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 עצומה קוחה םש .א

 .2022-ב"פשתה ,)ןוקית( )השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוח
 

 

 םייקה ןידה לע ותעפשהו ויתוארוה ירקיע ,וב ךרוצה ,עצומה קוחה תרטמ .ב

 תעינמ ,םירוגמ תוריד יוסימב םינוש םיתוויע תעינמ םתרטמש ,סמה יקוחב םינוקית רפסמ םיעצומ הז ריכזתב

 ,)השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוחב םרקיעש ,הלא םינוקית .םיקדצומ םניאש םירוטפ לוטיבו סמ ינונכת

 ,ןכ ומכ .םיסממ הנידמה תוסנכה תלדגהל איבהל םייופצ ,)ןיעקרקמ יוסימ קוח – ןלהל( 1963-ג"כשתה
 השיכרל ייוסימה ץירמתה תא תיחפהלו ,בורקה חווטב םירוגמ תוריד תריכמ דדועל םייופצ םיעצומה םינוקיתה

 .תורידה יריחמ תדרוהו תורידה עציה תלדגהל םורתל ךכבו ,םירוגמ תוריד לש הקזחהו

 

	הדיחי הריד ילעב לע םילחה סמ ירועיש ןיינעל םירוגמ תריד ףולחש תפוקת רוציק .1
 

 ןיידעו ,םירוגמ תוריד יתשב קיזחהל םילוכי רויד ירפשמ הב הפוקתב וניינע ,ןקתל עצומ רשא ןושארה אשונה
 םויכ .הדיחי הריד ילעבל ןיעקרקמ יוסימ קוחב תונתינה סמה תובטה ךרוצל ,הדיחי הריד לש םילעבכ בשחיהל

 יקשמ םע הביטימ ,קוחב םויכ תמייקה הכוראה הפוקתה .םישדוח 24 לש הכורא הפוקת לע תדמוע וז הפוקת

 יריחמ לע תילילשה העפשהה רואל הריד שוכרל םיניינועמה םיריעצ תוגוזב תעגופו תוהובג תוסנכה ילעב תיב

 .םישדוח 12-ל הפוקתה תא רצקל עצומ ךכיפל .תורידה
 

	הדיחי הריד תשיכרב תולחה השיכר סמ תוגרדמ ןוכדע .2
 

 תא חוורל עצומ .הדיחי הריד תשיכרב השיכרה סמ תוגרדמ ןוקית אוה הז ריכזתב עצומ רשא ינשה ןוקיתה

 לטנ תא לידגהל עצומ ,ןכ ומכ .ינוניב יוושב תוריד שכורש ימ לע סמה לטנ ןטקיש ךכ ,תוכומנה סמה תוגרדמ
 תוכומנה סמה תוגרדמ חווירל יביצקת רוקמ תאיצמ תבוטל תאזו ,םיהובג םימוכסב הדיחי הריד תשיכרב סמה

 תדבכה תועצמאב ,םיינוניב םימוכסב תודיחי תוריד ישכור לע לקהל רשפאמה יואר ןוזיאב רבודמ .רומאכ רתוי

 .דואמ םיהובג םימוכסב תוריד ישכור לע סמה לטנ

 

 התיהש עקרק לע התנבנ רשא םירוגמ תריד ירכומ לע לחה חבש סממ רוטפ ןיינעל סמ תוויע תריגס .3
	2014 תנש ינפל םתולעבב
 

 התנבנש םירוגמ תריד תריכמב בטומה יראנילה בושיחל הבטהה לוטיב אוה ,ריכזתב עצומה ישילשה ןוקיתה

 הנניאש םירוגמ תריד לש הריכמ 2014 תנשמ לחה .התשיכר דעומב היונפ עקרק התייהש ןיעקרקמב תוכז לע

 בשוחי יכ עבקנ ,רומאכ 2014 תנשב חבש סממ רוטפה לוטיב םע ,ךא .חבש סמב תבייח רכומה לש הדיחיה ותריד
 הפוקתל סחוייש חבשש ךכ ,"בטומה יראינילה בושיח"ה יפל ןוקיתה ינפל השכרנש הריד תריכמב חבשה סמ

 הפוקתל סחוייש חבש וליאו ,חבש סממ רוטפ היהי ,תיראניל הקולחב ,)2014 ראוניב 1( קוחה ןוקית םוי דעש



 

 

 ליבגה אל ןוקיתה ,תאז םע דחי .ןיעקרקמ יוסימ קוחב עבקנש רועישב חבש סמב ביוחי ךליאו רומאה דעומהמש

 קוחה תסינכ דעומב םירוגמ תריד התייהש ןיעקרקמב תוכז לע קר לוחיש ךכ בטומה יראינילה בושיחה תא
 לבקל לוכי היה אל רשא( עקרק איהש ןיעקרקמב תוכז לש םילעב היה ןוקיתה דעומבש ימ םג ,ןכ לע .ףקותל

 עקרקה לע הנובש דבלבו ,בטומה יראינילה בושיחהמ תוכזה תריכמב תונהיל לוכי )ןוקיתה ינפל התריכמב רוטפ

 חבש סמב וביוחי רומאה גוסהמ תוריכמש ךכ ןיעקרקמ יוסימ קוח תא ןקתל עצומ .הריכמה ינפל םירוגמ תריד

 תנמ לע םינש 4 לש רבעמ תפוקת רשפאל עצומ ,תאז םע דחי .ןיעקרקמב תוכזב הקזחהה תפוקתל םאתהב
  .ולא םינשב תיטרפ עקרקב היינב ץיאהל

 

 

	 םירוגמ תריד תריכממ חוור ןיינעל תוהובג תוסנכה לע סמ רועיש תלחה .4
 

 סמ תדוקפל ב121 ףיעס יפל ןיעקרקמ חבשמ תוסנכה לע ףסונ סמ ןיינעב אוה ןקתל עצומ רשא ףסונ אשונ
 ףסונה סמה רועיש .הנשב ₪ יפלא 650-כ לע תולוע תובייחה ויתוסנכהש דיחי לע ףסונ סמ לטומ םויכ .הסנכה

 דע םירוגמ תוריד לש הריכממ חבשמ תוסנכה ,םויכ .רומאה םוכסה לעמ דיחיה תוסנכה לע 3% לש הבוגב אוה

 הסנכהב רבודמש ףא לע ,ףסונה סמה לטומ וילעש סמה סיסבב תוללכנ ןניא  ₪ ןוילימ 4.75 - כ לש הרקתל
 לטומ וילעש סמה סיסבב םירוגמ תוריד לש חבשמ תוסנכהה תא לילכהל עצומ .תרחא הסנכה לככ סמב תבייחה

 סמה יכ עובקל עצומ ,ןכ ומכ .ןיעקרקמ יוסימ קוח יפל חבש סממ הרוטפ הנניא הסנכההש דבלבו ,ףסונה סמה

 םהבש םירקמ עונמלו הייבגה לע לקהל ידכ תאז .ןיעקרקמב תוכזה תריכמב סמה תמוש תרגסמב הבגיי ףסונה
   .וב בייח רשא ףסונה סמה תא םלשמ ונניאו הסנכה סמל יתנש חוד שיגמ אל רכומה

 

	 םירוגמ תריד תרכשה לע סממו םירוגמ תריד תריכמב חבש סממ לארשי בשות וניאש ימל רוטפ לוטיב .5
 

 .לארשיב םירוגמ תוריד םירכומה לארשי יבשות םניאש ימל םימיוסמ תוחנהו םירוטפ לטבל עצומ

 תוריד ללוכ וניא ןותנה .ץוח יבשות תולעבב תויוצמ בוריקב םירוגמ תוריד ףלא 83 םיסמה תושר ינותנ יפ לע
  .םילשוריו ביבא לתב תויוצמ בוריקב תוריד ףלא 40 .ורגיהש םילארשי ידיב ושכרנש םירוגמ

 ןכו ,רכומה לש הדיחי םירוגמ תריד תריכמב ןתינה ילאיצוסה רוטפהמ תונהיל םילוכי םירז םיבשות  ,םויכ

 המודב תאזו ,םירוגמ תוריד תרכשה לע רוטפמו ,לארשיב םירוגמ תריד תריכמב ,בטומה יראינילה בושיחהמ

 דחוימב ,הקדצה םהל ןיא רשא םיגירח םירוטפב רבודמ תורחא תונידמב םייקה בצמל סחיב .לארשי יבשותל
 הלא תובטה לטבל עצומ .תוהובג םיריחמ תומרו לארשי יבשותל םירוגמ תוריד לש םצמוצמ עציה ןתניהב ,םויכ

 ןתמ אלב ,לארשי תנידמ ידי לע וסומי לארשיב םירוגמ תורידב םתולעבמ םירז םיבשות לש תוסנכהש ךכ

 רשפאל ידכב 2024 תנש תליחתמ קר לחי רומאכ סמה רטשמ יונישש עצומ .לארשי יבשותל ונתינ רשא תולקהה
 םא ,תמייקה סמה תבטה תלבק ךות םהלש תורידה תא רוכמל ולכוי הבש םייתנש לש הפוקת םירזה םיבשותל

