תוקבדיה

 ששח - תוחיטבה ידעצמ רענתהל היצמיטיגלה לע ףנעב תוליעפה שודיח לש העפשהה תדימ .ג
 ,יוליב לש טנמלא םהב שיש םיפנעב תוליעפ תרצואש ןוכיסל רושיאב הארי רוביצה אמש
   .םייחרכה םניאש םינוכיסל רושיאכ

 הכומנ ףנעה רורחש לש תיבחורה הכלשההו ,רתוי םיכומנ טרפב םייארקאהו ללכב םיעגמה יפקיהש לככ
 םהב םיפנע ,ךפיהל .)הפיגמ תוטשפתהל ךומנ ןוכיס ,רמולכ( רתוי הובג ולש יתואירבה ןויצה ךכ ,רתוי

 תיבחור תוארנ ילעבו ,תוחוקל/םירקבמ םהש םיבר םהיניב ,םישנא לש בר רפסמ לש םיעגמ םימייקתמ
 .רתוי ךומנ היהי יתואירבה ןויצה ךכ – רתוי ההובג
 ,תוליעפה שודיח םעש החנהבו ,הכ דע ונל תרכומש יפכ םינושה םיפנעה תוליעפל התיה תוסחייתהה

 תצחר( הנייגיה ,תוכיסמ תייטע ונייהד ,ישיאה ןוגימהו יתרבחה קוחירה יללכ לע רומשל ךישמי רוביצה
 תוחפ אל םלועלו תעה בור םדאל םדאמ םירטמ 2 לש קחרמ ,)רזפתמ וניאש ןפואב שוטיע ,הפוכת םיידי

 םיללחב תתחפומ תופיפצ לש תולבגמ ונחנה ,ןכ ומכ .)הליכא תעב לשמל( הכיסמ תיטענ אל וב ןמזב ךכמ
  .םינושה
 םתחיתפב הייחדה תא לצנל ןוכנ ,םהב םיקיפסמ םניא וללה םיללכהש םיישק שי םהבש םיפנעב יכ ,שיגדנ
 לע בושחל ןתינ( תירוביצ הרובחת ךכ .רתוי םיחוטבל םיפנעה תא וכפהיש ,םיפסונ םיללכ שבגל תנמ לע
 תונטק תוצובק( תויכוניח תורגסמ ,)םיעסונה ןיב הציצח תריצי ,םיעסונה רפסמ תלבגה ,בכרה ילכ יוטיח
 הנורוק תוקידב לוקשל ןתינ ,רתוי ההובג המרב ןוגימב חרכה( םייניש תאופר ,)תועובקו תיתועמשמ

  .)לופיטה ינפל ךומס םילפוטמל
 תתחפה ךרוצל ,םינושה םיפנעה ולעפוי וב ןפואה לע תיתריציו תפסונ הבישחל תורשפא תמייק יכ ,ריענ
 ,ישיאה ןוגימהו יתרבחה קוחירה יללכל ףסונב ,םה םיישומיש תויהל םייושעש םיטנמלא .תפסונ םינוכיס
 קרפ ךלהמב תנכסמ תוליעפב תרכינ התחפה ןיפוליחלו ,תוקבדיה תוארשרש רחא תיסחי לק בקעמ םג
   .םיעגמ יובירמ תוענמיה תויונחל האיצי ירחאש עובשב לשמל – תנכסמ תוליעפ רחאל תיאופר ריבס ןמז
 

 


