
 

                                                      
 
 

 .דודשא ריעב יפויתא אצוממ םישנ לש הקוסעתה םודיק
 

 תבוח תא ביחרה 2011 תנשב קקחנ רשא ירוביצה תורישב תיפויתאה הדעה ינב לש םלוהה גוצייה תבחרהל קוחה
 תויושרבו םיירוביצה םידיגאתב ,תויתלשממה תורבחב םג םיגורידהו תורשמה ללכב היפויתא יאצויל םלוהה גוצייה
 םרועישכ ,1.7% היהי היפויתא יאצוי לש םלוהה גוצייה דעי יכ 1065 ׳סמ הלשממ תטלחהב עבקנ 2016 -ב .תוימוקמה
 1.תיללכה היסולכואב
 

 תו.יאצוי לש םלוה גוצייל ירפסמה ףרב דודשא תייריע הדמע 2020-2017 םינשה ןיב יכ הלוע 2,3םיימשר םינותנמ
 אלו םיחלופמ םניא ולא םינותנ ,תאז םע .2.50%-1.79% לע דמע הדעה תו.ינבמ הב תו.םיקסעומה זוחא יכו היפויתא
 הדעה תו.ינב תו.םיקסעומ ןהב תורשמה גרדמ תא וא ,תודבועהו םידבועה ןיב ירדגמה סחיה תא םהמ ןיבהל ןתינ
 תונקסמ םהמ קיסהל השק ןכלו םינש שולשכ ינפל השענ ןורחאה ימשרה םינותנה ןוכדע יכ ןייצל שי ,ףסונב .דודשאב
  .םויכ בצמה יבגל תוקיודמ
 

 תויחד לע תודיעמ ,ריעב ״ךלוק תא יעימשה״ תרשכה תופתתשמ םג ןהבו דודשאב יפויתא אצוממ תובר תובשות
 תוינוריע תוינכותו םידיקפת לע עדימל תושיגנב רוסחמ דצל תאזו םיזרכמב ןהמ תומלעתה לש השוחת לע ףאו תורזוח
 הגרדב תורשמב תוקסעומ ןה יכ ,ןלוככ ןבור ודיעה היתודסומבו הייריעב תודבוע רשא הדעה תושנ .הקוסעת םודיקל
 םודיק יקיפאב תובלושמ ןניאו תועיבקל עיגהל תושקתמ ,יתקוסעת ןוחטיב לש השוחת תורדענ ןהו םיכומנ גורידו
  .הילפא לש השק השוחתלו םישנה ברקב לוכסתלו הבזכאל םרוג הז בצמ .חותיפו
 

 תושוחתהו ימשרה בצמה ןיבש רעפה תא בשיילו ,דודשא תייריעל ןכו ריעב תיפויתאה הדעה תושנל עייסל ןויסינב
 בצמ תא ןיבהל ןויסינ דצל םירקחממ הדימל תועצמאב תאזו ,אשונב םינורחאה םישדוחב ונקמעתה חטשהמ תולועה
 היתודסומבו הייריעב םינוש םימרוגל תורזוחה וניתוינפ ,םלואו .4םויכ דודשאב יפויתא אצוממ םישנ לש הקוסעתה
 ףתשל ובריס םימרוגה תיברמו רזוח ןפואב וחדנש וא ולטוב ונמיע ועבקנש תושיגפ ,תומלעתהב תובר םימעפ ולקתנ

 ידי לע ופסאנ אל 2020 תנשב הנורוקה תפגמ ץורפ זאמ יכ הלוע ונל ןתינש עדימה טעממ ,תאז םע דחי .עדימב ונתוא
 תוטעומה תובושתה ,ףסונב .תיפויתאה הדעה תו.ינב תו.םידבוע לש םלוהה גוצייה יזוחאל עגונב םינותנ הייריעה
 הייריעב םימרוג רפסמ ידי לע ליבקמב תישענ ריעב הדעה תו.ינבל הקוסעתל עגונה עדימה תשגנה יכ תודיעמ ונלביקש
 .הרטמב םוי לש ופוסב עגופו תו.םיבשותה ברקב ןהו תו.םידבועה ברקב ןה לובלבל םרוג רבדה ,לעופב .םואית אללו
 

 םוסרפ יכ םידיעמ הנידמה תורישב היפויתא תו.יאצוי גוציי םודיקל םילכה תא םג ונחבו הנורחאל ומסרופש םירקחמ
 רתויב םייביטקפאה םילכה ןיב םה ,יבמופ ןפואב םמוסרפ םרט םיימינפ םיזרכמ םוסרפ םג ומכ ,םיידועיי םיזרכמ
 .5היפויתא תו.יאצוי לש םלוה גוציי םודיקל
 

   :ןה דודשאב םשייל ןוכנל תואור ונאש םירקחמה ךותמ 6תופסונ תוצלמה
 חוליפ לולכי רשא ,)קר אלו( תיפויתאה הדעהמ תודבועו םידבועל עגונב םינותנ לש יתטיש ףוסיאו בקעמ עוציב •

 .היתודסומו הייריעב םיגרדהו םידיקפתה ןווגמ יפל חוליפו ירדגמ
 תאזו תיפויתאה הדעה תו.ינב  תו.םיבשותל תוינוריע הקוסעת תוינכותו םיזרכמ ,םידיקפת לע עדימ תשגנה •

 תרזעבו תועצמאבו הב תאצמנ הדעהש תרחא המרופטלפ לכבו תויתרבח תותשרב םוזי יביטקא םוסרפ תועצמאב
 ידירי םייקת הייריעה יכ ץלמומ ,ףסונב .)ללכבו( דודשאב הדעה םע םידבוע רשא תיחרזאה הרבחה ינוגרא
 .היפויתא תו.יאצוי תדעל םימאתומ הקוסעת

 םיזרכמה םוסרפל יארחא היהי רשא דחא ףוג תחת ריעב תיפויתאה הדעה תו.ינב לש הקוסעתה םוחת םוגיא •
 .המשהל דעו םייחה תורוק תחילשמ לחה תו.םידמעומה יווילל ןכו  תו.םידמעומה רותיאו

 .דודשא ריעב היפויתא תואצוי םישנ לש הקוסעת םודיקל תיתלשממה תינכותה תלעפה •
 

 ןוויגה יכ תוחוטב ונאו ריעב תיפויתאה הדעה תושנל םירוביחבו םירשקב ,הבישחב הייריעל עייסלו ךישמהל חמשנ ונא
 םישנ לש ןתקסעה .השארב דמועלו דודשא תייריעל תובושח תורטמ ןה םלוהה גוצייה ידעיב הדימעהו יתקוסעתה
 ייחב רתוי דוע בלתשהלו תיכוכז תורקת ץורפל ךישמהל ןהל רשפאת םיגרדו םידיקפת ןווגמב ריעב יפויתא אצוממ
 תובשותל רתוי דוע בוט תוריש ןתמלו תידדה הדימל ךשמהל -דודשא תייריעל תלדה תא חתפת ןכו ,דודשא ריעה
  .םלוכ םיבשותלו
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