  .ךכב םנוצרב

 

	תפטעמ תוריד יוסימ ןיינעל הרהבה .6
 

 ,תורידש םירקמ םנשי םויכ .תפטעמ תוריד יוסימב תוויע ןוקית אוה ריכזתב רידסהל עצומ רשא ףסונ אשונ
 תניחבמ .)"תפטעמ תריד"( הרידב םינפה ץופיש םהב השענש אלל ןלבקה ידי לע תורכמנ ,הרקוי תוריד ללכ ךרדב

 ,השיכר סמב תובחה ךרוצל םירוגמ תריד איה תפטעמ תריד םא הלאשב תקולחמ תמייק ,םייקה קוחה חסונ

 .העקשהל םירוגמ תריד תשיכרב םילטומה רתוי םיהובגה השיכרה סמ ירועישב בייח הרידה לש שכורה םאו



 

 

 רועיש םולשתמ וקמחתיו ,יוסימה ןורתימ ונהיי תפטעמ תוריד לש םישכורש ךכל הקדצה ןיא ,תיתוהמ הניחבמ

 תבייח היהת תפטעמ תריד יכ שרופמ ןפואב קוחב עובקל עצומ ,ןכ לע .םירוגמ תוריד לע לטומה השיכרה סמ
 .םירוגמ תרידכ השיכר סמב

 

 2001 רבמבונב 7 ינפל ושכרנ רשא תועקרק לע חבש סמ רועישב התחפה .7

 תוריד תיינב ךרוצל )2001 רבמבונב 7( ב"סשתה ןושחב א"כ ינפל ושכרנ רשא תועקרק תריכמ דדועל ידכ ,ףוסבל
 תארוהכ ,עובקל עצומ ,הובג חבש ןהילע חמצנו ןהילעב ידיב תובר םינש ךשמב תואצמנש תועקרק ירק ,םירוגמ

 רועיש לוחי  ,םינש שולש לש הפוקתב ,דיחי ידיב ,םירוגמל היינבל םידעוימה ןיעקרקמב תוכז תריכמבש ,העש

 ילאירה חבשה – ןלהל( )2001 רבמבונב 7( ב"סשתה ןושחב א"כ םוי דע ילאירה חבשה לע ,חבש סמ לש תחפומ
 יפל תונבל ןתינש םירוגמה תוריד עקרקה לע ונבנ השיכרה רחאלש םינשה 8 ךלהמבש דבלבו ,)הליחתה םוי דע

 רועישל רכומה יאכז היהי ,הרצק הפוקתב םירוגמה תוריד תיינב תא םייסי שכורהש לככ .ןהילע הלחה תינכתה

 תא םילשי שכורה םא יכ עובקל עצומ ,ךכ .הליחתה םוי דע ילאירה חבשהמ רתוי לודג קלח לע תחפומה סמה

 לע ילאירה חבשה ללכ לע 25% לש סמ רועישל יאכז היהי רכומה ,הריכמה םוימ םינש 4 ךותב תורידה תיינב
 סמה רועישל יאכז היהיש הליחתה םוי דע ילאירה חבשה קלח תינימשה דעו תישימחה הנשהמ .הליחתה םוי

 רכומה ,הריכמה םוימ םינש 8 םות דע םירוגמה תוריד תא הנבי אל שכורה םא .תיתגרדה הרוצב תחפי ,25% לש

 התחפהה הדעונ ,רומאכ  .הליחתה םוי דע ילאירה חבשהמ קלח ףא לע תחפומה סמה רועישל יאכז היהי אל
 .םירוגמל תורידה עציה תלדגהל איבהל ךכו תועקרקה תריכמל ץירמת שמשל תעצומה

 

    

 

 םידרשמ ,םזויה דרשמה לש ילהנמה ןקתה לעו ביצקתה לע עצומה קוחה ריכזת תעפשה .ג

  .תורחא תויושרו םירחא

 תפטעמ תוריד יוסימ ,םירוגמ תוריד ףולחשל הפוקתה רוציק יבגל םיעצומה םינוקיתה לשב ,2022 תנשמ לחה
 םילקש ןוילימ 100-כב הנידמה תוסנכהב לודיג יופצ ,ףסונה סמה סיסבב םירוגמ תורידמ תוסנכה תפסוהו

-כב הנידמה תוסנכה לש התחפה היופצ השיכרה סמ תוגרדמ יונישל עצומה ןוקיתה לשב ,דגנמ .הנשב םישדח

  .הנשב םישדח םילקש ןוילימ 70
 לשב םיפסונ םישדח םילקש ןוילימ 100-כב הנידמה תוסנכהב לודיג יופצ 2024 תנשמ לחה ,רומאה לע ףסונ

 .םירז םיבשותל סמה תובטהו םירוטפה לוטיב

 תתחפהל איבהל יפצ ,הליחתה םוי דע ילאירה חבשה לע םיבטומ סמ ירועיש ןיינעב העשה תארוה ,ףוסבל

 םיסממ הנידמה תוסנכה תתחפהלו ,2023-ו 2022 םינשב םישדח םילקש ןוילימ 30-כב םיסממ הנידמה תוסנכה
 .םישדח םילקש ןוילימ 90-כב 2024 תנשב

 הניחבמ תנזואמ היהת העצהה 2023 תנשו 2022 תנשבש יופצ ,הז ריכזתב םיעצומה םידעצה לולכממ ,םוכיסל

 תנשבו ,םישדח םילקש ןוילימ 40-כ  לש הבוגב םיסממ הנידמה תוסנכהל תפסות היופצ 2024 תנשב ,תיביצקת
 .םישדח םילקש ןוילימ 130-כ לש הבוגב םיסממ הנידמה תוסנכהל תפסות היופצ ךליאו 2025

 לע התנבנש םירוגמ תריד תריכמב בטומה יראנילה בושיחה לש הבטהה לטובת ויפל עצומה ןוקיתהש ,ןיוצי

 םינשב הנידמה תוסנכהב לודיגל איבהל יופצ וניא ,התשיכר דעומב היונפ עקרק התייהש ןיעקרקמב תוכז

 הנידמה תוסנכה תא לידגהל היופצ םג איה רתוי ךורא חווטב ךא ,העבקנש רבעמה תארוה לשב תובורקה
  .םיסממ



 

 

 

 
 

 רבסה ירבדו עצומה קוחה ריכזת חסונ ןלהל .ד

 	



 

 

  :רצואה דרשמ םעטמ קוח ריכזת

 2022-ב"פשתה ,)ןוקית( )השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוח ריכזת

   

 קוח 9 ףיעס ןוקית

 ןיעקרקמ יוסימ
 קוחה – ןלהל( 19631-ג"כשתה ,)השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוחל 9 ףיעסב  .1

  – )ירקיעה

 :אובי )2( הקספ ירחא ,"םירוגמ תריד" הרדגהב ,)ג( ןטק ףיעסב )1(   

 תפטעמ תרידבו ,םירוגמל שמשל תדעוימה תפטעמ תריד )3("    

 דצמ תובייחתה המע ןיא םא טעמל ,המייתסנ םרט התיינבש

 תריד" ,הז ןינעל ;תפטעמה תריד תיינב תא םייסל רכומה

 םרט התיינבש ,םירוגמל דעוימה ןיינבב ,הריד – "תפטעמ

 ,הינבה תא םייסל רכומה דצמ תובייחתה המע ןיאש ,המייתסנ

 ."הרידה לש םיינוציחה תוריקה לש םתיינב ומייתסהש דבלבו

   – )ג1ג( ןטק ףיעסב )2(   

 12-ב" אובי "םישדוחה 24-ב" םוקמב ,)ב()2( הקספב )א(    
 ;"םישדוחה

 :אובי )3( הקספ םוקמב )ב(    

 אל – םישדח םילקש 1,930,000 דעש יוושה קלח לע )א( )3("    

 .סמ םלושי

 םישדח םילקש 1,930,000 לע הלועה יוושה קלח לע )ב(     

 .3.5% – םישדח םילקש 2,330,000 דעו

 םישדח םילקש 2,330,000 לע הלועה יוושה קלח לע )ג(     

 .5% – םישדח םילקש 3,100,000 דעו

 5,300,000 דעו 3,100,000 לע הלועה יוושה קלח לע )ד(     
 .8% – םישדח םילקש

 םישדח םילקש 5,300,000 לע הלועה יוושה קלח לע )ה(     

– 10%." 

 
 .331 'מע ,ף"שתה ;156 'מע ,ג"כשתה ח"ס 1



 

 

 ןטק ףיעסב" םוקמב ,"יסיסבה דדמה" הרדגהב ,)2ג( ןטק ףיעסב )3(   

 םימוכסה םואית ןיינעל" אובי הפוסבו ")1()ג1ג( ןטק ףיעסב" אובי ")ג1ג(

 א"פשתה טבשב 'ב םויב םסרופש דדמה – )3()ג1ג( ןטק ףיעסב םיבוקנה

 ;")2021 ראוניב 15(

 -ירקיעה קוחל א48 ףיעסב  .2 א48 ףיעס ןוקית

 יבגל םילח אלש" אובי "הכזמ םירוגמ תריד" ירחא ,)1ב( ןטק ףיעסב )1(  

 ;")3ב(-ו )2ב( םיפיעס התריכמ

 בשות דיחי השעש" אובי "הכזמ םירוגמ תריד" ירחא )2ב( ןטק ףיעסב )2(  

 "לארשי

 דיחי השעש" אובי "הכזמ םירוגמ תריד תריכמב" ירחא )3ב( ןטק ףיעסב )3(  
 "לארשי בשות

 :אובי )3ב( ןטק ףיעס ירחא )4(  

 הכזמ םירוגמ תריד תריכמב ,)3ב(-ו )2ב( םינטק םיפיעסב רומאה ףא לע )4ב("  

 ,ןלהל םיטרופמה םיאנתה ינש םימייקתמו ,רבעמה םוי ינפל היה התשיכר םויש

  ;)3ב(-ו )2ב( םינטק םיפיעס ולוחי אלו )1ב( ןטק ףיעס לוחי

 םירוגמה תריד היונב הילע ןיעקרקמב תוכזה תשיכר דעומב )1(   
 ;םירוגמ תריד ןיעקרקמה לע היונב התייה אל ,הכזמה

 תבטב 'אי םוי רחאל הכזמה םירוגמה תריד תיינב המלשוה )2(   

 ;")2025 רבמצדב 31( ו"פשתה

  :אובי )1ד( ןטק ףיעס ירחא )5(  

 ,דיחי ידי לע ןיעקרקמב תוכז תריכמב ,)ד( דע )ב( םיפיעסב רומאה לע ףסונ )2ד("  

 להנמה עבקיש יפכ הדוקפל ב121 ףיעס יפל ףסונ סמ םלשל דיחיה בייח היהי

  ."םיללכב

  – ירקיעה קוחל א49 ףיעסב  .3 א49 ףיעס ןוקית

 ול ןיאש ץוח בשות וא" םילימה ,)1( ןמוסי וב רומאה ,)א( ןטק ףיעסב )1(  
 םילימב לחה הפיסה םוקמב ,וקחמיי – "בשות אוה הבש הנידמב םירוגמ תריד

 תא שכרש ימ תוברל – "לארשי בשות" ,הז ןינעל" אובי "הז ןטק ףיעס ןינעל"

 היה הריכמה דעומש דבלבו ,לארשי בשות היה רשאכ הכזמה םירוגמה תריד

 ."לארשי בשות תויהל לדחש םויהמ םינש 5 ךותב



 

 

 ןיינעל )א( ןטק ףיעסב" אובי ",)א( ןטק ףיעסב" םוקמב ,)ב( ןטק ףיעסב )2(  

  ",הכזמה םירוגמה תרידב ןיעקרקמב תויוכזה לכ תריכמ

 אובי "הריכמל ומדקש םישדוחה 24-ב" םוקמב ,ירקיעה קוחל )1(ג49 ףיעסב  .4 ג49 ףיעס ןוקית

 ;"הריכמל ומדקש םישדוחה 12-ב"

 וא ןלוכ ,76 דע 73 םיפיעס יפל תורהצה" םוקמב ,ירקיעה קוחל )ב(א76 ףיעסב  .5 א76 ףיעס ןוקית

 םיכמסמו 87 ףיעס יפל הגשה תעדוה ,85 ףיעס יפל המוש ןוקיתל השקב ,ןקלח

 יפל להנמל שיגהל שיש םיספט וא םיכמסמ ,תורהצה" אובי "96 ףיעסב רומאכ

 ."הז קוח

 סמ תדוקפ ןוקית

 הסנכה
 ןיעקרקמב תוכז תריכמ יבגל םלואו" םוקמב 2,הסנכה סמ תדוקפל ב121 ףיעסב  .6

 ןוילימ 4 לע הלוע התריכמ יווש םא קר - רומאה קוחב התרדגהכ םירוגמ תרידב

 חבש טעמל ךא" אובי "ןיד לכ יפל סממ הרוטפ הניא הריכמהו םישדח םילקש

 ."קוח ותוא יפל סממ רוטפ היהש

 סמ קוח ןוקית

 סממ רוטפ( הסנכה

 תרכשהמ הסנכה לע

 )םירוגמ תריד

-ן"שתה ,)םירוגמ תריד תרכשהמ הסנכה לע סממ רוטפ( הסנכה סמ קוחב  .7

 לארשי בשות דיחי" אובי "ול התיהש דיחי" םוקמב ,םוקמ לכב ,2 ףיעסב ,19903

 ."ול התיהש

 יוסימ קוח ןוקית

 הלוחת - ןיעקרקמ
 םירוגמ תריד לע ולוחי ,הז קוחל 1 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל 9 ףיעס  )א(  .8

    .וירחאל וא הליחתה םויב השכרנש

 תריכמ לע לוחי ,הז קוחל 2 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל )2ד(א48 ףיעס )ב(  

 .וירחאל וא הליחתה םויב התשענש ןיעקרקמב תוכז

 ףיעסו ,הז קוחל 2 ףיעסב ןחסונכ ,ירקיעה קוחל )3ב(-ו )2ב(א48 םיפיעס )ג(  

 ןיעקרקמב תוכז תריכמ לע ולוחי ,הז קוחל 3 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל 49

 .ךליאו )2024 ראוניב 1( ד"פשתה תבטב 'כ םוימ התשענש

 תריד לע לוחי ,הז קוחל 4 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל )1(ג49 ףיעס )ד(  

 הילעש תרכמנה הרידל ףילחתכ ,וירחאל וא הליחתה םויב השכרנש םירוגמ

 .ףיעס ותואב רומאכ הקזחה הלח

 ,)2024 ראוניב 1( ד"פשתה תבטב 'כ םויב הז קוחל 7 ףיעס לש ותליחת )ה(  

  .ךליאו 2024 סמה תנשב דיחי לש ותסנכה יבגל לוחי אוהו

 
 .248 'מע ,ב"פשתה;120 'מע ,6 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד 2
 .65 'מע ,ז"סשתה ;148 'מע ,ן"שתה ח"ס 3



 

 

 יוסימ קוח

  – ןיעקרקמ

 העש תארוה

 

 ,ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1ב(א48 ףיעס לש )א()1( הקספב רומאה ףא לע )א( .10

 לע היינב הריתמ היבגל הלחש היינבה תינכתש ןיעקרקמב תוכז תריכמב

 הפוקתב ,דיחי ידיב ,םירוגמל שמשל תודעוימה תוחפל תוריד 15 לש עקרקה

 – ןלהל( )2024 רבמצדב 31( ה"פשתה ו"לסכב 'ל םוי דע הליחתה םוימש

 ילאירה חבשה לש בטומה קלחה לע סמב בייח דיחיה היהי ,)תעבוקה הפוקתב

 ,הז ןינעל .רומאה קוחל )1()ב(א48 ףיעסב עובקה רועישב ,הליחתה םוי דע

  – "הליחתה םוי דע ילאירה חבשה לש בטומה קלחה"

 שמשל תודעוימה תורידה לכ לש עקרקה לע ןתיינב המייתסה םא )1(   
 תוכזה יבגל הלחש היינבה תינכת יפל היינבל תורתומה םירוגמל

 – הריכמה םוימ םישדוח 48 םות דע היינבה םויס דעומב ןיעקרקמב

 וארי הז ןטק ףיעס ןיינעל ;הליחתה םוי דע ילאירה חבשהמ 100%

 יפל ,ןיינבל ןופלט לש רוביח וא םימ ,למשח תקפסהל רושיא תלבקב

  ;היינבה םויסכ ,היינבהו ןונכתה קוחל 265 ףיעס

 שמשל תודעוימה תורידה לכ לש עקרקה לע ןתיינב המייתסה םא )2(   

 תוכזה יבגל הלחש היינבה תינכת יפל היינבל תורתומה םירוגמל

 תחא הקספב העובקה הפוקתה ירחא היינבה םויס דעומב ןיעקרקמב

 םוי דע ילאירה חבשהמ 80% – הריכמה םוימ םישדוח 60 םות דעו

 ;הליחתה

 שמשל תודעוימה תורידה לכ לש עקרקה לע ןתיינב המייתסה םא )3(   

 תוכזה יבגל הלחש היינבה תינכת יפל היינבל תורתומה םירוגמל

 תחא הקספב העובקה הפוקתה ירחא היינבה םויס דעומב ןיעקרקמב

 םוי דע ילאירה חבשהמ 70% –  הריכמה םוימ םישדוח 72 םות דעו

 ;הליחתה

 שמשל תודעוימה תורידה לכ לש עקרקה לע ןתיינב המייתסה םא )4(   

 תוכזה יבגל הלחש היינבה תינכת יפל היינבל תורתומה םירוגמל

 תחא הקספב העובקה הפוקתה ירחא היינבה םויס דעומב ןיעקרקמב

 םוי דע ילאירה חבשהמ 60% – הריכמה םוימ םישדוח 84 םות דעו

 ;הליחתה



 

 

 שמשל תודעוימה תורידה לכ לש עקרקה לע ןתיינב המייתסה םא )5(   
 תוכזה יבגל הלחש היינבה תינכת יפל היינבל תורתומה םירוגמל

 תחא הקספב העובקה הפוקתה ירחא היינבה םויס דעומב ןיעקרקמב

 םוי דע ילאירה חבשהמ 50% – הריכמה םוימ םישדוח 96 םות דעו

 .הליחתה

 0% – )5( דע )1( תואקספמ דחא ףאב רומאה םייקתה אל םא )6(   

 .הליחתה םוי דע ילאירה חבשהמ

 ןיב וא הרומת אלב התשענש הריכמ לע ולוחי אל )א( ןטק ףיעס תוארוה )ב(  

 סמ רועיש וא ,וקלח וא ולוכ ,סמהמ רוטפ היבגל לחש הריכמ לע ,םיבורק

 הריכמ לע וא ,הסנכה סמ תדוקפ יפל וא ןיעקרקמ יוסימ קוח יפל ,תחפומ

 .ןיעקרקמ יוסימ קוחל )ב(5 ףיעס תוארוה היבגל תולחש

 לע היינב הריתמ היבגל הלחש היינבה תינכתש ןיעקרקמב תוכז תריכמב )ג(  

 הפוקתב ,דיחי ידיב ,םירוגמל שמשל תודעוימה תוחפל תוריד 15 לש עקרקה

 :הלאמ דחאב רוחבל רכומה יאשר ,תעבוקה

 יוסימ קוחל )1ב(א48 ףיעס תוארוה יפל חבשה סמ םולשת )1(   

 יאכז היהי – )3()א( ןטק ףיעסב םירומאה םיאנתה תמלשהבו ,ןיעקרקמ

 א103 ףיעס תוארוה הז ןיינעל ולוחיו ,רתיב םלישש סמה רזחהל רכומה

 ;ןיעקרקמ יוסימ קוחל

 ותעד תחנהל הבורע ןתמו הז ףיעס תוארוה יפל חבשה סמ םולשת )2(   

 ףיעס תוארוה יפל םלשל וילע היהש חבשה סמ תרתי הבוגב להנמה לש

  ;ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1ב(א48

 תא וארקי ,הז ףיעס תוארוה היבגל תולחש ןיעקרקמב תוכז תריכמב )ד(  

 סמה רועישש דבלבו" אובי ופוסבש ךכ ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1()ב(ב48 ףיעס

 קוחל 9 ףיעסב ותרדגהכ ,הליחתה םוי דע ילאירה חבשה לש בטומה קלחה לע

 רועיש לע הלעי אל ,2022-ב"פשתה ,)ןוקית( )השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ

 .")1()ב(א48 ףיעסב עובקה סמה

 ןיעקרקמ יוסימ קוחב ול תעדונה תועמשמה היהת הז ףיעסב חנומ לכל  )ה(  

  .תרחא שרופמב עבקנ ןכ םא אלא

  – הז ףיעסב )ו(  

 ;היינבהו ןונכתה קוחב ותועמשמכ – "היינב רתיה"  



 

 

 ;1965–ה"כשתה ,היינבהו ןונכתה קוח – היינבהו ןונכתה קוח"  

 ,הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעסב התועמשמכ תיתחפשמ הרבח תוברל – "דיחי"  

 ;הרומאה הדוקפל 63 ףיעס היבגל לחש תופתוש תוברלו

 "הטילש" חנומה ,םלוא ,ןיעקרקמ יוסימ קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ – "בורק"  

 ;רומאה קוחל )3()ב()4(19 ףיעסב רומאכ שרופי הרומאה הרדגהב

 .ןיעקרקמ יוסימ קוחל 47 ףיעסב ותרדגהכ – "הליחתה םוי דע ילאירה חבשה"  

 תינכת וא ,היינבהו ןונכתה קוחב התועמשמכ תטרופמ תינכת – "היינב תינכת"  

 דוחיא תינכת רושיא אוה הרושיאל יאנתש קוח ותואב התועמשמכ

 .רומאה קוחב 'ג קרפל 'ז ןמיסב התועמשמכ הקולחו

 

 רבסה ירבד

 1 ףיעסל

 )1( הקספל

 ץופיש םהב השענש אלל ןלבקה ידי לע תורכמנ ,הרקוי תוריד ללכ ךרדב ,תורידש םירקמ םנשי םויכ

 תרידכ תורדגומ תפטעמ תוריד םא יבגל תקולחמ שי ףיעסה חסונ לשב .)"תפטעמ תריד"( הרידב םינפה

 םילטומה רתוי םיהובגה השיכרה סמ ירועישב בייח הרידה לש שכורה םאו ,ןיעקרקמ יוסימ ךרוצל םירוגמ

 ונהיי תפטעמ תוריד לש םישכורש ךכל הקדצה ןיא תיתוהמ הניחבמ .העקשהל םירוגמ תריד תשיכרב

 קוחב עובקל עצומ ,ןכ לע .םירוגמ תוריד לע לטומה השיכרה סמ רועיש םולשתמ וקמחתיו ,יוסימה ןורתימ

 .םירוגמ תרידכ השיכר סמב תבייח היהת תפטעמ תריד יכ שרופמ ןפואב

 

 )2( הקספל

 )א( הנשמ תקספל

 ,)השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוחל 85 ןוקית לבקתה )2016 סרמב 29( ו"עשתה 'ב רדאב ט"י םויב

 ןמזה ךשמ לש םישדוח 18-ל רוציק העש תארוהב עבק רשא ,)694 'מע ,ו"עשתה ח"ס( 1963-ג"כשתה

 םתריד תא ורכמש ינפל הדיחי הריד ילעבכ בשחיהל תוריד יתשב ליבקמב קיזחהל םילוכי רויד ירפשמש

 חוכמ הפקות ךראוהש רחאל(  )2021 ילויב 6( א"פשתה זומתב ו"כ םויב ףקות הגפ העשה תארוה .הנשיה

 .קוחה ןושלכ םישדוח 24 לש הפוקתל רזח הפוקתה ךשמ ןכמ רחאלו ,)תסנכה :דוסי קוחל 38 ףיעס

 תכשוממ הפוקתל תורידה יתשב הקזחה ךות הדיחי הרידל יוסימה תובטהמ תונהיל תורשפאה ןתמ

 הז רבד .הנשיה םתריד תא םירכומ םהש ינפל רוידה יריחמ תיילעל ןיתמהל רוידה ירפשמ תא תצרמתמ

 יריחמ תיילעל איבמו קושב תונימזה תורידה עציה תא ןיטקמ ,"הנתמהב תוריד" לש לודג יאלמל איבמ

 דואמ ההובג הסנכהב םינייפואמ "הנתמהב הריד"-ב םיקיזחמה רויד ירפשמ ,ללככ ,תאז דצל .תורידה

 תשרדנה תיסנניפה תונתיאה תאז .לארשיב עצוממ תיב קשממ םייתש יפכל עצוממב העיגמש תיב קשמל



 

 

 .םירוגמ תוריד יתשב ךורא ןמז קרפל קיזחהל ידכ

 ילעבל תודעוימה יוסימה תובטהמ תונהיל תרשפאמה קוחב םויכ תמייקה הכוראה הפוקתהש ןאכמ

 תוסנכה ילעב תיב יקשמ םע הביטימ ,םייתנש ךשמל תוריד יתשב םיקיזחמה תוריד ילעבל םג ,הדיחי הריד

 הנתמהב תוריד לש תילילשה העפשההמ האצותכ הריד שוכרל םיניינועמה םיריעצ תוגוזב תעגופו תוהובג

  .תורידה יריחמ לע

 ןקתל עצומ ,תונושארה םהיתוריד תא רוכמלו םידקהל תויפולח תוריד ישכור דדועל הרטמבו ,ןכ לע

 םישדוח 12 ךותב הנושארה ותריד תא רוכמיש ימ קרש ךכ ,ןיעקרקמ יוסימ קוחל )ב()2()ג1ג(9 ףיעס תא

 לע םילחה השיכר סמ לש םיתחפומה םירועישהמ הנהיי ,)םויה רשפאמ הז ףיעסש יפכ – םישדוח 24 אלו(

  .תיפולחה הרידה תשיכר לשב ,הדיחי הריד שכור

 רבסהה ירבדב ןלהל טרופמכ ,חבש סמ ירועיש ןיינעל המוד ןוקית ךורעל עצומ ,עצומה ןוקיתה דצל

 .4 ףיעסל

 

 )ב( הנשמ תקספל

 עצומ .הדיחי םירוגמ תריד ישכורל השיכרה סמ ירועיש םיעובק ןיעקרקמ יוסימ קוחל )3()ג1ג(9 ףיעסב

 תא ןקתל עצומ ,םאתהב .ינוניב יוושב תודיחי תוריד לש םישכור לע לטומה השיכרה סמ לטנ תא לקהל

 יוושב תוריד שכורש ימ לע סמה לטנ ןטקיש ךכ ,תוכומנה סמה תוגרדמ תא חוורלו ,רומאה )3()ג1ג(9 ףיעס

 תאיצמ תבוטל תאזו ,םיהובג םימוכסב הדיחי הריד תשיכרב סמה לטנ תא לידגהל עצומ ,ןכ ומכ .ינוניב

 ישכור לע לקהל רשפאמה יואר ןוזיאב רבודמ .רומאכ רתוי תוכומנה סמה תוגרדמ חווירל יביצקת רוקמ

  .דואמ םיהובג םימוכסב תוריד ישכור לע סמה לטנ תדבכה תועצמאב ,םיינוניב םימוכסב תוריד

 

 2 ףיעסל

 )4(-ו )1( תואקספ

 הקיקח ינוקית( םיימואל תויופידע ירדס יונישל קוח םסרופ ,)2013 טסוגואב 5( ג"עשתה באב ט"כ םויב

 ןוקית – ןלהל()154 ,116 'מע ,ג"עשתה ח"ס( 2013-ג"עשתה ,)2014 –ו 2013 םינשל ביצקתה ידעי תגשהל

 סממ רוטפה תארוה הלטוב ןוקית ותוא תרגסמב .ןיעקרקמ יוסימ קוח ןקות רומאה קוחל 43 ףיעסב .)76

 רתוי ותולעבבש הריד רכומ לע הלחו ,ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1(ב49 ףיעסב העובק התייהש םיעיקשמל חבש

 יבגל ,ןוקית ותואב עבקנ ,דגנמ .קוחב םיעובק ויהש םיאנת רפסמב הדמע הריכמה םא תחא םירוגמ תרידמ

 בשוחי תחא םירוגמ תרידמ רתוי םתולעבבש ימלש ,ףקותל 76 ןוקית תסינכ ינפל השכרנש םירוגמ תריד

 ט"כ םוי דעש הפוקתל סחוייש חבשש ךכ ,"בטומה יראינילה בושיח"ה יפל רומאכ הריד תריכמב חבשה סמ

 רומאה דעומהמש הפוקתל סחוייש חבש וליאו ,חבש סממ רוטפ היהי )2014 ראוניב 1( ד"עשתה תבטב

  .ןיעקרקמ יוסימ קוחב עבקנש רועישב חבש סמב ביוחי ךליאו

 ויהיש ךכ ןוקיתה דעומב םירוגמ תוריד ילעב ויהש ימ םע לקהל היה ןוקיתה לש ותרטמש תורמל

 אל ןוקיתה ,76 'סמ ןוקית ינפל לחש יקוחה בצמל המודבו ,ןוקיתה ינפל רבצנש חבשה לע סממ םירוטפ

 תסינכ דעומב םירוגמ תריד התייהש ןיעקרקמב תוכז לע קר לוחיש ךכ בטומה יראינילה בושיחה תא ליבגה

 לוכי היה אלש( עקרק איהש ןיעקרקמב תוכז לש םילעב היה ןוקיתה דעומבש ימ םג ,ןכ לע .ףקותל קוחה

 הנובש דבלבו ,בטומה יראינילה בושיחהמ תוכזה תריכמב תונהיל לוכי )ןוקיתה ינפל התריכמב רוטפ לבקל



 

 

 עבקייש ךכ ןיעקרקמ יוסימ קוחל א48 ףיעס תא ןקתל עצומ ,ךכיפל .הריכמה ינפל םירוגמ תריד עקרקה לע

 תונהל לכוי אל ,ףקותל 76 ןוקית תסינכ ינפל השכרנש םירוגמ תריד איהש ןיעקרקמב תוכז רכומ יכ

 לקהל עצומ .םירוגמ תריד היונב התייה אל ןיעקרקמה לע השיכרה דעומב םא ,בטומה יראינילה בושיחהמ

 בושיחהמ תונהיל תישממ הייפיצ םהל התייהש ,עצומה ןוקיתה תליחת ינפל עקרקה לע הריד ונבש ימ לע

 בושיחה תא לבקלו הרידה תא רוכמל ולכויש ךכב ,וז םתייפיצ תא שממל םהל רשפאלו ,בטומה יראינילה

    .בטומה יראינילה

 ותולעבבש ימל ןמז קרפ תתל עצומ ,היונפ עקרק לע תוריד תיינב דדועל ןוצרה לשבו ,רומאה לע ףסונ

 יראינילה לולסמה תא התריכמב לבקי ,ןכ השעי םאו ,עקרקה לע םירוגמ תריד תיינב םייסל רומאכ עקרק

 31( ו"פשתה תבטב 'אי םוי ינפל הכזמה םירוגמה תריד תיינב המלשוה םאש עובקל עצומ ,ןכ לע .בטומה

 .הרידה תריכמב בטומה יראינילה בושיחהמ רכומה הנהיי ,)2025 רבמצדב

 

 )3(-ו )2( תואקספל

 תריד תריכמב חבש לע בטומ יראיניל בושיח 76 ןוקיתב עבקנ ,תמדוקה הקספל רבסהה ירבדב רומאכ

 הכזמ םירוגמ תריד תריכמב םג לח בטומה בושיחה ,תרתוס הארוה אלב .2014 תנש יפל השכרנש םירוגמ

 תוכז לש הריכמ לע ץוח בשותל רוטפ ןתמ .לארשי בשות לע לח אוה ובש ןפואל המודב ,ץוח בשות ידי לע

 רוקמה תנידמל תרמשנ יוסימה תוכז ןהבש ,ימואל ןיבה יוסימה תונורקעל גירח אוה לארשיב ןיעקרקמב

 ידי לע ןתינש סממ רוטפ םיבר םירקמבש ןיוצי ,הז רשקהב .הלש ןיעקרקמהמ תועבונש תוסנכהל סחיב

 לטומ רשא סמהמ ותוא רטופ וניאש ןוויכמ ,וילע לטומה סמה לטנ תא ןיטקמ וניא רז בשותל לארשי תנידמ

 לארשי תנידמ ידי לע תנתינש הידיסבוס ןיעמ הווהמ רוטפה ךכבו ,ץוחה תנידמב תובשות חוכמ וילע

 ינפל השכרנש םירוגמ תריד רכומ רשא רז בשותש עבקייש ךכ קוחה תא ןקתל עצומ .תובשותה תנידמל

 יראינילה בושיחה תא לבקל אלב הרידה תריכמב רצונ רשא חבשה ללכ לע סמ םלשל שרדיי 2014 תנש

  .בטומה

 רז בשותל היהיש ךכ ,2024 סמה תנשמ לחה תועצבתמה תוריכמ לע לוחי הז ןוקית ,הלוחתה ףיעס יפל

 םא .הרידה תא רוכמל לכוי וב רבעמ תפוקת ,ותולעבב רשא הכזמה םירוגמה תריד תא רוכמל רחובה

    .בטומה יראינילה בושיחה יפל השעיי הריכמב סמה בושיח רבעמה תפוקתב ןכ השעיי

 

 )5( הקספל

 לע הלועה תבייחה ותסנכה קלח לע ףסונ סמב בייח היהי דיחיש עבקנ הסנכה סמ תדוקפל ב121 ףיעסב

 תוללכנ ןיעקרקמב תויוכז תוריכממ תוסנכה ,ללככ ,הז ןיינעל .3% לש רועישב ,ףיעס ותואב עובקה םוכסה

 יאכז וניא ףסונ סמב בייחש דיחי .רומאכ ףסונה סמה תלטה ךרוצל דיחיה לש תבייחה הסנכההמ קלחכ

 וב בייח רשא ףסונה סמה תא םלשלו ח"וד סמה תנש ףוסב שיגהל ביוחמ ןכ לעו יתנש ח"וד תשגהמ רוטפל

 ידכ .)1988-ח"משתה ,)ןובשחו ןיד תשגהמ רוטפ( הסנכה סמ תונקת תונקתל )ב(5-ו )8()א(3 הנקת ואר(

 סמה יכ עובקל עצומ ,ןיעקרקמב תוכז תריכמ לשב ףסונ סמב בייחש יממ ףסונה סמה תייבג תא בייטל

 תייבג לע לקהל יופצ הז ןוקית .חבשה  סמ תמוש תרגסמב רבכ םלושיו ,חבשה סמ תובחל ףסוותי ףסונה

  .לעופב הסנכהה תקפה דעומל בוריקב םלושי ףסונה סמהש ךכל איבהלו ,ףסונה סמה

 ףסונה סמה לש תקיודמה תובחה תא תעדל ןתינ אל ןיעקרקמה תריכמ לע חווידה דעומבש ןוויכמ



 

 

 תבייחה הסנכהה ללכ בושיחב ךרוצ שי ףסונ סמב תקיודמה תובחה תא בשחל ידכ ,ןכש( רכומה וב ביוחיש

 םוכס לש בושיחה ןפוא תא םיללכב עובקל םיסמה תושר להנמ תא ךימסהל עצומ ,)רכומה לש תיתנשה

  .ןיעקרקמ יוסימ להנמ ידי לע הבגיש סמה

 יפ לע עבקנש יפכ ,חבשה תא וארי ,ונממ םייוכיזהו סמה ירועיש ןינעל ,ב48 ףיעסל םאתהב יכ רהבוי

 רשאכ ,ןכ לע .הריכמה התשענ הבש סמה תנשב הסנכה סמב תבייחה הסנכההמ קלחכ ,ןיעקרקמ יוסימ קוח

 התואב וב בייחש ףסונה סמה לש יפוסה בושיחה תא השעי אוה הנשה ףוסב יתנשה חודה תא רכומה שיגי

 ותוא םלשי אוה סמ תפסות ףיסוהל שרדנ אוה הז בושיח יפלש לככ .םאתהב סמה תובח תא םלשיו ,הנש

 ,ןיעקרקמה תמוש תרגסמב רתיב םלישש לככו ,הסנכה סמ תדוקפב ףסונה סמה םולשתל עובקה דעומב

 .רזחה לבקל יאכז היהי

 

 3 ףיעסל

 )1( הקספל

 קרפב םיעובקה חבש סמב םירוטפהמ תונהיל םילוכי לארשיב םירוגמ תריד םישכורה םירז םיעיקשמ

 תפסונ םירוגמ תריד םתולעבב ןיא יכ םיריהצמש דבלבו קרפב םיעובקה םיאנתב םידמוע םא ,1 ישימח

 ימ םע ביטיהל םתרטמ רשא םיילאיצוס םירוטפ םה 1 ישימח קרפב םיעובקה םירוטפה .םתנידמב

 .דיחיה לש וירוגמ תרידב ךרע תיילע סממ רוטפל יואר יכ הסיפת ךותמ וזו ,תחא םירוגמ תריד ותולעבבש

 היהי אל םג רז בשות יכ עובקל עצומו ,םירז םיבשותל תוילאיצוס תובטה הנקמ הנניא לארשי תנידמ ,ללככ

 הכלשה ,רזה בשותל רוטפה ןתמ לש תילכלכה תולעל רבעמ .1 ישימח קרפב םיעובקה םירוטפל יאכז

 ץרמתמ רבדהש איה לארשיב ןיעקרקמב העקשה לע םירז םיבשותל םירוטפ ןתמ לש תפסונ תילילש

 יריחמ תיילעו םירוגמ תורידל שוקיבב היילעל איבמ ךכבו ,לארשיב םירוגמ תוריד שוכרל םירז םיבשות

 .תורידה

 םתובשות תא םיקתנמו ,הרז הנידמל הרצק הפוקתל םיעסונ רשא לארשי יבשותב עוגפל אלש ידכב

 ,לארשי בשות ותויהב הריד שכרש ימ יכ עובקל עצומ ,רוזחל םינווכתמש ףא לע ,םינש לש ןטק רפסמל

 םיעובקה סממ םירוטפל יאכז היהי ,ץוח בשות תויהל ךפהש רחאל םינש 5-מ תוחפ הרידה התוא תא רכמו

 ,ריהמ ןפואב תובשות קתנל ץלאנ רשא לארשי בשותל רוזעל יופצ ףא הז ףיעס .לארשי יבשותל המודב קרפב

 רשא סממ רוטפה תא דבאל אלב ותובשות תא קתינ רבכש רחאל ולש םירוגמה תריד תא רוכמל ול רשפאלו

    .ול יאכז היה

 

 )2( הקספל

 תריד תריכמב תונתינה תובטהה תא לבקל רכומל רשפאל דעונ ןיעקרקמ יוסימ קוחל )ב(א49 ףיעס

 לע רבגתהב ,תאזו .םירוגמה תרידב ולש תויוכזהמ קלח קר רכומ הבש היצניבמוק תקסעב םג םירוגמ

 תויוכזה לכ תא רכומש ימל" קר ונתניי קרפב םיעובקה םירוטפה יכ עבקנ םש ,)א(א49 ףיעסב רומאה

 אוה ,)א( ןטק ףיעס לע רבגתהל דעונ )ב( ןטק ףיעסש ריהבהל ידכ ."הכזמ םירוגמ תרידב ול שיש ןיעקרקמב

 לע קר רבגתמ ףיעסהש איה הנווכה יכ ריהבהל עצומ .")א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע" םילימב ליחתמ

 ,הכזמה םירוגמה תרידב ןיעקרקמב תויוכזה לכ תא רוכמל שי רוטפה תלבק ךרוצל יכ תעבוקה הארוהה

 יכ ,ראשה ןיב ,רורב היהי ךכ .)א(א49 ףיעסב םירחאה םיאנתה לע רבגתהל דעונ אל ףיעסהש ןבויש ידכב



 

 

 םיעובקה םירוטפה תלבק ךרוצל לארשי בשות תויהל שי היפל ,)א( ןטק ףיעסב עובקל עצומ רשא הארוהה

   .היצניבמוק תואקסעב םג הלח ,קרפב
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 קרפ ,תיפילח הריד שכורה ,הדיחי םירוגמ תריד ותולעבבש ימל קינעמ ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1(ג49 ףיעס

 ילעבל ןתינה חבש סממ רוטפה תלבק ךרוצל הדיחי הריד לש םילעבל בשחיהל לוכי אוה וכלהמבש ןמז

 .תוריד יתש ותולעבב לעופבש םגה ,)קוח ותואל )2(ב49 ףיעס יפל( הדיחי הריד

 תא ןקתל עצומ ,םירוגמל תורידה עציה תלדגהל איבהלו תונושארה תורידה תריכמ תא ץיאהל הרטמב

 הרידה תא רכמש ימל קר ןתניי קוחל )2(ב49 ףיעס יפל רוטפהש ךכ ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1(ג49 ףיעס

 סממ רוטפ ןיינעל 1 ףיעסב עצומ המוד ןוקית .)םויה םישדוח 24 םוקמב( םישדוח 12 ךותב הנושארה

 .השיכר

 ןלבקמ תיפולח הריד תשיכרב ,ןיעקרקמ יוסימ קוחל 1 ףיעסב "םירוגמ תריד" הרדגהה רואל יכ רהבוי

 קר רוטפב הנושארה הרידה תא רוכמל רשפא הכלהמבש הפוקתה הנמית ,המייתסה םרט התיינבש

 .תיפולחה הרידה לש התיינב המייתסנ ובש דעומהמ
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 תורהצה יכ עובקל יאשר םיפסכה תדעוו רושיאב רצואה רש יכ עבוק ןיעקרקמ יוסימ קוחל א76 ףיעס

 87 ףיעס יפל הגשה תעדוה ,85 ףיעס יפל המוש ןוקיתל השקב ,ןקלח וא ןלוכ ,76 דע 73 םיפיעס יפל

 םיפיעס יפל שיגהל שיש םיפסונ םיספטו תורהצה םנשי .ןווקמ ןפואב ושגוי ,96 ףיעסב רומאכ םיכמסמו

  .ןווקמ ןפואב םשיגהל הבוח ןיא ,םויה ףיעסה חסונ יפל לבא ,קוחב םירחא

 תשגהל הבוח עובקל לוכי אל ,םיפסכה תדעוו רושיאב ,רצואה רש ,ףיעסה חסונ יפל ,ןכ לע רתי

 ,הסנכה סמ תדוקפ תמגודכ( סמה יקוח ראשב םיליבקמה םיפיעסל דוגינב תאז .ןווקמ ןפואב םיכמסמה

 דחא לכש עובקל יאשר ,םיפסכה תדעוו רושיאב רצואה רש םהבש ,)1976-ו"לשתה ,ףסומ ךרע סמ קוחו

 קוח חסונ תא םיאתהל עצומ .ןווקמ ןפואב ושגוי םירומאה םיקוחה יפל שיגהל שיש םיספטהו תורהצההמ

 וליא עובקל יאשר היהי ,םיפסכה תדעוו רושיאב ,רצואה רשש עובקלו סמה תקיקח ראשל ןיעקרקמ יוסימ

 ספוט יכ העיבקל תונקתה תנקתה תעבש ,רהבויו .קוחבש םיספטה ללכ ןיבמ ןווקמ ןפואב ושגוי םיספט

 1.2500 ץעויה תייחנהב תועובקה הדימה תומא רואל ןחבית העיבקה ,םינווקמ םיעצמאב שגוי םייוסמ

 .םיילטיגיד םירדסה שוביג ןיינעל
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 הלועה תבייחה ותסנכה קלח לע ףסונ סמב בייח היהי דיחיש עבקנ הסנכה סמ תדוקפל ב121 ףיעסב ,רומאכ

 תוכז תריכממ האצותכ חמצנה חבש ,ללככ ,הז ןיינעל .3% לש רועישב ,ףיעס ותואב עובקה םוכסה לע

 תריכמ יבגל םלוא ,רומאכ ףסונה סמה תלטה ךרוצל דיחיה לש תבייחה הסנכההמ קלחכ ללכנ ןיעקרקמב

 םילקש 4,754,280 לע הלוע הרידה תריכמ יווש םא קר ללכיי חבשה ,םירוגמ תרידב ןיעקרקמב תוכז

 ידמ תובר תוסנכה ללוכ ,דחמ ,הז ףיעס .ןיד לכ יפל סממ הרוטפ הניא הריכמהו )2021 תנשל ןוכנ( םישדח

 ,דחמ .ףסונה סמה ןהילע לטוי אלש הביס ןיאש תוסנכה סמה סיסבל סינכמ וניא ךדיאמו ,סמה סיסבב



 

 

 תריד הנניאש ןיעקרקמב תוכז תריכממ סממ רוטפ חבש לע לטוי ףסונ סמ ,ףיעסה ןושל יפל ,הרואכל

 ףא לע סמה סיסבב ללכנ וניא הרקוי תריד הנניאש םירוגמ תוריד תריכממ רצונש חבש ,ךדיאמ .םירוגמ

 תורידב םיעיקשמ לע סמב הלקהב רבודמ ,השעמל .תרחא הסנכה לככ סמב תבייחה הסנכהב רבודמש

 תורידב םיעיקשמ תוסנכה יוסימל תיתלשממה תוינידמל דוגינב תאזו ,םירחא םיקיפאב העקשה תמועל

 דבלבו ,םירוגמ תוריד תריכממ תוברל ,חבשמ תוסנכהה ללכ לע ףסיי סמ ליחהל עצומ ,ןכ לע .םירוגמ

 םירוגמ תריד תריכמ בורלש ןוויכמ יכ ,רהבויו .ןיעקרקמ יוסימ קוח יפל חבש סממ הרוטפ הנניא הסנכההש

 הריד תריכממ חמצנש רוטפ חבש ,)2(ב49 ףיעס תוארוהב תדמוע םא חבש סממ הרוטפ רכומה לש הדיחי

 .ב121 ףיעס יפל ףסונ סמ ןיינעל סמה סיסבב ןוקיתה רחאל םג ללכיי אל הדיחי
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 וא הריד ריכשמש דיחי ,1990-ן"שתה ,)םירוגמ תריד תרכשהמ הסנכה לע סממ רוטפ( הסנכה סמ קוח יפל

 ןניא הלא תוסנכה ובש שדוח לכב הרידה רכשמ ויתוסנכה לע סממ אלמ רוטפ לבקל לוכי םירוגמל תוריד

 תצקמב תוהובג הריד רכשמ ויתוסנכה םא יקלח רוטפו ,)2021-ל ןוכנ( שדוח ותואב ח"ש 5,070 לע תולוע

 ץוח בשותש ךכ ,לארשי בשות לש ויתוסנכה יבגל קר לוחי קוחה יפל רוטפה יכ עובקל עצומ .הז םוכסמ

 קוחה יפל רוטפל יאכז היהיש אלב הריד רכשמ ויתוסנכה לע סמב בייח היהי לארשיב תוריד ריכשמש

 .רומאה

 

 8 ףיעסל

 לוחי ,קוחה תעצהל )2(1 ףיעסב ,ןיעקרקמ יוסימ קוחל )ג1ג(9 ףיעס לש עצומה ןוקיתה יכ עובקל עצומ

 הריד שכרש הדיחי םירוגמ תריד לש הילעבל ,ךכ .וירחאל וא הליחתה םויב השכרנש םירוגמ תריד לע קר

 רוכמל לכוי םכלהמבש תפסונה הרידה תשיכר םוימ םישדוח 24 ויהי ,הליחתה םוי ינפל )תיפולח( תפסונ

 תפסונה הרידה תשיכרב תונהילו ,תפסונה הרידה תשיכר דעומל דע הדיחיה ותריד התייהש הרידה תא

 .הדיחי הריד שכורל םינתינה השיכרה סמ ירועישמ

 לוחי ,קוחה תעצהל 4 ףיעסב עצומה ונוקיתכ ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1(ג49 ףיעס יכ עובקל עצומ ,ןכ ומכ

 רומאכ הקזחה הלעפוה הלשבש תרכמנה הרידל ףילחתכ ,וירחאל וא  הליחתה םויב השכרנש הריד לע קר

 ותריד תא רוכמל לכוי ,הליחתה םוי ינפל רומאכ תיפולח הריד שכרש ימ ,ךכ .רומאה )1(ג49 ףיעסב

 הריד לעבל ןתינה חבש סממ רוטפב )תיפולחה הרידה תשיכר ינפל הדיחיה ותריד התייהש( הנושארה

 .תיפולחה הרידה תשיכר דעוממ םישדוח 24 ךותב ,הדיחי

 ,קוחל 1 ישימח קרפ יפל םירז םיעיקשמ לש רוטפה תא תולטבמה תוארוהה יכ עובקל עצומ ,ןכ ומכ

 תריכמ לע ולוחי ,םירז םיעיקשמ ידי לע תוריד תריכמב בטומה יראינילה בושיחה תא תלטבמה הארוההו

 רוכמל קפסמ ןמז םירזה םיבשותל רשפאל ידכ תאז .ךליאו 2024 ראוניב 1 םוימ התשענש ןיעקרקמב תוכז

  .ןשיה ןידה םהילע לוחיש ךות םהיתוריד תא
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  )א( ןטק ףיעסל

 'כ םוי דע ושכרנש ןיעקרקמ יבגל חבשה סמ םוכס יכ עבוק ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1()1ב(א48 ףיעס



 

 

 ןוושחב 'כ םוי דע ילאירה חבשה לעש ךכ ,יראיניל ןפואב בשוחמ ,)2001 רבמבונב 6( ב"סשתה ןוושחב

 סמ תדוקפל 121 ףיעס יפל דיחיה לע לחש הסנכהה סמ רועישב סמ לטומ )2001 רבמבונב 6( ב"סשתה

 ב"סשתה ןוושחב א"כ םוימש ילאירה חבשה לעו ,)קוחל )1()1ב(א48 ףיעס לש )א( הנשמ תקספ ואר( הסנכה

 תואקספ ואר( דיחיל 25% דע לש רועיש לע םויהל ןוכנ דמועה סמ לטומ הריכמה םוי דע )2001 רבמבונב 7(

 .)רומאה ףיעסה לש )ג(-ו )ב( הנשמ

 ןיעקרקמ יבגל חבשה סמ רועישש עבוקו רומאה תא גייסמ ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1()ד(א48 ףיעס

 דע היה השיכרה םוי םא 12% לע הלעי אל )1961 לירפאב 1( א"כשתה ןסינב ו"ט םוי דעש הפוקתב ושכרנש

 12% לע סמה רועיש הלעי אל 1960 דע 1949 סמה תונשב היה השיכרה םוי םאו ,1948 סמה תנש ףוס

  .השיכרה תנש דעו 1949 סמה תנשמ הנש לכל 1% דועו חבשהמ

 דע )1961 לירפאב 1( א"כשתה ןסינב ו"ט םוימש הפוקתב ושכרנש ןיעקרקמ תריכמב יכ ,הלוע רומאהמ

 6( ב"סשתה ןוושחב 'כ םוי דע חמצנש ילאירה חבשה לע לטומ ,)2001 רבמבונב 6( ב"סשתה ןוושחב 'כ םוי

 עבוק הז ףיעס .הסנכה סמ תדוקפל 121 ףיעס יפל דיחיה לע לחש הסנכהה סמ רועישב סמ )2001 רבמבונב

 לטומה סמה רועישמ לופכ טעמכ אוה הז רועיש .47% לש ילמיסקמ ילוש סמ רועיש דיחיה לש ויתוסנכה לע

 ץירמת רצוי הז רועיש .)2001 רבמבונב 6( ב"סשתה ןוושחב 'כ םוי רחאל ושכרנש ןיעקרקמב תוכז רכומ לע

 לידגהל ךכו עקרקה תא חתפל םילוכי רשא םימרוגל תועקרק תריכמ בכעמו ,ןיעקרקמה תא רוכמל ילילש

  .תורידה עציה תא

 תועקרק ירק ,)2001 רבמבונב 7( ב"סשתה ןושחב א"כ ינפל ושכרנ רשא תועקרק תריכמ דדועל ידכ 

 תריכמבש ,העש תארוהכ ,עובקל עצומ ,הובג חבש ןהילע חמצנו ןהילעב ידיב תובר םינש ךשמב תואצמנש

 ו"לסכב 'ל םוי דע הליחתה םוימש הפוקתב ,דיחי ידיב ,םירוגמל היינבל םידעוימה ןיעקרקמב תוכז

 םוי דע רבצנש ילאירה חבשהמ קלח לע ,חבש סמ לש תחפומ רועיש לוחי –   )2024 רבמצדב 31( ה"פשתה

 יוסימ קוחל )1()ב(א48 ףיעסב עובקה סמה רועישב היהיש ,)2001 רבמבונב 7( ב"סשתה ןושחב א"כ

 .)תחפומה סמה רועישב הכזיש חבשהמ קלחה עבקי דציכ טרופי ךשמהב( 25% לע םויה דמועה ,ןיעקרקמ

 סמה רועישמ תיתועמשמ ךומנ אוהו ,םויכ חמצנש ילאירה חבשה לע םלושמה סמה רועיש והז ,רומאכ

 תריכמב הבגנ היה רשאו )2001 רבמבונב 7( ב"סשתה ןושחב א"כ םוי ינפל רבצנש חבשה לע לטומה

 תועקרקה תריכמל ץירמת שמשל תעצומה התחפהה הדעונ ,רומאכ .תעצומה הארוהה אלול ןיעקרקמה

  .םירוגמל תורידה עציה תלדגהל איבהל ךכו

 עקרק איהש ןיעקרקמב תוכז לש איה הריכמה םא קר עצומה יפ לע ןתניי רומאכ תחפומה סמה רועיש

 קוחב התועמשמכ תטרופמ תינכתכ )ה( ןטק ףיעסב עצומה יפ לע תרדגומה( היינב תינכת היבגל תמייקש

 תינכת רושיא אוה הרושיאל יאנתש קוח ותואב התועמשמכ תינכת וא ,1965-ה"כשתה היינבהו ןונכתה

 הריתמה ,)היינב תינכת – הז ףיעסב ןלהל( )רומאה קוחל 'ג קרפב 'ז ןמיסב התועמשמכ הקולחו דוחיאל

 תלדגה ירק ,תעצומה הארוהה תרטמ תא םישגמ הז יאנת .תוחפל םירוגמ תוריד 15 לש עקרקה לע היינב

 .הובג ןהילע היינבה לאיצנטופש תועקרק לש הריכמ ץרמתיש ךכב ,תורידה עציה
 המייתסה הבוצק הפוקת ךותבש אוה תחפומה סמה רועישל תואכזל עובקל עצומש ףסונה יאנתה

 הלחש היינבה תינכת יפל היינבל תורתומה םירוגמל שמשל תודעוימה תורידה לכ לש עקרקה לע ןתיינב

 תא לעופל איצוהל עקרקה שכור תא ץרמתל דעונ הז יאנת .היינבה םויס דעומב ןיעקרקמב תוכזה יבגל

 שכורל ץירמתה ,רכומל תנתינ הלקההש רחאמ( תורידה עציה תא לידגהל ךכו ,תוריהמב תורידה תיינב



 

 

 ,הז יאנת ןיינעלש עצומ .)היינבה םויס יאנתב ותדימע-יא תואצותל סחייתיש ,רכמה הזוח תועצמאב לעפוי

 ,ןיינבל ןופלט לש רוביח וא םימ ,למשח תקפסאל רושיא לבקתה ובש דעומה תא היינבה םויס דעומכ וארי

  .היינבהו ןונכתה קוחל 265 ףיעס יפל

 תחפומה סמה רועישל רכומה יאכז היהי ,הרצק הפוקתב םירוגמה תוריד תיינב תא םייסי שכורהש לככ

 תיינב תא םילשי שכורה םא יכ עובקל עצומ ,ךכ .הליחתה םוי דע ילאירה חבשהמ רתוי לודג קלח לע

 םוי לע ילאירה חבשה ללכ לע 25% לש סמ רועישל יאכז היהי רכומה ,הריכמה םוימ םינש 4 ךותב תורידה

 סמה רועישל יאכז היהיש הליחתה םוי דע ילאירה חבשה קלח תינימשה דעו תישימחה הנשהמ .הליחתה

 םינש 8 םות דע םירוגמה תוריד תא הנבי אל שכורה םא .ףיעסב טרופמכ תיתגרדה הרוצב תחפי ,25% לש

  .הליחתה םוי דע ילאירה חבשהמ קלח ףא לע תחפומה סמה רועישל יאכז היהי אל רכומה ,הריכמה םוימ

 
 )ב( ןטק ףיעסל

 תריכמ לע לוחת אל ,)א( ןטק ףיעסב העש תארוהכ עובקל עצומש חבש סמב הלקהה יכ עובקל עצומ

 לפכ ןתניי אלש ידכ תאז ,תחפומ סמ רועיש היבגל לחש וא ,יקלח וא אלמ ,סממ רוטפמ תינהנש עקרק

 תורחאה תולקהה םוקמב ,עצומה ףיעסה תוארוה וילע ולוחיש ןיינועמה םושינ יכ ,תאז םע ןיוצי .הבטה

  .ךכב רוחבל יאשר ,יאכז אוה ןהלש

 תריכמב ולוחי אל עצומה ףיעסה תוארוה יכ ,עובקל עצומ ,הלקהב הערל שומיש עונמל ידכ ,ךכ לע ףסונ

 יוסימ קוחל )ב(5 ףיעס תוארוה יפל הריכמל תבשחנש יקסע יאלמל ןיעקרקמה תרבעהב ,הרומת אלב הריד

 .םיבורק ןיב התשענש הריכמב וא ,ןיעקרקמ

 )ג( ןטק ףיעסל

 תוחפל תוריד 15 לש עקרקה לע היינב הריתמ היבגל הלחש היינבה תינכתש ןיעקרקמב תוכז תריכמב

 םייקתי םא ,הריכמה דעומב ,תעדל ןתינ אל ,תעבוקה הפוקתב ,דיחי ידיב ,םירוגמל שמשל תודעוימה

 ,)היינבל הפוקתה – הז ףיעסב ןלהל( הריכמה םוימ תמיוסמ הפוקת ךותב םירוגמל היינב שרודה יאנתה

 היהש יפכ סמה תא םלשל םא רוחבל ,רומאכ ןיעקרקמב תוכז רכומל רשפאל ןכ לע עצומ .דבעידב קר אלא

 רזחה לבקלו )ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1ב(א48 ףיעס תוארוה יפל ,רמולכ( העשה תארוה אלול וילע לטומ

 דומעת רשאכו םא הז ףיעס תוארוה יפל בייח אוה ובש סמה ןיבל ביוח ובש סמה ןיבש שרפהה הבוגב

 םאתהב תחפומה רועישב סמה תא םלשל וא ;היינבל הפוקתה ךותב היינבה םויס לש יאנתב םג הריכמה

 הריכמה דומעת רשאכו םא עקפתש ,סמה תרתי םולשת תחטבהל המיאתמ הבורע איצמהלו הז ףיעסל

 חבשהמ קלח הזיא לש בושיח השעיי ,היינבה םות דעומב .רומאכ הפוקתה ךותב היינבה םויס לש יאנתב

 םלושיו ,תחפומה סמה רועישל יאכז אל קלח הזיאו תחפומה סמה רועישל יאכז הליחתה םוי ינפל ילאירה

   .ןיינעה יפל ,סמ רזחה עצובי וא סמה תרתי

 )ד( ןטק ףיעסל

 ןוושחב א"כ םוי ינפל השכרנש ןיעקרקמב תוכז תריכמב ,ןיעקרקמ יוסימ קוחל ב48 ףיעס תוארוה יפל

 הבש סמה תנשב הסנכה סמב תבייחה הסנכההמ קלחכ חבשה תא וארי ,)2001 רבמבונב 7( ב"סשתה

 יפל ,הסנכה סמ תדוקפל 126 וא 121 םיפיעס תוארוה ראשה ןיב ולוחי ילאירה חבשה לעו ,הריכמה התשענ

 .ןיינעה



 

 

 תדוקפ יפל סמה רועיש ,עצומה ףיעסה תוארוה היבגל תולחש ןיעקרקמב תוכז תריכמב יכ עובקל עצומ

 לע הלעי אל ,הז ףיעס תוארוה יפל עבקנש הליחתה םוי דע ילאירה חבשה לש בטומה קלחה לע הסנכה סמ

 תוכזל ףקזית ,סמה רועישב הבטההש ךכ ,ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1()ב(א48 ףיעסב עובקה סמה רועיש

   .הסנכה סמ תדוקפ תוארוה ןיינעל םג רכומה

 )ה( ןטק ףיעסל

 יוסימ קוחב םתועמשמ יפכ ,ינטרפ ןפואב ורדגוה אל םא ,ושרופי הז ףיעסב םיחנומהש עובקל עצומ

 ףיעסב התועמשמכ תיתחפשמ הרבח םג ףיעסה תוארוה ןיינעל לולכי רשא "דיחי" חנומה טעמל ,ןיעקרקמ

 ףיעסל רבסהה ירבדב רומאכ .הרומאה הדוקפל 63 ףיעס היבגל לחש תופתושו ,הסנכה סמ תדוקפל א64

 .היינב תינכת יהמ ,ןטק ףיעס ותוא לש )2( הקספ ךרוצל ,רידגהל עצומ ,)א( ןטק

 

 


